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Capítulo 01 

 

Contatos Sociais 

 

 

 

O contato social está na origem da vida em 
sociedade. É o primeiro passo para que ocorra 
qualquer associação humana. 

Ao dar uma aula, o professor entra em contato 
com seus alunos. O cliente e o vendedor de uma loja 
estabelecem contato na hora da venda de uma 
mercadoria. Duas pessoas conversando também 
participam de um contato social. A convivência 
humana pressupõe uma grande variedade de tipos 
de contatos sociais. Você mesmo pode se relacionar 
de diversas formas, a começar pela maneira como 
acessou este texto ou pelos contatos sociais que 
manteve para chegar até a atual etapa de sua 
educação formal. 

 

1.1 Tipos de Contatos Sociais 

 

Existem dois tipos de contatos sociais: 
primários e secundários. 

 

Contatos Sociais Primários – São os contatos 
pessoais, diretos, e que têm uma forte base 
emocional, pois as pessoas envolvidas 
compartilham suas experiências individuais.  

São exemplos de contatos sociais primários: os 
familiares (entre pais e filhos, entre irmãos, entre 
marido e mulher); os de vizinhança; as relações 
sociais na escola, no clube etc. As primeiras 
experiências do indivíduo se fazem com base em 
contatos sociais primários. 

 

Contatos Sociais Secundários – São os contatos 
impessoais, calculados, formais. Dois exemplos: o 
contato do passageiro com o cobrador de ônibus 
para pagar a passagem; o contato do cliente com o 
caixa do banco para descontar um cheque. São 

também considerados secundários os contatos 
impessoais mantidos por meio de carta, telefone, 
telegrama, e-mail, redes sociais etc. 

 

 

1.2 Contatos Sociais e Personalidade Individual 

 

É importante destacar que as pessoas que têm 
uma vida baseada mais em contatos primários 
desenvolvem uma personalidade diferente 
daquelas que têm uma vida com predominância de 
contatos secundários. 

A personalidade de um lavrador, por exemplo, 
é bem diversa da de um empresário urbano. O 
lavrador vive em geral num mundo comunitário, 
onde quase todas as pessoas se conhecem e 
executam as mesmas atividades. Mantém relações 
familiares e de vizinhança muito fortes e em sua 
comunidade há um padrão de comportamento 
bastante uniforme. Não há mudanças sociais 
significativas no decorrer de sua vida e ele viverá, 
provavelmente, da mesma forma que seus pais. 

Já o empresário estabelece um número mais 
amplo e complexo de contatos sociais: com seus 
empregados, seus clientes, sua família, seus 
vizinhos e outros empresários etc. A maior parte 
desses contatos são impessoais, formais e 
momentâneos. 

O mundo do lavrador é estável, pouco se 
modifica com o tempo. Em contrapartida, o 
universo do empresário está em permanente 
mudança, sempre com novos desafios. Com a 
industrialização e a consequente urbanização, 
diminuíram os grupos de contatos primários, pois 
na cidade predominam os contatos secundários. 

Nos grandes centros urbanos, as relações 
humanas tendem a ser mais fragmentadas e 
impessoais, caracterizadas por um forte 
individualismo, pois a proximidade física não 
significa necessariamente proximidade afetiva.  

Essa falta de afetividade reforça o 
individualismo e estimula os conflitos. Um exemplo 
disso são as brigas frequentes no trânsito, muitas 
delas com desfecho violento. 
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No texto Uma comunidade menonita, você vai 
conhecer uma forma de vida em que os contatos 
primários são privilegiados pelos indivíduos. 

Uma comunidade menonita 

O nome menonita deve-se ao holandês Menno 
Simons, que criou e organizou a instituição 
religiosa. 

A menos de 100 quilômetros do burburinho de 
Ciudad del Este, o paraíso paraguaio dos sacoleiros 
e das bugigangas eletrônicas, baniu-se o rádio e 
abominam-se os perfumes. Ali, à beira da Rodovia 
2, a caótica faixa de asfalto que leva à fronteira 
brasileira, cristão fundamentalistas, da seita 
menonita, estão empenhados numa tarefa digna 
daqueles que acreditam que a fé remove 
montanhas: manter a balbúrdia do mundo moderno 
do lado de fora da porteira. O nome menonita deve-
se ao holandês Menno Simons, que criou e 
organizou a instituição religiosa. 

Com suas roupas e seu puritanismo, as 
pequenas comunidades instaladas junto à Rodovia 
2 pelos amish – o ramo menonita que inclui pessoas 
avessas às máquinas modernas – são um capítulo 
pouco conhecido de uma saga que começou há 
setenta anos, com a imigração de religiosos 
europeus para o Chaco, a vasta terra inóspita que os 
paraguaios apelidaram de “inferno verde”. 

A primeira leva de imigrantes (alemães étnicos 
que viviam na Ucrânia e fugiram do comunismo) 
chegou em 1926, atraídos por uma lei feita sob 
medida para suas peculiaridades religiosas, a Lei nº 
514, de 1921, que os dispensou do serviço militar, 
de prestar juramento na justiça e deu-lhes o direito 
de educar seus filhos do jeito que melhor lhes 
aprouver. (…) 

A seita surgiu entre os protestantes suíços do 
século XVI e propagou-se pelo norte da Europa. 
Muitos fiéis desprezam a tecnologia moderna, 
incluindo automóveis e telefones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 02 
O Isolamento Social 
 

 
 

A ausência de contatos caracteriza o 
isolamento social. Atitudes de ordem social e 
individual são mecanismos que reforçam o 
isolamento. A ausência de contatos caracteriza o 
isolamento social. Existem mecanismos que 
reforçam esse isolamento. Entre eles, estão atitudes 
de ordem social e atitudes de ordem individual. 

As atitudes de ordem social envolvem os vários 
tipos de preconceito (racial, religioso, de sexo etc.). 
Um exemplo histórico de preconceito é o 
antissemitismo, voltado contra os judeus. Tal 
atitude foi especialmente violenta durante a Idade 
Média e também entre 1933 e 1945 na Alemanha 
nazista, onde cerca de 6 milhões de judeus foram 
exterminados nos campos de concentração. 

A África do Sul é outro exemplo de país onde, 
por várias décadas, imperou uma legislação que 
isolava os negros do convívio social com os 
brancos: o apartheid. Durante esse período, a 
minoria branca impôs à maioria negra uma série de 
restrições, que iam desde a proibição de 
casamentos inter-raciais até a moradia em guetos 
demarcados e a realização dos trabalhos mais 
penosos, relegando os negros à condição de 
cidadãos de segunda classe. 

Uma atitude de ordem individual que reforça o 
isolamento social é a timidez. Segundo o sociólogo 
Karl Mannheim, a timidez, o preconceito e a 
desconfiança podem levar o indivíduo a um 
isolamento semelhante ao dos deficientes físicos, 
quando seus portadores são segregados dentro do 
seu próprio grupo primário. Isso porque o tímido 
tem dificuldade de se comunicar com o outro, de 
estabelecer laços de convivência e afinidade, o que, 
de certo modo, o deixa à margem da sociedade. 

2.1 Tipos de Isolamento Social 

Distinguimos dois tipos principais de 
isolamento: isolamento espacial e isolamento 
orgânico.  

O isolamento espacial pode ser externo, isto é, 
uma privação forçada de contatos, como acontece 
quando alguém é expulso da sua comunidade ou 
encarcerado. Como consequência, o indivíduo 
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perderá a proteção do seu grupo ou do seu 
rebanho, no caso de um animal. 

O comportamento antissocial e algumas vezes o 
desejo de vingança são uma consequência mental 
típica do confinamento solitário, que é uma forma 
extrema de exclusão forçada. No início do século 
XIX, muitas pessoas bem-intencionadas, 
influenciadas por concepções morais e religiosas 
tradicionais, acreditavam que o isolamento e a 
solidão fortaleceriam o caráter dos fiéis e 
facilitariam sua conversão. 

Entretanto, as consequências, na maioria dos 
casos, eram estados mentais de melancolia, 
anormalidades sexuais, alucinações, e 
frequentemente, comportamento antissocial. A 
explicação para esse fato é simples: ajustamento às 
condições de prisioneiro, para a maioria dos 
indivíduos, implica torná-los desabituados à 
sociedade e à vida social, e é justamente isso que 
causa as atitudes antissociais. 

Por isolamento orgânico, entendemos o 
isolamento que não é provocado por uma 
imposição externa, mas por certos defeitos 
orgânicos do indivíduo, tais como a cegueira ou a 
surdez. A consequência essencial de tais defeitos é a 
falta de certas experiências comuns ao indivíduo 
sadio. O compositor alemão Ludwing van 
Beethoven (1770-1827) exprimiu isso muito bem 
quando afirmou: “Minha surdez obriga-me ao 
exílio”. 

As consequências dos defeitos orgânicos são 
muito semelhantes às de certos defeitos sociais, 
como a timidez, a desconfiança, os sentimentos de 
inferioridade ou superioridade e o pedantismo. 
Essas distorções sociais, quando não são a 
consequência de um isolamento anterior, acabarão 
por criar um isolamento parcial. 

As consequências de tal falta de experiência 
farão com que o surdo, o cego e o tímido raramente 
sejam plenamente correspondido por pessoas 
normais. Farão com que eles estejam em posição de 
inferioridade em toda espécie de comunicação 
pública, com que se tornem céticos, desconfiados e 
irritadiços e, portanto, que tenham menos 
possibilidade de escolher amigos e companheiros 
entre as pessoas que lhe estão próximas. 

Pode-se falar em “falta de associação por 
escolha”, e o resultado posterior disso é um número 
limitado de pessoas com as quais podem 
desenvolver potencialidades intelectuais. Tudo isso 
pode levar à resignação: o indivíduo pode perder a 
esperança de obter uma posição normal e um lugar 
na vida, ou tornar-se uma personalidade que aceita 
o seu papel de inferioridade imaginária. 

A timidez, em termos psicológicos, é uma 
espécie de isolamento parcial que decorre da 

incapacidade de reagir de forma adequada a certas 
esferas da vida. É geralmente consequência de um 
choque físico na infância. Na maioria das vezes, esse 
choque ocorre no momento exato em que a criança 
deixa a esfera das relações da família e da 
vizinhança para penetrar no universo dos contatos 
secundários. Uma espécie de trauma, uma lesão 
física, decorre desse passo, podendo resultar num 
desequilíbrio crônico de personalidade (…) 

Outro tipo de isolamento parcial surge quando 
a habilidade normal em efetivar contatos sociais 
não consegue encontrar o ambiente apropriado 
para as respostas dadas. Para esse caso, podemos 
dar o exemplo dos solteirões – o celibato é por veze 
consequência da timidez. 

Isolamento social é cada vez mais comum e 
alerta para transtorno comportamental 

 

‘O mundo passa agitado, e eu tão triste… 
Sozinho na multidão’. A letra da música de Luiz 
Airão, retrata bem um dos males que cresce a cada 
dia no Brasil e no mundo: o isolamento social. Um 
desequilíbrio comportamental, no qual o indivíduo 
deixa de participar, voluntariamente ou não, de 
atividades em grupos, como os de família, trabalho 
e entretenimento. O transtorno, porém, que pode 
ser até fatal, tem tratamento. 

Parece antagônico, mas especialistas alertam: 
quanto mais as pessoas se conectam ao mundo 
virtual, mais afastadas do convívio social estão 
ficando. O fenômeno desencadeia graves problemas 
de saúde, como ansiedade, depressão e suicídio. A 
comunidade médica já fala em epidemia e garante 
que, se a sociedade não se atentar, o isolamento 
social terá mais casos que indivíduos obesos no 
planeta. 

“O mundo virtual afasta as pessoas do contato 
físico, do toque de pele, do abraço, da sensação de 
pertencimento, enfim, de sensações boas de 
aconchego e proteção, fundamentais para o bem-
estar. Rejeições em grupos como os de WhatsApp e 
Facebook, por exemplo, podem resultar em 
isolamento social”, advertiu o psicólogo João 
Alexandre Borba. “Os mais velhos, por se sentirem 
desprezados por familiares, e adolescentes, pelos 
próprios conflitos da idade, agravados pelos 
desentendimentos nas redes sociais, são os mais 
afetados”, alertou João, lembrando que doenças 
graves, como a Aids, e bullying, podem também 
levar a isolamentos. 

Pesquisa da Universidade de Pittsburgh (EUA), 
com 1.787 estudantes, de 19 a 32 anos, ligados a 11 
redes sociais, mostrou que os que passavam mais 
de duas horas diárias em conexão virtual, tiveram o 
dobro de chances de desenvolver afastamento 
social. A mesma possibilidade ficou explícita, em até 
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três vezes mais, para os que acessavam plataformas 
digitais até 58 vezes por semana ou mais. 

