COMENTÁRIO GERAL DOS PROFESSORES DO CURSO POSITIVO

VESTIBULAR UFPR 2009 (2ª FASE) – PROVA DE SOCIOLOGIA
Como nos anos anteriores, o Departamento de Sociologia da UFPR primou pela excelência de uma
prova abrangente, com questões relevantes, claras e de resolução acessível aos alunos bem preparados.
Esperamos que continue assim nos anos vindouros.

RESOLUÇÃO
A estratificação econômica: havendo desigualdade econômica, ela se manifesta no nível de vida bem
como na posse de bens; já a estratificação política há desigualdade decorrente da distribuição não
uniforme de poder, de autoridade, de prestígio, de honrarias e de títulos (LAKATOS e MARCONI) há
também a estratificação profissional, pois as diferentes ocupações dos indivíduos na sociedade se
apresentam hierarquizadas no que diz respeito à valorização social, ao grau de prestígio.
Para compreendermos como se dá a estratificação econômica, eis um exemplo: a) as pessoas são
reunidas em grupos de acordo com o nível de rendimento que representam; b) formado os grupos com
pessoas de uma mesma situação econômica. Podemos formar uma pirâmide de renda: grupo A – pessoas
de renda alta; grupo B – pessoas de renda média e grupo C – pessoas de renda baixa.

RESOLUÇÃO
Os países do BRIC caracterizam-se pelos elevados superávits na balança comercial, conseguindo
enormes reservas cambiais; uma outra característica é a exportação de comodites e de produtos de baixo
valor agregado. De uma forma geral, estes países têm uma péssima distribuição de renda, apesar dos
avanços ocorridos no Brasil.
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RESOLUÇÃO
Ao longo da história – com raras exceções – as mulheres foram tomadas como seres incompletos: a
estrutura frágil, a emotividade excessiva e sua reduzida racionalidade, as incapacitavam – segundo alguns
pensadores iluministas – à vida pública. Sua função era ser mãe e subordinar-se ao marido.
Quanto à dominação, ela é mais visível no campo econômico e político. Apesar dos avanços, as mulheres,
de uma forma geral ganham menos que os homens. No campo político, mesmo as mulheres
representando no Brasil mais da metade do eleitorado, sua representatividade nos cargos públicos não é
proporcional.

RESOLUÇÃO
Para Lakatos, teoria é considerada toda a generalização relativa a fenômenos físicos ou sociais,
estabelecida com o rigor científico necessário para que possa servir de base segura à interpretação da
realidade. Já metodologia, engloba métodos de abordagem, de procedimentos e técnicos. Para Calderón
(citado por Lakatos), método é um conjunto de regras úteis para a investigação, é um procedimento
cuidadosamente elaborado, visando provocar respostas na natureza e na sociedade, e, paulatinamente,
descobrir sua lógica e leis.

RESOLUÇÃO
Theodor Adorno e Max Horkheimer, expoentes da Escola de Frankfurt, seguidos depois por Baudillard,
elaboraram uma teoria para o entendimento da comunicação de massa. “Para eles, a “indústria cultural”
era manipulativa e destruía a esfera pública cultural e política que a burguesia construíra em seus tempos
heróicos. Sob a bandeira da democratização, ela era a contraface totalitária da sociedade monopolista
“liberal”, que partilhava com o fascismo a estupidificação das massas, em função da decadência do
proletariado, que fora cooptado pelo capitalismo... A indústria cultural isola as pessoas e assim, por sua
atomização, dá cabo do indivíduo racional, com todas submetidas à publicidade e o consumo dos mesmos
produtos, frente aos quais a “liberdade de escolha” nada mais é do que pura ilusão”.
(DOMINGUES, José Maurício. Sociologia e Modernidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 123)

RESOLUÇÃO
A mídia deve ser pluralista, independente e crítica. É necessário destacar que a realidade é bem complexa.
Em relação ao Brasil, por exemplo, a concessão de emissoras de TV e estações de rádio obedecem
durante muito tempo a critérios políticos. Grupos poderosos controlam jornais, revistas, enfim os diversos
meios de comunicação. Na cobertura, por exemplo, da disputa pela demarcação da reserva indígena
Raposa Serra do Sol, observa-se, na maioria dos órgãos de imprensa uma posição clara contra os
interesses dos índios. Os que controlam a informação, selecionam temas, escolhem fatos e transmitem
verdades que na maioria dos casos ficam sem o contraponto. No plano internacional, por exemplo, umas
poucas agências (Reuters, UPI, UP, etc.) “fornecem” notícias que são veiculadas pelo mundo todo. A
Internet parece ser uma forma de democratização da informação, porém suas conseqüências ainda não
foram devidamente avaliadas.

2

SOCIOLOGIA

RESOLUÇÃO
Língua, Gastronomia, Religiosidade. As variações lingüísticas, tanto no campo filológico como fonético
expressam origens e adaptações regionais ricas e complexas. As combinações gastronômicas permitem
perceber não somente as predominâncias étnicas mas, principalmente, a circularidade entre grupos das
mais variadas matizes. Por fim, sincretismo religioso confere a expressão da fé, no Brasil, um caráter único
no mundo.

RESOLUÇÃO
A questão é complicada, pois é preciso levar em consideração e diversidade de teorias sobre o tema.
Weber, por exemplo, distingue três bases para a declaração da legitimidade: racional legal (burocrática);
autoridade tradicional e carismática. A característica de soberania do Estado é o monopólio da
regulamentação da força dentro de suas fronteiras. Só o Estado possui autoridade – poder legítimo – para
regulamentar o uso da força: manipulação física, aprisionamento, etc. Para Marx, o estado moderno é o
“comitê executivo”da burguesia, implicando necessariamente uma forma de opressão de uma classe por
outra, pelo controle da polícia e o exército, das leis e dos tribuinais.

RESOLUÇÃO
As famílias formadas pela mãe que trabalha e cria os filhos sem a presença do pai promovem a formação
de interações distintas e, muitas vezes, contraditórias. Contribuem, por exemplo, por um maior isolamento
dos menores mas, por outro, maior interação parental (avós, tios, etc...); menor influência da referência
masculina mas, por outro lado, maior autonomia e flexibilização no relacionamento com o outro sexo.
Exposição às manifestações de preconceito na vizinhança e na escola, por exemplo, mas uma maior
permeabilidade às diversas formas de organização social e cultural, tendendo a assumir posturas mais
condescendentes com as diferenças.

RESOLUÇÃO
A política de privatização e de revisão da legislação trabalhista além da expansão das políticas globais das
grandes corporações, fragilizou as estruturas sindicais, organizadas em um contexto histórico bastante
distinto. Assim, as formas de luta e a defesa de garantias em um mundo atravessado pelas novas formas
de organização empresarial e da redefinição do papel do estado criaram um anacronismo nas
organizações sindicais que muito contribuiu para o quadro de perdas e retrocesso que se verifica no atual
cenário.
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