


Conteúdos:
- 4 motivos para estudar Sociologia. 
- Imaginação sociológica 

- OBJETIVO da aula:
- Compreender como a ciência de sociologia pode 

ajudar os alunos (a) na sua formação acadêmica e 
diária. 
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O SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA 

• A partir do século XVIII, o processo de industrialização na Europa provocou
rupturas profundas no modo de vida da sociedade. A evolução científica, uma
maior produção e acumulação de produtos, o aparecimento das fábricas e dos
grandes centros urbanos, causaram grande impacto na humanidade. O capitalismo
cresce como uma nova forma de organizar a economia e a sociedade, trazendo
consigo novas classes sociais. A nascente burguesia industrial torna-se responsável
por organizar, em um mesmo local, trabalhadores e maquinário, dando conta
também da distribuição dos produtos. Simultaneamente, surge
o proletariado urbano, essa massa assalariada composta, em sua maioria, por
camponeses arruinados e antigos artesãos que perderam a autonomia de seu
trabalho por não conseguir competir com a produção fabril.
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https://www.infoescola.com/historia/industrializacao/
https://www.infoescola.com/economia/capitalismo/
https://www.infoescola.com/sociologia/classes-sociais/
https://www.infoescola.com/sociologia/burguesia/
https://www.infoescola.com/sociologia/proletariado/


Mas qual o objetivo de estudo da sociologia? 
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Mas foi Émile Durkheim quem formulou os primeiros 
conceitos da nova ciência, sendo ele considerado o 
“pai” da Sociologia acadêmica. 
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Karl Marx (1818-1883) foi um filósofo, economista
liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do
socialismo científico. A obra de Marx influenciou
a Sociologia, a Economia, a História e a até a
Pedagogia.
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Quatro bons motivos para 
aprender sociologia: 

VÍDEO 1: Trailer Show de Truman

https://www.youtube.com/watch?v=7O7phwapT3k

VÍDEO 2: Parte final do Show de Truman

https://www.youtube.com/watch?v=GgAiOmjE3hs
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https://www.youtube.com/watch?v=7O7phwapT3k


1. ESTRANHAR O QUE É FAMILIAR OU VER ALÉM DA

“FACHADA”

* Por que nós trabalhamos? 

*Podemos trabalhar com aquilo que gostamos? 

* Nós escolhemos quanto, quando e como vamos trabalhar?  
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2. Compreender as forças que atuam sobre nossas vontades

* “eu só gosto de dançar forró”

*”só gosto de roupas de ‘marca’”

*” quando tô triste gosto de ir da um rolê no shopping”
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3. Enxergar além do nosso próprio tempo e espaço

*Por que existe racismo no Brasil? 

*”ah, mas na minha época música era melhor”

* Por que existe palavras “estrangeiras” em nosso vocabulário? 
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4. Enxergar a tolerância em relação ao “outro”

*”ahhh, mas a europa é bem melhor que o Brasil”

* “a minha religião é a única que salva”
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OBRIGADA A TODXS!

1. Faça uma pesquisa, em livros, internet ou em
uma simples conversa no cotidiano, sobre
assuntos relacionados com os 4 objetivos de
estudo da sociologia.

2. Como o estudo da sociologia pode contribuir
com a sua formação?

Discutiremos na próxima aula =)
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