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O que vem primeiro: o indivíduo ou a sociedade? Os indivíduos moldam a sociedade ou a sociedade molda os indivíduos?
Podemos dizer que indivíduos e sociedade fazem parte da mesma
trama, tecida pelas relações sociais. Não há separação entre eles.
Nós, seres humanos, nascemos e passamos nossa existência
em sociedade porque precisamos uns dos outros para sobreviver. O fato de dependermos uns dos outros significa que não
temos autonomia? Até que ponto dispomos de liberdade para
decidir e agir? Até que ponto somos condicionados pela sociedade? A sociedade nos obriga a ser o que não queremos? Podemos
mudar a sociedade?
Para estudar essas questões, os sociólogos desenvolveram
alguns conceitos, como socialização, instituição, hierarquia e poder, e geraram uma diversidade de análises.

Capítulo 1 — O indivíduo, sua história e a
sociedade
A Sociologia, assim como as demais ciências humanas, tem como objetivo compreender e explicar
as permanências e as transformações que ocorrem
nas sociedades humanas. Um dos pontos de partida
para isso, da perspectiva sociológica, é o entendimento da relação entre o individual e o social.
Podemos dizer que indivíduos e sociedade fazem parte da mesma trama, tecida pelas relações
sociais. Não há separação entre eles. Porém, quando analisamos historicamente algumas sociedades,
verificamos que ao longo do tempo houve uma variação na ênfase dada ao individual ou ao social.
Nas sociedades tribais (indígenas), nas da Antiguidade (grega e romana) e na Europa medieval,
apesar das diferenças entre os indivíduos, não se
dissociava a pessoa de seu grupo.

Na Europa ocidental, a ideia de indivíduo
começou a ganhar força no século XVI, com a
Reforma Protestante. Segundo os adeptos desse
movimento religioso, as pessoas podiam relacionar-se diretamente com Deus, sem intermediários.
No século XVIII, com o desenvolvimento do
capitalismo e do pensamento liberal, a ideia de
indivíduo e de individualismo firmou-se definitivamente, pois a felicidade humana, definida como o
acesso a bens materiais, passou a ocupar o centro
das atenções.
No século XIX, a sociedade capitalista se consolidou, e a posição do indivíduo passou a ser definida pela propriedade de bens, de dinheiro ou da
força de trabalho.
3
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Nossas escolhas, seus limites e
repercussões
A vida do indivíduo é condicionada por práticas sociais que existiam antes de seu nascimento e
por decisões tomadas sem sua participação direta,
como a definição das regras de uma eleição.
O indivíduo muitas vezes não tem como interferir em valores, normas, costumes ou formas já
estabelecidas de produção da vida material. Entretanto, pode tomar decisões que conduzem a diferentes direções na vida.
A direção seguida é sempre resultado das escolhas do indivíduo. Assim, ele constrói a própria
história e interfere na história de sua sociedade,
que é feita por todos os que nela vivem.

Das questões individuais às
questões sociais
Podemos chamar de questões sociais:
• situações que não dizem respeito apenas à vida

pessoal, mas também estão ligadas à estrutura
de uma ou de várias sociedades, como o desemprego que afeta milhões de indivíduos em diversos grupos sociais;
• situações que afetam o cotidiano individual e são
consequência de acontecimentos que atingem
muitos países, como a queda da Bolsa de Nova
York (1929) e a Crise do Petróleo (1973).
Concluindo, podemos dizer que acontecimentos independentes de nossa vontade estão presentes na biografia de cada um de nós
e fazem parte da história da sociedade em que
vivemos. Esses acontecimentos podem resultar
de situações provocadas pelas decisões de algumas pessoas e ter grande alcance, influenciando
as relações políticas, econômicas e financeiras
de todos os países e afetando os indivíduosem
muitos lugares.
Tomar uma decisão é algo individual e social
ao mesmo tempo, sendo impossível separar esses
planos.

