FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

Resoluções
SOCIOLOGIA
Capítulo 1
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* Respostas:
1. A Sociologia é uma ciência da área de Humanidades que estuda os fenômenos sociais, tentando compreendê-los com uma base teórico-metodológica
fundada em pesquisa, observação e reflexão.
2. Durkheim concebia a “anomia” como a situação em que inexistem regras e
valores claros. Para Durkheim, o homem em sociedade encontra determinadas
regras de conduta que não foram criadas por ele, mas que estão lá, são aceitas
e devem ser seguidas. Ele defendia que, sem esses valores e/ou limites, o ser
humano tende à desagregação e, até mesmo, ao desespero, de modo que
a obediência às regras é importante para o funcionamento da sociedade.
O comportamento dos jovens relatado no texto não condiz com essa lógica,
uma vez que a prática do “ficar” é marcada pela transitoriedade e pela mudança
como regra de vida em sociedade, típicas da pós-modernidade. Dessa forma,
as assertivas I e II estão corretas. Nem a vida social moderna é desprovida de
agrupamentos identitários, muito menos os chamados “valores tradicionais”
existem desde os primórdios, o que torna as assertivas III e IV falsas.
3. Resposta pessoal. A sociedade contemporânea apresenta muitas outras instituições que fazem parte da socialização das crianças. Como exemplo, podem
ser citadas as mídias (programas de TV, cinema, propagandas) e a internet.
Espera-se que o aluno perceba que essas influências alteram a formação social
das crianças. Uma forma fácil de perceber isso é tomar um determinado aspecto
da influência da TV e aplicá-lo à geração de pais e de filhos.
4. Para Durkheim, as relações entre indivíduo e sociedade desenvolvem-se em
estado de harmonia. As ações sociais existiriam à revelia do indivíduo, ocorrendo em função da coletividade e das regras que as regem. Manifestações
individuais desviantes desse regramento seriam consideradas problemas
patológicos, doenças na sociedade.
5. Atividade pessoal. Trata-se de uma atividade de observação sociológica.
O aluno deverá selecionar um fato corriqueiro e perceber os condicionantes
que o envolvem, buscando um olhar de estranhamento sobre esse fenômeno.
Assim, exercitando a reflexão, o aluno estará “pensando sociologicamente”.
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