Para reverter quadros de isolamento social, 
terapias individuais e de grupos são indicadas. 
“Atividades em companhia de outras pessoas, 
trabalhos voluntários, em que o paciente se sinta 
útil, no mundo real, é a melhor saída”, comentou 
João, que recomenda ainda caminhadas e 
hidroginástica. Em casos extremos, porém, são 
necessários medicamentos. “Conheci um paciente 
que se isolou tanto, a ponto de viver num quarto e 
urinar em garrafa pet”. 

Os primeiros sinais de isolamento social 
aparecem quando o paciente passa a evitar, de 
forma mais prolongada, festas, eventos, passeios e 
reuniões de amigos e familiares. O psiquiatra 
Lucínio Novaes, aponta que existem diferenças, 
entretanto, entre solitude e solidão. “Solitude é um 
estado de privacidade que não significa solidão. 
Como ir ao cinema sem acompanhante. Já a solidão 
se caracteriza pelo sentimento de abandono e falta 
de conexão com o mundo e com o próprio 
indivíduo”, distinguiu. 

Especializado em ‘detox digital’, o pesquisador 
Eduardo Guedes, do Grupo Delete, do Instituto de 
Psiquiatria (Ipub) da UFRJ, atesta o aumento da 
busca de tratamento para a compulsão por games, 
aparelhos eletrônicos e celulares. De cada dez 
atendimentos que o Ipub faz, mais de 30% são 
relativos a pessoas com vícios em mídias digitais. O 
Instituto Delete atendeu mais de 500 pessoas em 
três anos, boa parte com problemas de coluna, 
visão e tendinite. “Muitos negligenciam atividades 
básicas e essenciais, como tomar banho e comer, 
para ficar mais tempos nos aparelhos eletrônicos”, 
lamentou. 

Rita Calegari, psicóloga, em entrevista recente, 
frisou que, para evitar dependência em mídias 
sociais, é preciso que os pais estejam atentos. “Não 
existe regras de horários. O que não pode faltar é o 
diálogo, o olho no olho com os filhos. Cada 
momento com longe de aparelhos eletrônicos, 
devem ser bem aproveitados, como fazer um bolo, 
jogar bola, soltar pipa, ir à praia, a uma feira de 
artesanato, ou a um parque”, ensinou. 

Analise essa imagem e faça uma produção 
textual sobre essa temática. 
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2.3 Quebrando Regras 

As formas de convívio social são muito 
diversificadas, pois cada cultura, cada povo, tem 
suas regras particulares de convivência humana. 
Por outro lado, as condições de convivência podem 
se modificar de acordo com certas transformações 
na sociedade. A situação da mulher, por exemplo, 
modificou-se radicalmente ao longo das últimas 
décadas, tanto no Brasil quanto em outras partes do 
mundo. 

Até o começo dos anos 1930, as mulheres não 
podiam votar no Brasil. Esse direito foi conquistado 
por elas em 1932. Da mesma forma, há cinquenta 
anos era difícil imaginar que as mulheres 
chegariam a ocupar altos cargos executivos em 
grandes empresas ou a governar nações, como foi o 
caso de Margareth Thatcher, primeira-ministra da 
Grã-Bretanha entre 1979 e 1990, e também Dilma 
Rousseff, a primeira presidenta mulher eleita no 
Brasil em 2011. 
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Capítulo 03 
Interação Social 
 

 
 

Os indivíduos se socializam por meio do 
contato e interação social, que constituem 
condições indispensáveis à associação humana. 

Na sala de aula, professor e alunos estão em 
contato social, estabelecendo-se uma 
intercomunicação entre eles e também entre alunos 
e alunos. Ao aprenderem com o professor, o 
comportamento dos alunos sofre modificações.  

Também o professor se modifica: sua 
explicação da matéria é diferente de uma turma 
para outra, pois pode precisar se deter num ponto 
que para uma classe de alunos mostra-se mais 
difícil do que para outra; pode mesmo mudar de 
opinião após uma discussão em classe. Portanto, o 
professor influencia os alunos e é influenciado por 
eles. Dizemos, então, que existe entre professor e 
alunos uma interação social. 

 
3.1 A Convivência Humana 
 

O aspecto mais importante da interação social é 
que ela modifica o comportamento dos indivíduos 
envolvidos, como resultado do contato e da 
comunicação que se estabelecem entre eles. Desse 
modo, o simples contato físico não é suficiente para 
que haja interação social. Por exemplo, se alguém se 
senta ao lado de outra pessoa num ônibus mas não 
conversa com ela, não há interação social. 

Os contatos sociais e a interação constituem 
condições indispensáveis à associação humana. Os 
indivíduos se socializam por meio dos contatos e da 
interação social. 

A interação social pode ocorrer entre uma 
pessoa e outra, entre uma pessoa e um grupo ou 
entre um grupo e outro. Assim: 
 

pessoa <——————————> pessoa 
pessoa <——————————> grupo 
grupo <——————————> grupo 

 
A interação social supõe, assim, a existência de 

reciprocidade nas ações entre indivíduos. 

Entretanto, com o desenvolvimento dos meios de 
comunicação, novos tipos de contato social vêm se 
afirmando. Para explicá-los teoricamente, foi criado 
o conceito de interatividade. 

Entende-se por interatividade a possibilidade 
de trocas simultâneas de informações e o acesso 
imediato a qualquer parte do mundo; ela traduz, 
particularmente, uma qualidade técnica das 
chamadas “máquinas inteligentes”. 

Em seu livro Cibercultura (1997), Pierre Lévy 
se refere a diferentes tipos de interatividade, que 
vão da mensagem linear à mensagem participativa. 
A mensagem linear se dá por intermédio de meios 
de comunicação como a impressa, o rádio, a TV, o 
cinema e até as conferências eletrônicas. 

A mensagem participativa, por sua vez, é 
aquela que utiliza dispositivos como os vídeo games 
com um só participante, ou que envolve a 
comunicação em mundos virtuais, onde ocorre a 
troca de informações contínuas. O que caracteriza a 
interatividade é a possibilidade de transformar, ao 
mesmo tempo, os envolvidos na comunicação em 
emissores e receptores, produtores e consumidores 
de mensagens. 

 
 
3.2 Relação Social 
 

Denomina-se relação social a forma assumida 
pela interação social em cada situação concreta. 
Assim, um professor tem um tipo de relação social 
com seus alunos, a relação pedagógica. Duas 
pessoas em uma operação de compra e venda 
estabelecem outro tipo de relação social, a relação 
comercial. As relações sociais podem ainda ser 
políticas, religiosas, culturais, familiares etc. 
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Capítulo 04 

Processos Sociais 

 

 

São diversas maneiras pelas quais indivíduos e 
os grupos atuam uns com os outros, a forma pela 
qual indivíduos estabelecem relações sociais. 

Os alunos de uma escola resolvem fazer uma 
limpeza geral no salão de festas para o baile de 
formatura. Organizam-se, um ajuda o outro e logo o 
trabalho está acabado. Esse resultado foi possível 
porque houve cooperação. A cooperação é um tipo 
de processo social. 

A palavra processo designa a contínua 
mudança de alguma coisa numa direção definida. 
Processo social indica interação social, movimento, 
mudança. Os processos sociais são diversas 
maneiras pelas quais os indivíduos e os grupos 
atuam uns com os outros, a forma pela qual os 
indivíduos se relacionam e estabelecem relações 
sociais. 

Qualquer mudança proveniente dos contatos 
sociais e da interação social entre os membros de 
uma sociedade constitui, portanto, um processo 
social. 

4.1 Tipos de Processo Social 

No grupo social ou na sociedade como um todo, 
os indivíduos e os grupos se reúnem e se separam, 
associam-se e dissociam-se. Assim, os processos 
sociais podem ser associativos e dissociativos. 

Os processos associativos estabelecem formas 
de cooperação, convivência e consenso no grupo. Já 
os dissociativos estão relacionados a formas de 
divergência, oposição e conflito, que podem se 
manifestar de modos diferentes. 

Os principais processos sociais associativos são 
cooperação, acomodação e assimilação. 

Os principais processos sociais dissociativos 
são competição e conflito. 

 
 
 

Resumindo: 

 
 

A seguir, vamos estudar os processos 
associativos e dissociativos. Você vai perceber que 
não seguimos a ordem apresentada no esquema 
anterior. Isso se deve, em parte, à necessidade de se 
priorizarem certos processos, seja para facilitar o 
entendimento de outro, seja porque a partir dele 
podem surgir outros processos. 
 
4.1.1Cooperação 
 

A cooperação é a forma de interação social na 
qual diferentes pessoas, grupos ou comunidades 
trabalham juntos para um mesmo fim. 

São exemplos de cooperação: a reunião de 
vizinhos para limpar a rua, ou de pessoas para fazer 
uma festa; mutirões de moradores para construir 
conjuntos habitacionais; sociedades cooperativas 
etc. 

A Cooperação pode ser direta ou indireta. 
 
Cooperação Direta – Compreende as atitudes que 
as pessoas realizam juntas, como é caso dos 
mutirões. 

Cooperação Indireta – É aquela em que as 
pessoas, mesmo realizando trabalhos diferentes, 
necessitam indiretamente umas das outras, por não 
serem autossuficientes. Tomemos o exemplo de um 
médico e de um lavrador: o médico não pode viver 
sem o alimento produzido pelo lavrador, e este 
necessita de cuidados médicos quando fica doente. 

 
4.1.2 Competição 

“No uso recente, competição é a forma de interação 
que implica luta por objetivos escassos; essa 
interação é regulada por normas, pode ser direta ou 
indireta, pessoal ou impessoal, e tende a excluir o 
uso da força e da violência” .  

Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio 
Vargas, 1987. p. 218. 

 

A competição pode levar indivíduos a agir uns 
contra os outros em busca de uma melhor situação. 
Ela nasce dos mais variados desejos humanos, 
como ocupar uma posição social mais elevada, ter 
maior importância no grupo social, conquistar 
riqueza e poder, vencer um torneio esportivo etc. 

Ora, nem todos pode obter os melhores lugares 
nas esferas sociais, pois os postos mais importantes 
são em número muito menor que seus 
pretendentes, isto é, são escassos. Assim, os que 
pretendem alcançá-los entram em competição com 
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os demais concorrentes. Nessa disputa, as atenções 
de cada competidor estão voltadas para a 
recompensa e não para os outros concorrentes. 
Para entender melhor o conceito de competição, 
leia o texto “Emprego: a luta por um lugar ao Sol“.  

Se você leu o texto sugerido acima, percebeu 
que há dois casos de competição: a que existe entre 
países que disputam uma fatia do mercado mundial 
(“concorrência estrangeira”) e a disputa entre 
desempregados por postos de trabalho (neste caso, 
na proporção de mil para um). 

O lojista que procura conquistar os fregueses 
de outro comerciante e os estudantes que lutam por 
uma vaga no vestibular estão igualmente 
envolvidos numa relação de competição, da mesma 
forma que atletas em um torneio esportivo. 

Há sociedades que estimulam mais a 
competição que outras. Entre as tribos indígenas, 
por exemplo, as relações não são tão acentuadas 
competitivas como na sociedade capitalista. Esta 
última estimula os indivíduos a competirem em 
todas as suas atividades – na escola, no trabalho e 
até no lazer -, exacerbando o individualismo em 
prejuízo da cooperação. 

4.1.3 Conflito 

Quando a competição assume características de 
elevada tensão social, sobrevém o conflito. 

Diariamente, vemos e ouvimos no noticiário 
dos jornais, do rádio, da televisão e da internet 
relatos de conflitos em diversas partes do mundo: 
combates na Colômbia entre tropas do governo e 
guerrilheiros ou narcotraficantes; ocupações de 
fazendas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST), no interior do Brasil, às vezes 
seguidas (ou precedidas) de assassinatos de líderes 
sindicais a mando de grandes fazendeiros (leia o 
texto “A luta pela terra no Brasil“); motins e fugas 
de menores da antiga Fundação Estadual do Bem 
Estar do Menor (Febem), atual Fundação CASA/SP, 
em São Paulo, conflitos entre israelenses e 
palestinos no Oriente Médio. 

A luta pela terra no Brasil 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra (MST) tem como objetivo central a realização 
de uma verdadeira reforma agrária no Brasil. 

O Brasil é um país-continente com 600 milhões 
de hectares de terra cultiváveis. Desse total, 362 
milhões de hectares estão nas mãos dos grandes 
fazendeiros, que representam apenas 2% dos 
proprietários rurais. Os 98% restantes, cerca de 4,5 
milhões de pessoas, são os pequenos proprietários. 

