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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA  

 

 
Espelho da 1ª questão: 
 
Espera-se do candidato que ele seja capaz de 1. indicar fatos estritos do trecho 2. mediante a 
caracterização sociológica de um conflito, a partir do repertório teórico dos autores indicados, 
considerados clássicos da sociologia (Simmel, Marx, Durkheim e Weber) além de 3. Formular uma 
pergunta de pesquisa sobre conflito com base na relação entre 1. e 2. Enfatizando: a pergunta deve 
circunscrever-se aos fatos do trecho fornecidos pela questão. 
Espera-se do candidato que ele tenha a noção de que a abordagem teórica é diversa. Os aspectos 
a serem investigados dependem da maneira como alguns elementos de eventos observados são 
conceituados, recortando um fenômeno sociológico que é sempre um problema em torno da relação 
entre eventos e nunca uma exclusiva investigação de constatação de fatos (SIMMEL, 2006; WEBER, 
2006; DURKHEIM, 2007; MARX, 2016). Essa conceituação, entretanto, precisa ter referenciais de 
precisão. Esses referenciais são fornecidos pelos repertórios teóricos dos autores. No entanto, o 
manuseio do repertório é limitado, seja pelo trecho oferecido como dado empírico, seja pelo que os 
autores oferecem em seus repertórios teóricos. 
Há diferentes eventos no trecho que podem ser tomados pelo candidato para formular uma pergunta 
pela chave do conflito. Assim, é necessário descrever o que os autores tomados pelo candidato 
compreendem por conflito e as noções sociológicas básicas que utilizam para qualificar os 
comportamentos humanos (ações) e os constrangimentos sobre os comportamentos (estrutura) 
depreendidos do trecho que tornam possíveis uma investigação sociológica pela chave interpretativa 
do conflito. Isto implica definir conceitos básicos como ação social, relação social, relação de 
produção, representação social e outras categorizações básicas dos autores indicados (SIMMEL, 
2006; WEBER, 2006; DURKHEIM, 2007; MARX, 2016), a depender da opção de autores do 
candidato. É necessário também mostrar como esses conceitos podem ser úteis para entender uma 
pergunta formulada a partir de um evento do trecho. Há diferentes dimensões do conflito que podem 
explorados, o de classe, de sensos étnicos e de pertencimento, de gênero, de gratidão e amizade. 
 
 
 
Espelho da 2ª questão: 
 
