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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Capítulo 5
1. C  2. D  3.  B  4.  C  5. A 

* Respostas:

1. A perspectiva antropológica sobre o sentido do trabalho em sociedades tribais 
parte do princípio da não existência da busca pelo lucro, da competição ou da 
estocagem. Quando se a� rma que essas sociedades são abundantes, não se 
faz referência a uma imensidão de produtos disponíveis para seus indivíduos 
desfrutarem, mas ao fato de que o trabalho supre as necessidades básicas de 
sobrevivência, reservando o restante do tempo para outras formas de sociabilidade 
e de vivência.

2. De acordo com o texto, a solidariedade de base tradicional (ou “mecânica”, na 
conceituação de Durkheim) é aquela que geralmente ocorre “em sociedades 
onde cada um sabe fazer quase todas as coisas de que necessita para viver. 
A sociedade não é interdependente pelo fato de existir o trabalho coletivo, 
mas por uma adequação a um conjunto de crenças, tradições e costumes 
comuns”, que também são formas de identificação cultural do grupo. 
O participante do mutirão encontra nas tradições do lugar a que pertence, 
na noção de reciprocidade, ajuda mútua e, em princípios de solidariedade 
religiosa, os motivos para participar dos trabalhos coletivos.

3. De acordo com Marx, o trabalho é, por excelência, o elemento constituinte 
da humanidade. É a maneira pela qual os homens transformam a natureza 
para prover sobrevivência, transformando a si mesmos, tanto material como 
“espiritualmente”. É pelos diferentes modos pelos quais os homens organizam 
a transformação do trabalho sobre a natureza em sobrevivência, historicamente 
falando, que eles constroem todo um arcabouço legal, jurídico e político que 
consolida essa forma especí� ca de conceber o trabalho. A isso Marx chamou 
de superestrutura ideológica. 

4. Ao explicar a organização sindical como uma ferramenta de “harmonia e coope-
ração entre o trabalho e o capital”, rejeitando a luta de classes, o  embate contra 
os patrões, o dirigente sindical claramente explicita uma forma de organização 
dos trabalhadores cuja base é a busca pelo consenso. Cabe pontuar que, nesse 
momento da História do Brasil, o sindicalismo foi fortemente penetrado pela 
intervenção do Estado ditatorial varguista. Sindicatos cuja militância fugisse 
a esse padrão conciliatório eram duramente combatidos e tornados ilegais.

5. A concepção de trabalho para a Sociologia pressupõe uma compreensão 
abrangente sobre a ação humana transformadora da natureza com o objetivo 
de atender às necessidades básicas de sobrevivência e às culturalmente criadas 
na vida em sociedade. Como ao longo do tempo houve in� nitas formas de isso 
ocorrer, tratar o trabalho em termos de venda de um dado saber/fazer aplicado 
a um determinado tempo em contrapartida a uma determinada remuneração 
sob forma de um consenso mediador das relações econômico-sociais (papel 
moeda) é simpli� car a categoria de trabalho, reduzindo-a à sua acepção mais 
comum na atualidade.