Atividades
1

Leia o texto e responda às questões.
Seja o objeto do exame uma grande potência, ou uma passageira moda literária, uma família, uma prisão, um credo —
são essas as perguntas que os melhores analistas sociais formularam. São [...] perguntas formuladas inevitavelmente por
qualquer espírito que possua uma imaginação sociológica. Pois
essa imaginação é a capacidade de passar de uma perspectiva a
outra — da política para a psicológica; do exame de uma única
família para a análise comparativa dos orçamentos nacionais
do mundo; da escola teológica para a estrutura militar; de considerações de uma indústria petrolífera para estudos da poesia
contemporânea. É a capacidade de ir das mais impessoais e
remotas transformações para as características mais íntimas do
ser humano — e ver as relações entre as duas. Sua utilização
se fundamenta sempre na necessidade de conhecer o sentido
social e histórico do indivíduo na sociedade e no período no
qual sua qualidade e seu ser se manifestam.
É por isso, em suma, que por meio da imaginação sociológica os homens esperam, hoje, perceber o que está acontecendo no mundo, e compreender o que está acontecendo
com eles, como minúsculos pontos de cruzamento da biografia
e da história, dentro da sociedade. Em grande parte, a visão
autoconsciente que o homem contemporâneo tem de si, consi-
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derando-se pelo menos um forasteiro, quando não um estrangeiro permanente, baseia-se na compreensão da relatividade
social e da capacidade transformadora da história. A imaginação sociológica é a forma mais frutífera dessa consciência.
Mills, Wright. A imaginação sociológica.
Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p. 13-14.

a) Segundo o trecho acima e o que você estudou no livro, o que
se pode entender por imaginação sociológica?
Espera-se que o aluno demonstre ter compreendido
que a imaginação sociológica é uma percepção da
relação entre história, sociedade e indivíduo; ter
tal percepção é fundamental para incitar a reflexão
crítica e a ação transformadora.

b) Escolha um fato que ocorreu com você e, por meio dele, escreva como sua biografia se relaciona com a história de seu
bairro, de sua cidade, de seu país ou até mesmo do mundo.
Espera-se que o aluno tenha compreendido a
definição de imaginação sociológica e tenha
exercitado a reflexão ao estabelecer vínculos entre
sua biografia pessoal (individual) e o todo no qual
está inserido (coletivo).

2

Leia o texto a seguir e responda às questões.
Não existe um grau zero da vinculabilidade social do indivíduo, um “começo” ou ruptura nítida em que ele ingresse na
sociedade como que vindo de fora, como um ser não afetado
pela rede, e então comece a se vincular a outros seres humanos. Ao contrário, assim como os pais são necessários para
trazer um filho ao mundo, assim como a mãe nutre o filho,
primeiro com seu sangue e depois com o alimento vindo de
seu corpo, o indivíduo sempre existe, no nível mais fundamental, na relação com os outros, e essa relação tem uma estrutura
particular que é específica de sua sociedade. Ele adquire sua
marca individual a partir da história dessas relações, dessas
dependências, e assim, num contexto mais amplo, da história
de toda a rede humana em que cresce e vive. Essa história e
essa rede humana estão presentes nele e são representadas por
ele, quer ele esteja de fato em relação com outras pessoas ou
sozinho, quer trabalhe ativamente numa grande cidade ou seja
um náufrago numa ilha a mil milhas de sua sociedade.
Elias, Norbert. A sociedade dos indivíduos.
Rio de Janeiro: Zahar, 1994. p. 31.

a) De acordo com o texto, quais relações sociais são importantes
na formação do indivíduo?
Ao indicar trechos do texto, o aluno exercita a
identificação, em obras propriamente sociológicas,
de descrições dos temas abordados no livro.

5
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b) No texto, o autor afirma que as relações sociais são específicas, ou seja, que cada sociedade possui uma maneira diferente de socializar o indivíduo. Cite dois exemplos de socialização
da criança na sociedade brasileira e comente como eles contribuem para a formação do indivíduo.
O objetivo da pergunta é fazer o aluno refletir sobre
o tema do capítulo utilizando exemplos de sua
própria realidade.

3

Nós, indivíduos modernos, geralmente acreditamos que todos os
nossos pensamentos e ações são resultado de escolhas próprias
e autônomas. Também tendemos a perceber no ser humano uma
propensão a estar sempre voltado aos próprios interesses. Como
a Sociologia concebe as ações individuais?.

A cultura ocidental está marcada pela ideia de
que o indivíduo — como unidade soberana — é
autônomo perante a sociedade para analisar, julgar
e decidir. Assim, a pergunta incita o aluno a refletir
sobre o argumento sociológico de que somos
produtores e produtos de nosso meio social. Além
disso, estimula-o a confrontar tal argumento com
as pressuposições da sociedade ocidental.

