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Relembrando: Positivismo
• Cientificismo:
o Total poder da razão explicar o mundo;
o Explicações por leis;
o Mundo físico e social;
o Predomínio das ciências naturais.

POSITIVISMO ACREDITA
NA CIÊNCIA E REJEITA A
TEOLOGIA

• Positivismo:
o Princípios reguladores do
mundo;
o Pensamento sistemático:
 Define objeto;
 Estabelece conceitos;
 Adota um método.
oTrês Estados:
 Teológico;
 Metafísico;
 Positivo.
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Relembrando: SOCIALIZAÇÃO
• processo em que membros da sociedade aprendem a viver nela;
• momento em que as regras sociais são internalizadas nos indivíduos
recém chagados, tais como bebês, crianças, estrangeiros, migrantes;
• o processo de socialização produz a identidade do indivíduo e
influencia até mesmo em sua personalidade.
Quanto a isso, vale lembrar as palavras do sociólogo francês Durkheim, quando afirma que:

“A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta”.
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01. Auguste Comte, é considerado dentro do pensamento Sociológico um dos
fundadores de tal ciência. Este autor já no início do século XIX afirmou poder
cunhar ao campo filosófico dedicado aos estudos da sociedade o termo Sociologia
atualmente utilizado.
Assinale a alternativa que represente os preceitos metodológicos defendidos por
Comte a respeito dos estudos da Sociologia:
A) A Sociologia deveria se atentar aos fenômenos voláteis da esfera social.
B) Com base nas expressões fenomenológicas a sociologia encontraria o rigor desejado
enquanto ciência.

C) O rigor da ciência sociológica deveria ser o mesmo, além de seguir os
passos das ciências da natureza.
D) Comte propagou a ideia de que a Sociologia deveria se ocupar das
questões metafísicas da alçada social.
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02. Dois temas são fundamentais na teoria elaborada por Augusto Comte: a lei dos três
estados e a classificação das ciências. Sobre ambos, é possível afirmar que representam,
respectivamente:
A) a classificação de um modelo de evolução na sociedade que deve ser assumido na forma cientifica
com o ápice no modelo teológico e metafísico e o desenvolvimento do espírito humano.
B) o triunfo de um tipo de pensar de uma sociedade urbana e industrial que deve trazer explicações
particulares e fragmentadas de processos sociais complexos, e o desenvolvimento do espírito
humano.
C) o desenvolvimento do espírito humano e a comprovação de que paradigma das ciências físicas,
astrônomas e químicas deve se impor e levar a constituição de uma ciência positiva da sociedade, a
sociologia.
D) a celebração da fé como um modelo que explicaria pela razão a sociedade industrial que havia sido
gestada e que comprova o modelo científico na constituição de um novo paradigma de análise da
sociedade, e a passagem da idade teológica para a metafísica.
E) a passagem da idade teológica para a positiva e por fim a metafísica, comprovariam a necessidade
de criar uma ciência positiva de análise da sociedade, confirmando a fé como expressão de um novo
modelo de sociedade.
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03. Os séculos XVIII e XIX foram palco de crises e desordens na organização da
sociedade, advindas das transformações trazidas pela industrialização da produção
econômica e no aparecimento do trabalho assalariado. A necessidade de buscar
soluções a esse clima de mudanças na ordem social fez surgir o positivismo, movimento
que influenciou as primeiras formas de pensamento social no Brasil. As principais
características do positivismo são:

A) objetividade científica, sociedade regulada por leis semelhantes às da natureza e
neutralidade científica.
B) progressismo, evolucionismo e relativismo cultural.
C) organicismo, materialismo e aplicação de métodos compreensivos.
D) neutralidade, objetivismo e aplicação de princípios metafísicos.
E) objetividade filosófica, sociedade regulada por leis semelhantes às da natureza e
neutralidade científica.
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04. O processo por meio do qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade é
designado pelo nome de socialização. O mesmo revela uma série de facetas diversas. (…)
Vista sob este ângulo, a socialização é a imposição de padrões sociais à conduta

individual. Conforme procuramos demonstrar, esses padrões chegam mesmo a interferir
nos processos fisiológicos do organismo. Conclui-se que na biografia do indivíduo a
socialização, especialmente em sua fase inicial, constitui um fato que se reveste dum

tremendo poder de constrição e duma importância extraordinária.
(BERGER, Peter L.; BERGER, Brigitte. “Socialização: como ser um membro da sociedade”. In: FORACCHI, Marialice M.;
MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1977. p.
204).
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O conceito de “socialização”, definido no texto, atribui um papel destacado ao:

A) conteúdo ensinado nas escolas públicas.
B) conflito preexistente entre classes sociais distintas.

C) processo de interiorização do mundo social na consciência das crianças.
D) fator biológico como definidor da personalidade.
E) conjunto de influências dos meios de comunicação de massa sobre os

indivíduos.
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05. Sobre o processo de socialização, analise as assertivas e, em seguida, assinale a alternativa
que aponta a(s) correta(s).
I. A socialização ocorre através de três processos: os processos mentais de socialização, os
processos afetivos de socialização e os processos condutuais de socialização.

II. Um dos objetivos mais importantes do processo de socialização é que os alunos possam
conseguir um nível elevado de conhecimento dos valores morais que regem sua sociedade e se
comportem
de
acordo
com
eles.
III. A forma como as crianças lidam com as regras, com a justiça e com a moral, independe do
seu nível de desenvolvimento.

A)Apenas II e III.
B)Apenas I.
C)Apenas II.

D) I, II e III.

E) Apenas I e II.
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06. Émile Durkheim (1858-1917) é considerado, por muitos estudiosos, o fundador da
Sociologia como ciência independente das demais Ciências Sociais. Sua contribuição foi
fundamental, pois, por meio do estabelecimento de regras e de métodos próprios,
determinou o objeto da Sociologia e formulou alguns conceitos importantes para
compreender a sociedade. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir:
I. A sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois as regras e as normas sociais são construídas
exteriormente às consciências individuais.
II. A Sociologia tem como principal objeto de estudo a compreensão dos fatos sociais.
III. Fatos sociais podem ser definidos como “coisas”, ou seja, são maneiras de agir, pensar e sentir
construídas coletivamente e que orientam a vida dos indivíduos em sociedade.
IV. Os fatos sociais são dependentes dos indivíduos e dotados de poder coercitivo.
V. As instituições sociais, como a Igreja, o Exército e a família, são importantes para compreender
como as normas sociais são consolidadas fora dos indivíduos.
QUAIS ITENS Estão CORRETOS?
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fato social são os agentes reais ou o conjunto de maneiras que estão no centro
de uma sociedade. Esta definição foi formulada pelo fundador da
sociologia, Émile Durkheim (1858-1917).
O

• PESQUISAR O CONCEITO DE “FATOR SOCIAL” DE ÉMILLE DURKHEIM.

DISCUTIREMOS NA PRÓXIMA AULA.

@keuricampelo
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