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Sociologia I 

 
 
 
Capitulo 1: O que é a Sociologia? 
Sociologia – é o estudo da vida social humana, grupos e sociedades. É uma tarefa fascinante e 
constrangedora, na medida em que o tema de estudo é o nosso próprio comportamento enquanto seres 
sociais. 
A esfera de acção do estudo sociológico é extremamente abrangente, podendo ir da análise de encontros 
casuais entre indivíduos que se cruzam na rua até à investigação de processos sociais globais. 
A maior parte de nós vê o mundo em termos das características das nossas próprias vidas, com as quais 
estamos familiarizados. A Sociologia mostra que é necessário adoptar uma perspectiva mais abrangente 
do modo como somos e das razões pelas quais agimos. 
 
Um sociólogo é alguém capaz de se libertar do quadro das suas circunstâncias pessoais e pensar as 
coisas num contexto mais abrangente. 
 
Imaginação sociológica (C. Wright Mills) – implica, acima de tudo, abstrairmo-nos das rotinas familiares 
da vida quotidiana de maneira a poder olhá-las de forma diferente. 
 
Para os sociólogos, é interessante perceber de que forma a globalização aumenta a consciência das 
pessoas acerca de questões que se passam em pontos remotos do planeta, incentivando-as a actuar no 
dia-a-dia em função desse novo conhecimento. 
 
É tarefa da Sociologia investigar as relações entre o que a sociedade faz de nós e o que nós fazemos de 
nós próprios. O que nós fazemos tanto estrutura – dá forma a – o mundo social que nos rodeia como, 
simultaneamente, é estruturado por esse mesmo mundo social. 
 
O conceito de estrutura social é um conceito importante para a Sociologia. Refere-se ao facto de os 
contextos sociais das nossas vidas não consistirem apenas em acontecimentos e acções ordenados 
aleatoriamente; eles estão estruturados, ou padronizados, de diferentes maneiras. Há regularidades no 
modo como nos comportamos ou nas relações que temos com outras pessoas. As sociedades humanas 
nunca deixam de estar em processo de estruturação. 
 
Como pode a Sociologia ajudar-nos na nossa vida? 
Em primeiro lugar, a Sociologia permite que olhemos para o mundo social a partir de muitos pontos de 
vista. Muito frequentemente, se compreendermos correctamente o modo como os outros vivem, 
adquirimos igualmente uma melhor compreensão dos seus problemas. 
 
Em segundo lugar, a pesquisa sociológica fornece uma ajuda prática na avaliação dos resultados de 
iniciativas politicas. 
 
Em terceiro lugar, e em alguns aspectos o mais importante, a Sociologia pode permitir-nos uma auto-
consciencialização – uma auto-compreensão cada vez maior. Quanto mais sabemos acerca das razões 
pelas quais agimos e como funciona, de uma forma global, a nossa sociedade, tanto mais provável é que 
sejamos capazes de influenciar o nosso futuro. 
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O estudo objectivo e sistemático da sociedade e do comportamento humano é uma coisa relativamente 
recente, cujos inícios remontam aos finais do século XVIII. 
 
Auguste Comte (1798-1857) - foi ele que inventou o termo «sociologia». Originalmente, Comte usou a 
expressão «física social», mas como queria distinguir o seu ponto de vista da visão dos seus rivais, do 
modo que criou o termo «sociologia» para descrever a disciplina que pretendia estabelecer. 
O pensamento de Comte reflectia os acontecimentos turbulentos do seu tempo. A Revolução Francesa 
havia introduzido uma série de mudanças importantes na sociedade e o crescimento da industrialização 
tinha alterado o modo tradicional de vida da população francesa. Comte procurou criar uma ciência da 
sociedade que pudesse explicar as leis do mundo social, à imagem das ciências naturais que explicavam 
como funcionava o mundo físico. 
Comte via a Sociologia como uma ciência positiva. 
Positivismo – defende que a ciência deve preocupar-se apenas com factos observáveis que ressaltam 
directamente da experiência. 
Abordagem positivista da Sociologia acredita na produção de conhecimentos acerca da sociedade com 
base em provas empíricas retiradas da observação, da comparação e da experimentação. 
A lei dos três estádios de Comte postula que as tentativas humanas para compreender o mundo 
passaram pelos estádios teológico, metafísico e positivo. 
 
Émile Durkheim (1858-1917) – via a Sociologia como uma nova ciência que podia ser usada para 
elucidar questões filosóficas tradicionais, examinando-as de modo empírico. Durkheim, como 
anteriormente Comte, acreditava que devemos estudar a vida social com a mesma objectividade com que 
cientistas estudam o mundo natural.  
O seu famoso princípio básico da Sociologia era «estudar os factos sociais como coisas». Queria com isso 
dizer que a vida social podia ser analisada com o mesmo rigor com que se analisam objectos ou 
fenómenos da natureza. 
Três dos principais temas que abordou na sua obra foram: 

• A importância da Sociologia enquanto ciência empírica; 
• A emergência do individuo e a formação de uma ordem social; 
• e as origens e carácter da autoridade moral na sociedade. 

Para o autor, a principal preocupação intelectual da Sociologia reside no estudo dos factos sociais – são 
formas de agir, pensar ou sentir que são externas aos indivíduos, tendo uma realidade própria exterior à 
vida e percepções das pessoas individualmente. Outras características de factos sociais é exercerem um 
poder coercivo sobre os indivíduos. Os factos sociais não podem ser observados de forma directa, dado 
serem invisíveis e intangíveis. 
Ele estava preocupado com as mudanças que transformavam a sociedade do seu tempo. Estava 
particularmente interessado na solidariedade social e moral – por outras palavras, naquilo que mantém a 
sociedade unida e impede a sua queda no caos. 
Durkheim expôs uma análise da mudança social, defendendo que o advento da era industrial representava 
a emergência de um novo tipo de solidariedade, ao desenvolver este argumento, o autor contrastou dois 
tipos de solidariedade – mecânica e orgânica -, relacionando-os com a divisão do trabalho e o aumento 
de distinções entre ocupações diferentes. 
A mecânica baseia-se, por conseguinte, no consenso e na similaridade das crenças. No entanto, as forças 
da industrialização e da urbanização conduziram a uma maior divisão do trabalho, o que contribuiu para o 
colapso desta forma de solidariedade. 
A orgânica – a especialização de tarefas e a cada vez maior diferenciação social nas sociedades 
desenvolvidas haveria de conduzir a uma nova ordem que é caracterizada pela solidariedade orgânica. 
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Durkheim relacionou este contexto conturbado com a anomia, um sentimento de ausência de objectivos 
ou de desespero provocado pela vida social moderna. 
 
Karl Marx (1881-83) – as suas ideias contrastam radicalmente com as de Comte e Durkheim, embora, tal 
como eles, também Marx tenha tentado explicar as mudanças que ocorriam na época da Revolução 
Industrial. 
A maior parte dos seus escritos centra-se em questões económicas, mas, como sempre teve como 
preocupação relacionar os problemas económicos com as instituições sociais, a sua obra era, e é, rica em 
reflexões sociológicas. 
Para ele, as mudanças mais importantes estavam ligadas ao desenvolvimento do Capitalismo – um 
sistema de produção que contrasta de forma radical com sistemas económicos historicamente anteriores, 
implicando a produção de bens e serviços para serem vendidos a uma grande massa de consumidores. O 
autor identificou dois elementos cruciais nas empresas capitalistas: 

• O 1º é o capital  
• O 2º o trabalho assalariado. 

Segundo Marx, o capitalismo é inerentemente um sistema de classes, sendo as relações entre as classes 
caracterizadas pelo conflito. 
A perspectiva de Marx assentava no que denominava concepção materialista da história. De acordo com 
esta perspectiva, não se encontram nas ideias ou valores humanos as principais fontes de mudança social. 
Pelo contrário, a mudança social é promovida acima de tudo por factores económicos. 
 
Max Weber (1864-1920) – Grande parte da sua obra dava também particular atenção ao desenvolvimento 
do capitalismo moderno e à forma como a sociedade moderna era diferente de outros tipos anteriores de 
organização social. 
Na perspectiva de Weber, os factores económicos eram importantes, mas as ideias e os valores tinham o 
mesmo impacto sobre a mudança social. Ao contrário dos primeiros pensadores sociológicos, Weber 
defendeu que a Sociologia devia centrar-se na acção social, e não nas estruturas. Argumentava que as 
ideias e as motivações humanas eram as forças que estavam por detrás da mudança – as ideias, valores 
e crenças tinham o poder de originar transformações. Segundo o autor, os indivíduos têm a capacidade de 
agir livremente e configurar o futuro. Ao contrário de Durkheim ou Marx, Weber não acreditava que as 
estruturas existiam externamente aos indivíduos ou que eram independentes destes. Pelo contrário, as 
estruturas da sociedade eram formadas por uma complexa rede de acções recíprocas. A tarefa da 
Sociologia era procurar entender o sentido por detrás destas acções.  
Algumas das obras mais importantes de Weber preocuparam-se com análise das características próprias 
da sociedade Ocidental, em comparação com as outras grandes civilizações. 
Um elemento importante da perspectiva sociológica de Weber era a ideia de tipo ideal – modelos 
conceptuais ou analíticos que podem ser usados para compreender o mundo. 
Segundo Weber, a emergência da sociedade moderna foi acompanhada por importantes mudanças ao 
nível dos padrões de acção social. O autor acreditava que as pessoas estavam a afastar-se das crenças 
tradicionais baseadas na superstição, na religião, no costume e em hábitos enraizados -  
Racionalização. 
O autor utilizou o termo desencantamento para descrever a forma pela qual o pensamento científico 
no mundo moderno fez desaparecer as forças sentimentais do passado. 
 
Olhares sociológicos mais recentes 
Três de entre as mais importantes correntes teóricas recentes: 

• O funcionalismo – defende que a sociedade é um sistema complexo cujas partes se conjugam 
para garantir estabilidade e solidariedade. Segundo esta perspectiva, a Sociologia, enquanto disciplina, 
deve investigar o relacionamento das partes da sociedade entre si e para com a sociedade enquanto 
um todo. O funcionalismo enfatiza a importância do consenso moral na manutenção da ordem e da 
estabilidade na sociedade. O consenso moral verifica-se quando a maior parte das pessoas de uma 
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sociedade partilham os mesmos valores. Uma critica feita recorrentemente ao funcionalismo é a de 
que este realça excessivamente o papel de factores que conduzem à coesão social, em detrimento de 
factores que produzem conflito e divisão. Os funcionalistas falaram muitas vezes das sociedades 
como se estas tivessem «necessidades» e «objectivos», apesar de estes conceitos só fazerem 
sentido quando aplicados aos seres humanos. 
• A perspectiva do conflito – defendem também um «modelo» abrangente para explicar a 
forma como a sociedade funciona. Tendem a ver a sociedade como algo que é composto por 
diferentes grupos que lutam pelos seus próprios interesses. A existência desta diferença de interesses 
significa que o potencial para o conflito está sempre presente e que determinados grupos irão tirar 
mais beneficio do que outros. Os teóricos do conflito analisam as tensões existentes entre grupos 
dominantes e desfavorecidos da sociedade, procurando compreender como se estabelecem e 
perpetuam as relações de controlo. 
De acordo com Dahrendorf, o conflito surge principalmente do facto de os indivíduos e grupos terem 
diferentes interesses. Marx concebia as diferenças de interesses sobretudo em função das classes, 
mas Dahrendorf relaciona-as de uma forma mais vasta com a autoridade e o poder. 
Perspectivas de acção social – se o funcionalismo e a perspectiva do conflito colocam a tónica nas 
estruturas que sustentam a sociedade e influenciam o comportamento humano, as teorias da acção 
social dão uma atenção muito maior ao papel desempenhado pela acção e pela interacção dos 
membros da sociedade na formação dessas estruturas. Se o funcionalismo e as perspectivas do 
conflito desenvolvem modelos relativos ao modo de funcionamento global da sociedade, as teorias da 
acção social centram-se na análise da maneira como os actores sociais se comportam uns com os 
outros. Weber. 
• O interaccionismo simbólico – nasce de uma preocupação com a linguagem e o sentido. 
Mead defendia que a linguagem permite tornarmo-nos seres autoconscientes – cientes da nossa 
própria individualidade e capazes de nos vermos a partir de fora, como os outros nos vêem. Neste 
processo o elemento-chave reside no símbolo. Um símbolo é algo que representa algo. 
Mead defendia que os seres humanos dependem de símbolos partilhados e entendimentos comuns 
nas suas interacções uns com os outros. 
O interaccionismo simbólico dirige a nossa atenção para os detalhes da interacção interpessoal, e 
para a forma como esses detalhes são usados para conferir sentido ao que os outros dizem e fazem. 
 
Conclusão e sumario nas paginas 18 e 19 
 
 

Capitulo 2 – O pensamento teórico na Sociologia 
Avaliar teorias, e especialmente abordagens teóricas em Sociologia é uma tarefa difícil e formidável. 
Por definição, os debates teóricos são mais abstractos do que controvérsias de tipo mais empírico. 
O comportamento humano é complicado e multifacetado e é muito pouco provável que uma única 
perspectiva teórica possa cobrir todas as suas características. A diversidade do pensamento teórico 
fornece uma fonte rica em ideias que podem ser a base de novas investigações e estimula as 
capacidades imaginativas tão essenciais ao progresso do trabalho sociológico. 
 