Capítulo 2 — O processo de socialização
Indivíduos e sociedade são indissociáveis. A Sociologia dispõe de um conceito-chave — socialização — para investigar o processo pelo qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela.
Inseridos em múltiplos grupos e instituições que se
entrecruzam, como a família, a escola e a Igreja, os
membros de uma sociedade constituem uma complexa rede de relações que permeia o cotidiano.
Embora cada um tenha a sua individualidade, esta
se constrói no contexto dessas relações sociais.

nhecer novos lugares, coisas e pessoas, a criança
se socializa, isto é, interioriza os valores e o modo
de vida da sociedade da qual faz parte.
De bebês a adultos, em seu caminho de descoberta do mundo, todos os integrantes de uma
sociedade passam pelo processo de socialização.

O que nos é comum

As desigualdades sociais promovem formas distintas de socialização: nascer e viver submetido a
condições precárias de habitação, trabalho, educação
e saúde é muito diferente de dispor, desde o nascimento, de fácil acesso aos bens materiais e culturais.
O contexto histórico também imprime diferenças nesse processo. A socialização das pessoas que vivem em um país em guerra, por
exemplo, é diferente daquela das pessoas que
moram em um local onde predomina a paz.

Ao nascer, a criança chega a um mundo que
já está pronto. Nesse momento ela ainda não se
reconhece como pessoa, pois não domina os códigos sociais. Aos poucos, vai tomando contato
com seu meio, aprendendo palavras, significados
e regras.
Ao conviver com a família e com os vizinhos,
frequentar a escola, ver televisão, passear e co-

As diferenças no processo de
socialização
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A socialização nos dias de hoje, profundamente
afetada pelos avanços tecnológicos nos setores
de comunicação e informação, é bem diferente
da socialização nos anos 1950.

Tudo começa na família
Mesmo considerando todas as diferenças, normalmente há um processo de socialização formal,
conduzido por instituições como a escola e a Igreja,
e um processo informal, que acontece inicialmen-

te na família, na vizinhança e pela exposição aos
meios de comunicação.
No espaço privado das relações de intimidade
e afeto, representado pela família, aprendemos a
obedecer às regras de convivência e a lidar com as
diferenças e a diversidade.
Nos outros espaços que frequentamos em nosso cotidiano, os espaços públicos de socialização,
precisamos observar as normas e regras próprias
de cada situação.

Atividades
Observe as imagens a seguir e responda: Guerra ou paz, miséria ou
abundância: como essas condições podem afetar a socialização
das crianças?
Akhtar Soomro/Reuters/Latinstock

Romeo Gacad/AFP

1

Indonésia, 2011.

2

Paquistão, 2009.

Leia um trecho do poema “Família”, de Carlos Drummond de Andrade, e responda às questões.
Três meninos e duas meninas,
sendo uma ainda de colo.
A cozinheira preta, a copeira mulata,
o papagaio, o gato, o cachorro,
as galinhas gordas no palmo de horta
e a mulher que trata de tudo.
[...]
In: Andrade, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1988. p. 24. Editora Record © Graña Drummond.
www.carlosdrummond.com.br

a) A família mencionada no poema apresenta características diferentes da família moderna? Se a resposta for afirmativa, cite
duas diferenças entre a família do poema e a família moderna.
Esse exercício de comparação histórica objetiva que o
aluno apreenda as transformações pelas quais a família
passou. O estudante pode tratar tanto das questões
raciais, vinculadas mais especificamente à realidade
brasileira, quanto do papel ocupado pela mulher na
família.

7
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b) Para a Sociologia, a família é um agente de socialização?
Por quê?
Se julgar necessário, recomende aos alunos a
releitura do livro; em seguida, eles deverão explicar,
com as próprias palavras, o papel fundamental da
família na formação social do indivíduo.

Observe a charge do cartunista Adão Iturrusgarai.
Adão Iturrusgarai

3

Com base na charge e em seus conhecimentos acerca do processo de socialização, explique como a internet molda as formas de
comunicação da juventude contemporânea.
Nesse tipo de questão, é preciso orientar o aluno
para que não utilize argumentos moralizantes
acerca da internet, afirmando, por exemplo, que
a rede mundial de computadores distancia o
jovem do mundo real. Trata-se, aqui, de analisar
e não de julgar, a fim de perceber os mecanismos
de socialização condicionados por esse meio
amplamente utilizado nos dias de hoje.

