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Por que estudar Sociologia? 

 

O ser humano não consegue viver sozinho e, por isso, sente a necessidade de se 

“encaixar” dentro de um grupo, se submetendo às suas regras, agindo como lhe é 
determinado pela maioria. Assim, várias pessoas começam a seguir a uma determinada 

cultura e conseguem se caracterizar dentro da sociedade. 

Estudar sociologia é uma forma de entender as relações entre os seres humanos e 
as razões que os levam aos conflitos dentro da sociedade. 

É uma área de interesse muito recente, mas foi a primeira ciência social a se 

institucionalizar. Antes, portanto, da Ciência Política e da Antropologia. 

Debruça-se sobre todos os aspectos da vida social, desde o funcionamento do 
Estado, ao comportamento dos indivíduos, sem jamais esquecer-se que o homem só pode 

existir em sociedade e que esta, inevitavelmente, lhe será uma "jaula" que o transcenderá e 

lhe determinará a identidade. 
Enquanto o indivíduo na sua singularidade é estudado pela psicologia, a Sociologia 

tem uma base teórico-metodológica, que serve para estudar os fenômenos sociais, tentando 

explicá-los, analisando os homens em suas relações de interdependência. Compreender as 
diferentes sociedades e culturas é um dos objetivos da sociologia. 

As transformações econômicas, políticas e culturais ocorridas no século XVIII, como 

as Revoluções Industrial e Francesa, colocaram em destaque mudanças significativas da vida 

em sociedade com relação a suas formas passadas, baseadas principalmente nas tradições. 
A Sociologia surge no século XIX como forma de entender essas mudanças e 

explicá-las. No entanto, é necessário frisar, de forma muito clara, que a Sociologia é datada 

historicamente e que o seu surgimento está vinculado à consolidação do capitalismo 
moderno. 

Esta disciplina marca uma mudança na maneira de se pensar a realidade social, 

desvinculando-se das preocupações especulativas e metafísicas e diferenciando-se 
progressivamente enquanto forma racional e sistemática de compreensão da mesma. 

Em suma, a sociologia é factualista, não é opção por conceitos distantes dos fatos, 

mas ciência que estuda fatos caracterizados pela vitalidade, dramaticidade e até mesmo 

tragicidade. Fatos sociais que não são técnicos (mesmo se estudados com a ajuda de técnicas 
de pesquisa), mas vitais. Por isso, a relação com a medicina, ciência que, entre outras coisas, 

descreve patologias (mais ou menos graves) para tratá-las (prescrição). 

O sociólogo não pode se dar ao luxo de apenas explicar os fatos sociais 
(dramáticos, patológicos ou trágicos). Precisa, também, identificar possibilidades racionais de 

tratamento. Não basta, por exemplo, explicar as diferenças entre sistema eleitoral 

proporcional e majoritário. É preciso, também, fazer um esforço de compreensão para tentar 
identificar com critérios racionais qual deles seria melhor para o Brasil de 2011 (reforma 

política). Assim, uns sustentarão que o melhor seria o sistema A; outros defenderão o 

sistema B. A opinião pública fará suas escolhas, e os deputados votarão em A ou B. 

A sociologia estuda fatos (problemas) locais e internacionais para compreendê-los, 
explicá-los, tentando, também, identificar possibilidades de tratamento. Ciência descritiva, 

hermenêutica, prescritiva. Ciência do social cuja legitimidade é conquistada na sociedade (e 

não apenas entre seus pares, na academia) pela demonstração profissional de sua utilidade, 
prática, nos continentes de pertença dos pesquisadores. Fora disso, o que ocorre é retorno à 

metafísica, sociologia contra a sociologia. 

 

 



Leitura 

 
Leia e veja materiais diversos produzidos pelos meios de comunicação de massa. 

Explore (pesquise) o conteúdo de sites. Resuma no caderno o material lido 

Não faça cópias. Para fazer o resumo, pequenos trechos podem ser registrados por 

você, desde que fique claro que aquele trecho não foi escrito por você, ou seja, desde que 
você coloque entre aspas o tal trecho e indique entre parênteses o autor da ideia. 

Ao fazer a leitura, faça anotações em seu caderno, elas serão importantes para que 

você organize as informações obtidas. Fique atento aos conceitos destacados nos textos. 
Procure encontrar em cada texto a ideia fundamental, ou seja, o que o autor 

procurou destacar. Ao elaborar o texto final procure construir um texto que expresse as 

reflexões feitas por você a partir do trabalho de pesquisa (leitura). 
 

Onde estudar 

 

Seu ambiente de estudo pode ser em qualquer lugar, na sala, no quarto, na 
varanda, enfim em qualquer lugar que se sinta confortável, arejado e com boa luminosidade. 

 

Estados físico–emocionais 
 

Se você se sentir cansado, desanimado, exausto, relaxe e descanse, pois estudar 

nestas condições não lhe trará benefícios. Procure dormir bem, se alimentar bem e estar com 
a mente sempre preparada para iniciar os estudos é fundamental. 

 

Seja atento e curioso 

 
Concentre–se apenas em seus estudos, avise a seus familiares que partir de 

determinado horário você estará estudando e não quer ser interrompido. Tenha sempre um 

horário fixo. Se tiver dúvidas, pesquise, leia outras fontes, mas não deixe a dúvida persistir. 
 

Tenha calma 

 
Quanto mais você entender, menos você precisa memorizar. Não leia apenas. Pare 

e pense. Quando você se deparar com uma pergunta de um livro ou de um tutorial que você 

está lendo, não pule direto para a resposta. Quanto mais você se forçar seu cérebro a pensar, 

maior será a chance de aprender e memorizar. 
 

Planeje seu aprendizado 

 
Estabeleça prioridades para alcançar seus objetivos, que é adquirir determinado 

conhecimento. Tente passar para o papel o que você aprendeu usando suas próprias 

palavras. Essa também é uma maneira de aprender e memorizar. 

 
Faça anotações 

 

Não leia apenas, faça anotações de tópicos que você achar importante, isso ajuda 
no aprendizado. 

 

Faça do seu estudo a última leitura desafiadora antes de dormir 
 

Parte do aprendizado acontece depois que você termina de estudar. O seu cérebro 

precisa de algum tempo para fazer mais processamentos. Se você acrescentar mais alguma 

coisa durante este tempo de processamento, parte do que você acabou de aprender se 
perderá. 

 

 
 



Beba muita água 

 
Seu cérebro funciona melhor envolvido em bastante fluido. A desidratação diminui 

a capacidade de aprendizagem. 

 

Fale sobre o assunto em voz alta 
 

Falar ativa uma parte diferente do cérebro. Suas chances de entender e lembrar de 

um determinado assunto aumentam significativamente se você ler em voz alta. Depois se 
você quiser, tente explicar o assunto a você mesmo e você verá como suas atividades 

mentais melhoram consideravelmente. 

 


