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Conceitos básicos da Sociologia
Existem três conceitos básicos em sociologia:

1. formas de organização social;
2. cultura;
3. estrutura e papéis sociais.
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Formas de organização social
A unidade fundamental para a sociologia é o grupo social, um
conjunto de pessoas que interagem formando padrões,
unidas em torno de interesses em comum ou aglutinadas
segundo a identidade que tentam reproduzir.
Os grupos sociais se dividem em primários e secundários:
• Grupos primários são aqueles em que os indivíduos possuem laços mais estreitos, mais
próximos, propiciando maior intimidade e coesão, dentro dos quais os interesses comuns
se estendem por longos prazos e, por vezes, são substituídos pela afetividade;
• Grupos secundários são formados por indivíduos com interesses em comum que, depois
de satisfeitos, dentro de certo prazo, terminam com a dissolução do grupo.
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A cultura e sua formação
A cultura pode ser definida como um conjunto de
valores que une e confere identidade a um grupo,
ditando parâmetros de conduta que unificam
comportamentos e ações, fornecendo modelos que
podem compor estereótipos.
Cultura = conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a
moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões
adquiridos pelo ser humano.
OBS.:
Cultura Ideal: conjunto de valores fixados pela elite;
Cultura Real: valores fixados pelo senso comum ou cultura popular e de massa.
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Estrutura e papeis sociais
• A sociedade está organizada segundo uma hierarquia,
compondo uma estrutura social. Cada individuo, conforme suas
inclinações pessoais e sua formação social, tende a ocupar um
lugar na estrutura, exercendo um papel social especifico que
fará com que se comporte conforme as expectativas do grupo,
independente de sua vontade.
• O comportamento das pessoas envolve o que se espera delas
ou aquilo que ela mesma imagina que é esperado,
determinando papéis sociais que conferem status.
• Os indivíduos que quebram “a lógica social” são colocados à
margem da sociedade.
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• VOCÊ JÁ REFLETIU SOBRE O GRUPO SOCIAL QUE ESTÁ INSERIDO?

• QUAL O IMPACTO DA SOCIOLOGIA NA SUA VIDA?
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