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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Capítulo 3 
1. * 2. * 3. * 4. * 5. *
6. *  7. C 8. * 

* Respostas:

1. Coesão social é o coe� ciente que mede o grau de identi� cação que os indi-
víduos possuem com o sistema social no qual estão inseridos. Para Parsons, 
a coesão social é desenvolvida e mantida por meio da socialização realizada 
em instituições sociais fundamentais, como a família.

2. Para Robert Merton, a origem da anomia social está na distância entre os 
objetivos sociais e os meios sociais para se realizar tais objetivos. Exemplos: a 
obrigação de � car rico e a falta de oportunidades para conquistar tal objetivo.

3. Resposta pessoal.
 Sugestão de resposta: pessoas inovadoras, por exemplo, como Steve Jobs 

– aceitam os objetivos sociais (� car rico, por exemplo), mas procuram outras 
maneiras de realizá-lo. Em vez de fazer faculdade e arranjar um emprego em 
uma companhia, Jobs fundou sua própria. Homens e mulheres de negócio 
possuem tal caracterização de inovação (na tipologia de Merton). 

4. Psicologicamente, o costume livra o indivíduo do excesso de possibilidades. 
Do ponto de vista social, o costume permite que a ação social aconteça.

5. Tipi� cações são uma criação de referências com base na repetição das ações 
cotidianas, que procuram ajustar a ação ao contexto da situação no intuito de 
orientar a ação social.

6. Socialização primária, como o próprio nome diz, é a primeira e se realiza 
no âmbito da família, levando o indivíduo à compreensão dos valores e das 
regras sociais. A socialização secundária é aquela que se estende para o resto 
da vida e envolve o aprendizado de regras, de conhecimentos e de normas 
no ensino superior, no trabalho e nas outras esferas sociais mais ou menos 
complexas. Con� itos possíveis: o que se aprende na família nem sempre é o 
que se aprende na universidade, por exemplo, o que pode ocasionar con� ito.

7. De acordo com a análise sociológica contemporânea, desvios comportamentais 
se apresentam como desdobramentos de estruturas caracterizadas pelas várias 
formas de estrati� cação – econômica, social e política, nos termos weberia-
nos – que impõem limites às possibilidades concretas de ascensão que os 
mecanismos ideológicos de legitimação da realidade exigem dos indivíduos, 
resultando daí uma contradição difícil de ser superada, com di� culdades de 
acesso aos objetivos. 

8. A mulher não exerce mais exclusivamente tal papel, sobretudo nos países 
ocidentais. Esse papel não está excluído, mas ele agora é realizado por outras 
instituições, tal como o Estado (creche); a mãe também exerce o papel do pai, 
como encarnação dos valores sociais na socialização dos � lhos.