4

Leia o texto e responda à questão.
O futebol, esporte das multidões, é capaz de levar milhões de torcedores brasileiros a assistirem as partidas nos
estádios ou em frente aos televisores, capaz de parar as atividades cotidianas do país em períodos de Copa do Mundo. Objeto que suscita paixões e discussões sempre acaloradas, por isso mesmo, ingenuamente classificado fora dos
assuntos ditos sérios. Porém, o futebol é um elemento marcante da identidade brasileira. Ele é capaz de engendrar
sentimentos completamente díspares: alegria — tristeza, amor —
ódio, delírio — desprezo, realização — fracasso, entre muitas
outras possibilidades.
Borges, Luiz H. de A. Do complexo de vira-latas ao
homem genial: futebol e identidade no Brasil. Histórica —
Revista Eletrônica do Arquivo do Estado de São Paulo,
n. 24, p. 38, ago. 2007. Disponível em: <www.historica.
arquivoestado.sp.gov.br/materias/anteriores/edicao24/
materia02/texto02.pdf>. Acesso em: set. 2013.
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Considerando o texto e os temas abordados pela Sociologia, apresente e comente um aspecto positivo ou negativo do futebol que
o faz ser um elemento marcante da identidade brasileira. Depois,
reflita: de que modo a importância do futebol no Brasil influencia
sua formação como indivíduo?

Socialização implica conformação com o meio
específico no qual se vive. Assim, é importante que
o aluno reconheça e compreenda os elementos
que condicionam os diferentes círculos sociais nos
quais se insere. Nessa questão, espera-se que
cada estudante reflita sobre o papel do futebol na
identidade brasileira e avalie a relevância ou não
desse fator para sua formação como indivíduo.

Capítulo 3 — As relações entre indivíduo e
sociedade
Entre os estudiosos que se preocuparam em
analisar a relação dos indivíduos com a sociedade, destacam-se os clássicos da Sociologia, como
Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, e alguns mais recentes, como Norbert Elias e Pierre
Bourdieu. Vamos sintetizar a seguir a visão de
cada um.

telectual, ou seja, o modo como a pessoa vive
determina como ela pensa. Assim, a sociedade
produz o indivíduo e este produz a sociedade.
Por isso, Marx não analisa um indivíduo genérico, abstrato, mas os indivíduos humanos reais
que vivem em uma sociedade histórica.

Constituição das classes

Karl Marx, os indivíduos e as classes
sociais
Para Karl Marx (1818-1883), o ser humano,
além do resultado da evolução biológica da espécie, é um produto histórico em constante mudança, dependendo da sociedade na qual está
inserido e das condições em que vive. Assim, os
indivíduos devem ser analisados de acordo com
o contexto social em que vivem.
Coletando alimentos, caçando, defendendo-se e criando instrumentos, nossos ancestrais
construíram sua história e sua existência na sociedade. Ao produzir as condições materiais de
existência, o indivíduo elabora sua consciência,
seu modo de pensar e conceber o mundo. Nesse
sentido, Marx afirma que é a maneira como os
indivíduos produzem sua existência que condiciona o processo de vida social, política e in-