A terra vem sendo mal distribuída no Brasil 
desde 1530, quando foram criadas as capitanias 
hereditárias e as sesmarias, que deram origem aos 
latifúndios modernos. Segundo o Censo 

Agropecuário 1995/1996 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), grandes 
propriedades com mais de mil hectares (apenas 1% 
do total) concentram mais de 45% da área 
cultivável. 

No outro polo estão os pequenos proprietários 
(4,5 milhões, como vimos) e os trabalhadores sem 
nenhuma terra, cerca de 15 milhões de pessoas. 
Para defender seus interesses, estes últimos 
constituíram, em 1984, o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), cujo 
objetivo central é a realização de uma verdadeira 
reforma agrária no Brasil. 

Uma das formas de pressão do MST tem sido a 
ocupação de propriedades improdutivas. 
Configura-se, assim, um conflito de interesses entre 
os grandes fazendeiros e os trabalhadores sem-
terra. 

Esse conflito tem gerado enfrentamentos 
violentos entre o MST e a Polícia Militar (PM) dos 
estados e o assassinato de líderes sindicais rurais a 
mando de fazendeiros, sobretudo nas regiões Norte 
e Nordeste. Em 1995, dez trabalhadores rurais sem 
terra foram mortos por soldados da PM em 
Corumbiara (Rondônia). No ano seguinte, massacre 
idêntico ocorreu em Eldorado dos Carajás (Pará), 
onde dezenove camponeses foram assassinados 
pela Polícia Militar. 

Por outro lado, segundo relatório do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, entre janeiro e 
outubro de 2003 foram assassinadas 32 pessoas no 
campo em virtude de disputas de terras.  

O conflito social é um processo social, pois 
provoca mudanças na sociedade. Tomemos o 
exemplo dos negros norte-americanos. Depois de 
violentos choques com a política durante os anos 
1960, eles conseguiram ver reconhecidos seus 
direitos civis. Passados mais de trinta anos, embora 
certas formas de racismo e discriminação ainda 
persistam nos Estados Unidos, o negro integrou-se, 
pelo menos em parte, à sociedade norte-americana. 

Assim, diversos negros ocupam hoje posição de 
destaque até mesmo no governo dos Estados 
Unidos, o que antes era impensável. É o caso, por 
exemplo, de Colin Powell, que foi secretário de 
Estado no governo George W. Bush, além do caso 
mais recente e que quebrou diversos paradigmas, 
com a eleição de Barack Obama, o primeiro 
presidente negro da história dos Estados Unidos. 

Já no Brasil, o preconceito racial nunca foi tão 
ostensivo quanto nos Estados Unidos. Além disso, 
sempre foram comuns aqui as uniões inter-raciais, 
e a miscigenação da população é um fato que não se 
pode negar (ao contrário do que ocorre nos Estados 
Unidos). Por essa razão, há quem afirme que no 
Brasil temos uma “democracia racial”. 
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No texto, “Onde estão os negros?“, você verá 
que não é bem assim. Apesar de a legislação 
brasileira proibir quaisquer manifestações de 
preconceito e discriminação racial, as 
desigualdades sociais entre brancos e negros ainda 
estão longe de terem sido superadas. Elas indicam 
também alguma forma de racismo. 

Onde estão os negros? 

Qual a explicação para o abismo que separa os 
rendimentos de negros e brancos? 

Saiu o último estudo sobre desigualdade 
salarial entre brancos e negros no Brasil. De acordo 
com o levantamento feito pelo Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos) e pela Fundação Seade 
(Sistema Estadual de Análise de Dados), os brancos 
têm rendimento mensal médio de 760 reais, quase 
o dobro dos 400 reais que os negros recebem de 
salário. 

Apresentados dessa forma, os números podem 
levar uma conclusão equivocada e simplista: a de 
que os patrões contratam brancos e negros para 
postos de igual responsabilidade, mas num ato 
preconceituoso decidem dar aos negros 
vencimentos mais modestos. Isso não acontece. Se 
estivesse ocorrendo, o problema racial no Brasil até 
pode ser resolvido na delegacia de polícia ou na 
Justiça. 

A explicação para o abismo que separa os 
rendimentos de negros e brancos é de outra 
natureza, muito mais profunda. Negros e brancos 
recebem salários diferentes porque não ocupam os 
mesmos postos de trabalho – nem estão habilitados 
a fazê-lo. 

Para entender por que os negros ganham 
menos, é preciso ir à origem do problema. Em 
primeiro lugar, está o fator escolaridade. Segundo 
uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), o tempo médio de 
estudo de um jovem branco na faixa dos 25 é de 8,4 
anos, enquanto o negro na mesma faixa de idade 
passou apenas 6,1 anos na escola. 

O abismo fica evidente quando se observa o 
currículo escolar. Levando-se em conta que um 
branco e um negro começaram juntos na 1ª série do 
ensino fundamental, o branco vai até o 1º ano do 
ensino médio e o negro abandona a escola na 6ª 
série do ensino fundamental. Como cada ano de 
estudo na vida de uma pessoa representa um 
acréscimo de 16% em sua renda, a defasagem 
escolar torna-se a primeira barreira para a 
conquista de melhor remuneração. 

Mas por que os negros estudam menos? Uma 
resposta está na renda familiar dos estudantes. Ela 
é mais baixa entre os negros, obrigando boa parte 

das crianças a interromper os estudos mais cedo 
para ajudar no orçamento doméstico. Trata-se de 
um círculo vicioso difícil de ser rompido. Como são 
mais pobres, os negros estudam menos, e como têm 
menor escolaridade, permanecem na pobreza. 

Muitos estudiosos acreditam que a melhor 
maneira de reduzir a desigualdade é estabelecer 
cotas para negros na escola e no mercado de 
trabalho. Nos Estados Unidos, o sistema de cotas 
nas universidades e na administração pública fez 
com que a classe média negra dobrasse nos últimos 
vinte anos. 

 

4.1.4 Competição e conflito 

 

Comparando a competição e o conflito, 
podemos destacar as seguintes características: a 
competição pode tomar a forma de luta pela 
existência, como a que se estabelece entre 
indivíduos para obtenção de alimento ou emprego, 
por exemplo; o conflito pode tomar a forma de 
rivalidade, disputa, revolta, revolução, litígio e 
guerra. O conflito é bem evidente na luta entre 
seitas religiosas intolerantes, ou entre patrões e 
empregados em determinadas situações (greves, 
por exemplo), nas disputas pela posse da terra, ou 
ainda na guerra entre nações; a competição pode se 
transformar em conflito. Vejamos um exemplo.  

Quando numa escola os alunos lutam para 
passar de ano, eles não consideram seus 
companheiros de classe como adversários, pois sua 
atenção está dirigida para a obtenção de boas notas. 
Alguns estudantes, porém, podem passar a encarar 
seus colegas como rivais, quando não desejam 
apenas passar de ano, mas superá-los. Um 
estudante que pretende passar em primeiro lugar 
pode entrar em conflito com colegas que tenham a 
mesma pretensão. 

A competição pode ser consciente ou 
inconsciente; o conflito é sempre consciente, ou 
seja, os adversários sabem que estão em conflito; o 
conflito pode implicar violência ou ameaça de 
violência; já a competição não envolve violência; 
enquanto a competição é contínua, o conflito não 
pode durar permanentemente com o mesmo nível 
de tensão; no conflito, o primeiro impulso dos 
oponentes é tentar agredir e destruir o adversário. 
Pessoas ou grupos em conflitos podem canalizar 
sua tensão tanto para a guerra como para a 
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criminalidade, ou ainda reduzi-la a um processo de 
acomodação. 

Leia o texto “Conflito e criminalidade“, que 
trata da relação entre conflito e criminalidade.  

 

Conflito e criminalidade 

 

A violência e a hostilidade tendem a se 
banalizar com a generalização da agressividade nas 
relações entre as pessoas que vem crescendo. 

Assistimos de forma generalizada a um 
recrudescimento da agressividade nas relações 
entre as pessoas. Em muitas cidades do mundo 
vive-se um clima de guerra civil, com quadrilhas 
organizadas, gangues, narcotráfico internacional, 
sequestros, assaltos, chacinas etc. 

A intolerância e a desconfiança para com o 
vizinho, para com pessoas estranhas e dentro da 
própria família é cada vez maior. Na medida em que 
a esfera da vida privada tende a ser invadida pelos 
meios de comunicação em massa (principalmente o 
rádio e a televisão), os conflitos se tornam 
conhecidos e as agressões são divulgadas de 
maneira sensacionalista. 

Assim, a violência e a hostilidade tendem a se 
banalizar e a se generalizar. Esse comportamento é 
incentivado pelo individualismo da sociedade 
contemporânea e pela intolerância, que levam as 
pessoas a não aceitar o “outro”, o “estranho”, o 
“estrangeiro”, o “diferente”. (…) 

O que se percebe, para além dos conflitos entre 
nações, é que cresce a violência no interior do país e 
na periferia das médias e grandes cidades, em 
especial nos países pobres e emergentes, onde a 
instabilidade, a descrença nos poderes públicos e a 
sensação de abandono e insegurança são mais 
acentuadas. 

4.1.5 Terrorismo 

O conflito pode levar ainda a outra forma 
extrema de violência: o terrorismo, resultado na 
maioria das vezes do extremismo político ou 
religioso (neste caso, chamado de 
fundamentalismo). Enquanto todas as formas de 
conflito, inclusive as guerras, levam a uma solução, 
seja pelos processos de acomodação, seja pela 
assimilação, o mesmo não ocorre com o terrorismo. 
Incapaz de impor-se pela ação política ou pela força 
das ideias, ele procura destruir o adversário sem 
medir as consequências. 

Durante certo tempo, cientistas sociais 
consideraram o terrorismo uma característica de 
sociedades retrógradas. Alguns chegaram a supor 
que o processo de modernização das sociedades 
iria, cedo ou tarde, pôr um fim aos atentados, 

mesmo que em um ou outro lugar pudessem 
ocorrer atos isolados.  

Os acontecimentos mais recentes, contudo, não 
comprovam essa teoria O sacrifício de pessoas em 
nome de uma causa entre, dessa maneira, na era da 
globalização. 

O atentado de 11 de setembro de 2001 – 
quando foram destruídas as torres gêmeas do 
World Trade Center de Nova York, nos Estados 
Unidos – mostra que nenhum país está imune a esse 
perigo. Ele pode atingir igualmente militares e civis 
inocentes; pode ocorrer na Nigéria, na Arábia 
Saudita, na Inglaterra, nos Estados Unidos ou em 
qualquer outro lugar do mundo. 

O terrorismo encontra adeptos entre pessoas e 
grupos que se sentem excluídos num mundo que 
está se globalizando rapidamente. Alguns deles 
temem perder suas culturas e tradições religiosas, 
como ocorre com os fundamentalistas muçulmanos. 
Outros se desesperam porque estão impedidos de 
ter sua própria pátria – ou seja, seus Estados 
nacionais e soberanos. Este é o caso dos curdos, na 
Turquia e no Iraque, e dos palestinos no Oriente 
Médio. Em sua ação devastadora, provocam uma 
reação igualmente perversa: o terrorismo de 
Estado. 

 

 

4.1.6 Acomodação 

Nem todo conflito termina com a extinção do 
oponente derrotado. Em alguns casos, este pode 
aceitar as condições impostas pelo vencedor para 
fugir à ameaça de destruição. Ocorre, assim, um 
processo de acomodação, pois o vencido aceita as 
condições do vencedor e adota uma posição de 
subordinação. 

A escravização dos povos vencidos, comum na 
Antiguidade, é um caso típico de acomodação. 
Quando alguém cumpre uma lei ou segue um 
costume com os quais não concorda, só para evitar 
sanções ou divergências, também se enquadra num 
processo associativo de acomodação. Da mesma 
forma, um estrangeiro pode não apreciar o modo de 
vida do país que reside, mas acaba por aceitá-lo 
para evitar constrangimentos. 
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Normalmente, muitos imigrantes entram num 
processo de acomodação quando chegam a outro 
país: deixam de lado sua língua e seus costumes, 
adaptam-se à nova vida, procurando se prevenir 
contra possíveis conflitos. 

Desse modo, a acomodação é o processo social pelo 
qual o indivíduo ou o grupo se ajusta a uma 
situação de conflito, sem que ocorram 
transformações internas. Trata-se, portanto, de 
uma solução superficial de conflito, pois este 
continua latente, isto é, pode voltar a se manifestar. 
Isso ocorre porque nos processos acomodação 
continuam prevalecendo os mesmos sentimentos, 
valores e atitudes internas que separam os grupos. 
As mudanças são apenas exteriores e manifestam-
se somente enquanto comportamento social. 

Os escravos, por exemplo, nunca aceitaram a 
situação de servidão que lhes era imposta. Apenas 
se acomodavam à dominação, mas sempre que 
podiam se revelavam. Revoltas de escravos 
aconteceram em diversas épocas da História. A 
mais famosa delas ocorreu na península Itálica 
entre 73 e 71 a.C., quando cerca de 120 mil escravos 
se reuniram sob a liderança de Espártaco e 
formaram um exército que chegou a ameaçar o 
poderio de Roma. 