Max Weber: a Ética Protestante 
Na sua obra A Ética Protestante, Weber aborda um problema extremamente importante, o das razões 
pelas quais o capitalismo se desenvolveu no Ocidente e não noutros lugares. 
O ponto fulcral da teoria de Weber reside em defender que as atitudes envolvidas no espírito do 
capitalismo decorrem da religião. Em geral, o Cristianismo teve um papel na promoção dessa 
perspectiva, mas a força motivadora essencial foi imprimida pelo impacto do protestantismo – e em 
especial por uma variedade de Protestantismo, o Puritanismo. 
Weber defende que certas doutrinas Calvinistas foram a fonte directa do espírito do capitalismo. Uma 
delas era a ideia de que os seres humanos são instrumentos de Deus na terra e que o Todo Poderoso 
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deseja que eles sigam uma vocação – uma ocupação para a maior glória de Deus. Um segundo 
aspecto importante do Calvinismo era a noção de predestinação, segundo a qual apenas certos 
indivíduos predestinados fazem parte dos «eleitos» - aqueles que irão para o céu após a morte. 
A teoria de Weber reúne vários critérios importantes no pensamento teórico em Sociologia: 
1- É contra-intuitiva – sugere uma interpretação que rompe com o que nos dita o senso comum. 
2- A teoria dá sentido a algo que, de outra forma, é enigmático. 
3- A teoria é capaz de iluminar outras circunstâncias para além das que propusera inicialmente 
abordar. Weber sublinhou que apenas tentou entender as origens primeiras do capitalismo moderno. 
4- Uma boa teoria não é apenas aquela que é válida. Também é aquela que é frutuosa, na medida 
em que gera novas ideias e estimula investigações posteriores. 
 
Dilemas teóricos 
Há vários dilemas teóricos básicos temas de controvérsia continua e de disputa – que estes choques 
de opinião põem a descoberto. Alguns deles referem-se a questões gerais relativas à forma como 
interpretamos as actividades humanas e as instituições sociais. São quatro desses dilemas que vamos 
explorar: 

• Diz respeito à acção humana e à estrutura social – trata-se de saber até que ponto 
seremos actores humanos criativos, com um controlo activo das condições das nossas vidas, ou 
se a maioria do que fazemos será resultado de forças sociais exteriores ao nosso controlo. Um 
tema importante tratado por Durkheim e, posteriormente, por muitos outros sociólogos, é o dos 
constrangimentos sociais exercidos sobre as nossas acções pelas sociedades em que estamos 
inseridos. Para Durkheim, a sociedade tem primazia sobre o indivíduo. 
Um termo útil para analisar este processo activo de construção e reconstrução da estrutura social 
é o de estruturação. Este é um conceito que o autor (Anthony Giddens) introduziu recentemente 
na sociologia. “Estrutura” e “acção” estão necessariamente relacionadas entre si. As sociedades, 
comunidades ou grupos apenas têm uma “estrutura” na medida em que as pessoas agem de um 
modo regular e previsível. Por outro lado, a “acção” apenas é possível na medida em que cada um 
de nós, como indivíduos, possui uma enorme quantidade de conhecimento socialmente 
estruturado.  
A estruturação presume sempre o que o autor designa como «dualidade da estrutura». Isto 
significa que toda a acção social pressupõe a existência da estrutura. Mas, ao mesmo tempo, a 
estrutura pressupõe a acção, porque a «estrutura» depende das regularidades do comportamento 
humano. 
• Um segundo dilema diz respeito ao consenso e ao conflito na sociedade. Como vimos, 
algumas perspectivas em Sociologia, incluindo o funcionalismo, realçam a ordem inerente e a 
harmonia das sociedades humanas. Outros sociólogos, por outro lado, acentuam a omnipresença 
do conflito social. É igualmente útil começarmos por Durkheim ao contrastar perspectivas 
diferentes sobre o consenso e o conflito. Durkheim vê as sociedades como um conjunto formado 
por partes interdependentes. De facto, muitos pensadores funcionalistas tratam a sociedade como 
um todo integrado, composto por estruturas que engendram umas nas outras. Para uma 
sociedade ter uma existência contínua, as suas instituições especializadas (como o sistema 
politico, religioso, a família, e o sistema educacional) têm de funcionar em harmonia umas com as 
outras. A continuidade de uma sociedade depende, por isso, da cooperação, e esta pressupõe um 
consenso geral, ou acordo, entre os seus membros sobre valores fundamentais. 
Segundo Marx, as sociedades estão divididas em classes com recursos desiguais. Estes conflitos 
de interesses transformam-se numa luta activa entre classes, que pode gerar processos de 
mudança radical. 
Como regra geral, da análise sociológica, temos de examinar as relações entre o consenso e o 
conflito nos sistemas sociais. Os valores defendidos por grupos diferentes e os objectivos dos 
seus membros reflectem frequentemente uma mistura de interesses comuns e opostos. 
Um conceito útil que ajuda a analisar as interrelações entre conflito e consenso é o de ideologia - 
valores e crenças que contribuem para assegurar o domínio dos grupos mais poderosos sobre os 
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menos poderosos. O poder, a ideologia, e o conflito estão sempre relacionados de modo 
estreito. 
• Existe um terceiro dilema em que o problema reside no modo de incorporar um 
entendimento satisfatório do género na análise sociológica. Todas as figuras principais do 
desenvolvimento passado da teoria sociológica eram homens e, nas suas obras praticamente não 
deram qualquer atenção ao facto de os seres humanos estarem divididos em géneros. Os temas 
do género são pouco centrais nos escritos dos principais pensadores que desenvolveram a 
Sociologia moderna. Durkheim diz, que mulheres e homens têm identidades, gostos e inclinações 
diferentes, pois as mulheres são menos socializadas e estão «mais próximas da natureza» do que 
os homens. 
Para Marx, as diferenças de poder e de posição social entre homens e mulheres reflectem 
principalmente outras divisões -  especialmente as divisões de classe. Segundo Marx, nas 
primeiras formas de sociedade humana, nem a divisão de género nem as divisões de classe 
estavam presentes. O poder dos homens sobre mulheres só surgiu com o aparecimento das 
divisões de classe. As mulheres passaram a ser uma forma de «propriedade privada» dos homens 
através da instituição do casamento. 
Em décadas recentes, o aparecimento do movimento das mulheres provocou mudanças radicais 
na sociologia e em outras disciplinas. O feminismo conduziu a um ataque generalizado ao 
enviesamento masculino constatado tanto na teoria sociológica como na metodologia, e no próprio 
objecto da sociologia. 
• Um quarto problema não se prende tanto com as características gerais do comportamento 
humano, ou das sociedades como um todo, mas antes com aspectos do desenvolvimento social 
moderno. Este dilema tem a ver com as influencias determinantes que afectam as origens e a 
natureza das sociedades modernas e deriva das diferenças entre as abordagens marxista e não 
marxistas. 
A perspectiva marxista – a obra de Marx lançou um desafio poderoso à análise sociológica que 
não foi ignorado. Como já mencionamos, Marx vê as sociedades modernas como capitalista. O 
impulso subjacente à mudança social na era moderna é a pressão exercida a favor de uma 
transformação económica constante que é parte fundamental da produção capitalista. Os 
capitalistas competem entre si para vender os seus produtos e, para sobreviver num mercado 
competitivo, as empresas têm de os produzir a um custo tão baixo e de forma tão eficiente quanto 
possível. Por conseguinte, o capitalismo segundo Marx, é um sistema em expansão constante que 
avança pelo mundo. É assim que Marx explica a expansão global da indústria ocidental.  
A perspectiva de Weber – um dos primeiros e o mais agudo crítico de Marx foi Max Weber. A 
posição alternativa de Weber propôs continua hoje a ser importante. Segundo ele, os factores 
económicos desempenharam um papel crucial no desenvolvimento das sociedades modernas. No 
seu celebre e muito discutido trabalho, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber 
defende que os valores religiosos – especialmente os associados ao Puritanismo – tiveram uma 
importância fundamental na criação de uma perspectiva capitalista. Segundo Weber, o capitalismo 
– uma forma especifica de organização do sistema económico – é um entre outros factores 
importantes que moldaram o desenvolvimento social na era moderna. Subjacente a mecanismos 
de economia capitalista, e em certos aspectos mais importante que eles, está o impacto da 
ciência e da burocracia. 
Weber designa em conjunto como racionalização o desenvolvimento da ciência, da tecnologia 
moderna e da burocracia. A racionalização significa a organização da vida social e económica de 
acordo com princípios de eficiência, baseados no conhecimento técnico. 
Comparação entre Marx e Weber na pagina 675 
 

Teorias recentes 
Os temas abordados no dilema quatro ainda são importantes, mas recentes tentaram ir para além tanto 
Marx como de Weber. 
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A teoria pós-moderna – os defensores da ideia do pós-modernismo defendem que os pensadores sociais 
clássicos retiraram a sua inspiração da ideia de que a historia tem uma formas - «tem uma direcção» e 
conduz ao progresso – e que, no presente, esta noção se desmoronou. Deixaram de existir quaisquer 
«grandes narrativas» ou metanarrativas – concepções globais da história ou da sociedade – que façam 
sentido. A sociedade pós-moderna é muito pluralista e diversificada. Circulam imagens por todo o mundo 
em inúmeros filmes, vídeos, programas de televisão e website. 
Um dos teóricos importantes da pós-modernidade é o autor francês Jean-Baudrillard, é da opinião de que 
os meios de comunicação electrónicos destruíram as nossas relações com o passado e criaram um 
mundo caótico e vazio. Baudrillard foi fortemente influenciado pelo marxismo no início dos seus estudos, 
contudo, argumenta, a difusão da comunicação electrónica e dos meios de comunicação de massa 
revelou-se contraria ao teorema marxista de que as forças económicas moldam a sociedade. 

 
Michel Foucault – apesar de recusar apelidar-se como pós-moderno, inspirou-se fortemente no 
pensamento pós-moderno. No seu trabalho, tentou ilustrar mudanças no entendimento que separam o 
pensamento no nosso mundo moderno do dos tempos mais antigos. Nos seus trabalhos sobre o crime, o 
corpo, a loucura e a sexualidade, Foucault analisou a emergência de instituições modernas como as 
prisões, os hospitais e as escolas que desempenharam um papel crescente no controlo e monitorização 
da população social. Ele avançou com ideias importantes acerca da relação entre o poder, a ideologia e o 
discurso com os sistemas organizacionais modernos. 
O estudo do poder – a forma como os indivíduos e os grupos atingem os seus fins contra os dos outros – é 
a importância fundamental na Sociologia. Marx e Weber, entre os fundadores clássicos, colocavam uma 
ênfase especial no poder; Foucault seguiu algumas das linhas de raciocínio de que estes foram pioneiros. 
O papel do discurso é central no seu pensamento acerca do poder e do controlo na sociedade. Utilizou o 
termo para se referir a modos de falar ou pensar acerca de determinado tema que estão unidos por 
pressupostos comuns. Segundo este autor, o poder funciona através do discurso para moldar as atitudes 
populares em relação s fenómenos como o crime, a loucura ou a sexualidade. 
Foucault atacou de forma enérgica o presente – os conceitos estabelecidos, as crenças e as estruturas 
que são, em grande medida, invisíveis, precisamente porque são familiares.  
Na sua opinião, não podemos ter teorias gerais acerca da sociedade, o desenvolvimento social ou a 
modernidade; apenas podemos compreender fragmentos destes. 

 
 

Outros pontos de vista 
Muitos outros pensadores foram influenciados por Foucault. A vigilância – acumular informação acerca das 
pessoas de modo a controlar o seu comportamento – é um fenómeno sempre presente na sociedade 
marcada pelo aparecimento dos mass media. A maioria dos teóricos sociais contemporâneos aceita que 
as tecnologias da informação e os novos sistemas de comunicação, em conjunto com outras mudanças 
tecnológicas, estão a produzir importantes mudanças sociais para todos nós. 

 
Jurgen Habermas: a democracia e a esfera pública 
Habermas reconhece que muitas das ideias de Marx se tornaram obsoletas e considera Weber uma fonte 
de ideias alternativas. Não obstante, também sugere que alguns dos princípios básicos que inspiraram a 
escrita de Marx têm de ser mantidos. Não existe alternativa ao capitalismo, nem deveria existir: o 
capitalismo mostrou-se capaz de gerar uma enorme riqueza.  
Habermas propõe como um dos principais modos de atingir um maior controlo o reavivar do que se chama 
a «esfera pública». A esfera pública é essencialmente a base da democracia.  
Habermas foi criticado por autores feministas por não ter prestado atenção devida às relações entre o 
género e a democracia. A democracia, sublinham os críticos, tem sido frequentemente assumida como 
sendo dominada em grande medida pelo mundo masculino. 

