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Expectativa de Respostas
SOCIOLOGIA
QUESTÃO 01

Ao responder à questão escolhendo Pierre Bourdieu, o candidato deverá
contextualizar a mediação entre indivíduo e sociedade no referencial teórico
sociológico do autor (poderá considerar o problema dos métodos
epistemológicos como discussão que oscila entre o objetivismo e o
subjetivismo):
priorizar e definir os conceitos de “habitus”, “campo” e “capital”, como
ferramentas teóricas explicativas do autor no contexto da referida mediação;
considerar, segundo Bourdieu, junto às relações de interação socialmente
estruturadas, questões relacionadas à dominação, ao poder e à violência
simbólica.
Ao responder à questão escolhendo Norbert Elias, o candidato deverá
contextualizar a mediação entre indivíduo e sociedade a partir da sociologia
processual de Norbert Elias (poderá considerar as articulações entre estrutura
da personalidade e estrutura social);
priorizar e definir o conceito de “configuração (ou figuração)” como ferramenta
teórica explicativa do autor no contexto da referida mediação.
chamar a atenção, seguindo Elias, para a interdependência entre as pessoas,
para a “sociedade dos indivíduos”, dando enfoque à unidade, e não à divisão.

QUESTÃO 02
Ao responder à questão, o candidato deverá considerar que quanto à
importância da disciplina Sociologia no currículo do Ensino Médio, os
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – Ciências Humanas
destacam que
a importância do ensino da Sociologia no Ensino Médio está relacionada à
construção da cidadania do educando, embora não seja atribuição somente
desta disciplina.
o conhecimento sociológico permite instrumentalizar o aluno para que possa
compreender a complexidade da realidade social.
através do conhecimento sociológico sistematizado, o aluno poderá construir
uma postura reflexiva e crítica diante da complexidade do mundo moderno.
ao compreender melhor a dinâmica da sociedade em que vive, poderá
perceber-se como elemento ativo, dotado de força política e capacidade de
transformar, viabilizar mudanças direcionadas para um modelo de sociedade
mais solidário e justo, mediante o exercício de sua cidadania.

