
Percebemos o objeto da Sociologia ao analisarmos a sua própria definição. 
“Sociologia é a ciência que estuda a natureza, causas e efeitos das relações que 
se estabelecem entre os indivíduos organizados em sociedade”. Dessa forma, o 
objeto da Sociologia são as relações sociais, as transformações por que passam 
essas relações, bem como as estruturas, instituições e costumes que nelas têm 
origem[1]. Também se pode inferir que o objeto da sociologia é a organização e 
a evolução da sociedade, devendo-se abstrair seu enquadramento político no 
Estado[2]. Nessa mesma linha de raciocínio, Adolfo Vasconcelos Noronha[3], em 
sua obra, pugna que os verdadeiros sociólogos enfocam o estudo da 
realidade social, sem retoques ou comprometimentos quanto a quaisquer 
aspectos, não se devendo adentrar para análise de valores, acrescentando 
ainda que, no momento em que o sociólogo passa a criticar os quadros sociais 
que descreve já estará exercendo função de moralista ou de político. 

Para Flóscolo da Nóbrega[4], jurista paraibano, é essencial 
para toda ciência ter como área específica de seus estudos dado segmento da 
realidade, assim, tem-se que o campo de estudos da Sociologia é a 
realidade social, constituído de um grupo distinto de fenômenos, que são os 
fatos sociais; a Sociologia se utiliza de métodos científicos, para descobrir as 
leis que presidem tais fenômenos, concluindo, então, que o objeto da 
Sociologia é a investigação dos fenômenos sociais para se descobrir as leis 
que os regem. 

Em suma, o objeto da Sociologia são as relações sociais, 
suas formas de associação, seus caracteres gerais comuns a todas as classes 
de fenômenos sociais, os quais se produzem nas relações de grupos entre seres 
humanos. A Sociologia estuda o homem e o meio humano em suas relações 
recíprocas, não se devendo emitir juízos de valor sobre os tipos de associação e 
relações estudados, tendo em vista que se baseia em estudos objetivos que 
podem revelar melhor a natureza dos fenômenos sociais [5], já que se o 
pesquisador tem preferências, tenderá a ver o fenômeno não como é, mas 
como gostaria que fosse 

 


