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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

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

* Respostas:

1. O surgimento da Sociologia enquanto ciência está vinculado ao próprio desen-
volvimento do capitalismo industrial na Europa, principalmente no século XIX. 
Pela perspectiva dessa nova ciência, a compreensão de como as sociedades 
se organizam e se transformam implica em considerar o homem como sujeito 
de uma rede complexa e inter-relacionada, além de considerar as instituições 
presentes no meio social, tais como a família, a escola, a religião, o trabalho 
etc.

2. O pensamento do homem sobre o homem é, certamente, uma característica 
inerente ao próprio ser humano. No entanto, o pensamento sociológico não é 
um “simples pensar do homem sobre ele mesmo”, porquanto está vinculado 
a uma nova perspectiva de re� exão: a Ciência. Daí por que o pensamento 
sociológico possibilita a sistematização do conhecimento sobre o social, haja 
vista ser construído por meio de pesquisa cientí� ca, com o rigor metodológico 
que a caracteriza.

3. O Iluminismo teve in� uência na formação da Sociologia por sua carga de valo-
rização da ciência e racionalidade como forma de compreensão do mundo. O 
desenvolvimento do capitalismo, a ascensão da burguesia como classe domi-
nante e as transformações que isso acarretava foram o pano de fundo sobre o 
qual a Sociologia veio a se desenvolver na Europa do século XIX.

4. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno apresente o contexto geral da moder-
nidade capitalista europeia como ambiente de transformações sobre as quais 
a Sociologia desenvolveu-se enquanto campo de investigação especí� co. A 
Revolução Industrial alterou não só as relações de trabalho, mas também as 
próprias relações sociais. O rápido crescimento das cidades e as condições 
novas no mundo do trabalho contribuíram para o aumento das desigualdades 
sociais, a ascensão da burguesia como classe política e a eclosão da Revolu-
ção Francesa. Assim, grandes marcos da transformação do mundo europeu 
e ocidental estão diretamente implicados no surgimento dos objetos de 
investigação dessa nova ciência.

5. A grande onda migratória provocada pela consolidação das fábricas e do pró-
prio sistema capitalista de trabalho e vida gerou transformações consideráveis 
nas cidades: urbanização desordenada, problemas de saúde e saneamento, 
violência, aumento da pobreza e da miséria. Como tudo isso ocorreu? Essa 
situação foi inevitável ou não? Quais consequências essas situações poderão 
trazer para a sociedade como um todo a curto e médio prazo? Qual o papel 
do Estado-nação na política desse tipo de sociedade especí� ca? Essas e muitas 
outras inquietações foram levantadas pelos primeiros sociólogos.


