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Conteúdos:

- O que sociologia?
- O surgimento da Sociologia enquanto 

ciência 
- Socialização e humanização
- -Fator social 
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A Sociologia é uma ciência que estuda as sociedades humanas e os processos que

interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. Enquanto que o

indivíduo isolado é estudado pela Psicologia e a Antropologia. A Sociologia estuda os

fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de

tamanhos diversos, e interagem no interior desses grupos.

A Sociologia interessa-se pelo comportamento das pessoas enquanto seres sociais; a
vida social dos humanos. Vai estudar desde o contato de indivíduos anônimos em uma
rua até o processo global de socialização ( globalização).



• 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/
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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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•Socialização Primária: como o próprio nome já indica, esse tipo de socialização ocorre na
infância e se desenvolve no meio familiar. Aqui, a criança tem contato com a linguagem e
vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que a compõem. Além
disso, é nesse estágio em que são interiorizados normas e valores. A família torna-se a
instituição social mais fundamental desse momento.

•Socialização Secundária: nesse caso, o indivíduo já socializado primariamente vai
interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais
desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserido. Se por acaso o sujeito social teve
uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos problemas na sua vida
social, uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção do
caráter do indivíduo.
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ESTUDAR PARA A 1ª AVALIAÇÃO


