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Resumo 

 

Imaginação sociológica 

A imaginação sociológica é um termo criado por Mills para designar aquilo que o pensador acredita ser a 

melhor maneira de se “fazer” Sociologia. A imaginação sociológica representa a conexão entre os fenômenos, 

para além da experiência individual, e as instituições com as quais as pessoas convivem. Ela representa a 

capacidade que o intelectual tem de analisar aquilo que “vai por trás” em simples acontecimentos da vida 

cotidiana e que traz complexas tramas sociais subjacentes. Para conseguir estabelecer essas conexões mais 

amplas entre indivíduo e sociedade, é preciso conseguir analisar a sociedade em que vivemos de maneira 

externa, com o maior distanciamento possível. Precisamos diminuir ao máximo as tendências particulares 

que influenciarão nosso olhar e olharmos as coisas de maneira diferente da que estamos habituados. 

A imaginação sociológica é uma prática criativa, uma tomada de consciência sobre as relações entre os 

indivíduos e a sociedade de que são membros. Com ela, podemos enxergar que a sociedade não é fruto do 

acaso. Essa tomada de consciência não é exclusiva dos sociólogos, mas de todos que entrem em contato 

com a imaginação sociológica, o que permite a compreensão das ligações entre a esfera individual e o mundo 

social que nos rodeia. Com a imaginação sociológica, podemos perceber como um ato especialmente 

particular, a exemplo  do divórcio, interfere em toda a sociedade. O aumento de divórcios redefiniu a instituição 

social “família”, tornando comum a composição familiar de “pais separados”. É com imaginação sociológica 

(mesmo sem conceituar o procedimento) que Durkheim consegue abordar um ato tão individual como o 

suicídio por uma perspectiva social. 

A “imaginação sociológica” tem sua utilização fundamentada na necessidade de conhecer o sentido social e 

histórico do indivíduo na sociedade e no período no qual sua situação e seu ser se manifestam. Podemos, 

pela imaginação sociológica, perceber o que se dá a nossa volta e o que acontece conosco como pontos de 

cruzamento entre nossa biografia e a história da sociedade. 

Anthony Giddens, comentando a prática na Sociologia, lembra da imaginação sociológica de Wright Mills da 

seguinte forma: 

“A imaginação sociológica nos pede, sobre tudo, que sejamos capazes de pensar nos 

distanciando das rotinas familiares de nossas vidas cotidianas para poder vê-las como se fosse 

algo novo. Consideremos o simples ato de beber uma xícara de café. Que poderíamos dizer, desde 

um ponto de vista sociológico, deste feito de comportamento, que parece ter tão pouco interesse? 

Muitíssimas coisas. Em primeiro lugar, poderíamos apontar que o café não é só uma bebida, já que 

tem um valor simbólico como parte de uns rituais sociais cotidianos. Com frequência o ritual a que 

vá unindo o beber café á muito mais importante que o ato em si. Duas pessoas que ficam para 

tomar um café provavelmente têm mais interesse em encontrar-se e bater papo do que apenas 

beber. A bebida e a comida dão lugar em todas as sociedades a oportunidades para a interação 

social e a execução de rituais, e isto constituem um interessantíssimo objeto de estudo 

sociológico. 

Em segundo lugar, o café é uma droga que contem cafeína, a qual tem um efeito estimulante 

no cérebro. A maioria das pessoas na cultura ocidental não considera que os adeptos ao café 

consomem droga. Como o álcool, o café é uma droga aceitada socialmente, em outras que a 

maconha, por exemplo, não é. No entanto, há culturas que toleram o consumo de maconha, e 



 
 

 

 

2 

Sociologia 
 

inclusive de cocaína, mas preocupada sobre o café e o álcool. Aos sociólogos lhes interessa saber 

por que existem estes contrastes. 

Em terceiro lugar, um indivíduo, ao beber uma xícara de café, forma parte de uma série 

extremadamente complicada de relações sociais e econômicas que se estendem por todo o 

mundo. Os processos de produção, transporte e distribuição desta substância requerem 

transações continuadas entre pessoas que se encontram a milhas de quilômetros de quem o 

consome consume. O estudo destas transações globais constitui uma tarefa importante para a 

Sociologia, posto que muitos aspectos de nossas vidas atuais vêm sendo afetadas por 

comunicações e influências sociais que tem lugar na escala mundial. 

Finalmente, o ato de beber uma xícara de café supõe que anteriormente se tem produzido 

um processo de desenvolvimento social e econômico. 