Espera-se do(a) candidato(a) que apresente de forma consistente e coerente uma das vertentes 
teóricas da Sociologia disposicionalista (eliasiana ou bourdiesiana).  
Se optar por Bourdieu 
Escolhendo as teoria bourdiesiana, espera-se que apresente a potencialidade das contribuições de 
Bourdieu para que seja considerada na pesquisa questões estruturais e de agenciamento do agente. 
Espera-se, também, que destaque o problema de pesquisa a partir das noções de jogos e campo 
social, buscando demonstrar como os conceitos bourdieusianos, tais como capitais simbólicos, 
habitus, senso prático e illusio, podem ser mobilizados para entender o que leva os agentes sociais 
a disputarem no subcampo de pesquisa por distinção social e quais fatores estão envolvidos. Nessa 
direção, espera-se que o(a) candidato(a) destaque o campo acadêmico como recorte de 
macrosociológico de análise, embora considerando aspectos relacionados aos agentes sociais e 
seus habitus. 
Para operacionalizar essa pesquisa, o(a) candidato(a) apresentando a opção por pesquisa 
qualitativa, espera-se que indique estratégias metodológicas que visem coletar junto aos agentes 
sociais elementos que possibilite observar os capitais simbólicos disputados, o interesse pelo 
jogo/disputa, as regras estabelecidas, os agentes que legitiam as regras e os capitais simbolícos, etc. 
Tal estratégia pode ser a observação participante, caso o pesquisador seja um dos agentes do 
sucbcampo, entrevistas semiestruturdas aos agentes sociais que participam do subcampo 
pesquisado e levantamentos de elementos s do subcampo que possam indicar sua estrutura e 
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funcionamento. Caso a opção seja por uma pesquisa quantitativa, espera-se do(a) candidato(a) que 
indique estratégias e técnicas de coleta de dados de maneira que possam ser quantitativamente 
observadas e mensurádas, tais como pesquisas bibliométricas dos trabalhos publicados e análise de  
rede entre os agentes, o que pode ocorrer a partir de coleta de dados no currículo lattes dos 
pesquisadores, por exemplo. 
Se optar por Elias: 
Optando por apontar a teoria eliasiana, espera-se do(a) candidato(a) que proponha uma análise da 
(com)figuração social que constitui o subcampo de pesquisa voltado aos estudos da violência. Para 
tanto, espera-se que aponte as potencialidades de tal teoria para superar as perspectivas 
dicotomizadas do atomista/individualista e holista/coletivista. Espera-se, também, que indique como 
estará se utilizando a noção de rede, destacando que tal subcampo deve ser entendido como um 
todo relacional (rede de interdependências), sendo os pesquiadores da temática violência tomados 
a partir de suas interrelações, a partir das quais se constituem e que culminam no desenvolvimento 
das estruturas sociais, nos quais os indivíduos se relacionam “modelados” por um conjunto de 
códigos sociais próprio da área de pesquisa ou do meio acadêmico; deve-se considerar a existência 
de outsiders, o que se relaciona aos códigos sociais adquiridos ou não, bem como ao equilibrio de 
poder existente. 
Espera-se que seja destacada a necessidade de promover uma Sociologia processual, considerando 
as pesquenas mudanças do nível microssociológico, mas sem deixar de considerar as estruturas 
sociais. da mesma forma, destacar a importância de explorar as estruturas sociais e estruturas de 
personalidade, considerando-as necessariamente como correlacionadas, marcada por 
correspondências. Almeja-se do(a) candidata que aponte a necessidade de explorar as relações de 
forma conflituosas, marcadas pela existência um equilíbrio de poder entre os indivíduos 
interconectados na área de pesquisa; considerando as figurações sociais como tecidas por variados 
tipos de relações de interdependência que revelam os modos como os indivíduos exercem poder uns 
sobre os outros.  
Espera-se que o(a) candidato(a) seja capaz de apontar, sob a perspectiva eliasiana, a possibilidade 
de desenvolver uma pesquisa do tipo qualitativo, operacionalizado a partir da “reconstituição” da 
figuração social em estudo, o que pode ocorrer por meio de revisão de literatura assoaciada à 
entrevistas aos pesquisadores, tomando, por exemplo, uma amostra aleatória representativa do 
universo estudado. Tal pesquisa pode, por exemplo, buscar contribuições da bibliometria para 
identificar as relações entre os indivíduos pesquisadores do tema violência no Brasil, o que pode ser 
operacionalizado pela análise do curríiculo lattes e/ou pelas referências usadas por eles em suas 
pesquisas, assim como coautoria, parcerias científicas, etc. Para tando será necessário delimitar um 
recorte temporal a fim de realizar uma análise processual da constrituição da área de pesquisa em 
estudo, observando numa perspectiva microsociológica as definições/construções dos códigos 
sociais, os conflitos existentes e as relações de poder que constituem a figuração em estudo em 
desconsiderar as estruturas sociais. 
 
 
 
Espelho da 3ª questão: 
 
É esperado do candidato nesta questão que ele possa, inicialmente, reconhecer e identificar os limites 
e as possibilidade próprios a cada um dos enfoques metodológicos (quantitativo e qualitativo) e, 
depois, reconhecer que assim como os dados, as técnicas de investigação também podem ser 
múltiplas. Espera-se ainda que o candidato possa aqui discorrer sobre seu conhecimento sobre um 
e outro enfoque, tomando para isso várias vias possíveis de resolução da questão, seja descrevendo 
os processos fundamentais e as características das investigações quantitativas e qualitativas, seja 
comparando esses processos, de modo a identificar que são mais complementares do que 
antagônicos (PAUGAM, 2015; BECKER, 2008).  
 
Não se espera, em hipótese alguma, que o candidato opte no texto por uma descrição prioritária de 
um dos enfoques de pesquisa ou pela afirmação de um destes enfoques seja melhor ou mais 
relevante do que o outro. Serão consideradas incongruentes as respostas que reforcem a ideia de 
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uma dicotomia ou rivalidade entre os métodos quantitativos e qualitativos. Espera-se que o candidato 
possam mostrar na sua resposta o melhor alinhamento possível àquela que é a orientação recorrente 
da maioria dos metodólogos contemporâneos – a ideia de que são estes processos complementares 
ou mesmo, extremos em um contínuo no qual se pode se situar toda e qualquer investigação 
sociológica (CRESWELL, 2013; NIGLAS, 2010).  
 
É aguardado ainda do candidato que este possa identificar e reconhecer a aplicabilidade do emprego 
de métodos mistos de investigação. Contudo, não é necessário que a resposta do candidato 
enverede pela confecção de um projeto de pesquisa sobre o tema proposto – o que em nenhum 
momento é solicitado na questão. Todavia, é fundamental que o candidato demonstre reconhecer 
que o contexto descrito apresenta a oportunidade de aplicação da combinação de métodos mistos, 
não somente pela riqueza de dados que essa oportunidade ensejaria, mas também por que, neste 
caso, os métodos mistos garantiriam um maior controle do pesquisador sobre o fenômeno em 
questão, mostrando-se a melhor decisão metodológica a ser seguida (SAMPIERI, 2014). 

 

 

 

Maceió, 19 de novembro de 2020. 