 
Ulrich Beck: a sociedade do risco 
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Beck também rejeita o pós-modernismo. Mais do que habitarmos num mundo «para além do moderno» 
estamos a deslocar-nos para uma fase a que chama «a segunda modernidade». Por segunda 
modernidade entende o facto de as instituições modernas se estarem a tornar globais, enquanto a vida 
quotidiana se está a libertar do judo da tradição e dos costumes. A antiga sociedade industrial está a 
desaparecer e a ser substituída pela «sociedade do risco». O que os pós-modernos vêem como o caos, 
ou falta de padrões, Beck vê como risco ou incerteza. A gestão do risco é característica principal da ordem 
global. 
Beck não afirma que o mundo contemporâneo é mais arriscado do que nas eras anteriores, mas que a 
natureza dos riscos que temos de enfrentar está a mudar.  

 
Manuel Castells: a economia em rede 
Castells começou a sua carreira académica como marxista. Contudo, nos últimos anos, afastou-se do 
marxismo. Tal como Baudrillard, passou a preocupar-se com o impacto dos média e das tecnologias da 
comunicação. A sociedade da informação, argumenta Castells, é marcada pelo surgimento das redes e da 
economia em rede.  
Na sociedade em rede, a identidade pessoal torna-se algo de muito mais aberto. Já não vamos buscar a 
nossa identidade ao passado; temos de as produzir activamente em interacção com os outros. Assim no 
passado, o “lugar” das mulheres era em casa, enquanto os homens “estavam fora a trabalhar”. Esta 
divisão desfez-se no presente. 
Castells chama à nova economia global “automaton” – à semelhança de Habermas, é da opinião de que já 
não controlamos por completo o mundo que criamos. 
Castells conclui que a tecnologia de informação pode muitas vezes ser um meio de aquisição de poder a 
nível local e de renovação da comunidade. 

 
Anthony Giddens: a reflexividade social 
Hoje em dia vivemos num mundo a que chamo “mundo em fuga”, um mundo marcado por novos riscos e 
incertezas de espécie diagnosticada por Beck. Mas deveríamos colocar a par da noção de risco a de 
confiança. A confiança diz respeito à segurança que temos em relação aos indivíduos como em relação às 
instituições. 
Na minha perspectiva, viver na era da informação significa um aumento da reflexividade social. A 
reflexividade social significa que temos de pensar constantemente e reflectir sobre as circunstâncias em 
que vivemos as nossas vidas. 
A democracia não se pode limitar à esfera pública tal como esta foi definida por Habermas. Existe uma 
“democracia das emoções” potencial que surge na vida quotidiana.  
Sumario nas páginas 682 e 683. 
 
 

Capitulo 3 – Métodos de Investigação em Sociologia 
Métodos de investigação em Sociologia 
Baseando-se na sua investigação com as candidatas hospedeiras de bordo, Hochschild foi capaz de juntar 
uma nova dimensão ao modo como os sociólogos pensam acerca do mundo do trabalho. Na medida em 
que as economias do Ocidente se baseiam crescentemente no sector de serviços precisamos de entender 
o estilo emocional do trabalho que desenvolvemos.  
É necessário oferecer aquilo a que Hochschild chama “trabalho emocional” – trabalho que requer que os 
sentimentos sejam geridos de modo a criar uma “montra” facial e corporal visível (e aceite) publicamente. 
Descobriu que os empregados no sector dos serviços – tais como os trabalhadores físicos experimentam 
muitas vezes um sentimento de distância em relação à imagem particular de si próprio que utilizam no 
trabalho.  
 
Questões sociológicas 
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O objectivo da teorização e da investigação sociológica é romper com a forma especulativa como 
normalmente se consideram certas questões. O bom trabalho sociológico tenta colocar as questões de 
forma tão exacta quanto possível e procura avaliar as provas factuais antes de chegar a conclusões. Para 
atingir estes objectivos, temos de conhecer os métodos de investigação mais úteis para um dado estudo 
e a melhor forma de analisar os seus resultados.  
Algumas das questões que os sociólogos colocam nos seus estudos são em grande medida factuais ou 
empíricos.  
Claro que a informação factual acerca de uma sociedade, nem sempre nos dirá se estamos a lidar com um 
caso pouco usual ou com um conjunto muito genérico de influências. Muitas vezes, os sociólogos querem 
colocar questões comparativas, relacionando um contexto social com outro, ou contrastando exemplos 
oriundos de diferentes sociedades. 
Em sociologia necessitamos de olhar não só para as sociedades existentes em relação entre si, mas 
também de comparar o seu presente e o seu passado. Neste caso, as questões colocadas pelos 
sociólogos são relativas ao desenvolvimento. 
Neste capitulo, começaremos por considerar até que ponto a sociologia pode ser vista como uma ciência. 
Muitos aspectos do mundo social não podem ser investigados do mesmo modo que o mundo natural e 
iremos ver porque é assim. Em seguida, iremos analisar alguns elementos-chave envolvidos na 
investigação sociológica, antes de passarmos em revista as diferentes formas e métodos de investigação 
que os sociólogos utilizam no seu trabalho. 
 
A sociologia será uma ciência? 
Durkheim, Marx e os outros fundadores da sociologia pensaram-na como uma ciência. 
A ciência consiste na utilização de métodos científicos sistemáticos de investigação empírica, na análise 
de dados, no pensamento teórico e na avaliação lógica de argumentos para desenvolver um corpo de 
conhecimentos acerca de um objecto particular.  
Estudar os seres humanos, contudo, é diferente da observação dos acontecimentos no mundo físico e a 
sociologia não deveria ser vista directamente como uma ciência natural. 
O estudo da sociedade é diferente do mundo natural. Através das nossas próprias acções, estamos 
constantemente a criar e a recriar as sociedades em que vivemos. A sociedade não é uma entidade 
estática ou imutável; as instituições sociais estão continuamente a ser representadas ao longo do tempo e 
do espaço através das acções repetidas dos indivíduos. 
 
O processo de investigação 
O processo de investigação envolve uma série de passos distintos, indo desde o inicio da pesquisa até à 
altura em que são publicadas as suas descobertas ou disponibilizadas sob a forma escrita. 

• O problema de investigação – todas as investigações partem de um problema a 
investigar. Não obstante, a melhor investigação sociológica parte de problemas que também 
constituem enigmas. Um enigma não é apenas uma falta de informação, é igualmente uma lacuna 
no nosso entendimento. Uma grande parte da capacidade para realizar investigações sociológicas 
relevantes consiste em identificar correctamente enigmas. 
Nenhum trabalho de investigação se encontra isolado. Os problemas de investigação surgem 
como parte do trabalho que se está a efectuar; um projecto de investigação pode facilmente 
conduzir a outro, pois sugere assuntos que o investigador não tinha considerado previamente. 
• Revisão dos conhecimentos – uma vez identificado o problema, normalmente o próximo 
passo a seguir no processo de investigação, é rever as evidências disponíveis no campo; pode 
dar-se o caso de investigações anteriores terem já clarificado satisfatoriamente o problema. Em 
caso contrário, o investigador deverá examinar cuidadosamente todo o material existente. 
Discorrer sobre as ideias de outros, ajuda o investigador a clarificar os assuntos que podem ser 
levantados e os métodos que podem ser usados na investigação.  
• Definição do problema de investigação – um terceiro estádio envolve uma formulação 
precisa do problema de investigação. Para que a investigação seja eficaz, deverá ser estabelecida 
uma hipótese para que o material reunido forneça a oportunidade de a testar. 
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• Elaboração de um plano – o investigador deve, então, decidir exactamente como vão ser 
recolhidos os materiais de investigação.  
• Realização da investigação – na altura de iniciar a investigação, podem surgir 
dificuldades práticas imprevistas. Pode revelar-se ser impossível contactar algumas das pessoas a 
quem os questionários deveriam ser enviados ou que o investigador deseja entrevistar. 
• Interpretação dos resultados – a reunião do material da análise não significa o fim dos 
problemas do investigador – de facto, estes podem apenas estar a começar! Raramente é fácil 
avaliar as implicações das informações coligidas e relacioná-las com o problema em questão. 
Embora possa ser possível obter uma resposta clara para as questões iniciais que a investigação 
se propunha analisar, muitas investigações não são totalmente conclusivas. 
• Elaboração do relatório final – o relatório da investigação, normalmente publicado sob a 
forma de artigo ou livro, fornece uma descrição da natureza da investigação e justifica as 
conclusões extraídas. 
• A realidade intromete-se! – a sequencia das etapas que acabámos de apresentar é uma 
versão simplificada do que acontece nos projectos de investigação. De facto, numa investigação 
sociológica estes estádios raramente se sucedem tão nitidamente uns aos outros, havendo quase 
sempre uma certa dose de sobreposição. 

 
Compreender a causa e o efeito 
Um dos principais problemas a ser tido em conta nos métodos de investigação é a análise entre causa e 
efeito. Uma relação causal entre dois acontecimentos ou situações é uma associação na qual um 
acontecimento ou situação produz outro. 
Tal como as ciências naturais, a sociologia assume que todos os acontecimentos têm causas. 

• Causalidade e correlação – a causalidade não pode ser inferida directamente da correlação. A 
correlação significa a existência de uma relação regular entre dois conjuntos de ocorrências ou 
variáveis. Uma variável é uma qualquer dimensão ao longo da qual variam indivíduos ou grupos. 
Correlação espúria – uma associação entre duas variáveis que parece ser verdadeira, mas que na 
verdade é causada por outro factor ou factores. 
• O mecanismo causal – analisar relações causais envolvidas nas correlações é muitas das vezes 
um processo difícil. Existe uma forte correlação, por exemplo, entre o grau de educação atingido e o 
sucesso ocupacional nas sociedades modernas. As relações causais em sociologia não deveriam ser 
entendidas de uma forma muito mecânica. As atitudes que as pessoas têm, e as suas razões 
subjectivas para agirem como agem, são factores causais nas relações entre as variáveis na vida 
social. 
• Variáveis de Controlo – ao avaliar a causa ou causas que explicam uma correlação, é necessário 
distinguir entre variáveis independentes e variáveis dependentes. Uma variável independente é uma 
variável que produz um efeito numa outra. A variável afectada é a variável dependente. Para descobrir 
se a correlação entre as variáveis é uma relação causal, utilizamos as variáveis de controlo, o que 
significa que tomamos certas variáveis como constantes de modo a observarmos os efeitos das outras. 
• Identificação das causas – há um grande número de causas possíveis que poderiam ser 
invocadas para explicar uma dada correlação. A identificação de relações causais é normalmente 
guiada pela pesquisa prévia sobre a área em questão. 

 
Métodos de investigação 
Passemos então a analisar os diversos métodos de pesquisa utilizados pelos sociólogos no seu trabalho. 

• Etnografia – a etnografia é o estudo das pessoas e grupos em primeira-mão num determinado 
período de tempo, utilizando a observação participante ou entrevista para entender o comportamento 
social. A investigação etnográfica procura descobrir os significados subjacentes às acções sociais. 
Este objectivo é alcançado através do envolvimento directo dos investigadores nas interacções que 
constituem a realidade social do grupo que está a ser estudado. Nos trabalhos tradicionais de 
etnografia as avaliações eram apresentadas sem grandes informações sobre o observador. Mais 
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recentemente, os etnógrafos têm vindo crescentemente a falar de si próprios e da natureza da sua 
relação com as pessoas que estudaram. 
Vantagens e limites da etnografia – a etnografia quando é bem sucedida, fornece informações muito 
mais ricas sobre a vida social do que a maioria dos outros métodos. A etnografia é muitas vezes 
referida como fazendo parte da investigação qualitativa, porque se preocupa mais com a compreensão 
subjectiva do que com dados numéricos.  
O trabalho de campo também tem as suas limitações. Só se podem estudar grupos ou comunidades 
muito pequenas. Depende muito da habilidade do investigador para ganhar confiança dos indivíduos 
que pretende estudar. O reverso também é possível. O investigador pode aproximar-se e identificar-se 
tanto com o grupo, ao ponto de se tornar tão “integrado” que perde a perspectiva de um observador 
externo. 
• Inquéritos – a interpretação dos estudos de campo – e de outras formas de investigação 
qualitativa – envolve normalmente problemas de generalização. Em virtude de apenas um pequeno 
grupo de pessoas estar envolvido, não podemos ter a certeza de que o que é descoberto se poderá 
aplicar a outras situações, ou mesmo que dois investigadores diferentes possam chegar às mesmas 
conclusões no estudo do mesmo grupo. Normalmente, este é um problema menor nos inquéritos, que 
são mais quantitativos na sua natureza. Os s inquéritos têm como objectivo a recolha de dados que 
podem ser analisados estatisticamente para revelarem padrões ou regularidades. As correlações 
encontradas através de um inquérito podem ser generalizáveis a um universo mais vasto. 
Questionários – os inquéritos apoiam-se muitas vezes em questionários como ferramenta principal 
para reunir informação. O grupo de pessoas a serem inquiridas ou estudadas é denominado pelos 
sociólogos como população. Nalguns estudos, a população pode ser de muitos milhares de pessoas. 
Nos inquéritos são utilizados dois tipos de questionário: resposta fechada ou abertas. A maioria dos 
inquéritos é precedida por estudos piloto de forma a detectar problemas não previstos pelo 
investigador. Um estudo piloto é um ensaio em que um questionário é preenchido apenas por um 
pequeno grupo de pessoas. Quaisquer dificuldades encontradas podem ser resolvidas antes de ser 
feito o inquérito. 
Amostragem – será impossível estudar todas essas pessoas directamente, e assim nestes casos a 
investigação concentra-se numa pequena proporção do grupo total – uma amostra do total. 
Normalmente, os resultados de um inquérito a uma amostra da população podem ser generalizados a 
toda a população, desde que a amostra seja correctamente definida. A amostra deve ser 
representativa da população geral. Um procedimento importante para garantir a representatividade 
da amostra é a amostragem aleatória.  
Vantagens e desvantagens do inquérito – os inquéritos são muito usados na investigação sociológica, 
por muitas razões. As respostas a questionários podem ser mais facilmente quantificadas e analisadas 
do que o material produzido pela maioria dos outros métodos de investigação. O método científico é o 
modelo para este tipo de investigação, pois os inquéritos dão uma medida estatística aos 
investigadores do que estão a estudar. Argumentam que tal quantificação dá uma aparência de 
precisão a dados cuja exactidão pode ser duvidosa, dada a natureza relativamente superficial da 
maioria das respostas aos inquéritos. 
• Experiências – uma experiência pode ser definida como uma tentativa de testar uma hipótese em 

condições altamente controladas estabelecidas pelo investigador. 
       Efeito de Hawthorne – só se podem levar pequenos grupos de pessoas para um laboratório e nessa 
situação as pessoas sabem que estão a ser estudadas e podem comportar-se de modo diferente do 
normal. 