De acordo com Marx, na sociedade capitalista,
os operários não trabalham mais para si, mas vendem seu trabalho e não conseguem se reconhecer
no que fazem e produzem. Assim desumanizados,
os indivíduos trabalhadores se identificam e se
unem para questionar a realidade de sua exploração, configurando uma classe social.
Marx mantém a ideia do indivíduo como ser
social e afirma que os seres humanos constroem
sua história, mas não da maneira que querem,
pois são condicionados por situações anteriores.
O ponto central da análise marxista da sociedade
capitalista está nas relações estabelecidas entre
as classes que compõem essa sociedade. Para ele,
só é possível entender as relações dos indivíduos
com base na luta de classes que se desenvolve à
medida que os homens e as mulheres procuram
satisfazer suas necessidades, sejam elas oriundas
do estômago ou da fantasia.
9
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Émile Durkheim, as instituições e o
indivíduo
Para o fundador da escola francesa de Sociologia, Émile Durkheim (1858-1917), a sociedade
sempre está acima dos indivíduos, dispondo de
certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua continuidade. Isso independe do indivíduo
e paira sobre todos, formando uma consciência
coletiva que dá o sentido de integração entre os
membros da sociedade. Esses elementos se solidificam em instituições, base da sociedade, como
a família, a escola, o sistema judiciário e o Estado.
A força da sociedade está na herança transmitida, por intermédio da educação, às gerações futuras. Condicionado e controlado pelas instituições,
cada membro de uma sociedade sabe como deve
agir para não desestabilizar a vida comunitária, e
sabe também que será punido caso provoque alguma desestabilização.
Diferentemente de Marx, que vê a contradição e o conflito como essenciais na sociedade,
Durkheim enfatiza a necessidade da coesão e da
integração para a sociedade se manter. Para ele, o
conflito existe pela anomia ou ausência da normatização das relações sociais ou pela falta de instituições que as regulamentem.
Durkheim só considera um fenômeno social
como fato social se ele for:
• coercitivo, impondo-se aos indivíduos, fazendo
com que aceitem as normas da sociedade;
• exterior aos indivíduos, existindo antes deles e
não sendo fruto das consciências individuais;
• geral, atingindo todos os indivíduos que fazem
parte de uma sociedade.

Max Weber, o indivíduo e a ação social
Max Weber (1864-1920) parte do indivíduo e
de suas motivações para compreender a sociedade
como um todo. Sua preocupação central é compreender o indivíduo e suas ações. Para ele, a sociedade não está acima das pessoas; ela é o conjunto
das ações dos indivíduos que se relacionam o tempo todo.
Um dos principais elementos presentes no
intercâmbio entre os indivíduos é o dinheiro, que
circula entre as pessoas e é universalmente aceito

como elemento de troca, porque existe a expectativa de que outros o utilizem como elemento de
troca. De acordo com Weber, há quatro tipos de
ações sociais:
• a ação tradicional, que tem por base um costume arraigado, como uma tradição familiar, em
que agimos quase automaticamente ou por imitação, ações sociais mais comuns;
• a ação afetiva, ligada à satisfação de desejos,
aos sentimentos e aos estados emocionais;
• a ação racional com relação a valores, baseada
em convicções e valores éticos, estéticos, religiosos e outros;
• a ação racional com relação a fins, na qual,
para atingir um objetivo, o indivíduo se programa, pesa e mede as consequências em relação
ao que pretende obter.
Weber assume que essa classificação abrange tipos conceituais em estado puro, construídos
como ferramentas para analisar a realidade. Os indivíduos, em seu dia a dia, mesclam os vários tipos de ação social. Para Weber, diferentemente de
Durkheim, as razões das ações humanas não são
algo externo a elas. O indivíduo escolhe condutas e
comportamentos, dependendo da cultura em que
vive, sempre numa perspectiva de reciprocidade
por parte dos outros.

Norbert Elias e Pierre Bourdieu:
a sociedade dos indivíduos
Até aqui, abordamos três diferentes análises da
relação entre indivíduo e sociedade, para explicar o
processo de constituição da sociedade e a maneira
como os indivíduos se relacionam:
• Para Marx, o foco recai sobre os indivíduos inseridos nas classes sociais e sobre os conflitos e as
contradições que existem entre elas, provocando
a luta de classes.
• Para Durkheim, o fundamental é a integração
dos indivíduos na sociedade.
• Para Weber, os indivíduos e o sentido de suas
ações são os elementos constitutivos da sociedade.
Vamos tratar agora de dois autores mais recentes, entre muitos outros que também construíram
análises da relação entre indivíduo e sociedade: o

10
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alemão Norbert Elias (1897-1990) e o francês Pierre Bourdieu (1930-2002).

O conceito de configuração
Elias criou a teoria da configuração para superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Os
dois parecem se contrapor o tempo todo como se
a felicidade dos indivíduos fosse impossível numa
sociedade livre de conflitos. Ele defende que só nas
relações e por meio delas os indivíduos adquirem
características humanas como falar, pensar e amar.
Sem uma sociedade que tenha história, cultura e
educação, nenhum indivíduo trabalharia, estudaria
e se divertiria.
O conceito de configuração nos ajuda a pensar
essa relação de forma dinâmica, como acontece na
realidade. Para Elias, “configuração é a teia de relações de indivíduos interdependentes que estão
ligados de diversas maneiras e em vários níveis,
pelos quais perpassam relações de poder”.

