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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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Para Durkheim o objeto de estudo da Sociologia são os FATOS SOCIAIS. São os

instrumentos e regras sociais e culturais que determinam as maneiras de
agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo.
os fatos sociais possuem três características básicas:

•São Exteriores (Existem independente da vontade do indivíduo);
•São Coercitivos (Realizam coerção para com aqueles que não o cumprem)
•São Gerais (São cumpridos por todos);
 Um exemplo comum de fato social é a educação imposta aos indivíduos
(coercitividade), que já tem uma existência como instituição anterior aos membros da
sociedade (exterioridade) e é um fenômeno que se verifica na totalidade da sociedade
(generalidade).
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Exemplo de fato social:
Coerção Social: é quando o indivíduo sofre pressão, se sentindo obrigado a agir
de determinada forma imposta pela sociedade.
Exemplo: seguir um padrão de beleza estabelecido pela mídia e sociedade.
Exterioridade: é quando o indivíduo age independente de sua vontade.
Exemplo: obedecer às normas jurídicas.

Generalidade: é quando o indivíduo age conforme a maioria à sua volta.
Exemplo: atitudes de um grupo em comum.
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O conceito de Solidariedade: harmonia entre os indivíduos.
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Ação Social para Max Weber
Weber estava mais preocupado com aspectos mais
próximos ao indivíduo justamente por acreditar
que não era apenas a estrutura das instituições ou
a situação econômica do sujeito que motivaria suas
ações.
Para Weber, as ideias, as crenças e os valores
eram os principais catalizadores das mudanças
sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham
de liberdade para agir e modificar a sua realidade.
A ação social seria, portanto, qualquer ação que
possuísse um sentido e uma finalidade
determinados por seu autor.

•Não há oposição entre indivíduo
e sociedade;
•Um determina o outro.
6

Tipos de ações sociais
1. Ação social racional com relação a fins - quando os atos estão orientados para um
fim específico. Exemplos: "Tenho que trabalhar para ganhar dinheiro." "Quero fazer
ginástica para melhorar minha saúde.“
2. Ação social racional com relação a valores - neste caso, as atitudes passam a ter
influência direta de nossas crenças morais.

3. Ação social afetiva - aquelas ações que fazemos porque cultivamos algum
sentimento, positivo ou negativo, em relação às pessoas. Exemplos: presentear em
determinadas datas; expressar o afeto tocando ou fazendo declarações.
4. Ação social tradicional - aqui se encaixam os costumes que seguimos por tradição ou
hábitos. Exemplos: festas, maneira de cozinhar, vestir-se, etc.
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AÇÃO POLÍTICA
PODER  “Probabilidadade de impor a própria vontade dentro de uma relação social”
DOMINAÇÃO  “Probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo a um certo
mandato”

• Dominação Carismática: Ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa
tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas. Ex.: Mahatma Gandhi / Hitler.
• Dominação Tradicional: É conferida pela forma do respeito à tradição. A autoridade
vem pelo sistema patriarcal, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou
senhor é uma figura de liderança e os submetidos a essa liderança são os seus súditos ou
servidores. Ex.: Brasil colonial.
•Dominação Legal: Legitimada através de constituição/lei que confere poder ao
dominador. Ex.: o Estado/ Eleições presidenciais.
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1. Segundo Émile Durkheim “[...] constitui uma lei da história que a solidariedade
mecânica, a qual a princípio é quase única, perca terreno progressivamente e que a
solidariedade orgânica, pouco a pouco, se torne preponderante”.
Fonte: DURKHEIM, É. A Divisão Social do Trabalho, In Os Pensadores. Tradução de Carlos A. B. de Moura. São Paulo: Abril Cultural,
1977, p. 67.

Por esta lei, segundo o autor, nas sociedades simples, organizadas em hordas e
clãs, prevalece a solidariedade por semelhança, também chamada de
solidariedade mecânica. Nas organizações sociais mais complexas, prevalece a
solidariedade orgânica, que é aquela que resulta do aprofundamento da
especialização profissional.
De acordo com a teoria de Durkheim, é correto afirmar que:
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A) As sociedades tendem a evoluir da solidariedade orgânica para a solidariedade
mecânica, em função da multiplicação dos clãs.
B) Na situação em que prevalece a solidariedade mecânica, as sociedades não
evoluem para a solidariedade orgânica.
C) As sociedades tendem a evoluir da solidariedade mecânica para a solidariedade
orgânica, em função da intensificação da divisão do trabalho.