• Histórias de vida – ao contrário das experiências, as histórias de vida pertencem apenas ao 
campo da Sociologia e das outras ciências sociais; não têm lugar entre as ciências naturais. As 
histórias de vida consistem na recolha de material biográfico sobre determinados indivíduos, o 
qual é normalmente narrado pelos próprios. 

• Análise histórica – uma perspectiva histórica é, muitas vezes, útil na análise sociológica, pois 
necessitamos frequentemente de ter uma perspectiva temporal, para que o material que 
recolhemos acerca de um problema particular faça sentido. Os sociólogos querem investigar 
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muitas vezes acontecimentos passados de modo directo. A investigação em história oral implica 
entrevistar pessoas sobre acontecimentos de que foram testemunhas em dada altura das suas 
vidas. 
 

A conjugação entre a investigação comparativa e a histórica 
Os sociólogos que combinam a investigação comparativa e a histórica adoptam a chamada análise 
secundária. Revêem um leque variado de fonte documental, como registos oficiais e relatos históricos, de 
modo a identificarem semelhanças e diferenças entre os casos em questão. 
Estudar a mudança social: o caso da globalização – como todos os grandes processos de mudança, a 
globalização foi impelido por uma mistura de consequências intencionais e não intencionais. 
 
Investigação no mundo real: métodos, problemas, escolhas – a investigação sociológica exige uma certa 
flexibilidade; não é incomum combinar vários métodos numa única peça de investigação, utilizando cada 
um deles para complementar e testar os outros num processo conhecido como triangulação. 
 
Duneier – reconheceu que as acções do investigador social não se podem separar do contexto histórico e 
cultural mais vasto de que fazem parte. Procurava que o seu papel como sociólogo contribuísse para 
superara – em vez de agravar – o fosso entre os favorecidos e os desfavorecidos na atmosfera urbana em 
que trabalhava. 
 
 
Conclusão: a influencia da sociologia 
A investigação sociológica interessa frequentemente a uma audiência mais alargada do que à comunidade 
intelectual dos sociólogos e os seus resultados são muitas vezes disseminados de modo mais amplo. A 
Sociologia não é só, devemos salientar, o estudo das sociedades modernas; é um elemento significativo 
na vida continua dessas sociedades. 
O nosso pensamento e comportamento são afectados pelo conhecimento sociológico de forma complexa, 
e por vezes subtil, redefinindo assim o próprio campo da investigação sociológica. 
Sumário na pagina 662 
 
 

Capitulo 4 – cultura e sociedade 
Neste capítulo, vamos analisar a unidades e a diversidade da cultura e vida humana nos vários tipos de 
sociedade em que os seres humanos vivem. O conceito de cultura é uma das noções usadas com mais 
frequência em Sociologia. Quando, em conversa quotidiana, usamos a palavra «cultura», pensamos 
muitas vezes nela como se representasse as «coisas mais elevadas do espírito» - a arte, a literatura, a 
musica e a pintura. Quando os sociólogos usam o termo, incluem também essas actividades, mas muitas 
outras coisas mais. 
Cultura – refere-se aos modos de vida dos membros de uma sociedade, ou de grupos pertencentes a 
essa sociedade; inclui o modo como se vestem, as suas formas de casamento e de família, os seus 
padrões de trabalho, cerimónias religiosas e actividades de lazer. 
Sociedade – é um sistema de inter-relações que envolve os indivíduos colectivamente. 
 
O que une as sociedades é o facto de os seus membros se organizarem em relações sociais estruturadas 
segundo uma única cultura. As culturas não podem existir sem sociedades. Mas, do mesmo modo, 
nenhuma sociedade pode existir sem cultura. Sem cultura, não seríamos «humanos» sequer, no sentido 
em que habitualmente usamos o termo. Não teríamos linguagem para nos expressarmos, nenhum sentido 
de autoconsciencia, e a nossa capacidade de pensar e raciocinar estaria severamente limitada. 
 
Conceito e Cultura 
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Quando os sociólogos falam do conceito de cultura, referem-se a esses aspectos das sociedades 
humanas que são aprendidos e não herdados. Esses elementos da cultura são partilhados pelos membros 
da sociedade e tornam possível a cooperação e a comunicação. Eles formam o contexto comum em que 
os indivíduos de uma sociedade vivem as suas vidas. A cultura de uma sociedade engloba tantos 
aspectos intangíveis – as crenças, as ideias e os valores que constituem o teor da cultura – como os 
aspectos tangíveis – os objectos, os símbolos ou tecnologia que representam esse conteúdo. 
 
Valores e normas 
Valores – atribuem significado e orientam os seres humanos na sua interacção com o mundo social. A 
monogamia – a fidelidade a um único parceiro sexual – é um exemplo de um valor proeminente na maioria 
das sociedades ocidentais. 
Normas – são as regras de comportamento que reflectem ou incorporam os valores de uma cultura.  
As normas e os valores determinam entre si a forma como os membros de uma determinada cultura se 
comportam. 
 
Normas e valores culturais em mudança 
As normas e os valores culturais mudam frequentemente ao longo do tempo. Muitas das normas que hoje 
tomamos como assentes nas nossas vidas – como ter relações sexuais antes do casamento e haver 
uniões de facto – contradizem valores que até há algumas décadas atrás eram partilhados por muitos. 
 
Diversidade cultural  
Não são só as crenças culturais que variam de cultura para cultura. Também a diversidade do 
comportamento e práticas humanas é extraordinária. As formas aceites de comportamento variam 
grandemente de cultura para cultura, contrastando frequentemente de um modo radical com o que as 
pessoas das sociedades ocidentais consideram «normal». 
 
As sociedades de pequena dimensão, como as sociedades de «caçadores-recolectores», tendem a ser 
culturalmente uniformes ou monoculturais. Algumas sociedades modernas, como o Japão, permaneceram 
relativamente monoculturais e caracterizam-se por elevados níveis de homogeneidade cultural. A maioria 
das sociedades industrializadas, pelo contrário, é cada vez mais culturalmente diversificadas, ou 
multiculturais. 
 
Quando falamos em subculturas não nos referimos apenas a grupos étnicos ou linguísticos minoritários 
de uma sociedade, mas a qualquer segmento da população que se distinga do resto da sociedade em 
virtude dos seus padrões culturais. 
 
Algumas pessoas podem identificar-se claramente com uma determinada subcultura, enquanto outras 
podem mover-se de uma forma fluida entre um certo número de diferentes subculturas. 
A cultura desempenha um papel importante na perpetuação das normas e valores de uma sociedade, 
oferecendo também oportunidades importantes de criatividade e de mudança. As subculturas e as 
contraculturas – grupos que rejeitam a maior parte das normas e valores vigentes numa sociedade – 
podem promover pontos de vista alternativos à cultura dominante. Os movimentos sociais e os grupos de 
pessoas que partilham os mesmos estilos de vida constituem forças poderosas de mudança no interior das 
sociedades. Desta forma, as subculturas oferecem às pessoas a possibilidade de se expressarem e 
agirem de acordo com as suas opiniões, aspirações e valores. 
 
Etnocentrismo 
Uma cultura tem de ser estudada segundo os seus próprios significados e valores – um pressuposto 
essencial da Sociologia. Esta ideia é também conhecida como relativismo cultural. Os sociólogos 
esforçam-se o mais possível por evitar o etnocentrismo – que consiste em julgar as outras culturas 
tomando com medida de comparação a nossa. 
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Socialização 
Como já se tornou claro, a cultura pertence a esses aspectos que são aprendidos e, portanto não inatos. 
A socialização – é o processo através do qual as crianças, ou outros novos membros da sociedade, 
aprendem o modo de vida da sociedade em que vivem. Este processo constitui o principal canal de 
transmissão da cultura através do tempo e das gerações. 
 
A socialização é, portanto, o processo pelo qual as crianças indefesas se tornam gradualmente seres auto-
conscientes, com saberes e capacidades, treinadas nas formas de cultura em que nascem. A socialização 
não é uma espécie de «programação cultural», em que a criança absorve de forma passiva as influências 
com as quais entra em contacto. 
 
A socialização deve ser vista, então, como um processo vitalício em que o comportamento humano é 
configurado de forma contínua por interacções sociais, permitindo que os indivíduos desenvolvam o seu 
potencial, aprendam e se ajustem. 
Os sociólogos referem-se muitas vezes à socialização como algo que ocorre em duas fases amplas, que 
envolvem um certo número de diferentes agências de socialização – grupos ou contextos sociais onde 
ocorrem importantes processos de socialização. 
A socialização primária – decorre durante a infância e constitui o período mais intenso de aprendizagem 
cultural. Nesta fase a família é o principal agente da socialização. 
A socialização secundária – decorre desde um momento mais tardio na infância até à idade adulta. 
Nesta fase, outros agentes de socialização assumem alguma da responsabilidade que pertencia à família. 
As escolas, os grupos de pares, instituições, os meios de comunicação e eventualmente o local de 
trabalho, tornam-se as forças de socialização de um indivíduo. Nestes contextos, as interacções sociais 
ajudam as pessoas a aprender as normas, valores e crenças que constituem os padrões da sua cultura. 
 
Papeis sociais 
Por intermédio do processo de socialização, os indivíduos aprendem os seus papéis sociais – 
expectativas socialmente definidas seguidas pelas pessoas de uma determinada posição social.  
Alguns sociólogos, especialmente os associados à corrente funcionalista, vêem os papéis sociais como 
partes constantes e algo inalterável da cultura de uma sociedade, tornando-os factos sociais. De acordo 
com esta perspectiva, os indivíduos aprendem as expectativas ligadas às posições sociais na cultura onde 
estão inseridos, desempenhando estes papeis em grande medida tal como foram definidos. Os papéis 
Sociais não implicam negociação ou criatividade – pelo contrário, condicionam e orientam o 
comportamento dos indivíduos. Através da socialização, os indivíduos interiorizam os papéis sociais e 
aprendem a desempenhá-los.  
No entanto, este ponto de vista é errado. Sugere que os indivíduos se limitam a desempenhar papéis, sem 
intervirem na sua criação e negociação. Na verdade, a socialização é um processo pelo qual os seres 
humanos se tornam agentes.  
 
Identidade  
Os contextos culturais onde nascemos e crescemos influenciam o nosso comportamento, mas tal não 
significa que seja negada individualidade ou livre arbítrio aos seres humanos.  
Cada um de nós, no decurso da socialização, desenvolve um sentido de identidade e a capacidade para 
pensar e agir de forma independente.  
De um a forma geral, a identidade está relacionada com os entendimentos que as pessoas têm acerca de 
quem são e do que é importante para ela.  
Os sociólogos referem-se sobretudo a dois tipos de identidade:  

• Identidade social – entende-se as características que os outros atribuem a um indivíduo. Muitos 
indivíduos têm identidades sociais que abrangem mais do que um atributo. Uma pessoa pode 
simultaneamente ser mãe, engenheira, muçulmana, … O facto de se ter múltiplas identidades sociais 
reflecte as muitas dimensões da vida de uma pessoa. As identidades sociais implicam, então, uma 
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dimensão colectiva, estabelecendo as formas pelas quais os indivíduos se «assemelham» uns aos 
outros. 
• Identidade pessoal – distingue-nos enquanto indivíduos. Este tipo de identidade diz respeito ao 
processo de desenvolvimento pessoal através do qual formulamos uma noção intrínseca de nós 
próprios e do relacionamento com o mundo à nossa volta. A negociação constante do indivíduo com o 
mundo que o rodeia ajuda a criar e moldar a sua noção de identidade. O processo de interacção entre 
o eu e a sociedade contribui para ligar o mundo pessoal e o mundo público.  

 
Tipos de sociedade 
Os traços culturais estão intimamente relacionados com os padrões gerais de desenvolvimento da 
sociedade. O nível de cultura material que determinada sociedade atinge influencia, mas de maneira 
nenhuma determina completamente, outros aspectos de desenvolvimento cultural. 
 