A acomodação é, assim, o ajustamento de 
indivíduos ou grupos apenas nos aspectos externos 
de seu comportamento. Ela atenua o conflito. Mas 
este só desaparece com a assimilação. 

4.1.7 Assimilação 

A assimilação é a solução definitiva e mais ou 
menos pacífica do conflito social. Trata-se de um 
processo de ajustamento pelo qual os indivíduos ou 
grupos antagônicos tornam-se semelhantes. Difere 
da acomodação porque implica transformações 
internas nos indivíduos ou grupos, sendo estas 
geralmente inconscientes e involuntárias. Tais 
modificações internas envolvem mudanças na 
maneira de pensar, de sentir e de agir. 

A assimilação se dá por mecanismos de 
imitação, exigindo certo tempo para se completar. É 
um processo longo e complexo. 

O exemplo típico de assimilação é o do 
imigrante. Ele, que a princípio se acomodou no 
novo país, vai aos poucos, sem perceber, deixando-
se envolver pelos costumes, símbolos, tradições e 
língua da nova pátria. 

No Brasil, tivemos vários casos de assimilação, 
entre os quais o dos alemães em Santa Catarina e o 
dos italianos em São Paulo. No início, esses 
imigrantes falavam sua própria língua e 
conservavam seus valores e costumes. Ao preservar 
essas características, cada grupo se constituía em 

uma espécie de corpo estranho na sociedade 
brasileira. 

Apenas quando as características marcantes da 
cultura de origem se atenuaram ou se desfizeram – 
sendo substituídas pelos hábitos e costumes locais 
– os imigrantes puderam ser assimilados pela nossa 
sociedade. Com o tempo, eles se desfizeram de sua 
identidade cultural e passaram a observar os 
sentimentos e valores da nova cultura, tornando-se 
parte integrante da sociedade adotada. 

Concluindo, o aspecto importante da 
assimilação é que ela implica uma transformação da 
personalidade. O processo de assimilação atinge 
áreas profundas e extensas da personalidade, 
determinando novas formas de pensar, sentir e 
agir. 
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Capítulo 05 

 

O Capitalismo e a Revolução Tecnológica 

 

 

 

 

 

O fenômeno contraditório e angustiante da 
Terceira Revolução Industrial é analisado aqui pelo 
pensador norte-americano Jeremy Rifkin. 

Antes de se consolidar como sistema 
econômico e social dominante, o modo de produção 
capitalista põem por um longo processo de 
formação que começou no século XVI. Esse 
processo culminou com a Primeira Revolução 
Industrial, iniciada na Inglaterra na segunda 
metade do século XVIII e caracterizada pelo 
surgimento da fábrica e da máquina a vapor. Cem 
anos depois, por volta de 1870, teve início uma 
Segunda Revolução Industrial, marcada pela 
ferrovia, pela eletricidade, pelo motor a explosão 
(automóvel) e pelo uso do petróleo como 
combustível. 

Atualmente, o mundo passa por uma Terceira 
Revolução Industrial, cujas principais 
características são a eletrônica, a informática e a 
automação. Entretanto, enquanto as duas primeiras 
criaram empregos, a nova revolução industrial tem 
provocado desemprego crescente em quase todos 
os setores da economia. Esse fenômeno 
contraditório e angustiante é analisado aqui pelo 
pensador norte-americano Jeremy Rifkin. 

5.1 A Terceira Fase da Revolução Industrial 

Iniciada com o casamento bem-sucedido da 
eletrônica com a informática, no final da Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945), começa a provocar 
sobressaltos, pesadelos e desespero em dirigentes 
políticos e trabalhadores. Desencadeada nos 
Estados Unidos — e encarada a princípio como o 
advento da tão desejada era em que máquinas 
assumiriam as funções do ser humano e lhe dariam 
prosperidade e mais tempo para o lazer — a 
revolução high tech criou um novo monstro: o 

desemprego institucional. Um verdadeiro fantasma 
que, aonde chega e por onde passa, interrompe 
carreiras destrói sonhos, envenena mentes e 
consome vidas. 

No Primeiro Mundo (denominação que abarca 
os países desenvolvidos), foi a sociedade europeia a 
primeira a sentir o impacto e os efeitos 
devastadores da transformação que as “máquinas 
inteligentes” começaram a produzir nos mercados 
de trabalho. Os britânicos denunciaram o fenômeno 
quando perceberam, sob o governo de Margaret 
Thatcher (1979-1990), que o país recuperava seu 
vigor econômico, mas as filas de desocupados nos 
guichês de auxílio-desemprego não paravam de 
crescer. 

Agora, cada vez mais controlada pelo mercado 
(aqueles frios e racionais administradores que 
conduzem as instituições financeiras e as bolsas de 
valores), a economia moderna atormenta e tira o 
sono dos profissionais que fizeram e fazem a 
América. Do operário de macacão e marmita ao 
executivo de gravata e casa de praia, ninguém nos 
Estados Unidos está seguro no seu emprego. O 
medo do desemprego se espalha, à medida que o 
avanço tecnológico acelerado não cessa de 
transferir para as máquinas as funções do ser 
humano. 

Há uma concepção sensata, porém ingênua, 
sobre os benefícios da produtividade: quanto mais 
ela cresce, supõem racionalmente algumas pessoas, 
maior proveito traz a nossa vida. Em nossa época, 
no entanto, o aumento da produtividade, além de 
criar uma quantidade exagerada de bens (muitos 
sem a menor utilidade), resultou numa avalanche 
de desemprego e miséria. 

5.2 Seria um fim de um Sistema ou Substituição? 

Parece o fim do próprio capitalismo. Depois do 
fim do comunismo, da União Soviética (1991), do 
Muro de Berlim (1989), do apartheid na África do 
Sul (1992) e da Guerra Fria (1991), o mundo está 
agora diante de uma nova ameaça: a extinção da 
quase totalidade dos empregos. “A massa dos 
trabalhadores não vai sobreviver à era da 
informação”, proclama em seu livro, Fim dos 
empregos, o norte-americano Jeremy Rifkin. (…) 

Outros autores pensam como Rifkin. Para 
William Bridger, por exemplo, o trabalho está se 
tornando cada vez mais provisório e escasso com a 
revolução provocada pela automação, pela 
telecomputação e pela globalização de mercados. 
Empresas ficam mais eficientes quando encolhem e 
terceirizam. 

‘’Pelo ano 2020 — afirma Bridges — veremos a 
eliminação virtual do trabalhador de fábrica. Ele 
será lembrado como uma página da História”. 
Empregos, como ainda existem hoje, deixarão de 
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existir e nunca mais voltarão. E o que distingue a 
era atual da informação. A era industrial baseou-se 
no trabalho em massa para a produção de bens e 
serviços. A era da informação baseia-se no uso de 
uma pequena elite da força de trabalho, altamente 
qualificada e equipada com sofisticadíssimos 
computadores e outras tecnologias, formando o que 
se pode chamar de setor do conhecimento. A massa 
de trabalhadores não terá como sobreviver à era da 
informação. 

5.3 Como será sem trabalho? 

O que farão os sem-trabalho, a maioria sem 
trabalho? Existem duas opções segundo Rifkin, e 
elas dependem da resposta a duas questões. Uma 
delas: o que fazer com milhões de pessoas que 
decaem de seu nível econômico até um patamar 
abaixo do limite mínimo da pobreza, num mundo 
crescentemente globalizado? A segunda questão: 
como começamos a tratar disso? 

A melhor maneira de compartilhar os vastos 
ganhos de produtividade dessa nova revolução 
tecnológica seria a participação de todos nesses 
benefícios, e não apenas de uma pequena elite. 

Na Era Industrial, quando novas tecnologias 
que poupavam o trabalho aumentaram a 
produtividade, milhões de pessoas se organizaram 
e exigiram semana de trabalho mais curta, 
melhores pagamentos e benefícios e mais lazer. O 
sucesso provocado pelas mudanças tecnológicas na 
era industrial representou menos horas de 
trabalho, melhores salários e mais benefícios. 

Por que esperar qualquer coisa diferente na era 
da informação? “Acho que precisamos de uma 
semana de trabalho de trinta horas para o ano 2005 
e talvez devamos baixá-la ainda para 25 ou vinte 
horas por semana nos vinte anos seguintes. Se 
dispomos de tecnologia que poupa trabalho 
humano, a opção é encurtar as horas de trabalho.  

Desemprego ou lazer, eis as opções. Se não 
compartilharmos os ganhos da produtividade, 
haverá desemprego. Se os compartilharmos, 
poderemos ter menos trabalho bem pago.” 

Contam-se atualmente em todo o mundo cerca 
de 120 milhões de desempregados e outros 700 
milhões afetados pelo desemprego disfarçado ou 
pelo subemprego crônico — eles já representam 
30% de toda a força de trabalho. 

A diminuição do número de empregos não 
pode ser atribuída a ausência de crescimento 
econômico ou a crises financeiras. O desemprego e 
o subemprego crônico coexistem com taxas de 
crescimento respeitáveis da economia mundial e 
com uma prosperidade sem precedentes dos 
mercados financeiros. 

O crescimento econômico sem emprego se 
torna uma realidade da qual não se pode esquivar. 
Na opinião de Marx, “o maquinário, dotado do 
maravilhoso poder de amenizar e aperfeiçoar o 
trabalho humano, só faz, como se observa, sacrificá-
lo e sobrecarregá-lo”. A História tem demonstrado 
que “a burguesia não pode sobreviver sem 
revolucionar constantemente os instrumentos de 
produção, e com eles as relações de produção e as 
relações sociais”. 
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Capítulo 06 
 
Mudança Social 
 

 

Mudança social é toda e qualquer 
transformação na estrutura da sociedade ocorrida 
em um período de tempo relativamente curto. 

Alguns pensadores contrapõem o conceito de 
mudança social ao de evolução social. Segundo eles, 
a diferença entre um conceito e outro reside no fato 
de que as mudanças sociais ocorrem em períodos 
breves, enquanto a evolução social consiste na 
acumulação de grande número de pequenas 
mudanças verificadas a longo prazo na sociedade. 

Outros autores definem mudança social como 
qualquer alteração nas formas de vida de uma 
sociedade. Como as sociedades estão em constante 
mutação, nenhuma delas permanece igual a si 
mesma em dois momentos distintos de sua história. 

6.1 A Sociedade não é estática 

As formas de organização de uma sociedade 
podem ser substancialmente alteradas por 
mudanças sociais, veja alguns exemplos que 
mostram isso. 

Para explicar melhor o conceito de mudança 
social, tomemos como exemplo a abolição da 
escravatura no Brasil no dia 13 de maio de 1888. 
Ela ocorreu como resultado de um movimento, a 
campanha abolicionista, que mobilizou amplos 
setores da opinião pública brasileira durante quase 
duas décadas. 

Uma das modificações sociais decorrentes 
desse fato ocorreu nas instituições econômicas. O 
trabalho, por exemplo, deixou de ser escravo e 
passou a ser realizado por trabalhadores livres e 
assalariados. Por sua vez, a instituição do trabalho 
assalariado desencadeou profundas transformações 
na estrutura social brasileira do final do século XIX. 

Outro exemplo é a questão da reforma agrária, 
tema sempre presente em todas as discussões 
sobre os graves problemas do campo e que, de 
alguma forma, afeta toda a sociedade brasileira. Ao 
compararmos o movimento abolicionista, que 
envolveu uma parte das elites intelectuais e 
econômicas brasileiras no final do século XIX, com a 

atual campanha pela reforma agrária, que já dura 
mais de quarenta anos, vamos notar algumas 
semelhanças entre ambos. 

Da mesma forma que na segunda metade do 
século XIX existiam grupos favoráveis e contrários 
ao abolicionismo, também hoje há os que defendem 
a reforma agrária e os que se opõem a ela. 

Durante o Segundo Reinado no Brasil (1840-
1889), os grupos mais conservadores, formados 
principalmente por grandes fazendeiros, alegavam 
que a abolição provocaria o caos na economia 
brasileira, desorganizando a produção agrícola. 
Muitos deles chegavam ao extremo de querer impor 
suas ideias pela força das armas. 

Atualmente, alegações semelhantes às dos 
conservadores do tempo do Império são 
apresentadas pelos grandes proprietários de terras 
contrários à reforma agrária. Também entre eles 
existem grupos que vêm se armando para resistir 
às mobilizações do MST (Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra) e às tentativas de 
incluir suas fazendas entre as áreas destinadas a 
desapropriações para fins de reforma agrária. 