Junto com outros muitos componentes da dieta ocidental agora habituais — como chá, 

bananas, batatas e açúcar branco, o consumo do café começou a se espalhar no final do século 

XIX, e embora tenha originado no Oriente Médio, a enorme demanda por este produto desde o 

período da expansão colonial ocidental meio século atrás. Atualmente, quase todos bebem café 

nos países ocidentais a partir de áreas (América do Sul e África) que foram colonizados pelos 

europeus, mas de jeito nenhum é um componente da dieta “natural” do Ocidente.” 

 

Dois elementos são chave para o desenvolvimento da imaginação sociológica, o estranhamento e a 

desnaturalização. 

O estranhamento é, antes de tudo, uma admiração. Quem estranha reconhece nos mais simples fenômenos 

sociais complexidade e importância. Estranhar é, também, um “reolhar”. Quando estranhamos, observamos 

a vida social novamente, agora sob uma perspectiva de conhecer o que há de novo, o que passou 

despercebido, o que se transformou no senso comum. Se, de repente, você se pega perguntando por que faz 

sinal a um ônibus num ponto específico através de um movimento característico com as mãos, você está 

estranhando. 

Já a desnaturalização é a compreensão de que os fenômenos sociais não são dados. Ao analisar fatos no 

interior das relações sociais, sempre desconfie de argumentos como “isso é assim mesmo” ou “isso é 

natural”. As sociedades humanas são complexas e voláteis como as pessoas que as compõem e, por isso, 

não são fundamentadas em fenômenos “naturais”. As relações sociais são fruto de escolhas, limites e 

trajetórias. Isso significa dizer que a sociedade está em constante transformação, e mais, nós produzimos 

essa transformação, assim como podemos reproduzir o status quo. A partir desses dois conceitos, 

percebemos que o saber sociológico busca superar o senso comum em busca de um saber crítico e científico 

sobre a sociedade. 
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Exercícios 

 

1. Baseado no conceito de imaginação sociológica do sociólogo estadunidense Wright Mills, Anthony 

Giddens (2008) apresenta a seguinte reflexão sobre a disciplina: Estudar sociologia não pode ser 

apenas um processo rotineiro de adquirir conhecimento. Um sociólogo é alguém capaz de se libertar 

da imediatidade das circunstâncias pessoais e apresentar as coisas num contexto mais amplo. 

 

Corresponde à concepção defendida por Giddens: 

a) O sociólogo deve se preocupar com o processo de desnaturalização ou estranhamento da 

realidade para estabelecer leis gerais de explicação das regularidades universais presentes na vida 

social. 

b) Qualquer aspecto da vida social, mesmo os mais rotineiros e familiares, pode ser pensado a partir 

de um ponto de vista sociológico, pois está relacionado a diferentes aspectos da vida social 

(políticos, econômicos, ideológicos etc.). 

c) A sociologia é uma ciência positiva, que deve definir com critérios objetivos os fatos sociais a 

serem estudados. 

d) O sociólogo deve estudar somente questões sociais familiares e relacionadas a seu entorno. 

e) A sociologia se diferencia da biologia e da psicologia porque estuda a cultura e a sociedade, e não 

a natureza ou o indivíduo. 

 

 

2. Ciente de que nossa visão é repleta de prenoções e juízos de valor, a construção de um olhar 

sociológico principia com o estranhamento, ao se observar a realidade. Tal procedimento confronta o 

conhecimento do senso comum e possibilita a construção do conhecimento científico. 

 

Essa reflexão propõe: 

a) buscar as suas próprias experiências para a explicação do conhecimento científico. 

b) estudar a realidade observada, segundo o critério teórico-metodológico. 

c) tomar decisões fundamentadas no conhecimento do cotidiano. 

d) fazer diferentes leituras do fato social, tomando por base o senso comum. 

e) considerar verdadeiras as explicações biológicas para o comportamento humano em sociedade. 
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3. Leia o fragmento a seguir. 

“A imaginação sociológica exige que pensemos fora das rotinas familiares de nossas vidas cotidianas, 

a fim de que as observemos de modo renovado. Considere o simples ato de tomar uma xícara de café. 

Ele não é somente um refresco. Ele possui valor simbólico como parte de nossas atividades sociais 

diárias. Frequentemente, o ritual associado a beber café é muito mais importante do que o ato de 

consumir a bebida propriamente dita. Em segundo lugar, o café é uma droga, por conter cafeína. O café 

é uma substância que cria dependência, mas os viciados em café não são vistos pela maioria das 

pessoas na cultura ocidental como usuários de drogas. Como o álcool, o café é uma droga socialmente 

aceita, enquanto a maconha, por exemplo, não o é”. No entanto, há sociedades que “toleram o consumo 

da maconha ou, até mesmo, da cocaína, mas desaprovam o café e o álcool. Os sociólogos estão 

interessados no porquê da existência de tais contrastes”. 

