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Questão 01.
Espera-se que o (a) candidato (a) discorra sobre os sentidos de OBJETIVIDADE nos referidos
autores clássicos e suas respectivas obras indicadas na bibliografia desta prova: Karl Marx
(Ideologia Alemã), Max Weber (A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo), Émile
Durkheim (As regras do método sociológico) e de Simmel (Questões Fundamentais de
Sociologia).
Espera-se que o(a) candidato(a) explore a dimensão da objetividade no uso do método por
cada autor, segundo as perspectivas teóricas aderentes, no exame de fenômenos concretos
como o processo de racionalização (Weber), da relação entre ideologia e o surgimento da
sociedade capitalista (Marx), no tocante à problematização da natureza do método sociológico
(Durkheim) e de uma sociologia atenta às formas de sociação (dominação, o conflito) e da
relação entre a individualidade e a vida grupal (Simmel).

Espera-se que a interpretação do (a) candidato (a) sobre como a sociologia clássica
trata metodologicamente a dimensão analítica da objetividade explore as aproximações
e os distanciamentos entre estes clássicos ao tempo em que defendem, cada um a seu
modo, sobre a facticidade da investigação sociológica.
Questão 02.

Espera-se do (a) candidato (a) que apresente as limitações dos enfoques objetivistas e
subjetivistas para a compreensão de aspectos da realidade social, demonstrando como
esses estiveram presentes no campo da Sociologia para explicar a ação dos sujeitos seja nos estudos macro ou microssociológicos.
Espera-se que o (a) candidato (a) exponha os esforços presentes na Teoria do Habitus
e suas apropriações posteriores para equacionar a suposta dicotomia entre a
objetivismo e subjetivismo presente nas teorias sociológicas clássicas, destacando os
esforços de Bernard Lahire e Jessé Souza. Para tanto os candidatos deverão mobilizar

as contribuições teórico-metodológicas presentes nas obras de Bernard Lahire,
"Homem plural" (2002), e de Jessé S
(2003).
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