As configurações ocorrem em qualquer sociedade: não dá para separar indivíduo e sociedade.
Daí vem a expressão sociedade dos indivíduos,
criada por Elias, realçando a unidade, não a divisão.

O conceito de habitus
Elias utiliza também o conceito de habitus,
compartilhado por Pierre Bourdieu e definido como
um saber social incorporado pelo indivíduo em sociedade.
Bourdieu, ao retomar esse conceito, quer ligar teoricamente indivíduo e sociedade e define
habitus como “a relação entre as condições de
existência do indivíduo e suas formas de ação e
percepção, dentro ou fora dos grupos”. Em outros
termos, seu conceito de habitus articula práticas
cotidianas — a vida concreta dos indivíduos — com
as condições de classe de determinada sociedade,
ou seja, articula a conduta dos indivíduos e as estruturas mais amplas.

Atividades
1

Leia o texto abaixo e defina o que torna a Sociologia uma ciência.
Podemos entender a sociologia como uma das manifestações do pensamento moderno. A evolução do pensamento
científico, que vinha se constituindo desde Copérnico, passa a
cobrir, com a sociologia, uma nova área do conhecimento ainda
não incorporada ao saber científico, ou seja, o mundo social. [...]
Martins, Carlos Benedito. O que é Sociologia?.
33. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 10.

2

A seguir, estão transcritos trechos de obras de três autores clássicos
da Sociologia, sem a indicação de suas respectivas autorias. Identifique o autor de cada trecho.

Este exercício de localização apresenta trechos
originais de obras de Émile Durkheim, Max
Weber, Karl Marx e Friedrich Engels, bem como os
argumentos centrais desses autores, amplamente
abordados no livro.

A
[...] É fato social toda maneira de agir, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior; ou
ainda, toda maneira de fazer, que é geral na extensão de uma
11
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sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência
própria, independente de suas manifestações individuais.
Émile Durkheim (As regras do método sociológico. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1999. p. 13.).

B
[...] tão logo tentamos tomar consciência do modo como se
nos apresenta imediatamente a vida, verificamos que ela se nos
manifesta “dentro” e “fora” de nós, sob uma quase infinita diversidade de eventos que aparecem e desaparecem sucessiva e simultaneamente. [...] Assim, todo o conhecimento da realidade infinita,
realizado pelo espírito humano finito, baseia-se na premissa tácita
de que apenas um fragmento limitado dessa realidade poderá
constituir de cada vez o objeto da compreensão científica [...].
Max Weber (Metodologia das ciências sociais, parte 1. 3. ed. São Paulo: Cortez; Campinas:
Unicamp, 1999. p. 124.)

C
[...]
Ao contrário da filosofia alemã, que desce do céu para a
terra, aqui é da terra que se sobe ao céu. Em outras palavras,
não partimos do que os homens dizem, imaginam e representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento,
na imaginação e na representação dos outros, para depois se
chegar aos homens de carne e osso; mas partimos dos homens
em sua atividade real, é a partir de seu processo de vida real
que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e
das repercussões ideológicas desse processo vital. [...]
Karl Marx e Friedrich Engels (A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 19.).

Questões complementares
1

(UEM, 2010)
O casamento é assim há cerca de três mil anos. A monogamia surgiu com a família, para garantir a manutenção da herança nas mesmas mãos. A relação fora do casamento era um
crime inadmissível, o adultério. Mas só para as mulheres, pois
o marido não podia correr o risco de ter um filho bastardo. Os
homens não tinham esse problema. Sempre se sabe quem é a
mãe de uma criança. Já o pai precisou esperar até a Ciência
desenvolver os testes com base no DNA para ter certeza de que
o filho é seu.
Oliveira, Malu. Homem e mulher a caminho
do século XXI. São Paulo: Ática, 1997. p. 30.

12
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Considerando o texto acima e seus conhecimentos sociológicos
sobre a instituição família, assinale o que for correto.
X

(01) Os laços de parentesco são estabelecidos a partir da consanguinidade ou do casamento.

X

(02) Em determinados contextos, o crime de adultério serviu para
penalizar e expor as mulheres a severos julgamentos sociais
sobre sua idoneidade moral.

