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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

SOCIOLOGIA

Capítulo 2 
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* Respostas:

1. Senso comum seria um conhecimento tácito, não profundamente re� etido, que 
se tem no dia a dia. Seria assim um conjunto de conhecimentos adquiridos por 
tradição e por conhecimentos não re� etidos e sedimentados. Tanto o senso 
comum como o bom senso são conhecimentos cujos fundamentos não estão 
exatamente demonstrados. Mas o conceito de bom senso pode ter o sentido 
atribuído pela escola escocesa de � loso� a, segundo o qual ainda que suas 
bases não possam ser demonstradas, o bom senso pode revelar verdades 
fundamentais de forma intuitiva e ajudar na resolução de problemas do dia a 
dia, por exemplo.

2. Refere-se ao fenômeno de passagem de algo familiar e evidente para algo 
não familiar (ou “desfamiliar”) e não evidente. É importante na medida em 
que revela a busca dos fundamentos dos valores sociais e também porque 
permite uma tomada de consciência deles.

3. Socialização é o processo pelo qual as potencialidades humanas são desenvol-
vidas no meio social. Já as instituições são partes mais ou menos essenciais da 
sociedade, que estão presentes em quase todas elas, formando sua estrutura. 
As instituições sociais, tal como família, religião e Estado também são aquelas 
que realizam os processos de socialização mais fundamentais.

4. Estrati� cação social são as várias camadas sociais que compõem a sociedade. 
Karl Marx utiliza os critérios de posse dos meios de produção. Já Max Weber 
utiliza os conceitos de classe (renda/propriedade), estamento (prestígio, 
instrução social) e partido (agenda política).

5. Ideologia, em geral, refere-se a uma série de conhecimentos supostamente fun-
damentados sobre a realidade, sobretudo a social. Em Marx, há dois sentidos: 
ideologia como conhecimento falso em oposição ao conhecimento cientí� co, 
e ideologia como ideias das classes sociais dominantes que se apresentam 
como universais, mas que servem para mascarar seu domínio sobre as classes 
oprimidas. 

6. O tipo ideal é uma construção mental, formada por exageração ou acentuação 
de um determinado conjunto de traços observáveis. Exemplo a critério do 
aluno.

7. O texto base da questão a� rma que “os estudantes de São Paulo lutaram 
para que sua escola não feche, ou por melhores condições nas escolas do 
Rio de Janeiro, ou contra a gestão...”, ou seja, � ca claro que o tipo ideal que 
melhor se relaciona ao sentido das ações sociais weberianas praticadas pelos 
estudantes é a “ação racional em relação a � ns”, pois os estudantes planejaram 
ações visando a alcançar resultados que importavam a eles.

8. De acordo com a questão, a única a� rmativa que não está de acordo com a 
obra de Auguste Comte é a III, pois a observação cuidadosa dos fatos empíri-
cos e o teste sistemático de teorias sociológicas como modos de se acumular 
conhecimento cientí� co ou positivo sobre a sociedade é um dos estágios 
anteriores da evolução humana ao estágio positivo.