O mundo em extinção: as sociedades pré-modernas e o seu destino 

• Caçadores recolectores – durante a maior parte da nossa existência na Terra, os seres humanos 
viveram em sociedades de caçadores recolectores – que retiravam o seu sustento da caça, da pesca 
e recolecção de plantas silvestres comestíveis. A maioria das destas sociedades, foi destruída ou 
assimilada pela expansão da civilização ocidental, e não é de todo provável que as que ainda 
persistem se mantenham intactas por muito mais tempo. as suas principais preocupações, por norma, 
prendem-se com valores religiosos, actividades rituais e cerimoniais. Os bens materiais de que 
necessitam limitam-se a armas para caçar, ferramentas para cavar e construir, armadilhas, e utensílios 
para cozinhar. 
• Sociedades pastoris e agrárias – as sociedades pastoris vivem sobretudo dos seus rebanhos, 
enquanto as sociedades agrárias cultivam plantas – praticam a agricultura. Muitas sociedades tiveram 
uma economia mista: pastorícia e agricultura. Há ainda muitas sociedades pastoris no mundo 
ocidental, concentradas especialmente em certas áreas de Africa, do Médio Oriente e da Ásia Central. 
As sociedades pastoris migram habitualmente entre diferentes áreas, de acordo com as mudanças de 
estação.  
• Civilizações não-industriais ou estados tradicionais – estas sociedades baseavam-se no 
desenvolvimento de cidades, apresentando desigualdades muito acentuadas em termos de riqueza e 
poder, e estavam associadas à governação de reis e imperadores. Na medida em que usavam a 
escrita e tinham ciência e formas de arte evoluídas, são frequentemente designadas como 
civilizações.  

 
O mundo moderno: as sociedades industriais 
Industrialização – pode ser definida como o aparecimento da produção mecanizada, baseada no uso de 
recursos energéticos inanimados (como o vapor ou a electricidade). as sociedades industriais (por vezes 
chamadas simplesmente «sociedades modernas» ou «desenvolvidas») são absolutamente diferentes, sob 
muitos pontos de vista, de qualquer outro tipo de ordem social anterior e o seu desenvolvimento teve 
consequências que se estenderam muito para além das suas origens europeias.  
As sociedades industriais foram os primeiros estados-nação, comunidades políticas divididas e delimitadas 
entre si por meio de fronteiras claras, em vez de das vagas áreas de fronteira que separavam 
habitualmente os estados tradicionais. Nos estados-nação, os governos têm amplos poderes sobre muitos 
aspectos da vida dos cidadãos, promulgando leis que se aplicam a todos ao que vivam no interior das 
suas fronteiras. 
 
Desenvolvimento global 
Entre o século XVII e o princípio do século XX, os países ocidentais estabeleceram colónias em 
numerosas áreas anteriormente ocupadas por sociedades tradicionais, fazendo uso, quando necessário, 
da sua superioridade militar. Embora praticamente todas essas colónias tenham hoje alcançado a sua 
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independência. p processo do colonialismo foi central para a definição do mapa social do globo como hoje 
o conhecemos. 

• O Primeiro, Segundo e Terceiro mundo – os países do Primeiro Mundo eram (e são) os 
estados industrializados da Europa, os Estados Unidos da América, a Autralasia (Austrália, Nova 
Zelândia, Tasmânia e Melanésia) e o Japão. Quase todas as sociedades do primeiro mundo têm 
sistemas políticos multipartidários e parlamentares. 
O Segundo Mundo dizia respeito às antigas sociedades comunistas, à União Soviética (URSS) e à 
Europa de Leste, que incluíam a Checoslováquia, a Polónia, a Alemanha de Leste e a Hungria. As 
sociedades do Segundo Mundo tinham economias de planificação centralizada que apenas concediam 
um pequeno papel à propriedade privada ou à actividade empresarial competitiva. Eram igualmente 
estados de partido único: o Partido Comunista dominava todo o sistema político como o económico. 
Com o fim da Guerra Fria e a desintegração do Comunismo na antiga União Soviética e na Europa de 
leste, o segundo Mundo desapareceu por completo. 
• O mundo em vias de desenvolvimento – Embora os países do terceiro Mundo possam englobar 
pessoas com um modo de vida tradicional, são, no entanto, muito diferentes de formas anteriores de 
sociedades tradicionais. Os sistemas políticos seguem um modelo de sociedade ocidental – isto é, são 
estados-nação. Embora a maioria da população viva ainda em áreas rurais, muitas destas sociedades 
passam por um processo de rápido desenvolvimento urbano. Embora a agricultura permaneça a 
principal actividade económica, hoje em dia as colheitas são produzidas para serem vendidas no 
mercado mundial, e não para consumo interno.  
• Os países recém-industrializados – o mundo em vias de desenvolvimento não é homogéneo. 
Embora a maioria dos países em vias de desenvolvimento se encontre economicamente bem atrás 
das sociedades ocidentais, alguns iniciaram com sucesso processos de industrialização. Estes países 
por vezes chamados países recém-industrializados, incluem o Brasil e o México na América do sul, 
Hong-Kong, a Coreia do Sul, Singapura e a Formosa no Leste Asiático. As taxas de crescimento 
económico nos países em vias de industrialização com mais sucesso são várias vezes superiores às 
das economias industriais do Ocidente.  
As nações fazem hoje parte de uma economia global, pelo que factos que ocorram numa qualquer 
parte do mundo fazem sentir os seus efeitos e consequências a nível mundial. O crescimento da 
indústria do aço na região leste asiática, por exemplo, afectou directamente a Grã-Bretanha, cuja 
quota na produção mundial de aço decresceu significativamente nas últimas três décadas.  
O crescimento dos países recém-industrializados está a modificar a já mencionada divisão tradicional 
entre «Norte» e «Sul». as relações politicas e económicas deixaram de poder ser classificadas de 
acordo com um modelo simples de países de «Primeiro» e «Terceiro Mundo». 

 
Mudança Social 
Os modos de vida e as instituições sociais características do mundo moderno são radicalmente diferentes 
mesmo das do passado recente. È difícil definir mudança social, pois, em determinado sentido, tudo muda 
constantemente. Cada dia é um novo dia, cada momento, um novo instante de tempo. Qualquer 
explicação da mudança implica igualmente apontar o que permanece estável, como uma base de 
comparação que permite medir as alterações. 
 
Influencias na mudança social 
Ao longo dos últimos dois séculos, os teóricos sociais tentaram desenvolver uma teoria geral que 
explicasse a natureza da mudança social. Acontece que nenhuma teoria isoladamente consegue explicar 
a diversidade do desenvolvimento social humano, das sociedades de caçadores recolectores e sociedades 
pastoris até aos actuais e complexos sistemas sociais passando pelas civilizações tradicionais. Podemos, 
no entanto, identificar três factores principais que têm influenciado consistentemente a mudança social: 

• O meio ambiente – o ambiente físico exerce muitas vezes uma influência no desenvolvimento da 
organização social humana. Tal pode constatar-se melhor nas condições ambientais mais extremas, 
em que as pessoas têm de organizar o seu modo de vida de acordo com as condições metrológicas. 
Meios de comunicação terrestre de acesso fácil e rotas marítimas disponíveis são igualmente 
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importantes: as sociedades separadas de outras por cadeias montanhosas, selvas impenetráveis ou 
desertos permanecem com frequência relativamente imutáveis durante longos períodos de tempo. 
Não obstante, a influência directa do meio ambiente sobre as mudanças sociais não é muito 
significativa. 
• Organização politica – um segundo factor que influencia fortemente a mudança social é o tipo de 
organização politica. Nas sociedades de caçadores recolectores esta influência é mínima, dado que 
não existe uma autoridade politica com capacidade para mobilizar a comunidade. No entanto, em 
todos os outros tipos de sociedade a existência de agências politicas próprias – chefes, senhores, reis 
e governos – afecta fortemente o rumo que determinada sociedade toma. O poder militar 
desempenhou um papel fundamental no estabelecimento da maioria dos estados tradicionais, tendo 
influenciado de igual forma a sua sobrevivência ou expansão subsequentes. Mas, mais uma vez, a 
relação entre o nível de produção e o poderio militar não é linear. 
• Factores culturais – a terceira influência principal em termos de mudança social reside nos 
factores culturais, em que se incluem os efeitos da religião, dos sistemas de comunicação e da 
liderança. A religião tanto pode ser uma força conservadora como uma força de inovação na vida 
social. Algumas crenças e práticas religiosas constituíram um obstáculo à mudança, enfatizando 
sobretudo a necessidade de submissão a rituais e valores tradicionais. Uma influência cultural 
particularmente importante que afecta o carácter e o ritmo da mudança é a natureza dos sistemas de 
comunicação. As sociedades que dominam a escrita mantêm um registo de acontecimentos passados 
e sabem situar-se na história. Entender a história permite desenvolver uma noção da evolução geral 
ou da linha de desenvolvimento seguida por determinada sociedade, pelo que as pessoas podem 
então procurar promovê-la ainda mais de uma forma intencional. A liderança faz parte do conjunto 
geral de factores culturais. Alguns líderes individuais têm tido uma enorme influência na história 
mundial. Um líder capaz de prosseguir politicas dinâmicas, de gerar a adesão das massas, e alterar de 
forma radical modos de pensamento anteriores, pode inverter uma determinada ordem 
preestabelecida. No entanto, os indivíduos só conseguem alcançar posições de liderança e tornarem-
se eficazes se existirem as necessárias condições sociais.  

 
A mudança no período moderno 
Que explicações haverá para que nos últimos dois séculos, o período da modernidade, se tenha assistido 
a uma tremenda aceleração no ritmo da mudança social?  
Esta é uma questão complexa, mas não é difícil apontar alguns factores responsáveis: 

• Influências económicas – a industria moderna é fundamentalmente diferente da dos sistemas de 
produção anteriores, na medida em que implica a expansão continua da produção e uma acumulação 
crescente da riqueza. Nos sistemas tradicionais, os níveis de produção eram relativamente estáticos, 
dado limitarem-se à satisfação das necessidades habituais e costumeiras. O capitalismo promove a 
inovação constante dos meios tecnológicos de produção, um processo em que é tida em conta de 
modo crescente a ciência. A taxa de inovação tecnológica promovida pela indústria moderna é muito 
superior à de qualquer outro tipo anterior de ordem económica. A ciência e a tecnologia tanto 
influenciam como são influenciadas por factores políticos e culturais. O recurso a meios de 
comunicação electrónicos, como a televisão e a Internet, acabou por influenciar o modo como 
consideramos e concebemos o mundo à nossa volta. 
• Influências políticas – o segundo grande tipo de influências na mudança no período moderno 
consiste em factores políticos. A luta das nações para expandir o seu poder, aumentar as sua riqueza 
e triunfar militarmente sobre os seus competidores tem sido, nos últimos dois ou três séculos, uma 
potente fonte de mudança. Tanto no plano interno como no externo, a decisão politica promove e 
orienta a mudança social muito mais do que acontecia antigamente. Hoje, os governos desempenham 
um papel crucial no estímulo (e, às vezes, no condicionamento) ao crescimento económico, e em 
todas as sociedades industriais verifica-se um alto índice de intervenção estatal na produção, com o 
governo a assumir-se de longe como o maior empregador. 
• Influências culturais – entre os factores culturais que afectam os processos de mudança social 
nos tempos modernos, o desenvolvimento da ciência e a secularização do pensamento contribuíram 
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para o carácter crítico e inovador da perspectiva moderna. Deixámos de presumir que hábitos ou 
costumes são aceitáveis apenas porque têm a autoridade ancestral da tradição. Pelo contrário, o 
nosso modo de vida requer cada vez mais uma base «racional». Para além do modo como pensamos, 
também o conteúdo das ideias mudou. Ideais como superar-nos a nós próprios, liberdade, igualdade 
ou participação democrática são, em grande parte, criações produzidas nos últimos dois ou três 
séculos. Tais ideias serviram para mobilizar processos de mudança politica e social, incluindo 
revoluções. 

Conclusão e sumário nas páginas 45 e 46 
 

Capitulo 5 – um mundo em mudança 
O supermercado é um local que nos pode dizer muito sobre fenómenos sociais de grande interesse para 
os sociólogos no início do século XCXI: o ritmo vertiginoso da mudança social e o aprofundar da 
sociedade global. A enorme variedade de produtos que nos habituamos a ver nos supermercados 
ocidentais depende de laços económicos e sociais complexos que ligam as pessoas e os países do 
mundo inteiro. 
Em relação ao passado, o mundo em que vivemos hoje em dia tornou-nos muito mais interdependentes 
das outras pessoas, ainda que estas estejam a milhares de quilómetros de distância. 
Estas relações entre local e global são bastante recentes em termos de história humana, tendo-se 
acelerado nos últimos trinta ou quarenta anos, em resultado dos progressos dramáticos no campo da 
comunicação, da tecnologia de informação e dos transportes. 
Os sociólogos usam o termo globalização quando se referem a estes processos que intensificam cada 
vez mais a interdependência e as relações sociais a nível mundial. Uma explicação para o facto pode estar 
nos padrões de migração global, que produzem sociedades culturalmente diversas e novos gostos 
culturais.  
A globalização está a mudar a forma como o mundo se nos apresenta e a maneira como olhamos para o 
mundo. Se adoptarmos uma perspectiva global, tornamo-nos mais conscientes dos laços que nos ligam às 
pessoas de outras sociedades. A perspectiva global lembra-nos que os laços cada vez mais fortes que nos 
unem ao resto do mundo implicam que o que fazemos tem consequências na vida dos outros e que os 
problemas mundiais têm consequências para nós. Por constituir um conjunto de processos imprevisíveis, é 
difícil controlar a globalização, o que leva a novos riscos que nos afectam a todos. 
 
