
                                                                                                                                
 

 

 

AULA:  03 A imaginação sociológica 

 

  

SOCIOLOGIA 

Semana 3 
1ª 

Série 

Prezados Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná de Sociologia sobre a Imaginação Sociológica.  Para 

ajudá-los em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante essa aula.  

Relembrando que tivemos uma aula e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana 
Olá, estudante! 
 

Nas últimas aulas, retomamos as noções básicas da disciplina de Sociologia. A aula 3 teve como 
objeto principal o conceito de imaginação sociológica.  

 
Para o sociólogo norte-americano Charles Wright-Mills, a Sociologia representa uma qualidade do 

espírito humano que nos ajuda a perceber o que está ocorrendo no mundo e como nos situamos neste. 
Aquilo que experimentamos na vida em vários e específicos ambientes cotidianos, como desemprego, 
separações, etc. muitas vezes é influenciado pelas modificações culturais e econômicas ou outros de 
caráter mais geral que ocorrem nas sociedades. 
 

Por isso é que ele diz que precisamos ter consciência da ideia e da existência de uma estrutura da 
sociedade, das relações sociais e utilizá-las com sensibilidade, para sermos capazes de identificar as 
ligações entre as nossas diversas experiências da vida cotidiana. Ter essa consciência e essa capacidade é 
ter uma imaginação sociológica. 
 

Já parou para pensar... o simples ato de tomar café é um exercício de imaginação sociológica! No 
capitalismo, a produção de cada objeto envolve uma rede de trabalho e colaboradores. O café possui as 
seguintes dimensões: 1- Possui um valor simbólico; 2- Cria relacionamentos sociais e econômicos; 3- Está 
ligado ao processo de globalização.  

 
Agora é com você: Exercite a sua imaginação sociológica com a seguinte indagação: 

Como o Coronavírus (COVID – 19) afeta as nossas vidas? Pense nas diversas dimensões da Sociedade 
(Saúde, Política, Economia, Educação, Comportamentos, Comunicação, etc). 

Escreva sobre isso! 

 
 

#ficaadica 

1. 1. Escolha na sua casa um ambiente confortável e tranquilo para estudar. 

2. 2. Faça uma rotina de estudos, separando um momento do dia só para estudar 

3. 3. Evite distrações, desconecte-se! 

4. 4. Tenha tudo que precisa sempre à mão – lápis, caneta, caderno e seus livros. 

5. 5. Anote tudo, principalmente as dúvidas. Quando voltar as aulas, você poderá tirá-las com seu professor. 

 

 


