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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”.
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•Ciência Social – CONCEITO;

• Comunidade X Sociedade;

•Ser social X FAZERES HUMANOS.
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Essas características sociais são:
•origem, desenvolvimento, história
•estrutura e organização
•membros e grupos
•conflitos, política, economia
•hábitos e culturas
•religião e ciência
•trabalho
•linguagem

As ciências sociais se dividem em 3 grandes
áreas:
❑ Sociologia: estuda relação entre indivíduo e

sociedade.
❑ Antropologia:busca pelas características

culturais na sociedade.
❑ Política: compreende a estrutura de poder na

sociedade, e suas formas de governo.

Indivíduo e Sociedade têm relação direta entre si. É essa relação que as
ciências sociais estudam, procurando pelas características que formam a
vida em sociedade.
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Os indivíduos se organizam, formando comunidade ou 
sociedade. A diferença entre elas é:
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A partir da segunda metade do século XX, a sociologia ganhou novo

impulso, passando a estudar e a explicar problemas com os quais até então

não havia se defrontado. Problemas como: exclusão social, cidadania,

minorias, violência urbana etc., os quais representam desafios para a

Sociologia, pois provocam mudanças significativas na sociedade.
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Vamos ver o que alguns pensadores (as) disseram sobre o 
que é o ser humano:

•Simone de Beauvoir: Ninguém nasce mulher, torna-se mulher

•Aristóteles: o homem é um animal político (social).

•Hobbes: o homem é lobo do próprio homem.

•K. Marx: Não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas, pelo

contrário, seu ser social é que determina sua consciência.

•Sartre: O homem está condenado a ser livre; por isso, escolhendo-me, escolho o

homem.
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Ser social
Algumas características humanas:
• biológico, vontades e desejos, 
sentimentos
• razão, linguagem, educação (transmitir 
conhecimentos para outras gerações)
• psicológico, consciência
• social, histórico, cultural, moral
o Segundo G. H. Mead, a consciência de 
que somos um indivíduo vem justamente 
do convívio social. Por isso somos eu 
social.

Fazeres Humanos
Há várias atividades produzidas pelo
ser humano:
•arte, ciência, religião, filosofia
•política, trabalho, lazer
•cultura, história, relações e
vínculos sociais
oEssas atividades fazem com que as
pessoas se relacionem entre si na
sociedade e, por isso, os seres
humanos vivem em interação
social.
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UPE 2014

A vida em comunidade permite que as pessoas tenham uma maior

aproximação física e afetiva, possibilitando um vínculo social denominado

pela Sociologia de solidariedade. Para que haja uma ligação solidária entre

os indivíduos, alguns aspectos são importantes.
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Sobre os aspectos que mantêm os membros de uma comunidade
integrados, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A homogeneidade é uma característica das comunidades e se torna
importante para seus membros, pois ela representa um conjunto
semelhante de objetivos para a vida social.

B) A ligação entre os membros de uma família é mais forte atualmente que
há cem anos, pois a sociedade contemporânea possui mais meios de
tornar as famílias integradas e, consequentemente, a comunidade.

C) Os laços familiares são caracterizados como voluntários e emocionais,
que permitem a formação de valores como o respeito mútuo. Isso é
importante para a manutenção de vínculos comunitários de
solidariedade.

D) As comunidades localizadas geograficamente em morros têm como
principal característica a nitidez, pois há um claro limite territorial.
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1. Qual é o principal objetivo da sociologia?

2. Qual é o papel da sociologia para a sociedade?

3. Qual a importância da sociologia para a sua vida?
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Conhecer os (fundamentais 

das grandes escolas da 

sociologia durkheim), ação 

social (weber) classes sociais 

Marx)e relacioná-los com a 

sociedade brasileira.
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