Dimensões da globalização 
Por globalização – entendemos o facto de vivermos cada vez mais num «único mundo», pois os indivíduos, 
os grupos e as nações tornaram-se mais interdependentes. 
Embora constituam parte integrante do fenómeno, é errado pensar que as forças económicas fazem por si 
sí a globalização – que na realidade é resultado de uma conjugação de factores económicos, políticos, 
sociais, e culturais. O seu progresso é devido sobretudo ao desenvolvimento das tecnologias de 
informação e comunicação que vieram intensificar a velocidade e o âmbito das interacções entre povos do 
mundo inteiro. 
 
Factores que contribuem para a globalização 
A explosão a que se assistiu na comunicação a nível global foi possível graças a importantes avanços na 
tecnologia e nas infraestruturas das telecomunicações mundiais. A seguir ao pós-guerra deu-se uma 
profunda transformação no âmbito e intensidade do fluxo de telecomunicações. 
Para se tornarem competitivas nas condições que a globalização impõe, as firmas e as empresas tiveram 
de se reestruturar, no sentido de uma maior flexibilização e de uma menor hierarquização. As práticas de 
produção e os padrões organizacionais tornaram-se mais flexíveis, as parcerias entre empresas tornaram-
se comuns e a participação em redes mundiais de distribuição tornou-se essencial para negociar neste 
mercado global em mudança rápida. 
 
As causas da globalização crescente 
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• Mudanças politicas – Um certo número de influências está a fazer avançar o actual processo de 
globalização. Uma das mais importantes foi o colapso do comunismo de estilo soviético que teve lugar 
na Europa de Leste em 1989. Deixaram de estar isolados da comunidade mundial, integrando-se cada 
vez mais nela. Este acontecimento traduziu-se no fim do sistema que existia durante a Guerra Fria, 
quando havia uma separação entre países do «Primeiro Mundo» e do «Segundo Mundo». O colapso 
do comunismo contribuiu para o incremento dos processos de globalização, mas deve também ser 
visto como uma consequência da própria globalização. As economias comunistas de planeamento 
centralizado e o controlo cultural da autoridade politica comunista acabaram por não conseguir 
sobreviver numa era de comunicação global e numa economia mundial integrada electronicamente.  
Um segundo factor importante para a intensificação da globalização é o aumento dos mecanismos 
internacionais e regionais de governo. As Nações Unidas e a União Europeia são os dois principais 
exemplos de organizações internacionais que agregaram os estados-nação em fórum políticos 
comuns.  
Finalmente, as organizações intergovernamentais (OIG’s) e as organizações não governamentais 
(ONG’s) estão a fazer avançar a globalização. 
OIG’s – é um organismo estabelecido pelos governos que nele participem e ao qual é atribuído 
responsabilidade para regular ou supervisionar, um determinado campo de actividade de âmbito 
transnacional.  
ONG’s – têm uma natureza diferente, dado que não estão sob a dependência de instituições 
governamentais. Pelo contrário, são organizações independentes que operam a par de organismos 
governamentais na tomada de decisões politicas e na definição de posições quanto a questões 
internacionais, exemplo cruz vermelha… 
• Fluxos de informação – vimos já que a expansão da tecnologia da informação fez aumentar as 
possibilidades de contacto entre pessoas de vários pontos do mundo. Veio de igual modo facilitar o 
fluxo de informação acerca de pessoas e eventos em locais distantes. Hoje em dia, as pessoas estão 
mais conscientes da sua ligação aos outros e mais dispostas a identificar-se com questões e 
processos globais do que antigamente. Esta evolução para uma perspectiva global possui duas 
dimensões importantes: 
-- 1º Lugar – enquanto membros de uma comunidade global, os indivíduos tomam cada vez mais 
consciência de que a responsabilidade social não acaba nas fronteiras nacionais, mas estende-se 
para lá delas.  
-- 2º Lugar – uma perspectiva global significa que as pessoas, quando formulam a sua própria noção 
de identidade, estão a referir-se cada vez mais a outros contextos que não o do estado-nação. 
Numa época em que o controlo tradicional do estado-nação sofre profundas transformações, as 
identidades culturais locais em varias partes do mundo estão a passar por revivalismo poderosos.  
O estado-nação, enquanto fonte geradora de identidade, está a perder a sua importância em muitas 
regiões, à medida que mudanças políticas, nos planos regional e global enfraquecem o sentimento de 
pertença das pessoas face aos estados em que vivem.  
• As empresas transnacionais – entre os muitos factores que fazem avançar a globalização, 
destaca-se o papel especialmente importante das empresas transnacionais – empresas que 
produzem bens ou serviços comerciais em mais do que um país. Estas podem ser firmas 
relativamente pequenas, com uma ou duas fábricas fora do país onde estão sediadas, ou gigantescos 
empreendimentos internacionais, cujas operações abrangem todo o globo. As transnacionais estão no 
cerne da globalização económica: são responsáveis por dois terços de todo o comércio mundial, são 
cruciais para a difusão de novas tecnologias em todo o mundo, e são actores decisivos nos mercados 
financeiros internacionais. Nas palavras de um observador atento, elas são o eixo da economia 
mundial contemporânea. 
No início do século XXI são já poucas as economias do mundo fora do alcance das transnacionais. 
A «economia electrónica» é outro factor que sustenta a globalização económica. Bancos, empresas, 
gestores de capitais e investidores em nome individual podem fazer transferências internacionais de 
fundos com um simples click do rato do computador. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                              Disciplina /40064 - Sociologia Geral I 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 22 de 53 

À medida que a economia mundial se torna cada vez mais integrada, um colapso financeiro numa 
determinada zona do mundo pode ter enormes consequências em economias distantes. 

 
O debate em torno da globalização 
Enquanto processo imprevisível e conturbado, a globalização é concebida e entendida de muitas maneiras 
diferentes. David Held e os seus colaboradores (1999) analisaram esta controvérsia, dividindo as opiniões 
em três escolas de pensamento: 

• Os «cépticos» - os «cépticos» desta controvérsia em torno da globalização acreditam que os 
actuais níveis de interdependência económica não são inauditos. Os cépticos reconhecem que há 
provavelmente mais contacto entre países hoje em dia, mas a sua perspectiva é a de que a actual 
economia mundial não está suficientemente integrada para se poder falar numa economia 
verdadeiramente globalizada, dado que o essencial do comércio tem lugar no interior de três grupos 
regionais – Europa, Ásia-Pacifico e América do Norte. Muitos cépticos focam a sua atenção nos 
processos de regionalização da economia mundial – tais como a emergência de grandes blocos 
financeiros e comerciais. Para os cépticos, a crescente regionalização é prova de que a economia 
mundial se tornou menos integrada, e não o contrario. Os cépticos rejeitam a perspectiva de alguns 
autores – nomeadamente o ponto de vista dos hiperglobalização – segundo, a qual a globalização 
está basicamente a minar o papel dos governos nacionais e a produzir uma ordem mundial onde estes 
detêm uma menor importância. De acordo com os cépticos, os governos nacionais continuam a ser 
figuras-chave, dado o seu papel na regulação e coordenação da actividade económica. Por exemplo, 
os governos são as forças impulsionadoras de muitos acordos de comércio e de políticas de 
liberalização económica. 
• Os hiperglobalizadores – os hiperglobalizadores adoptam uma posição oposta à dos cépticos – 
defendem que a globalização é fenómeno bem real, cujas consequências se podem sentir 
praticamente em todo o lado. A globalização é vista como um processo indiferente às fronteiras 
nacionais. Está a produzir uma nova ordem global, que deriva de poderosos fluxos de comércio e de 
produção que atravessam fronteiras.  
Kenichi Ohmae – concebe o fenómeno como um processo que conduz a um «mundo sem fronteiras» - 
um mundo no qual as forças do mercado têm mais poder do que os governos nacionais. 
Argumenta-se que os países deixaram de controlar as suas economias, graças ao amplo crescimento 
do comércio mundial. 
Alguns hiperglobalizadoras acreditam que o poder dos governos nacionais está também a ser posto 
em causa por organismos mais amplos – as novas instituições regionais e internacionais, como a 
União Europeia, a Organização Mundial de Comercio e outras. 
Para os hiperglobalizadores, estas mudanças assinalam, no seu conjunto, o amanhecer de uma «era 
global» (Albrow 1996) marcada pelo declínio em importância e influência dos governos nacionais.  
• Os «transformacionalistas» - adoptam uma posição intermédia. Concebem a globalização como 
a força motriz de um conjunto amplo de mudanças que hoje em dia estão a alterar as sociedades 
modernas. De acordo com esta perspectiva, a ordem global está a ser transformada, mas muitos dos 
padrões tradicionais continuam a existir. 
De acordo com o argumento dos transformacionalistas, os níveis actuais de globalização estão a fazer 
desaparecer as antigas fronteiras entre «internos» e «externos», «local» e «internacional». Na 
tentativa de se ajustarem a esta nova ordem, as sociedades, as instituições e as próprias pessoas são 
forçadas a navegar em contextos em que as antigas estruturas foram abaladas. 
Ao contrário dos hiperglobalizadores, os transformacionalistas concebem a globalização como um 
processo dinâmico e aberto sujeito a influências e à mudança. 
A globalização não é um processo de sentido único, ao contrário do que alguns afirmam, mas um fluxo 
de imagens, informações e influencias em dois sentidos. 
Segundo os transformacionalistas, a globalização é um processo «descentrado» e reflexivo 
caracterizado por uma séria de ligações e fluxos culturais que operam de forma multidireccional. 
Ao contrário dos hiperglobalizadores, que afirmam que os países estão a perder a sua soberania, os 
transformacionalistas defendem que os países estão a reestruturar-se para responder às novas 
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formas de organização social e económica que não possuem base territorial. Alegam também que o 
mundo em que vivemos deixou de ser um mundo centrado no Estado; face à situação complexa 
gerada pela globalização, os governos vêem-se forçados a adoptar uma postura mais activa e virada 
para o futuro. (Rosenau 1997). 
Que posição se aproxima mais da verdade? a dos transformacionistas, quase seguramente. 

 
O impacto da globalização nas nossas vidas 
A globalização não é algo que simplesmente «exista algures», operando a um nível abstracto sem se 
relacionar com questões individuais. Enquanto fenómeno, a globalização «existe aqui e agora», afectando 
as nossas vidas pessoais e intimas de inúmeras formas. 
A globalização está a mudar radicalmente a natureza das nossas experiências quotidianas.  

• A emergência do individualismo 
Antigamente a tradição e os hábitos exerciam uma influência determinante sobre a vida das pessoas. 
Factores como a classe social, o género, a etnicidade e mesmo a religião podiam fechar ou abrir 
determinadas portas. No passado, as identidades pessoais dos indivíduos formavam-se no seio da 
comunidade em que nasciam.  
Sob a globalização, estamos contudo perante a emergência de um novo individualismo, no qual as 
pessoas têm de constituir-se a si próprias de modo activo e construir as suas identidades.  
Os quadros tradicionais de identidade estão a dissolver-se, enquanto emergem novos padrões de 
identidade. A globalização está a obrigar as pessoas a viver de uma forma mais aberta e reflexiva.  

• Padrões de trabalho 
O trabalho ocupa um lugar central na vida de muitas pessoas – seja no que diz respeito ao dia-a-dia, seja 
em termos de objectivos de vida mais amplos. 
Os novos padrões de comércio internacional e o surgimento de uma economia de informação tiveram um 
impacto profundo nos padrões de emprego de longa duração. Os padrões tradicionais de trabalho a tempo 
inteiro estão a desfazer-se perante esquemas mais flexíveis: o trabalho a partir de casa com o recurso a 
tecnologias de informação, múltiplos empregos, projectos de consultadoria de curta duração, «horários de 
flexibilidade», e outros (Beck, 1992). 
As mulheres entraram no mundo do trabalho em grande número, facto que afectou profundamente as 
vidas das pessoas de ambos os sexos. 

• Cultura popular 
O impacto cultural da globalização foi alvo de muita atenção. Imagens, ideias, produtos e estilos 
disseminam-se hoje em dia pelo mundo inteiro de uma forma muito mais rápida. 
Os filmes e programas de televisão produzidos no Ocidente, que dominam os media mundiais, tendem a 
avançar uma série de agendas politicas, sociais, e económicas que reflectem uma visão do mundo 
especificamente ocidental. Alguns preocupam-se com o facto da globalização estar a conduzir à criação 
de uma «cultura global», em que os valores dos mais ricos e poderosos, se sobrepõem à força dos hábitos 
e das tradições locais. De acordo com esta perspectiva, a globalização é um a forma de «imperialismo 
cultural», em que os valores, os estilos e as perspectivas ocidentais são divulgados de modo tão agressivo 
que suprimem as outras culturas nacionais.  
Outros autores, pelo contrário, associaram os processos de globalização a uma crescente diferenciação 
no que diz respeito a formas e tradições culturais. 
Globalização e riscos 
As consequências da globalização são de largo alcance, afectando praticamente todos os aspectos do 
mundo social. 
Muitas das mudanças acarretadas pela globalização resultam em novas formas de risco, muito diferentes 
das que existiam em épocas anteriores. Ao contrario dos riscos do passado, que tinham causas 
estabelecidas e efeitos conhecidos, os riscos de hoje em dia são incalculáveis e de consequências 
indeterminadas.  