O autor do texto expõe a monogamia como um
produto da sociedade, desnaturalizando o seu
conceito, definindo-a como uma instituição social.

(04) Os modelos de família patriarcais não influenciaram a formação social e cultural das sociedades ocidentais.
(08) A família é uma instituição social estática, e os exames de
DNA são recursos modernos que dificilmente são utilizados
para definir a paternidade.
X

(16) Nas sociedades ocidentais, as uniões monogâmicas são instituições que auxiliam a perpetuação das heranças em uma
mesma unidade familiar.
A somatória correta é

2

(01 + 02 + 16 = 19)

.

(UEL, 2010)
O conceito de ação social desempenha papel fundamental no
conjunto teórico construído por Max Weber. Sobre este conceito
utilizado por Max Weber, considere as afirmativas a seguir.
I. A ação social foca o agente individual, pois este é o único capaz de agir e de atribuir sentido à sua ação.
II. Interpretar a reciprocidade entre as ações sociais possibilita
ao cientista social a compreensão sobre as regularidades nas
relações sociais.
III. A imitação e as ações condicionadas pelas massas são exemplos típicos de ação social, pois são motivadas pela consciência racional da importância de viver em sociedade.
IV. O que permite compreender o agir humano enquanto ação
social é o fato de ele possuir um sentido único e objetivo para
todos os agentes envolvidos.

Toda a teoria de Weber está baseada nas ações
dos indivíduos. A partir delas é possível entender
a sociedade como a soma das inter-relações
individuais.

Assinale a alternativa correta.
X

a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas II e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.

3

(Unicamp, 2011)
A história de todas as sociedades tem sido a história das lutas
de classe. Classe oprimida pelo despotismo feudal, a burguesia
conquistou a soberania política no Estado moderno, no qual
uma exploração aberta e direta substituiu a exploração velada
por ilusões religiosas.
13
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A estrutura econômica da sociedade condiciona as suas formas
jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Não é a
consciência do homem que determina o seu ser, mas, ao contrário, são as relações de produção que ele contrai que determinam a sua consciência.
(Adaptado de: K. Marx e F. Engels. Obras escolhidas.
São Paulo: Alfa-Ômega, s.d., vol. 1. p. 21-23, 301-302.)

As proposições dos enunciados acima podem ser associadas ao
pensamento conhecido como:

Marx e Engels afirmam que todas as fases da
história da humanidade foram uma série de lutas
de classes, sempre provocadas pelas relações
de produção. Por isso deram ao conjunto de sua
análise social a denominação de “materialismo
histórico”.

a) materialismo histórico, que compreende as sociedades humanas a partir de ideias universais independentes da realidade
histórica e social.
X

b) materialismo histórico, que concebe a história a partir da luta
de classes e da determinação das formas ideológicas pelas
relações de produção.
c) socialismo utópico, que propõe a destruição do capitalismo
por meio de uma revolução e a implantação de uma ditadura
do proletariado.
d) socialismo utópico, que defende a reforma do capitalismo,
com o fim da exploração econômica e a abolição do Estado
por meio da ação direta.

4

(Enem, 2013)
Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado. Responde-se que ambas as coisas
seriam de desejar; mas porque é difícil juntá-las, é muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas.
Porque dos homens se pode dizer, duma maneira geral, que são
ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e
enquanto lhes fazes bem são inteiramente teus, oferecem-te o
sangue, os bens, a vida e os filhos, quando, como acima disse, o
perigo está longe; mas quando ele chega, revoltam-se.
Maquiavel, N. O príncipe.
Rio de Janeiro: Bertrand, 1991.

Maquiavel expõe ao príncipe os riscos que ele corre
por governar homens em geral “ingratos, volúveis,
simuladores, covardes e ávidos de lucros”, capazes
de tudo quando são amados e que se tornam
revoltados quando as coisas lhes são adversas. Daí
o conselho de que “é muito mais seguro ser temido
que amado” quando for possível ao príncipe fazer
apenas uma das duas coisas.

A partir da análise histórica do comportamento humano em suas
relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser
a) munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si
e aos outros.
b) possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar
êxito na política.
X

c) guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes.
d) naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e
portando seus direitos naturais.
e) sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus
pares.
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