(Adaptado de GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 24. Grifos do autor.) 

  

O exercício de análise baseado na imaginação sociológica, proposto por Anthony Giddens, é um 

exemplo da adoção de uma orientação denominada: 

a) descrição densa 

b) etnocentrismo 

c) etnometodologia 

d) estranhamento 

e) essencialismo 

 

 

4. O estudo da Sociologia possibilita que nos libertemos, em parte, da percepção cotidiana, muitas vezes 

ingênua, do mundo que nos cerca, ampliando nossa visão de uma forma sistemática, baseada em 

instrumentos próprios de análise. Para Wright Mills Isso requer o desenvolvimento e cultivo de um 

modo de pensar que envolve ter consciência das ligações que existem entre a vida pessoal e as 

estruturas que organizam e dão forma à vida social. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o conceito que representa esse modo de pensar: 

a) Percepção social. 

b) Imaginação sociológica.  

c) Perspectiva sociológica. 

d) Problematização sociológica. 

e) Sensibilização 
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5. Nossa época é uma época de inquietação e indiferença – ainda não formuladas de modo a permitir que 

sobre elas se exerçam a razão e a sensibilidade. Ao invés de problemas – definidos em termos de 

valores e ameaças – há com frequência a miséria da inquietação vaga; ao invés das questões explícitas, 

há com frequência o sentimento desanimador de que algo não está certo. 

(MILLS, Charles Wright. A Imaginação Sociológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982, p. 18) 

 

Wright Mills notabilizou-se por interpretar a pesquisa sociológica como um “artesanato intelectual”, 

assim como por empreender uma crítica àquilo que denominava de “grande teoria”. Dentre os 

procedimentos metodológicos preconizados pelo autor, destaca-se a 

a) elaboração de um vocabulário de termos técnicos sociológicos, de maneira a permitir uma 

comunicação fundada em bases consensuais, estabelecidas pela categoria profissional. 

b) imperiosidade do trabalho de campo e a rejeição da “sociologia de gabinete”. 

c) prevalência da consideração dos processos microssociológicos nos quais o sociólogo pudesse 

interagir com seu objeto, reservando-se um papel minoritário ao exame das estruturas sociais e 

dos processos históricos. 

d) recusa da teoria em favor da observação dos fenômenos imediatos e da pesquisa empírica em 

geral, como fontes exclusivas do conhecimento. 

e) integração entre as experiências pessoais de vida e o trabalho teórico, assim como entre a 

biografia do pesquisador e a história. 
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Gabarito 
 

1. B 

A Sociologia é uma abordagem crítica ao “comum”, “normal” e “banal”. Se o senso comum é uma visão 

acrítica dos aspectos da vida social (próximo à doxa), a Sociologia rompe com a superficialidade dos 

acontecimentos e busca aprofundar nossa compreensão acerca dos fenômenos sociais. 

 

2. B 

A Sociologia, como toda ciência, busca responder questões de maneira confiável, produzindo um 

conhecimento seguro e verificado. No entanto, dada a peculiaridade de seu objeto de estudo (o ser humano 

e suas interações sociais), seus métodos diferem dos métodos das ciências da natureza. Daí a importância 

do estranhamento como ferramenta metodológica, produzindo uma admiração e um questionamento 

diante do óbvio, do conhecido pelo senso comum. É preciso enxergar aquilo que vivenciamos no nosso 

cotidiano por outra perspectiva, como algo novo, estranho e artificial. 

 

3. D 

O estranhamento é a admiração diante do óbvio. A vida em sociedade é tão complexa que esconde fatos 

surpreendentes. No próprio enunciado, podemos observar o quanto naturalizamos o ato de tomar café. É 

costume no Brasil tomar a bebida concentrada e quente, enquanto no Estados Unidos o café também é 

tomado gelado. O estranhamento é então observar naquilo que consideramos simples a imensa cadeia de 

fenômenos que compõem o cotidiano. 

 

4. D 

A imaginação sociológica é a proposta de abordagem de Mills que envolve o cotidiano das pessoas e o 

tecido social. Ela é a técnica que permite ver as conexões que estão invisibilizadas pela naturalização dos 

processos sociais, tomados como normais. 

 

5. E 

Mills defende que a Sociologia só pode ser feita através da observação das conexões entre o cotidiano 

dos indivíduos e a estrutura social. Sem conectar biografia e história, estamos apenas acumulando 

conhecimento sobre a sociedade, um conhecimento sem sentido. O conhecimento sociológico requer 

reconhecer como a vida social interfere na vida do indivíduo e vice-versa. 

 