• A multiplicação dos riscos manufacturados 
Riscos externos – perigos que advém de secas, terramotos, fome e tempestades que têm origem no 
mundo natural e não estão relacionados com a acção do homem.  
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Riscos manufacturados – riscos que resultam do impacto da acção do nosso saber e tecnologia 
sobre o mundo natural. 
       *** Riscos ambientais – uma das consequências do aumento do ritmo de desenvolvimento 
industrial e tecnológico têm sido o aumento constante da intervenção humana sobre a natureza. O 
resultado colectivo de tais processos tem sido o início de uma destruição ambiental generalizada, cuja 
causa especifica não é conhecida e cujas consequências são igualmente difíceis de calcular. 
       *** Riscos de saúde – nas últimas décadas, os perigos que os riscos manufacturados colocam à 
saúde humana têm sido alvos de uma maior atenção. Há muitos exemplos de riscos manufacturados 
associados à comida, a agricultura e as técnicas de produção alimentar modernas têm sido altamente 
influenciadas por avanços no campo da ciência e da tecnologia.  
• A «sociedade de risco» global 
Em virtude de não haver qualquer guia seguro sobre esses novos perigos, as pessoas, os países e as 
organizações multinacionais têm de negociar os riscos, tal como fazem as suas escolhas quanto à 
forma como a vida deve ser vivida.  
À medida que as mudanças tecnológicas progridem de uma forma cada vez mais rápida, produzindo 
novas formas de risco, somos obrigados a ajustar-nos e a responder constantemente a essas 
mudanças. Uma vez que o nosso futuro pessoal é hoje em dia muito menos previsível em relação ao 
que se passava nas sociedades tradicionais, todo o tipo de decisões implicam riscos para os 
indivíduos. Os riscos de hoje em dia afectam todos os países e todas as classes sociais: as suas 
consequências são globais, e não apenas pessoais. 

 
Globalização e desigualdades 
Como Beck e outros autores chamaram a tenção, o risco constitui uma das principais consequências da 
globalização e do progresso tecnológico. As novas formas de risco apresentam desafios complexos tanto 
para os indivíduos como para as sociedades, forçando-os a navegar em águas desconhecidas. Não 
obstante, a globalização gera também outros desafios importantes. 
A disparidade entre o mundo desenvolvido e o mundo em vias de desenvolvimento tem aumentado a um 
ritmo continuo durante os últimos vinte anos, sendo hoje maior do que nunca. 
Em grande parte do mundo em vias de desenvolvimento, os níveis de produção e crescimento económico 
registados durante o ultimo século não acompanharam a taxa de crescimento da população, enquanto o 
nível de desenvolvimento económico nos países industrializados a ultrapassou de longe. 
O comércio livre é visto por muitas pessoas como a chave para o desenvolvimento económico e o 
combate a pobreza. O comércio livre entre fronteiras nacionais é tido como uma «situação em que todos 
ganham», tanto os países desenvolvidos como os países em desenvolvimento. 
 
A campanha a favor de uma «justiça global» 
Nem toda a gente concorda que o comercio livre seja a solução para a pobreza e a injustiça mundiais. De 
facto, para muitos críticos, o comercio livre é, na verdade, um assunto que beneficia aqueles que já estão 
numa posição confortável, exacerbando os padrões existentes de pobreza e de dependência do Terceiro 
Mundo. Este tipo de criticas tem-se centrado muito em torno das políticas e medidas da Organização 
Mundial de Comercio (OMC), que tem liderado os esforços para aumentar o comércio mundial. 
O carácter assimétrico da globalização deve ser visto em parte como um reflexo do facto de o poder 
económico e politico estar concentrado nas mãos de um pequeno numero de países. 
Os críticos da OMC, e de outras instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial ou o Fundo 
Monetário Internacional, defendem que essa obsessão com a integração económica mundial está a 
obrigar as pessoas a viver numa «economia» e não numa «sociedade». 
Conclusão e sumário nas paginas 74 e 75. 
 
 

Capitulo 6 – Interacção social e vida quotidiana 
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Interacção social – o processo em que agimos e reagimos relativamente ao que nos rodeia. Embora 
sempre tenha havido interacções entre pessoas de nacionalidades diferentes, a verdade é que a 
globalização veio alterar tanto a frequência como a natureza desses contactos. Com a globalização, 
aumenta a proporção das nossas interacções que envolvem, directa ou indirectamente, pessoas de outras 
culturas ou nacionalidades. 
 
As experiências «exóticas» são aquelas que vão contra as nossas expectativas quotidianas sobre a forma 
habitual das interacções sociais e a interacção com o meio ambiente. 
Com o aumento do turismo que a globalização trouxe, os sociólogos terão de observar detalhadamente os 
padrões de interacção que emergem entre turistas e habitantes locais, para determinar, entre outras 
coisas, se essas interacções são tendencialmente amistosas ou hostis. 
 
O estudo da vida quotidiana 
A ideia de «olhar turístico» é importante pelo que revela acerca do papel das nossas vidas quotidianas na 
configuração da percepção que temos do mundo que nos rodeia – o que é corrente e familiar, ou o que é 
excepcional. 
Quando duas pessoas se cruzam na rua de uma cidade, trocam à distância breves olhares, desviando o 
olhar e evitando olhar nos olhos da outra pessoa. Ao fazê-lo, estes indivíduos ilustram o que Erving 
Goffman designou como desatenção civil – aquilo que, em muitas situações, exigimos uns dos outros. A 
desatenção civil, não é, de modo nenhum, o mesmo que ignorar a outra pessoa. Cada indivíduo 
demonstra ao outro o reconhecimento da sua presença, mas evita qualquer gesto que possa ser entendido 
como intromissão.  
Há três razões que tornam importante o estudo da interacção social quotidiana: 
       *** 1º Lugar – as rotinas do dia-a-dia, com as suas interacções quase constantes com outras pessoas, 
dão forma e estruturam o que fazemos. As nossas vidas estão organizadas de acordo com a repetição de 
padrões semelhantes de comportamento dia após dia, semana após semana… 
       *** 2º Lugar – o estudo da vida quotidiana é revelador quanto à forma como os seres humanos podem 
agir de modo a moldar a realidade. Embora o comportamento social, até certo ponto, se guie por 
determinadas forças, como os papéis, as normas e as expectativas partilhadas, os indivíduos 
percepcionam a realidade de forma diferente de acordo com a sua origem social, interesses e motivações.  
       *** 3º Lugar – estudar a interacção social na vida quotidiana ilumina a interpretação de sistemas e 
instituições sociais amplos. Na verdade, todos os sistemas sociais de grande dimensão dependem dos 
padrões de interacção social em que nos envolvemos no decorrer das nossas vidas quotidianas.  
A desatenção civil é um de entre os vários mecanismos que conferem à vida social urbana, com as suas 
multidões e contactos impessoais, as suas características próprias.   
 
Microssociologia e Macrossociologia    
Microssociologia – o estudo do comportamento quotidiano em situações de interacção directa. A análise 
em microssociologia centra-se em indivíduos ou grupos pequenos. 
Macrossociologia – debruça-se sobre sistemas sociais em grande escala, como o sistema político ou a 
ordem económica. Engloba também a análise de processos de mudança a longo prazo, como o 
desenvolvimento do industrialismo.  
 
A macro-analise é essencial para se poder compreender a base institucional da vida quotidiana. As formas 
como as pessoas vivem o seu dia-a-dia são largamente afectadas pelo enquadramento institucional mais 
amplo de que fazem parte, como se torna claro se compararmos o ciclo diário de actividades de uma 
cultura tradicional com a vida característica num ambiente urbano industrializado. 
 
Comunicação não-verbal  
A interacção social depende de uma relação subtil entre aquilo que expressamos por palavras e o que 
queremos transmitir através de numerosas formas de comunicação não-verbal – a troca de informação e 
sentido através da expressão facial, de gestos ou movimentos corporais. 
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• A face, os gestos e as emoções 
Um dos aspectos mais importantes de comunicação não-verbal é a expressão facial da emoção. Paul 
Ekman e os seus colegas desenvolveram, para descrever os movimentos musculares faciais que dão 
origem a determinadas expressões, aquilo a que chamam Sistema de Codificação da Acção Facial.  
Segundo Ekman, o resultado do seu e de outros estudos levados a cabo entre diferentes povos 
reforça a ideia de que as expressões faciais das emoções e as suas interpretações são características 
inatas dos seres humanos. 
Mas embora as expressões faciais de emoções pareçam ser, em parte, inatas, factores culturais e 
individuais influenciam a forma exacta que os movimentos faciais adquirem e os contextos em que são 
considerados apropriados. 
Tal como sucede com as expressões faciais, os gestos e a postura corporal são constantemente 
utilizados para «completar» expressões verbais e também para transmitir significados sem que nada 
seja dito. As expressões faciais, os gestos e a postura corporal podem ser usados com a intenção de 
brincar, mostrar ironia ou cepticismo. 
Usamos deste modo as expressões faciais e os gestos corporais dos outros para completar o que eles 
comunicam verbalmente e para testar a sua sinceridade. 
• «Face» e auto-estima 
A palavra «face» pode também relacionar-se com a estima que os outros têm por um indivíduo. Na 
vida social do dia-a-dia, prestamos geralmente muita atenção a «salvar a face». Muito do que 
consideramos delicadeza e etiqueta em reuniões sociais consiste em não reparar em aspectos do 
comportamento que, de outra forma, poderiam levar a uma «perda da face». 
O tacto é uma espécie de mecanismo de protecção que cada um emprega, na expectativa de, em 
contrapartida, as suas próprias fraquezas não serem deliberadamente expostas. 
• Género e comunicação não-verbal 
Existirá uma dimensão de género na interacção social quotidiana? 
Há razões para acreditar que sim. 
Em virtude de as interacções serem moldadas pelo contexto social mais amplo, é natural que tanto a 
comunicação verbal como a comunicação não-verbal possam ser percebidas e transmitidas de 
maneira diferentes por homens e mulheres. 

 
Conversa e regras sociais 
Embora usemos rotineiramente muitos sinais não verbais no nosso comportamento, e recorramos a eles 
para entender os outros, muita da nossa interacção é levada a cabo através da fala – trocas verbais 
casuais – que decorre durante conversas informais com outros. Os sociólogos sempre reconheceram que 
a linguagem é fundamental para a vida social. 
 
Etnometodologia – é o estudo dos «etnométodos» - os métodos populares ou não eruditos – usados 
pelas pessoas para entender o que os outros fazem e, especialmente, aquilo que dizem. 
Parte do sentido está nas palavras e outra parte na forma como o contexto social estrutura o discurso. 
 
Entendimentos partilhados 
As formas mais inconsequentes de conversa diária pressupõem uma compreensão partilhada complexa 
e conhecimentos trazidos a lume pelas partes envolvidas. 
 
As experiências de Garfinkel 
As «expectativas de fundo» com as quais organizamos conversas banais foram realçadas por algumas 
experiências levadas a cabo por Garfinkel entre estudantes voluntários. 
A estabilidade e o sentido da nossa vida social quotidiana dependem de pressupostos culturais implícitos e 
partilhados acerca do que é dito e porquê. Se não tomássemos isto como adquirido, a comunicação verbal 
com sentido seria impossível. 
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Vandalismo na interacção 
Vimos já que a conversa é uma das principais formas de manter a vida quotidiana estável e coerente. 
Sentimo-nos mais confortáveis quando as convenções tácitas das conversas banais são respeitadas. 
Quando estas são quebradas, podemos muitas vezes sentir-nos ameaçados, confusos e inseguros.  
Mitchell Duneier e Harvey Molotch (1999), dois sociólogos americanos, investigaram as trocas verbais 
entre transeuntes e «pessoas das ruas» de Nova Iorque, com o objectivo de perceber porque é que tais 
interacções são vistas frequentemente como algo problemático. 
Recorrendo a uma técnica chamada análise de conversação, compararam um conjunto de interacções de 
rua com uma amostra de conversas quotidianas. A análise de conversação é uma metodologia que 
procura sentido em todas as facetas de uma conversa – das palavras «de ligação» mais pequenas (com 
«hum» ou «ah») ao «timing» preciso das trocas verbais (incluindo pausas, interrupções e sobreposições). 
 
Numa conversação, o «timing» é um indicador muito importante: na maior parte das interacções 
quotidianas, adiar uma resposta, ainda que por uma fracção de segundo, traduz o desejo de mudar o 
curso da conversa. 
Para Duneier e Molotch, é esta natureza «tecnicamente mal-educada» deste tipo de interacções de rua o 
que faz delas algo difícil de manejar pelos transeuntes. 
 