D) Na situação em que prevalece a divisão social do trabalho, as sociedades não
desenvolvem formas de solidariedade.
E) Na situação em que prevalecem clãs e hordas, as sociedades não desenvolvem
formas de solidariedade e, por isso, tendem a desaparecer progressivamente.
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02. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile
Durkheim.

A) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho.
B) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos.
C) O conflito de classes, base da divisão social e transformação do modo de produção.
D) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem independentes
uns dos outros.

E) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os
indivíduos.
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03. 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).

O conceito de “socialização”, definido acima, atribui um papel destacado ao:
A)
B)
C)
D)
E)

conteúdo ensinado nas escolas públicas.
conflito preexistente entre classes sociais distintas.
processo de interiorização do mundo social na consciência das crianças.
fator biológico como definidor da personalidade.
conjunto de influências dos meios de comunicação de massa sobre os indivíduos.
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04. Segundo, Max Weber, entende-se Ação Social como:
A) o conjunto das crenças e dos sentimentos comum à média dos membros de uma
mesma sociedade que forma um sistema determinado com vida própria.
B) a conduta humana dotada de sentido, isto é, de uma justificativa subjetivamente
elaborada.
C) um instrumento de análise científica, numa construção do pensamento que permite
conceituar fenômenos e formações sociais e identificar na realidade observada suas
manifestações.
D) a proposta de transformar radicalmente a sociedade, implantando uma ordem social
mais justa e igualitária, da qual seriam eliminados o individualismo, a competição e a
propriedade privada.
E) o objeto da Sociologia. A ação Social é experimentada pelo indivíduo como uma
realidade independente e pré- existente.
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05. Max Weber caracteriza o feudalismo como aquele sistema em que “o poder senhorial se
integra com três elementos distintos: a posse da terra (senhoria dominial); a posse dos seres
humanos (servidão); e a apropriação de direitos políticos (mediante a usurpação ou a
enfeudação), particularmente do poder judicial”.
WEBER, M. História econômica geral. Apud ARRUDA , José Jobson de História antiga e medieval. 16. ed. São Paulo: Ática, 1993. p. 355.

Com base nessa definição, pode-se concluir que:
A) No sistema feudal, combinavam-se a propriedade comum e a propriedade individual do
solo, em uma economia voltada para o consumo local.
B) O funcionamento do sistema feudal prende-se apenas ao mecanismo de reciprocidade
entre suseranos e vassalos.
C) O termo “senhor feudal” inclui duas relações distintas: servidão (que confere domínio
econômico) e feudo-vassálicas (que dão poder político-judicial).
D) Os servos eram a única classe economicamente produtiva pelo fato de ter a posse legal
da terra e cultivá-la com produtos de subsistência.
E) O sistema feudal engendra uma diminuição da produtividade, pela impossibilidade de
tirar partido da divisão do trabalho.
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06. 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.
Assinale a alternativa correta.
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.
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1. O que é Socialização?
2. Explique o conceito de fato social e dê um exemplo da nossa realidade
social que o represente.
3. O que é Ação Social para max weber?

@keuricampelo
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GABARITO:
1.C
2.B
3.C
4.B
5.C
6.A

GABARITO: ATIVIDADE PARA CASA
1. Trata-se do processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo, ou seja,
através da socialização é que as ideias, valores, crenças, normas e
costumes estabelecidos pela sociedade (pelo coletivo) são internalizadas
pelo indivíduo e pela apreensão destas é que ele adapta-se aos grupos
que faz parte.
2. Durkheim define fato social como os instrumentos sociais e culturais que
determinam as maneiras de agir, pensar e sentir na vida de um
indivíduo. Assim, o fato social o obriga a se adaptar às regras da
sociedade.Exemplos: as normas sociais, valores, convenções e regras que
existem independente da vontade e da existência do indivíduo.
3. Max Weber, acreditava que a principal função da Sociologia era
compreender os diversos aspectos da ação social. A ação social é
entendida por Weber como qualquer ação realizada por um sujeito em
um meio social que, no entanto, possua um sentido determinado por seu
autor.
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