Os grupos que lutam pela reforma agrária, da 
mesma forma que os grandes fazendeiros, têm 
também seus representantes e defensores no 
Congresso Nacional. Esses grupos se sentiram 
fortalecidos com a eleição de Luiz Inácio Lula da 
Silva para a Presidência da República em outubro 
de 2002, já que o líder do PT (Partido dos 
Trabalhadores) tem um compromisso histórico 
com mudanças na sociedade brasileira que 
favoreçam as classes de baixa renda e 
particularmente com a reforma agrária. 

Na verdade, a questão da democratização do 
acesso à terra que está na base das propostas de 
reforma agrária ainda não foi resolvida. Seja como 
for, sua implementação deverá desencadear, da 
mesma forma que o fim do trabalho escravo, 
significativas mudanças na estrutura social 
brasileira. 

Esses exemplos mostram que as formas de 
organização de uma sociedade podem ser 
substancialmente alteradas por mudanças sociais. A 
partir dessas mudanças, a história das sociedades 
vai assumindo formas próprias, específicas de cada 
sociedade. 
 
6.2 Modernidade e Tradição 
 

Uma das características mais marcantes da 
sociedade moderna tem sido sua capacidade de 
produzir e absorver mudanças sociais. Ora, cada 
grande mudança social representa certa ruptura 
com a tradição. Entretanto, isso não significa 
necessariamente que as sociedades modernas 
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tenham rompido inteiramente seus vínculos com o 
passado e com as tradições. Na realidade, muitas 
dessas tradições permanecem embutidas em nossa 
sociedade, algumas delas sob nova feição (a família 
nuclear, por exemplo, é uma instituição que não 
desapareceu, apesar de todas as rupturas ocorridas 
desde que o modo feudal de produção foi 
substituído pelo capitalismo). 

É certo que as atitudes, os valores, o 
comportamento e os conhecimentos das pessoas 
que vivem numa sociedade moderna são muito 
diferentes dos de uma sociedade tradicional. 
Mesmo assim, muitos aspectos das sociedades 
tradicionais são mantidos. Isso quer dizer que as 
rupturas são acompanhadas de formas de 
permanência e que mesmo as sociedades mais 
avançadas conservam valores que vêm do passado. 
 
6.3 Mudança Social e Relações Sociais 
 

As mudanças sociais alteram a estrutura social 
e com ela também as relações sociais. As 
modificações por que passou a família, por 
exemplo, levaram a uma menor distância social 
entre pais e filhos. As relações que, na família 
patriarcal, supunham uma estrita obediência dos 
filhos ao pai, foram hoje substituídas em boa parte 
por uma relação mais aberta e menos rígida entre 
os familiares. 

O texto “Queda de natalidade envelhece o 
continente europeu”, mostra como certas mudanças 
sociais podem afetar as relações humanas. 
 

Queda de natalidade envelhece o continente 
europeu 

 
A população europeia, com cerca de 550 

milhões de habitantes, representa hoje 9% da 
população da Terra. Nos últimos anos, demógrafos 
e outros especialistas têm manifestado uma 
preocupação crescente em relação aos fatores que 
caracterizam a queda dos índices de crescimento da 
população na maior parte dos países europeus. 

Há cinquenta anos, a população europeia 
correspondia a 15% dos habitantes do planeta, mas, 
se se confirmarem as tendências atuais, dentro de 
trinta anos esse índice cairá para 5%. O que 
inquieta estudiosos e políticos são as inevitáveis 
consequências sociais, econômicas e políticas que 
poderão ocorrer se a população da Europa 
continuar decrescendo. 

O baixo crescimento populacional registrado 
nos países europeus deve-se a uma brusca queda na 
natalidade a partir de 1975, embora, na época, o 
índice de natalidade já fosse baixo nos países 
europeus mais desenvolvidos. O fenômeno é 
especialmente preocupante pelo fato de a maioria 
desses países já ter chegado a um índice inferior ao 

do “nível de reprodução da população”, estimado 
em 2,1 filhos por mulher. 

Em 2000, apenas Chipre, Irlanda, Malta e 
Turquia tinham uma natalidade igual ou superior a 
esse índice. Isso significa que a maior parte dos 
países europeus, se persistirem as atuais 
tendências, começará a experimentar um 
crescimento negativo de sua população, quer dizer, 
uma diminuição real do número de habitantes, 
como já ocorre na Alemanha, Áustria, Hungria e 
Itália.  

Por outro lado, é difícil compensar essa 
diminuição da natalidade por meio de redução da 
mortalidade, já que a mortalidade na Europa, 
inclusive a infantil, e tão baixa que sua redução, por 
maior que fosse, não provocaria um impacto 
significativo na demografia do continente. 

A diminuição da natalidade na Europa tem 
várias causas, algumas de caráter demográfico, 
outras de caráter socioeconômico. Na verdade, o 
decréscimo do número de nascimentos na Europa 
vem sendo precedido por um não menos brusco 
declínio no número de casamentos. Os europeus 
têm se casado muito menos desde 1975, e os que se 
casam fazem-no numa fase mais adulta. 

No entanto, a diminuição da natalidade e da 
taxa de casamentos não é mais do que o reflexo das 
importantes mudanças que afetam a estrutura 
familiar europeia. Assim, a diminuição da taxa de 
casamentos tem sido acompanhada de um aumento 
das uniões livres, sobretudo entre os mais jovens. 

As mudanças na estrutura familiar se refletem 
também no aumento da natalidade fora do 
casamento. Na Suécia e Noruega, por exemplo, 
cerca de 60% do total dos nascimentos registradas 
são de pais solteiros. 

A taxa de divórcios está igualmente 
aumentando, e metade dos casamentos resulta em 
divórcio na Dinamarca, Suécia, Alemanha e Grã-
Bretanha. 

Como seria de esperar, as mudanças de atitude 
em relação ao casamento e ao número de ilhas 
provocam sérios efeitos na composição da 
população. O dado mais significativo, por suas 
consequências, é o aumento da proporção de velhos 
na composição demográfica da Europa, o que 
evidencia o envelhecimento da população de todo o 
continente. 

Assim, em 2000 a proporção da população com 
65 anos ou mais representava mais de 1 6% da 
população total em todos os países europeus, com 
exceção de Chipre, Irlanda e Turquia. Em 
contrapartida, a população com menos de quinze 
anos, que representa mais de 40% do total nos 
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países em desenvolvimento, mal supera os 20% nos 
países europeus. 

O envelhecimento da população europeia é tão 
acentuado que em muitos países já resulta em 
sérios problemas nos sistemas de previdência 
social, uma vez que aumenta a população que 
recebe pensões e aposentadorias, enquanto cai, em 
termos relativos, a população economicamente 
ativa. Por isso, muitos países adotaram, ou 
pretendem adotar, novas leis em relação à 
seguridade social, aumentando a idade mínima para 
aposentadoria, assim como a contribuição dos que 
trabalham e, em muitos casos, diminuindo os 
proventos dos que já estão aposentados. 

 

6.4 No Ritmo das Mudanças 

Depende do maior ou menor número de 
contatos sociais com outros povos, do 
desenvolvimento e também de certas atitudes 
políticas e sociais. 

O ritmo das mudanças sociais varia de 
sociedade para sociedade: é lento nas sociedades 
mais simples, como as pequenas comunidades 
isoladas, e acelerado e até vertiginoso nas 
sociedades industriais e pós-industriais, 
especialmente nas grandes cidades, onde a 
estrutura social apresenta maior complexidade. 

O ritmo das mudanças depende do maior ou 
menor número de contatos sociais com outros 
povos, do desenvolvimento dos meios de 
comunicação e também de certas atitudes políticas 
e sociais, que aceleram ou dificultam os processos 
de transformação social. Como exemplo, a 
campanha abolicionista, seguida da extinção do 
trabalho escravo no Brasil, que contribuiu para 
importantes mudanças na sociedade brasileira do 
século XIX. 

Da mesma forma, a multiplicidade de contatos 
com povos de costumes, padrões de vida e técnicas 
diversas faz acelerar as mudanças sociais. 

Se é fato incontestável que a sociedade está 
sempre em mutação, lenta ou acelerada, também é 
certo que as mudanças não têm o mesmo ritmo em 
todos os setores da sociedade, nem ocorrem da 
mesma forma nas diversas áreas da vida cultural e 
social. De modo geral, uma sociedade substitui mais 
facilmente os bens materiais do que as crenças, os 
aspectos culturais, os modos de vida. A sociedade 
industrial, por exemplo, substituiu o carro a tração 
animal pelo automóvel e o barco a vela pelo navio a 
vapor, mas não criou nada novo para colocar no 
lugar das religiões ou da família. 

 
 
 

6.5 Causas da Mudança Social 
 

As mudanças sociais podem ser causadas pela 
ação de diversos fatores, sejam geográficos, 
econômicos, sociais ou culturais. As mudanças 
sociais podem ser causadas pela ação de diversos 
fatores. A seguir, destacamos alguns deles. 

 
Fatores Geográficos – Houve uma época em que se 
costumava dizer que “o homem é um produto do 
meio”. Atualmente, já não se pensa assim, pois se 
sabe que o próprio meio é influenciado pela ação 
dos seres humanos. Apesar disso, o fator geográfico 
tem grande importância na produção de mudanças 
sociais. As secas no Nordeste brasileiro, por 
exemplo, alteram substancialmente a vida das 
populações dessa região, provocando seu 
empobrecimento e a migração em massa de 
sertanejos para outras regiões do país. 

Fatores Econômicos – A Revolução Industrial, 
iniciada na Inglaterra na segunda metade do século 
XVIII, foi talvez o processo econômico que mais 
mudanças causou na estrutura da sociedade 
moderna. No Brasil, a abolição do trabalho escravo 
provocou também profundas alterações na 
sociedade. De um modo geral, o desenvolvimento 
econômico contribui para grandes mudanças na 
vida da sociedade, elevando o nível de vida dos 
grupos sociais e estimulando a mobilidade social, 
com a passagem de pessoas de uma classe social 
para outra. 

Fatores Sociais – Conflitos entre classes sociais, 
guerras e revoluções estão entre os processos que 
mais modificam a estrutura social das sociedades. A 
Revolução Francesa de 1789, por exemplo, alterou 
completamente as relações sociais e as formas de 
vida da sociedade francesa, extinguindo a 
monarquia absoluta e o controle do poder pela 
nobreza. Essas mudanças, aliás, não se restringiram 
à França, mas tiveram influência determinante 
sobre outros países. 

Fatores Culturais – O surgimento de uma nova 
crença religiosa pode ser determinante na 
promoção de mudanças sociais, como aconteceu 
com o advento do cristianismo e do islamismo. Em 
outro plano, as descobertas científicas, ao ampliar o 
domínio do ser humano sobre a natureza, 
contribuem também para provocar mudanças na 
sociedade. 

 
6.5.1 Mudanças endógenas e mudanças 
exógenas 
 

As mudanças sociais podem ser provocadas por 
forças endógenas ou por forças exógenas. Nessas 
duas formas enquadram-se os fatores 
determinantes que acabamos de estudar. 
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Forças Endógenas ou Internas – são aquelas que 
têm sua origem no interior da própria sociedade. 
Entre essas forças, estudaremos particularmente as 
invenções. 

Forças Exógenas ou Externas – são as que provêm 
de outras sociedades, como é o caso da difusão 
cultural. 

Invenções 

Primeiramente vamos diferenciar invenção de 
descoberta. Descoberta é a aquisição de um novo 
conhecimento, de uma informação nova. Invenção é 
o elemento ativo, a aplicação da descoberta. 
Dizemos: descoberta da eletricidade e invenção da 
lâmpada; descoberta da energia atômica e invenção 
da bomba atômica. Assim, a mera descoberta não 
modifica a cultura ou a sociedade. Isso decorre de 
sua aplicação prática, isto é, da invenção. 

Toda invenção é produto de uma sociedade 
determinada, embora não seja criação da sociedade 
em seu conjunto. Na verdade, a sociedade fornece 
as bases para o surgimento da invenção, pois todo 
inventor utiliza o conhecimento acumulado de sua 
cultura. Nenhuma geração parte da estaca zero, mas 
de uma herança social transmitida. 

As invenções são geradas pela combinação do 
patrimônio cultural da sociedade com 
determinadas necessidades sociais. Provavelmente, 
teria sido impossível ao físico alemão Albert 
Einstein (1879-1955) elaborar a Teoria da 
Relatividade se tivesse nascido entre os esquimós. 

Já o físico inglês Isaac Newton (1642-1727), 
com a humildade característica dos sábios, disse 
certa vez: “se consegui enxergar mais longe é 
porque estava apoiado sobre ombros de gigantes”. 

