SOCIOLOGIA, O QUE É?

A Sociologia é uma ciência dedicada a nos ajudar a entender nossa sociedade
e as formas que interagimos uns com os outros e com as estruturas
institucionais.

Provavelmente, uma das perguntas mais comuns na vida de um sociólogo é
também a que ele mais repete para si mesmo: a final de contas, o que é
“Sociologia”? Qual seu propósito? Para que vou usar isso em minha vida?
Bom, a última pergunta não é necessariamente a de um sociólogo, mas é com
certeza uma das que esse profissional mais escuta. Imagino que você, caro
leitor, já deve ter feito essa mesma pergunta ao seu professor. Ou já se viu
perdido naquele turbilhão de nomes complicados que todos os sociólogos
adoram e que muitas vezes parecem servir apenas para nos confundir.

Muito bem, nada tema! A sessão de Sociologia do Brasil Escola está a postos
para responder essas e todas as perguntas que venham assombrar nossas
brilhantes cabeças.
O que é Sociologia?
Comecemos do princípio. Em termos simples, a sociologia é a ciência que se
debruça sobre a própria sociedade e todas as suas ramificações, componentes
e integrantes. Ela se dedica a compreender as formas de interação que temos
uns com os outros, nossas organizações e os fenômenos sociais observados
na realidade dos indivíduos.
O olhar sociológico nos traz sempre uma nova perspectiva sobre situações que
aparentemente são de natureza individual, mas que acabam por atingir uma
gama muito maior de nossa realidade coletiva. Podemos tomar como exemplo
o desemprego que, embora seja uma terrível tragédia na vida do indivíduo,

ecoa em toda cadeia social, afetando nossa realidade econômica e acentuando
a desigualdade social e, possivelmente, agravando outros problemas como a
violência, a fome e a precarização da educação.

A Sociologia é uma Ciência?
A sociologia é, para todos os fins, uma ciência. Está intimamente ligada ao
método científico, embora se divirja em certos pontos, e se propõe a
compreender processos e fenômenos, direta ou indiretamente, observáveis.
Muito embora não seja possível colocar uma sociedade ou uma interação
social sob a lente de um microscópio, é possível que se aborde partes
específicas de nossa realidade para que possamos observá-la e, a partir
dessas observações, tentar traçar explicações, teorias e conclusões sobre
esses “objetos” que também são concretos em sua própria forma.

De onde surgiu a Sociologia
Como matéria única, a sociologia é relativamente “nova”. Ela se inicia como
ideia em meados do século XIX, com o filosofo francês Augusto Comte, que
propunha uma nova área de estudo que reunisse as principais áreas do
conhecimento das ciências humanas em uma única, que se proporia a
compreender todos os aspectos do homem social e os fenômenos que se
manifestariam nas diversas realidades sociais.
Para tanto, essa nova área de conhecimento, de acordo com Comte, deveria
se propor a ser universal e aplicável a toda e qualquer sociedade que exista ou
venha a existir. Com esse objetivo, Comte volta-se para a forma de observação
das demais ciências anteriores à nova Sociologia, argumentando que os
estudos dessa nova matéria deveriam se pautar em fenômenos observáveis e
mensuráveis pra que fosse possível apreender as regras gerais que regem o

mundo social do indivíduo. Essa perspectiva é chamada de “positivismo” e é a
forma dominante de observação do mundo em meados da Revolução Industrial
(séculos XIX - XX)
Qual a função da Sociologia em minha vida?
Essa é a principal questão para muitos. O olhar sociológico nos ajuda a encarar
nossa realidade por ângulos que não estamos habituados a enxergar. Como
seres humanos e indivíduos, estamos acostumados a levar em consideração
apenas o que está em nosso contato direto. No entanto, nossa realidade não é
apenas formada pelas nossas experiências particulares, nossa interação com
os demais integrantes de nossa realidade e as interações que esses têm em
sua realidade, tomam parte na construção de um todo muito maior e, por tanto,
acabam por moldar nossas próprias realidades e as formas com que
interagirmos com o mundo.

A sociologia está aí para nos fazer olhar mais longe, desanuviar nossa visão do
mundo e nos fazer perceber que nossa realidade vai muito além do que
imaginamos.
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