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Conteúdos:
- O que sociologia? 
- O que é verdade? 

- OBJETIVO da aula:
- Entender o comportamento das pessoas enquanto participantes da

sociedade é fundamental. Pois uma das primeiras aprendizagens que o
aluno obtém é a de que todas as ações individuais são determinadas pelas
imposições sociais.
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Ocorre no século XIX, a princípio, por

influência da teoria positivista de Auguste

Comte, porém, muitos acontecimentos

anteriores e concomitantes ao surgimento

dessa nova ciência humana contribuíram

para a sua formação.

Auguste Comte é um dos autores mais importantes da 
escola positivista e também é considerado o fundador 

da Sociologia.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/positivismo.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/sociologia/auguste-comte.htm
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O século XIX encontra-se em meio a uma crise devido ao alto desenvolvimento
promovido pela industrialização, o que refletiu na formação de uma
complexa crise de valores e conflito de interesses. Podemos listar como fatores
históricos que contribuíram para o surgimento da Sociologia os seguintes:

• RENASCIMENTO;
• CAPITALISMO
• MERCANTILISTA;
• ILUMINISMO;
• REVOLUÇÃO FRANCESA;
• REVOLUÇÃO INSDUSTRIAL.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/industrializacao.htm
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VÍDEO: Surgimento da Sociologia

https://www.youtube.com/watch?v=IlKMGtt-
hqw&pbjreload=10

O estudo sistemático da sociedade humana se iniciou na Antiguidade. O grande
filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.), autor de Política, afirmou que “o homem
nasce para viver em sociedade”.

Aristóteles

https://www.youtube.com/watch?v=IlKMGtt-hqw&pbjreload=10
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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).
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O objetivo das Ciências Sociais é ampliar o

conhecimento sobre o ser humano em suas interações

sociais. A Sociologia revela a sociedade como ela é de

fato, não como ela deveria ser. O propósito da

Sociologia é o de contribuir para uma melhor

compreensão a respeito da sociedade, o que permite

que medidas sejam tomadas para melhorar a vida

daqueles que dela fazem parte.



• Falar da Sociologia é também falar de quem somos, do que pensamos, de como
agimos e nos posicionamos diante das várias questões que permeiam nossa vida
e nosso cotidiano. A seguir, vamos levantar algumas características das pessoas
que compõem essa sala de aula.

• Passo 1: Desenhe um boneco em uma folha de papel;
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• Passo 2:

A) Na cabeça do boneco, escreva quais são os valores e princípios pessoais para
conviver e participar da sociedade.

B) No coração, escreva quais são os sentimentos que você mais valoriza na relação
com as outras pessoas;

C) Nas mão do boneco, escreva quais são as atitudes que definem sua personalidade.

• Passo 3: Agora vamos compartilhar entre nós seus valores, sentimentos, atitudes e
projetos de vida.
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• A tarefa da sociologia é investigar aquilo que somos, fazemos e pensamos,
algo que pode ser bastante incomodo e desconfortável.
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Ferreira Gullar (São Luís, 10/07 de 1930 – Rio de 

Janeiro, 4/12 de 2016) foi um escritor, poeta, crítico de 
arte, biógrafo, tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_de_arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memorialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


• Vídeo 1: "VOCÊ quer SABER o que É MATRIX?"
https://www.youtube.com/watch?v=l-Ac_FpaL1k&t=23s
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Afinal, vale a pena conhecer a realidade

do contexto em que você vive? Por mais

que isso lhe “machuque”? Ou é melhor

permanecer acomodado em nossos

valores adormecidos, mesmo que isso

seja pura ilusão?

https://www.youtube.com/watch?v=l-Ac_FpaL1k&t=23s
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O convite à sociologia é um convite a
um tipo de paixão muito especial.
Não existe paixão sem perigo.

Peter Berger. 
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Falar da Sociologia é também falar de quem somos, do que pensamos, de cm agimos
e nos posicionamos diante das várias questões que permeiam nossa vida e nosso
cotidiano. A seguir, vamos levantar algumas características das pessoas que compõem
essa sala de aula.
Passo 1: Desenhe um boneco em uma folha de papel;
Passo 2:
A) Na cabeça do boneco, escreva quais são os valores e princípios pessoais para

conviver e participar da sociedade.
B) No coração, escreva quais são os sentimentos que você mais valoriza na relação

com as outras pessoas;
C) Nas mão do boneco, escreva quais são as atitudes que
definem sua personalidade.
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CONTEÚDO NOVO:  

Ideologia e cultura. Cultura popular e cultura erudita. 
Cultura de massa.