Entre as invenções que mais profundamente 
alteraram a estrutura da sociedade, podemos 
destacar a máquina a vapor, determinante no 
desencadeamento da Revolução Industrial e na 
formação do capitalismo moderno. O telégrafo, o 
telefone, o rádio, a televisão e o computador foram 
também decisivos para o processo de 
internacionalização da sociedade contemporânea e 
para o surgimento da sociedade informatizada, 
marcada pela expansão dos meios de comunicação. 

6.5.2 Difusão Cultural 

Para se modificar, uma sociedade não conta 
apenas com suas próprias invenções. Se tal fato 
ocorresse, as mudanças sociais seriam mais lentas. 
Ao lado das invenções, há uma força externa que, 
juntamente com outros fatores, ocasiona mudanças 
sociais: a difusão cultural. A língua que falamos, a 
religião que seguimos, muitos utensílios e máquinas 
que usamos não se formaram nem foram 
inventados no Brasil. É a difusão que aumenta e 

expande a cultura das várias sociedades e acelera o 
ritmo de mudança. 

É mais fácil substituir ou difundir técnicas do 
que valores morais, ideias, sistemas religiosos ou 
filosóficos. Estes estão impregnados de reações 
emotivas, de significado simbólico difícil de copiar e 
de modificar. Além disso, os valores morais, os 
modos de vida e as religiões têm um enraizamento 
muito mais profundo no ser humano do que o uso 
de determinadas técnicas e máquinas; portanto, são 
mais difíceis de serem substituídos. 

Ao mesmo tempo, quando um aspecto cultural 
de uma sociedade se revela útil e compatível com a 
cultura de outra sociedade, é mais facilmente aceito 
por esta. Um novo modelo de vestido ou paletó 
pode ser adotado com facilidade no Brasil, 
enquanto uma túnica africana para homens, por 
exemplo, encontrará grande resistência entre nós, 
pois vai contra os costumes tradicionais do país, 
moldados pelo colonizador europeu. 

No processo de difusão, o prestígio da cultura 
doadora também é um dado importante na 
assimilação de seus valores pela cultura receptora. 
Assim, costumes, tendências musicais, modismos e 
novos produtos vindos dos Estados Unidos, por 
exemplo, espalham-se hoje com extrema facilidade 
nas cidades brasileiras. 

A difusão cultural se dá atualmente de modo 
muito mais rápido do que até algumas décadas 
atrás. Isso porque a rapidez das mensagens 
transmitidas pelos meios de comunicação tende a 
se tornar cada vez maior. Por outro lado, os meios 
de comunicação não se limitam a transmitir 
anúncios publicitários ou a difundir modismos. Na 
verdade, eles atuam num plano mais profundo, 
moldando as próprias expectativas culturais das 
novas gerações a partir da difusão de um 
determinado modelo cultural, o modelo norte-
americano, que vem se impondo no bojo do 
processo de globalização. 

Outro fator que influencia a aceitação de 
valores provenientes de outra cultura é a novidade. 
Em geral, todo bem novo tem facilidade de ser 
aceito, desde que responda às expectativas do 
mercado consumidor. Para que isso aconteça, os 
meios de comunicação atuam no sentido de 
preparar essas expectativas, difundindo a ideia de 
que determinados bens, valores e costumes são 
“modernos” e, portanto, superiores aos que até 
então vigoravam no interior da sociedade 
receptora. Tais novidades se referem quase sempre 
a aspectos não essenciais da cultura — um produto 
novo, um novo corte de cabelo, a maneira de se 
vestir, certos gêneros musicais etc. 

Como, muitas vezes, a mudança social é 
consequência das invenções, quanto maior for o 
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número de inventos novos, tanto mais rápida será a 
mudança. 

Característica marcante das sociedades 
contemporâneas, as rápidas mudanças ocorrem em 
parte devido ao grande número de invenções. A 
utilização de computadores em quase todos os 
ramos da atividade econômica tem provocado, de 
certo modo, mudanças não só na organização do 
trabalho, mas também nas relações sociais. O 
telefone celular, por exemplo, tem produzido 
mudanças nas relações humanas e profissionais, já 
que quem tem um desses aparelhos pode se 
comunicar com outras pessoas, independentemente 
do lugar em que esteja, e a qualquer momento, o 
que facilita enormemente o contato social entre os 
indivíduos. 

6.6 Fatores Contrários e Fatores Favoráveis à 
Mudança Social 

Grande parte das mudanças sociais só ocorre 
depois de vencer muitas resistências e obstáculos. 
Foram precisos séculos para que se consolidassem 
certas mudanças, como o cristianismo e a 
democracia. Um exemplo mais próximo de 
resistência à mudança é o que ocorreu com o voto 
feminino, que só foi introduzido depois de muitas 
lutas. 

No Brasil, só em 1933 as mulheres puderam 
votar pela primeira vez. Antes disso, milhares de 
mulheres sufragistas (palavra derivada de sufrágio, 
que significa voto) em todo o mundo tiveram de 
lutar por esse direito, muitas vezes deforma 
violenta, até alcançá-lo. No Brasil, o direito de voto 
foi obtido mais por difusão cultural do que por 
invenção, já que na década de 1930 as mulheres 
brasileiras não estavam suficientemente 
organizadas para exigir uma maior participação na 
vida política. O benefício das campanhas feministas 
em outros países acabou se estendendo também ao 
Brasil. 

 

6.6.1 Obstáculos e resistências 

Obstáculos são barreiras oriundas da própria 
estrutura social e que dificultam ou impedem a 
mudança social. A agricultura brasileira, por 
exemplo, até a abolição, era quase totalmente 
baseada no trabalho escravo. Um dos obstáculos à 
libertação dos escravos não estava relacionado a 
questões éticas ou morais, mas sim às dificuldades 
encontradas para a substituição da mão-de-obra 
escrava por trabalhadores livres. 

Resistências são reações conscientes e 
deliberadas para impedir a mudança social. Assim, 
no Brasil do século XIX a abolição encontrou grande 
resistência entre os proprietários de terras e de 
escravos. Esse grupo era consciente de que seus 

interesses imediatos sairiam prejudicados com a 
emancipação dos escravos e se organizaram com o 
objetivo deliberado de resistir à medida. 

O exemplo mostra que em toda estrutura social 
os grupos ou camadas sociais cujos interesses são 
diretamente atingidos pela introdução de novos 
valores são os que resistem mais abertamente às 
mudanças. 

Todavia, essa resistência não se dá apenas em 
relação a normas de conduta ou a mudanças na 
estrutura social. A introdução de novos bens pode 
também ser retardada por ferir interesses 
econômicos ou afetar os valores culturais 
existentes. 

Um exemplo clássico de resistência à 
introdução de uma iniciativa inovadora ocorreu no 
Brasil em 1904. Na época, para combater a varíola, 
que causava todos os anos milhares de mortes no 
Rio de Janeiro, o governo do presidente Rodrigues 
Alves instituiu a vacinação obrigatória. A decisão, 
entretanto, não foi discutida democraticamente 
com a população carioca. O governo tampouco 
levou em conta a opinião dos grupos de oposição, 
contrários à medida. Além disso, não foi feito um 
trabalho de divulgação e convencimento para que 
as pessoas percebessem a importância da vacina. 

Assim, quando teve início a vacinação, milhares 
de pessoas saíram às ruas do Rio de Janeiro em 
protesto contra a decisão do governo. O movimento 
popular ficou conhecido como Revolta da Vacina. 
Bondes foram depredados e postes de iluminação 
derrubados. Em alguns lugares, os manifestantes 
ergueram barricadas e enfrentaram a polícia à mão 
armada. Depois de alguns dias de tumulto, o 
governo teve de voltar atrás. A vacinação em massa 
só foi aceita anos mais tarde, quando evidenciaram-
se os benefícios de sua aplicação. 

 

6.6.2 Revolucionários, Reformistas e 
Conservadores 

As atitudes individuais e sociais que favorecem 
ou rejeitam a mudança social podem ser 
classificadas em quatro tipos principais: atitude 
conservadora, atitude reacionária, atitude 
reformista ou progressista e atitude revolucionária. 

Atitude conservadora é aquela que se mostra 
contrária ou temerosa em relação às mudanças. 
Uma das manifestações dessa atitude é o 
tradicionalismo, pelo qual o respeito à tradição, a 
imposição de valores cultivados pelos mais velhos 
aos mais jovens e as normas tradicionalmente 
videntes na sociedade erguem-se como alguns dos 
obstáculos às inovações na vida social. Tal é a 
pressão moral exercida pela tradição, que só com 
grande esforço e enfrentando muita resistência é 
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que a sociedade consegue fazer adotar novas 
formas de conduta, estranhas à herança social 
tradicional. 

Atitude reacionária é aquela que equivale ao 
conservadorismo exagerado. Opõe-se, não raro pela 
violência, a qualquer tipo de mudança das 
instituições sociais e até mesmo a simples 
introdução de inovações. É a atitude típica de 
grupos radicais de direita, que defendem o status 
quo (isto é, a ordem vigente) para que tudo 
permaneça como está. 

Atitude reformista ou progressista é a que vê 
com agrado a mudança moderada. É o desejo de 
mudanças gradativas dos modos de vida existentes 
e das instituições. Aqueles que adotam essa posição 
são geralmente pessoas de centro-esquerda ou de 
esquerda moderada. 

Atitude revolucionária é a posição adotada pela 
esquerda radical. Defende transformações 
profundas e imediatas das instituições, até com o 
emprego de métodos violentos, para mudar a 
situação social existente. 

Essas atitudes nem sempre aparecem de forma 
pura na sociedade. Um indivíduo, ou grupo de 
indivíduos, pode ser conservador em alguns 
aspectos e reformista ou revolucionário em outros. 
Depende de sua situação particular em relação ao 
que se pretende mudar. 

A questão da reforma da Previdência Social dos 
trabalhadores do serviço público no Brasil, 
proposta pelo governo Lula e aprovada pelo 
Congresso Nacional em 2003, é um bom exemplo 
dessa dualidade. Uma parte significativa dos 
servidores públicos tem posições políticas 
progressistas, mas, ao recusarem modificações na 
atual legislação da seguridade social, assumem uma 
atitude corporativista e conservadora, pois desejam 
manter benefícios que são negados ao resto da 
sociedade. Leia o texto “Esquerda, centro, direita” 
para verificar o que essas posições significam. 

Esquerda, Centro, Direita 

Conheça o significado das expressões: 
Esquerda, Centro, Direita e de que modo elas 
surgiram e foram incorporadas ao vocabulário 
político. 

Você certamente já ouviu ou leu as expressões 
esquerda, direita e centro aplicados à vida política 
no Brasil e em outros países. Diz-se, por exemplo, 
que o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da 
Silva é “de esquerda” e que o norte-americano 
George W. Bush é “de direita”. No texto a seguir, 
você vai conhecer não só o significado dessas 
expressões, mas também de que modo elas 
surgiram e como foram incorporadas ao 
vocabulário político. 

Quando a Revolução Francesa se organizou em 
Convenção (uma espécie de parlamento, de 1792 a 
1795), a luta política intensificou-se. O assento do 
presidente ficava no meio da sala. Os girondinos 
(alta burguesia conservadora) sentavam-se a 
direita dele; os jacobinos (pequena burguesia e 
representantes da plebe de Paris) sentavam-se à 
esquerda. 

Para economizar esforços, a presidente da 
Convenção passou a chamar os girondinos de 
direita (antes ele dizia: “os senhores convencionais 
que estão à minha direita”) e os jacobinos, de 
esquerda. Os jacobinos pretendiam aprofundar as 
medidas revolucionárias; os girondinos, não. As 
expressões pegaram: esquerda, hoje, é quem quer 
fazer uma revolução ou introduzir reformas 
radicais; direita é quem rejeita qualquer mudança 
(no centro ficam os indefinidos). 

Combinando as duas classificações, chegamos 
as seguintes posições: 

✓ extrema-direita corresponde aos reacionários; 

✓ centro-direita é a denominação dos 
conservadores; 

✓ centro-esquerda refere-se aos reformistas; 

✓ extrema esquerda abrange os revolucionários. 

Na realidade, as diferenças entre essas 
categorias não são claramente estabelecidas nem 
muito rígidas. Assim, será difícil colocar uma pessoa 
ou um grupo, numa forma nítida, dentro de 
qualquer uma dessas posições. 

 

6.7 consequências da mudança social 

 

As mudanças sociais causam alterações de 
pequeno porte, passando até despercebidas, ou 
podem alterar quase todos os âmbitos da vida 
social. 

As invenções e a difusão cultural são processos 
que ocasionam mudanças sociais, pois suscitam 
modificações nos costumes, nas relações sociais e 
nas instituições. Essas alterações podem ser de 
pequeno porte, passando até despercebidas, ou 
podem alterar quase todos os âmbitos da vida 
social. A invenção de uma nova tinta pode causar 
alterações somente no campo artístico, mas a 
invenção da televisão, por exemplo, influenciou o 
lazer, a política, a educação, os hábitos familiares, a 
propaganda etc. 

