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* Respostas:

1. Etimologicamente, Sociologia é o estudo da sociedade – o que implica dizer 
que é o estudo dos humanos em suas relações interdependentes uma das 
outras. É, portanto, o estudo do indivíduo não em seu isolamento, mas em 
suas relações sociais.

2. A História estuda o passado em suas manifestações particulares. Já a Sociologia 
busca o que há de constante na sociedade. Por exemplo, a História estuda 
as várias revoluções, revoltas e guerras de independência. Já a Sociologia se 
pergunta se haveria uma constante que explicasse os conceitos de revoluções 
e das guerras em geral.

3. A generalização deve ser feita uma vez recolhida uma base de dados estatís-
ticos consideráveis. Dessa forma, a generalização é essencial para explicar a 
existência de leis sociais, isto é, de fenômenos sociais constantes. Isso poderia 
ajudar na previsão desses fenômenos, a partir de ideias testadas e veri� cadas. 

4. Segundo Sorokin, a Sociologia é o estudo do que há de comum entre as 
Ciências Humanas e como ela se relacionam. Portanto, o cientista especí� co, 
o historiador, o economista, o político não têm condições de resolver o pro-
blema das relações entre os vários conhecimentos, uma vez que cada um só 
vê seu próprio lado, de acordo com sua especialidade. Logo, seria preciso 
justamente uma nova ciência, que abrangesse o estudo especí� co da socie-
dade, a Sociologia.

5. Por exemplo, na vida rural, o ser humano está mais submetido à natureza, 
uma vez que deve esperar o tempo de colheita, a chuva, a seca etc. Na vida 
urbana, o ser humano tem a forte impressão de que é ele quem domina a 
natureza. Em outras palavras, a Ciência e a técnica pareciam ter dado ao ser 
humano o domínio sobre a Terra.

6. A Revolução Cientí� ca permitiu uma mudança na metodologia cientí� ca e no 
seu foco, que permitiu o desenvolvimento da técnica e, com isso, da Revolução 
Industrial. 

7. A ciência moderna, trazida pela Revolução Cientí� ca, tem como objetivo fazer 
da ciência produtora de tecnologia – diferentemente da ciência antiga, cujo 
objetivo era o próprio conhecimento.

8. Essas revoluções acabaram por destruir a mundo hierárquico antigo e feudal 
– isso proporcionou nova mobilidade social, mas também trouxe con� itos 
entre as classes que exigiam igualitarismo. Essa situação de con� ito trouxe 
a necessidade de se compreender a sociedade de uma nova perspectiva, a 
partir da observação e do rigor cientí� co; por esse motivo surge a Sociologia.  

9. A Revolução Cientí� ca de Newton, Bacon e Leibniz trouxe para a Sociologia o 
rigor cientí� co para a observação dos fenômenos sociais como caminho para 
a apreensão objetiva dos fatos, embora ainda não fosse capaz de explicar as 
dinâmicas sociais da mesma forma com que procurava entender os fenômenos 
naturais. 

10. O positivismo de Auguste Comte, um dos pensadores inaugurais da So-
ciologia, acreditava na a� rmação da Ciência, em observações cuidadosas 
feitas a partir da experimentação, ao mesmo tempo em que revalorizava as 
instituições sociais que desempenhariam um papel fundamental na coesão 
e na integração da vida social, conforme o texto. Assim, seria a única forma 
possível de inferir leis que explicariam de maneira cientí� ca a relação entre 
os fenômenos observados a � m de se produzir o verdadeiro conhecimento, 
inclusive na observação dos fenômenos da sociedade.

11. A Sociologia aproxima-se da Ciência ao conservar o rigor do método cientí-
� co na análise e interpretação dos fenômenos sociais, sendo constituída por 
uma série considerável de conhecimentos acumulados ao longo da História, 
afastando-se assim do conhecimento baseado no senso comum.


