


Durkheim afirma que a educação desempenha um papel
significativo na sociedade pois ela funciona como instância de
socialização, ou seja, adequação dos indivíduos às normas e regras
sociais.

-Internalização do conjunto de normas e regras presentes na
sociedade, transformando hábitos determinantes do seu
comportamento social e caracterizando como se fosse parte do
próprio indivíduo.
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2) O sociólogo Émile Durkheim (1858-1917), empenhado em determinar os
métodos e fundamentos científicos da ciência da sociedade, declara que os fatos
sociais são coisas. Assinale a alternativa que discorre corretamente sobre essa
afirmação durkheimiana.

a) Quando Durkheim declara a identidade entre fatos sociais e coisas, pretende
destacar a cientificidade dos fenômenos sociais, ainda que estes não sejam vistos,
por esse mesmo sociólogo, como fatos dotados de realidade e de inteligibilidade.

b) Comparando os fatos sociais a coisas, Durkheim reduz os homens à condição
abaixo da animalidade, porque os concebe ao modo de uma matéria inerte.
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c) Ao afirmar que os fatos sociais são coisas, Durkheim pretende destacar sua
existência objetiva, ou seja, declara que possuem o mesmo nível de realidade
que os fenômenos da natureza, sendo, como estes, passíveis de observação e
de estudo científico.

d) Para Durkheim, os fatos sociais são coisas porque são objetivos e possuem
o mesmo nível de realidade dos demais fenômenos cientificamente descritos,
o que pode ser observado por cada indivíduo no autoexame de suas
inclinações psicológicas.

Resposta: c
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O conceito de anomia

Situações em que se observa a ausência de regras, 
crise das formas de controle social e aumento do 

individualismo
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•A anomia, considerada fora de qualquer contexto social particular, refere-se
aos problemas de controle social em um determinado sistema social. Os
valores estão ausentes ou se surgem, estão em conflito e os indivíduos não
estão adequadamente socializados às diretrizes culturais, portanto, a
coerção cultural se mostra ineficaz.

•Qualquer que seja seu significado particular, a anomia é um estado social
de ausência de normas. Acreditava que o egoísmo, a competição insaciável
e a ausência de sentido e de objetivos poderiam ser apontadas como as
reações prováveis dos indivíduos que vivem em uma sociedade anômica, na
qual os obstáculos estão no funcionamento ordenado da sociedade.
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