Mudanças gradativas não destroem as 
instituições sociais existentes. Elas apenas 
objetivam aprimorá-las e melhorá-las com 
pequenas e contínuas mudanças, de forma a 
atender às novas necessidades da sociedade. Já as 
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transformações radicais e profundas, estabelecidas 
por meio da violência, alteram toda a estrutura 
social de uma sociedade. 

As mudanças gradativas, que procuram 
melhorar as instituições sem destruí-las, sem 
romper com os costumes, são chamadas de 
reformas. A mudança social profunda e radical, que 
destrói pela violência a ordem social existente, 
substituindo-a por outra, chama-se revolução. 

As mudanças bruscas, profundas ou muito 
aceleradas podem ocasionar, por algum tempo, um 
estado de desorganização social. É o que 
normalmente ocorre nas revoluções. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 07  
 
Cultura e Sociedade 
 

 
 

Cultura é o conjunto de crenças, regras, 
manifestações artísticas, técnicas, tradições, etc., 
produzidos e transmitidos em uma sociedade. 

Há muitas definições para a palavra cultura. De 
um modo geral, fala-se de cultura como um 
conhecimento a ser adquirido, ou como 
conhecimento acumulado. Assim, diz-se que uma 
pessoa é “culta” quando ela é muito bem informada, 
tem muitos conhecimentos, fez universidade, pós-
graduação. Um indivíduo nessas condições, 
segundo o senso comum, é uma pessoa que “tem” 
cultura. 

Para as Ciências Sociais, entretanto, o conceito 
de cultura tem um significado diferente: é o 
conjunto de crenças, regras, manifestações 
artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e 
costumes produzidos e transmitidos no interior de 
uma sociedade.  
A disciplina das Ciências Sociais que mais se dedica 
ao estudo da cultura é a Antropologia. 
 
7.1 O Papel da Educação na transmissão da 
Cultura 
 

A aquisição e a perpetuação da cultura é um 
processo social, resultante da aprendizagem. A 
cultura é também chamada de herança social. 

O antropólogo Clyde Kluckhohn (1905-1960) 
observa em Antropologia – Um espelho para o 
homem que cultura é “a vida total de um povo, a 
herança social que o indivíduo recebe de seu grupo, 
ou pode ser considerada a parte do ambiente que o 
próprio homem criou”. 

Por sua vez, Bronislaw Malinovski (1884-
1942), outro antropólogo, ensina que a cultura 
compreende “artefatos, bens, processos técnicos, 
ideias, hábitos e valores herdados”. 

A aquisição e a perpetuação da cultura, 
portanto, é um processo social, resultante da 
aprendizagem. Cada sociedade transmite às novas 
gerações o patrimônio cultural que recebeu de seus 
antepassados. Por isso, a cultura é também 
chamada de herança social. 
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Nas sociedades em que não há escolas, a 
transmissão da cultura se dá por intermédio dá 
família ou da convivência com o grupo adulto. 
Nesse caso, diz-se que a educação é informal ou 
assistemática. 

Quando há escolas, estas se encarregam de 
completar a transmissão da cultura iniciada na 
família e em outros grupos sociais. Nesse caso, a 
educação é formal ou sistemática, isto é, obedece a 
uma organização previamente planejada. 

O texto Os índios em defesa de sua cultura, 
mostra até que ponto essas duas formas de 
educação podem estar em conflito, quando 
correspondem a culturas diferentes. 
 
Os índios em defesa de sua cultura 
 
Texto extraído da carta-resposta de chefes 
indígenas recusando delicadamente a proposta ao 
governo do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. 
 

No começo do século XIX, o governo do estado 
de Virgínia, nos Estados Unidos, sugeriu a diversas 
tribos de índios que enviassem alguns de seus 
jovens para estudar nas escolas dos brancos. Em 
sua carta-resposta, os chefes indígenas recusaram 
delicadamente a proposta. Eis algumas das razões 
alegadas por eles: 

Nós estamos convencidos de que os senhores 
desejam o nosso bem e agradecemos de todo 
coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem 
que diferentes nações têm concepções diferentes de 
ver as coisas e, sendo assim, os senhores não 
ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de 
educação não é a mesma que a nossa. (…) 

Muitos dos nossos bravos guerreiros foram 
formados nas escolas do Norte e aprenderam toda a 
vossa ciência. Mas quando eles voltaram para nós 
eram maus corredores, ignorantes da vida da 
floresta e incapazes de suportar o frio e a fome. Não 
sabiam como caçar o veado, matar o inimigo ou 
construir uma cabana, e falavam muito mal nossa 
língua. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não 
serviam como guerreiros, como caçadores ou como 
conselheiros. 

Ficamos extremamente agradecidos pela vossa 
oferta e, embora não possamos aceitá-la, para 
mostrar a nossa gratidão concordamos que os 
nobres senhores de Virgínia nos enviem alguns de 
seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que 
sabemos e faremos deles homens. 
 

Não há, portanto, um modelo único, uma forma 
exclusiva de educação. A carta dos indígenas norte-
americanos ao governo de Virgínia revela que a 
cultura de uma sociedade é transmitida das 
gerações adultas às gerações mais jovens por meio 
da educação. Educar, pois, é transmitir aos 

indivíduos os valores, os conhecimentos, as 
técnicas, o modo de viver, enfim, a cultura do grupo. 

 

7.2 Identidade Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Os indivíduos que compartilham a mesma 
cultura apresentam o que se chama de identidade 
cultural. 

Cada sociedade elabora sua própria cultura ao 
longo da história e recebe a influência de outras 
culturas. Todas as sociedades, desde as mais 
simples até as mais complexas, têm sua própria 
cultura. Não há sociedade sem cultura. 

Desde que nasce um indivíduo e influenciado 
pelo meio social em que vive. Com exceção do 
recém-nascido e dos raros indivíduos que foram 
privados da possibilidade de convívio humano, não 
há pessoas desprovidas de cultura. 

A cultura pode ser definida também como um 
estilo de vida próprio, um modo de vida particular 
que todas as sociedades desenvolvem e que 
caracteriza cada uma delas. Assim, os indivíduos 
que compartilham a mesma cultura apresentam o 
que se chama de identidade cultural. É essa 
identidade cultural que faz com que a pessoa se 
sinta pertencendo ao grupo, é por meio dela que se 
desenvolve o sentimento de pertencimento a uma 
comunidade, a uma sociedade, a uma nação, a uma 
cultura. 

Por exemplo, as comunidades indígenas são 
realidades culturais diferenciadas em relação à 
sociedade dita “civilizada”. Como tal, são capazes de 
reproduzir regras, valores e estilos próprios de 
organização. Os indivíduos que pertencem a elas 
desenvolvem um forte sentimento de identidade 
cultural, como vimos na carta dos chefes indígenas 
ao governo de Virginia. 

 

7.3 O aspecto material e não-material da cultura 

Cultura material consiste em utensílios 
produzidos em uma sociedade e a cultura não-
material abrange aspectos morais e intelectuais da 
sociedade. 

A cultura material consiste em todo tipo de 
utensílios produzidos em uma sociedade – 
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ferramentas, instrumentos, máquinas, hábitos 
alimentares, habitação etc. – e interfere 
diretamente em seu estilo de vida. 

Por exemplo, um dos alimentos básicos no 
interior do Nordeste é a farinha de mandioca; 
muitos nordestinos preferem utilizar redes em vez 
de camas para dormir; também no interior dessa 
região, as casas das classes baixas são muitas vezes 
construídas com barro socado entre hastes de 
madeira cruzadas (taipal e cobertura de palha.). 
Forma-se, assim, um modo ou estilo de vida 
fundamentado na cultura material da região. 

Já a cultura não-material abrange todos os 
aspectos morais e intelectuais da sociedade, tais 
como: normas sociais, religião, costumes, ideologia, 
ciências, artes, folclore etc. 

Por exemplo, a maior parte da população 
brasileira segue a religião católica, não há pena de 
morte em nossa legislação e a miscigenação racial é 
muito forte, embora persistam manifestações de 
preconceito e atitudes discriminatórias, 
principalmente contra os negros. Esses aspectos 
não-materiais de nossa cultura contrastam com os 
que encontramos, por exemplo, nos Estados Unidos 
– uma sociedade de maioria protestante, na qual 
muitos estados empregam a pena de morte e onde a 
discriminação racial era oficialmente permitida até 
a década de 1960, quando, após muita luta, 
criaram-se leis que impedem as práticas racistas.  

Uma das manifestações da cultura não-material 
de maior interesse para o antropólogo é o folclore. 
O texto “Folclore existe?”, discute a relação entre 
folclore e cultura popular. 

7.3.1 Interdependência entre o material e o não-
material da cultura 

Existe uma interdependência estreita e 
constante entre cultura material e cultura não-
material. Quando, por exemplo, assistimos a 
rebentação de uma orquestra, sabemos que as 
músicas executadas são produto da criatividade de 
um ou mais músicos. Entretanto, para comunicar 
sua criação aos outros, os artistas valem-se de 
instrumentos musicais.  

Da mesma forma que uma melodia requer 
instrumentos musicais para sua exteriorização, 
também as religiões, de modo geral, necessitam de 
templos, altares e outros componentes materiais 
para que possam ser praticadas. 

Na verdade, a interdependência entre esses 
dois aspectos é intrínseca a qualquer cultura, pois 
um grupo só pode realizar sua cultura não-material 
apoiado em meios concretos de expressão que 
fazem parte de sua cultura material (os 
instrumentos de uma orquestra, por exemplo). 

 

7.4 Componentes da Cultura 

Os principais aspectos de uma cultura são: os 
traços culturais, o complexo cultural, a área 
cultural, o padrão cultural e a subcultura. 

A cultura é um todo orgânico, um sistema, um 
conjunto de partes que se relacionam 
estreitamente. Para melhor compreender v, vamos 
estudar alguns de seus componentes. 

Os principais aspectos de uma cultura são: os 
traços culturais, o complexo cultural, a área 
cultural, o padrão cultural e a subcultura. 

 

7.4.1 Traços Culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você já viu alguém dançando frevo? Trata-se de 
um gênero musical típico de Pernambuco e do 
carnaval do Recife e de Olinda. Pois bem, cada passo 
do frevo é um traço cultural dessa manifestação de 
cultura popular que é o carnaval pernambucano (o 
mesmo se pode dizer do samba no Rio de Janeiro). 

Traço cultural é o menor componente 
representativo de uma cultura. Ele pode ser um 
objeto material – por exemplo, o cocar de penas 
usado por nossos índios. Neste caso, ele próprio é 
constituído de partes menores – as penas usadas na 
confecção do cocar, por exemplo. Entretanto, as 
penas de pássaro só passam a ser um traço cultural 
quando reunidas, em nosso exemplo, na forma de 
cocar. 

Um carro, um lápis, uma capa, uma pulseira, um 
computador são outros exemplos de traços 
culturais. Os traços culturais são os componentes 
mais simples da cultura. Eles são as unidades de 
uma cultura. 

É necessário ressaltar que os traços culturais só 
têm significado quando considerados dentro de 
uma cultura específica. Um colar pode ser um 
simples adorno para determinado grupo e para 
outro ter um significado mágico ou religioso. 

Para os fiéis de religiões afro-brasileiras como 
o candomblé, por exemplo, as cores dos colares 
usados dependem da divindade cultuada pela 
pessoa. De acordo com a crença, eles dão proteção a 
quem os utiliza. Portanto, só quando consideramos 
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o conjunto da cultura é que podemos entender um 
determinado traço cultural. No exemplo do frevo de 
Pernambuco, determinado passo só pode ser 
entendido como traço cultural quando integrado ao 
todo orgânico daquela cultura. 

7.4.2 Complexo Cultural 

A combinação dos traços culturais em torno de 
uma atividade básica forma um complexo cultural. 

Por exemplo, o carnaval no Brasil é um complexo 
cultural que reúne um grupo de traços culturais 
relacionados uns com os outros: carros alegóricos, 
música, dança, instrumentos musicais, trios 
elétricos, desfiles, orquestras de frevo, baterias de 
escolas de samba, fantasias etc. Da mesma forma, o 
futebol é um complexo cultural que pode ser 
desmembrado em vários traços culturais: o campo, 
a bola, o juiz, os jogadores, a torcida, as regras do 
jogo etc. 

7.4.3 Área Cultural 

A religião em que predominam determinados 
complexos culturais forma uma área cultural. Esta 
é, portanto, o espaço geográfico no qual se 
manifesta certa cultura. Assim, os grupos humanos 
localizados em determinada área cultural 
apresentam grandes semelhanças quanto aos 
traços e complexos culturais. 

