


KEURELENE SOCIOLOGIA 01 ... /2020

➢ SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA:

➢ O processo de construção do conhecimento humano e formação

do pensamento sociológico;

➢ Formação das ciências sociais e o surgimento da sociologia como

ciência;

➢ Sociologia e ciência: uma discussão no contexto do capitalismo

contemporâneo.
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Quatro motivos para aprender sociologia:

1. ESTRANHAR O QUE É FAMILIAR OU VER ALÉM DA “FACHADA”;

2. Compreender as forças que atuam sobre nossas vontades;

3. Enxergar além do nosso próprio tempo e espaço;

4. Enxergar a tolerância em relação ao “outro”.



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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ENTENDENDO COMO A SOCIOLOGIA IMPACTA NOSSAS VIDAS:

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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Quatro bons motivos para aprender sociologia: 



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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SINOPSE E DETALHES

Truman Burbank (Jim Carrey) é um pacato vendedor de seguros que leva
uma vida simples com sua esposa Meryl Burbank (Laura Linney). Porém
algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar sua cidade,
seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren
(Natascha McElhone), ele fica intrigado e acaba descobrindo que toda sua
vida foi monitorada por câmeras e transmitida em rede nacional.

Entendendo o filme:
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01 – O filme ‘O SHOW DE TRUMAN’ tem por seu maior objetivo criticar como a

sociedade atual se comporta. De que forma?

02 – Como eram as relações sociais e afetivas de Truman?

03 – O que seria uma sociedade “tevecêntrica”?

04 - Podemos dizer que todos nós somos Trumans?
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➢ É comum ter dúvidas sobre a sociedade em que vivemos, desta forma a
Sociologia tem o objetivo de responder essas questões e ensinar o
funcionamento das interações pessoais.

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 enquanto 
um ser humano que vive em sociedade? 

Discutiremos na próxima aula =) 
@keuricampelo
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A SOCIOLOGIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 