Quando diversas culturas, de diferentes 
origens, se encontram em uma mesma área 
cultural, e entre elas se desenvolve uma relação de 
simbiose e respeito mútuo, temos uma situação 
multicultural. 

No Brasil não temos ainda uma situação 
multicultural. Existem, sim, miscigenação racial e 
sincretismo cultural, mas ainda não se pode falar 
em multiculturalismo, pois convivemos com 
manifestações de racismo, preconceito e 
discriminação. Apesar disso, é inegável que a 
miscigenação deu origem no Brasil a uma fusão de 
culturas, como podemos ver no texto “Os mil tons 
da aquarela cultural do Brasil”.  

7.4.4 Padrão Cultural 

Padrão cultural é um conjunto de normas que 
rege o comportamento dos indivíduos de 
determinada cultura ou sociedade.  

Em outras palavras: quando os membros de 
uma sociedade agem de uma mesma forma, estão 
expressando os padrões culturais do grupo. Por 
exemplo, o casamento monogâmico é um dos 
padrões culturais da sociedade brasileira. 

7.4.5 Subcultura 

No interior de uma cultura podem aparecer 
diferenças significativas, caracterizando a 
existência de uma subcultura. Assim, por exemplo, 
há comunidades no Rio Grande do Sul, Paraná e 

Santa Catarina, nas quais certos costumes e valores 
se diferenciam claramente dos praticados em 
outras regiões do país. Em algumas dessas 
comunidades, as pessoas se comunicam não só em 
português, mas também em idiomas europeus, 
como o alemão. 

Isso acontece devido à presença nessas áreas 
de imigrantes de origem europeia – principalmente 
italianos e alemães – que ali se instalaram no final 
do século XIX e que, por seu isolamento, 
mantiveram traços culturais dos países de origem: 
hábitos alimentares, festas típicas e, em alguns 
casos, até o idioma materno. Temos, assim, uma 
subcultura regional no quadro mais amplo da 
cultura brasileira. 

A ocorrência de subculturas não se limita a 
diferenças regionais. Também pode se verificar na 
relação entre gerações. Às vezes, por exemplo, os 
jovens criam costumes e modos de vida 
radicalmente distintos da norma adulta. Por isso, 
alguns autores falam da existência de uma 
subcultura juvenil. 

Exemplo de subcultura juvenil são as chamadas 
tribos urbanas: punks, góticos, skinheads etc. Cada 
membro de uma tribo se identifica pelos símbolos 
comuns, como o vestuário e o linguajar peculiares 
que caracterizam o espírito do grupo. 

7.5 O crescimento do Patrimônio Cultural 
O enriquecimento patrimonial de uma cultura 

se faz por meio de dois processos: a invenção e a 
difusão. 

Cada geração passa por processos de 
aprendizagem, nos quais assimila a cultura de seu 
tempo e se torna apta a enriquecer o patrimônio 
cultural das gerações futuras. É na capacidade que 
os grupos têm de perpetuar e acrescentar novos 
valores a cultura que reside a possibilidade de 
progresso. 

Todo progresso é resultante da síntese de 
valores novos com componentes culturais já 
adquiridos. Desse modo, apesar das mudanças, 
alguns valores culturais tendem a permanecer, 
assegurando a continuidade da cultura de uma 
sociedade entre uma e outra geração. Por mais viva 
e inventiva que seja uma nova cultura, as gerações 
não rompem inteiramente com seu passado. 

Em geral, o enriquecimento patrimonial de uma 
cultura se faz por meio de dois processos: a 
invenção e a difusão. Depois de estudá-los, vamos 
ver como o desequilíbrio entre os diferentes 
aspectos da cultura geram o processo conhecido 
como retardamento cultural. 

7.5.1 Invenção e Difusão Cultural 

Em meados do século XIX, o uso do motor a 
vapor para mover um veículo correndo sabre 
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trilhos criou um meio de transporte que teria 
importância decisiva no mundo moderno: o trem. 
Impacto maior ainda foi provocado no fim daquele 
século pela invenção do automóvel, que era pouco 
mais que uma carruagem impulsionada por um 
motor à explosão.  

As invenções são geradas pela combinação 
entre o patrimônio cultural da sociedade e 
determinadas necessidades sociais. Nenhum 
inventor parte da estaca zero. Em seu trabalho de 
criação, ele utiliza a conhecimento acumulado de 
sua cultura, combinando elementos preexistentes 
para produzir algo novo. 

Assim, invenção é a combinação de traços já 
existentes, dando como resultado um traço cultural 
novo. Muitas vezes, como no caso do trem e do 
automóvel, as invenções acarretam mudanças 
amplas e profundas em toda a cultura. 

Alguns traços culturais, como uma nova moda 
ou o usa de um equipamento recentemente 
inventado, difundem-se não só na sociedade em que 
tiveram origem, mas também entre culturas 
diferentes, geralmente através dos meios de 
comunicação (jornais, revistas, televisão, cinema, 
radio, Internet etc.). 

Quando isso ocorre, dizemos que está havendo 
um processo de difusão cultural. Pode-se afirmar 
que a enriquecimento cultural se verifica mais 
frequentemente por difusão do que por invenção. 

Geralmente, a patrimônio de uma cultura cresce 
de geração em geração. As culturas se desenvolvem 
incorporando traços culturais em maior número do 
que aqueles que caem em desuso. 

Assim, a cultura e o somatório de todas as 
realizações das gerações passadas que se 
sucederam no tempo, mais as realizações da 
geração presente. 

7.5.2 Retardamento Cultural 
As mudanças dos diversos componentes da 

cultura não acontecem no mesmo ritmo: alguns se 
transformam mais rapidamente do que outros. As 
invenções, por exemplo, acarretam mudanças mais 
aceleradas na cultura material do que na cultura 
não material: os instrumentos as máquinas e as 
técnicas mudam mais rapidamente do que a 
religião, os padrões familiares e a educação. 

Essa diferença de ritmo provoca descompassos 
entre os diversos componentes da cultura. A 
introdução da pílula anticoncepcional na década de 
1960, por exemplo, encontrou grande resistência 
por parte de setores religiosos, enquanto milhões 
de mulheres em todo o mundo já se beneficiavam 
com a invenção. 

Toda vez que há um desequilíbrio entre os 
diferentes aspectos da cultura, pode-se falar de 
retardamento ou demora cultural. 

7.6 Aculturação: contato e mudança cultural 
Quando duas culturas entram em contato, 

podem ocorrer além da aculturação, conflitos 
emocionais nos indivíduos que pertencem a ambas 
as culturas. 

Durante a colonização do Brasil, houve intenso 
contato entre a cultura do conquistador português 
e as culturas dos povos indígenas e dos africanos 
trazidos como escravos. Em decorrência desse 
contato, ocorreram modificações tanto na cultura 
dos europeus recém-chegados – que assimilaram 
muitos traços culturais dos outros povos – quanto 
na dos indígenas e africanos, que foram dominados 
e perderam muitas de suas características.  

Desse processo de contato e mudança cultural – 
conhecido como aculturação – resultou a cultura 
brasileira. Quando seres humanos de grupos 
diferentes entram em contato direto e contínuo, 
geralmente ocorrem mudanças culturais nos 
grupos, pois verifica-se a transmissão de traços 
culturais de uma sociedade para outra. Alguns 
traços são rejeitados; outros são aceitos e 
incorporados, quase sempre com mudanças 
significativas, à cultura resultante. 

7.6.1 Marginalidade Cultural 

Na cidade paulista de Tupã – na reserva dos 
índios Caingangue – vivem, em trezentos alqueires, 
duzentos indígenas descaracterizados 
culturalmente. Eles são atendidos por um grupo de 
funcionários da Funai (Fundação Nacional do 
Índio); desconhecem totalmente seu passado, não 
conseguem mais se expressar em sua própria 
língua, não se lembram mais de seus cantos, de suas 
danças e de suas antigas práticas de caçadores e 
pescadores. Também não estão incorporados a 
cultura da civilização que os cerca. São mansos e 
tristes. 

Quando duas culturas entram em contato, 
podem ocorrer – além da aculturação – conflitos 
emocionais nos indivíduos que pertencem a ambas 
as culturas.  

Esses conflitos têm origem na insegurança que 
as pessoas sentem diante de uma cultura diferente 
da sua. Aqueles que não conseguem se integrar 
total mente a nenhuma das culturas que os rodeia 
ficam a margem da sociedade. A esse fenômeno dá-
se o nome de marginalidade cultural. 
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Capítulo 08  

Controle Social  
 

O controle social são as formas pelas quais a 
sociedade introjeta os valores do grupo na mente 
de seus membros, para evitar que adotem um 
comportamento divergente. 

O principal objetivo do controle social é fazer 
com que cada indivíduo tenha o comportamento 
socialmente esperado. É esse controle que, por 
exemplo, nos leva a manter a cabeça descoberta, 
enquanto até algumas décadas atrás esse mesmo 
controle fazia com que a maioria das pessoas 
usasse chapéu. 

Para a antropóloga norte-americana Ruth 
Benedict (1887-1948), “a história da evolução de 
um indivíduo é, antes de mais nada, o relato de sua 
acomodação aos padrões e tradições vigentes em 
sua comunidade. Desde o momento em que ele 
nasce os costumes do grupo a que pertence moldam 
suas experiências e seu comportamento. As 
primeiras palavras de uma criança são 
necessariamente pronunciadas em uma língua 
determinada. Por isso mesmo, essa criança já é um 
produto da cultura em que vive. Ao tornar-se 
adulta, já está suficientemente treinada para tomar 
parte nas atividades da comunidade, com seus 
hábitos e suas crenças”. 

A primeira agência de controle social é a 
família. Desde que nasce a criança é orientada, 
educada e moldada pelo grupo familial. Depois da 
família, temos a Igreja, a escola e O Estado: são 
todas agências formais ou institucionalizadas de 
controle social. 

8.1 Tipos de Controle Social 

O controle social pode ser difuso (informal) ou 
institucionalizado (formal). Nas comunidades 
isoladas e pequenas, como os povoados do interior 
ou as aldeias indígenas, o controle social é difuso, 
vago, muitas vezes de caráter religioso. Nas 
sociedades complexas, o controle social é 
institucionalizado ou formal, isto é, há órgãos e 
instituições sociais encarregados de sua aplicação, 
como a polícia, para se dar um exemplo. 

Também os sansões podem ser difusos ou 
organizados, dependendo do tipo de controle social. 

Mas, quando alguns sansões estabelecidos pela 
sociedade deixam de funcionar, surge a necessidade 
de elaborar novas leis e criar novas instituições 
para exercer com eficácia o controle social 
desejado. Nas sociedades modernas, mais 
complexas, aumenta a presença da instituição 
jurídica, da instituição policial e do Estado, em 
substituição aos controles espontâneos, antes 
exercidos pela família e pelos membros da 
comunidade. 

8.2 Funções do Controle Social 

Assim, nas sociedades modernas os sistemas de 
controle social são quase totalmente 
institucionalizados, isto é, dependem mais de leis e 
regras estabelecidas do que de normas impostas 
pela tradição. 

Ao mesmo tempo, à medida que as sociedades 
vão se tornando mais complexas, os sistemas de 
controle passam a assumir diferentes funções. Estas 
não se impõem meramente para punir ações ilícitas 
ou fazer valer determinadas normas e padrões, mas 
também tem a finalidade de manter o equilíbrio da 
sociedade e de dar proteção social efetiva aos seus 
membros socialmente desamparados. 

De modo geral, podemos falar de três funções 
de controle social: 
✓ a de ordem social; 
✓ a de proteção social; 
✓ a de eficiência social. 

As funções de controle de ordem social ligam-
se à aplicação de normas e de leis. Por exemplo, 
fazer cumprir a lei, prender e punir criminosos, 
manter a ordem pública. Na sociedade moderna, 
essas funções são desempenha das basicamente 
pelo Estado, com seus órgãos específicos de caráter 
repressivo ou jurídico, como a polícia e os tribunais 
de justiça. 

As funções de proteção social relacionam-se ao 
cumprimento de normas que beneficiam setores 
menos protegidos da sociedade. Entre elas, estão as 
de previdência social e a proteção dos direitos 
humanos. Dessas funções faz parte também a 
proteção das crianças e adolescentes, da mulher e 
dos idosos, assim como a garantia de que sejam 
asseguradas a igualdade de direitos na educação, a 
assistência médica universal e a defesa do meio 
ambiente. 

As funções de eficiência social estão 
relacionadas com regras e procedimentos que 
levem os indivíduos a contribuir de forma 
produtiva para o bem-estar e o desenvolvimento da 
sociedade. A proteção ao trabalho, às ações 
cooperativas, a formação profissional, os cuidados 
com a saúde pública e com a educação em geral 
estão entre essas funções. 
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