Os autores usam o termo vandalismo na interacção para descrever casos como este, em que «uma 
pessoa subalterna quebra as regras tácitas da interacção quotidiana valiosas para os mais poderosos». 
Segundo os autores, ainda mais do que as agressões físicas ou insultos verbais vulgares, «o vandalismo 
na interacção deixa as vitimas incapazes de descrever, de forma articulada, o que se passou». 
O vandalismo na interacção está intimamente relacionado com a classe, o status, o género e as estruturas 
raciais. 
O vandalismo na interacção é parte de um «sistema anti-sustentado de suspeitas e falta de civismo 
mútuo». 
 
Modos de falar 
É uma experiência intrigante ouvir uma gravação ou ler uma transcrição de uma conversa em que se 
tenha participado. Uma conversa é muito mais fragmentada, inconsistente e avessa à gramática do que a 
maioria das pessoas imagina. 
 
Gritos de respostas 
Algumas expressões não são fala, consistindo em exclamações murmuradas ou o que Goffman chamou 
gritos de resposta.  
«Ups» - a exclamação demonstra às pessoas que assistem que o nosso lapso é sem importância e 
momentâneo, e não algo que possa pôr em causa o controlo que uma pessoa tem sobre as suas acções. 
 
Lapsos de língua 
«Ups» é uma resposta a um pequeno incidente. 
O fundador da Psicanálise, Sigmund Freud, no decurso das suas investigações sobre a «psicopatologia da 
vida quotidiana», analisou numerosos exemplos de tais lapsos de língua. Segundo Freud, cometer erros 
de fala, incluindo uma má pronúncia, má utilização palavras ou gaguez, nunca é realmente um fenómeno 
acidental. Estes erros têm motivos inconscientes e são sintomas de sentimentos reprimidos pelo 
inconsciente, ou são coisas que tentamos banir conscientemente sem sucesso. 
Face, corpo e fala na interacção 
Como já vimos, as pessoas usam a expressão facial, a expressão corporal e a fala, em combinações 
várias, de modo a transmitir determinados significados e a esconder outros. 
 
Encontros 
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Em muitas situações sociais, envolvemo-nos com outros naquilo a que Goffman chama interacção 
desfocalizada. A interacção desfocalizada tem lugar sempre que, num dado contexto, os indivíduos 
mostram ter consciência mútua da presença dos outros. 
A interacção focalizada ocorre quando os indivíduos prestam uma atenção directa ao que o outro diz ou 
faz 
Goffman chama encontro a uma unidade de interacção focalizada, e grande parte da nossa vida 
quotidiana consiste em encontros contínuos com outros indivíduos – família, amigos, colegas – que 
ocorrem frequentemente tendo como pano de fundo a interacção desfocalizada com outras pessoas 
presentes em cena. 
Os encontros precisam sempre de «aberturas», indicando a exclusão da desatenção civil. 
 
Marcadores 
A maioria de nós conversa e encontra-se com varias pessoas no decorrer de um dia normal. 
É provável que cada um destes encontros esteja separado dos outros por marcadores, ou por aquilo a 
que Goffman chamou parênteses, que servem para distinguir cada episódio de interacção focalizada do 
anterior e das interacções não focalizadas que têm lugar no mesmo contexto. 
Os marcadores são particularmente importantes quer se trate de um encontro que está especialmente 
para lá das convenções comuns da vida quotidiana, quer quando possa existir ambiguidade sobre o que 
está a passar. 
 
Gestão das impressões 
Goffman e outros autores que estudaram a interacção social usam muitas vezes noções originárias do 
teatro na sua análise da interacção social. O conceito de papel social, por exemplo, tem origem na cena 
teatral. Os papeis são expectativas definidas socialmente que uma pessoa com um determinado estatuto, 
ou posição social. 
 
Goffman concebe a vida social como se fosse algo que vai sendo representado num palco por actores – 
ou em muitos palcos, já que os nossos actos dependem dos papeis que desempenhamos em determinado 
momento. Esta abordagem é por vezes apelidada de modelo dramatúrgico – a vida social vista como 
uma peça teatral. as pessoas são sensíveis ao modo como são vistas  pelos outros, usando muitas formas 
de gestão das impressões., de modo a assegurar que os outros reagem da forma desejada. 
 
Os sociólogos gostam igualmente de fazer a distinção entre: 
       *** Estatuto atribuído – é um estatuto que é atribuído ao indivíduo com base em factores biológicos, 
como a raça, o sexo ou a idade. Desta forma, «negro», «mulher» ou «adolescente» são exemplos de 
estatutos atribuídos. 
       *** Estatuto alcançado – é um estatuto que as pessoas ganham com o seu próprio esforço, como, 
por exemplo, «licenciado», «atleta» ou «funcionário». 
 
Estatuto primordial – os estatutos primordiais mais comuns são aquelas que se baseiam no género e na 
raça. Os sociólogos demonstraram já que, num encontro entre pessoas que não se conhecem, uma das 
primeiras coisas em que se repara é no género e na raça. 
 
Regiões da frente e da retaguarda 
Segundo Goffman, grande parte da vida social pode ser dividida em regiões da frente e da retaguarda. As 
regiões da frente são situações sociais ou encontros em que os indivíduos desempenham papéis formais 
– são «actores em cena». O trabalho colectivo ou em grupo gera com frequência acções de regiões da 
frente.  
As regiões da retaguarda são aquelas onde armazenamos os adereços e os indivíduos se preparam para 
a interacção em contextos mais formais. As regiões da retaguarda fazem lembrar bastidores de um teatro 
ou o canário de uma filmagem com a câmara desligada. Quando estão a salvo nos bastidores, as pessoas 
podem descansar e libertar as emoções e estilos de comportamento que ocultam quando estão em palco. 
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Espaço pessoal 
Existem diferenças culturais na definição do que é o espaço pessoal. Na cultura Ocidental, a maior parte 
das vezes as pessoas mantêm uma distancia de pelo menos um metro quando se envolvem numa 
interacção focada com outros. Quando se encontram lado a lado, podem permanecer um pouco mais 
próximas umas das outras. No Médio Oriente, as pessoas geralmente permanecem mais próximas do que 
é aceitável no Ocidente. Os ocidentais que visitam esta parte do mundo sentem-se provavelmente 
desconcertados com esta inesperada proximidade física.  
 
Edward T. Hall, que trabalhou extensivamente sobre formas não-verbais de comunicação, distingue quatro 
zonas de espaço privado: 

• Distância íntima – (até cerca de meio metro) é reservada a muitos poucos contactos sociais. 
Somente os envolvidos em relações que permitam o contacto regular com o corpo – como pais, e 
filhos ou amantes – operam nesta zona. 
• Distância pessoal – (de cerca de meio metro até metro e meio) é a distância normal em 
encontros com amigos e conhecidos relativamente chegados. É permitida alguma intimidade de 
contacto, mas tende a ser estritamente limitada. 
• Distância social – (de cerca de um e meio até três metros e meio) é a zona normalmente 
estipulada para contextos formais de interacção, como entrevistas. 
• Distância publica (para além dos três metros e meio) preservada por aqueles que actuam 
perante uma assistência. 

 
É preciso notar que as questões de género desempenham aqui um papel, mais ou menos à semelhança 
do que se passa com outras formas de comunicação não-verbal. 
 
Interacção no tempo e no espaço 
Toda a interacção é situada – ocorre num determinado espaço e tem uma duração específica no tempo. 
À medida que avançamos através das zonas temporais do dia, estamos muitas vezes a movermo-nos 
também no espaço. 
O conceito de regionalização irá ajudar-nos a compreender como a vida social está dividida em zonas no 
tempo e no espaço. 
 
Tempo do relógio 
Sem relógio e uma delimitação temporal precisa das actividades – e por conseguinte, da sua coordenação 
no espaço -, as sociedades industrializadas não poderiam existir. 
 
Eviatar Zerubavel – demonstrou no seu estudo sobre a estruturação do tempo de um grande hospital 
moderno. 
 
A vida Social e o ordenamento do espaço e do tempo 
A Internet fornece outro exemplo de como as formas de vida social estão intimamente relacionadas com o 
modo como controlamos o espaço e o tempo. 
Estas mudanças tecnológicas «rearranjaram» o espaço – sentados à secretária, podemos interagir com 
qualquer pessoas. Também estão a alterar a percepção do tempo, na medida em que a comunicação é 
quase imediata. 
Conclusão e sumário nas páginas 101, 102, 103. 
 

Capitulo 7 – Classes, Estratificação e desigualdade 
Os sociólogos falam em estratificação social para descrever as desigualdades que existem entre 
indivíduos e grupos nas sociedades humanas. Pensamos frequentemente em estratificação em termos de 
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riqueza ou propriedade, mas esta também pode ocorrer com base noutros atributos como o género, a 
idade, a filiação religiosa ou a patente militar. 
A forma mais simples de definir a estratificação consiste em vê-la como um sistema de desigualdades 
estruturadas entre diferentes agrupamentos de pessoas. 
Historicamente, existem quatro sistemas básicos de estratificação nas sociedades humanas: 

• Escravatura – é uma forma de desigualdade extrema, na qual alguns indivíduos são literalmente 
possuídos por outros como propriedade. 
• Casta – está associada, acima de tudo, às culturas do subcontinente indiano e à crença Hindu no 
renascimento. Acredita-se que os indivíduos que não pautam o seu viver pelos deveres e rituais da 
sua casta renascerão numa posição inferior na próxima encarnação. 
• Estados – faziam parte de muitas civilizações tradicionais, incluindo o feudalismo europeu. Os 
estados feudais consistiam em estratos, cada qual com diferentes obrigações e direitos. 
• Classe – como um grupo grande de pessoas que partilham recursos económicos comuns, que 
influenciam fortemente o seu estilo de vida. A riqueza e a ocupação profissional constituem as 
principais bases das diferenças entre as classes. 

 
Teorias sobre as classes e a estratificação 
As ideias desenvolvidas por Karl Marx e Max Weber formam a base da maioria das análises sociológicas 
das classes e da estratificação. 

• A teoria de Karl Marx – a maior parte dos trabalhadores de Marx relacionam-se com a 
estratificação, e acima de tudo, com as classes sócias, mesmo que, surpreendentemente, ele não 
tenha fornecido uma análise sistemática do conceito de classe. Em virtude de as várias passagens em 
que discute a questão das classes não serem inteiramente consistentes, têm existido muitas 
discussões entre os estudiosos acerca “do que Marx realmente queria dizer”. Contudo, as linhas 
gerais da sua perspectiva são bastantes claras: 
       ***A natureza das classes – para Marx, uma classe é um grupo de pessoas com uma posição 
comum face aos meios de produção – os meios pelos quais ganham o sustento. As duas principais 
classes são constituídas por aqueles que possuem estes novos meios de produção – industriais e 
capitalistas – e aqueles que ganham a vida vendendo a sua força de trabalho aos primeiros – a classe 
trabalhadora, ou no termo actualmente algo arcaico de Marx, o “proletariado”.  
Marx usou o termo pauperização para descrever o processo pelo qual a classe trabalhadora se torna 
cada vez mais empobrecida em relação à classe capitalista. 
• A teoria de Max Weber – a abordagem de Weber sobre a estratificação baseou-se na análise 
desenvolvida por Marx, que o autor modificou e desenvolveu noutras direcções. Como Marx, Weber 
considerava que a sociedade se caracterizava por conflitos pelo poder e pelos recursos. De acordo 
com Weber, a estratificação social não é simplesmente uma questão de classes, mas é modelada por 
dois outros aspectos: 
       *** Status – as diferenças entre grupos sociais em matéria da honra ou prestigio social que lhes 
são conferidos. O status passou a expressar-se através dos estilos de vida das pessoas. As marcas e 
símbolos de status – como os alojamentos, o vestuário, a maneira de falar e a ocupação – ajudam a 
moldar o posicionamento social dos indivíduos aos olhos dos outros. As pessoas que partilham o 
mesmo status formam uma comunidade na qual existe um sentido de identidade partilhada. 
       *** Partido – nas sociedades modernas, a formação de partidos é um aspecto importante do 
poder, e pode influenciar a estratificação independentemente da classe e do status. Por partido 
entende-se o grupo de indivíduos que unem os seus esforços na medida em que têm origens, 
objectivos ou interesse comuns. 
De acordo com Weber, a divisão em classes deriva não só do controlo ou falta de controlo dos meios 
de produção, mas também de diferenças económicas que não têm directamente a ver com a 
propriedade. Weber acreditava que a posição dos indivíduos no mercado influencia fortemente as 
suas “oportunidades de vida”. Por exemplo, os que têm cargos de gestão ou ocupações técnicas 
ganham mais e possuem condições de trabalho mais favoráveis do que os trabalhadores manuais. 
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• A teoria de classes de Erik Olin Wright – este desenvolveu uma influente teoria de classes que 
combina aspectos das abordagens de Marx e Weber. De acordo com este sociólogo existem três 
dimensões de controlo sobre os recursos económicos na produção capitalista moderna, que permitem 
identificar as principais classes existentes: 
       *** 1 – Controlo sobre os investimentos ou capital monetário 
       *** 2 – Controlo sobre os meios físicos de produção (terras ou fabricas e escritórios), 
       *** 3 – Controlo sobre a força de trabalho. 
Os gestores e trabalhadores de colarinho branco – estas pessoas situam-se como Wright designa 
como localizações contraditórias de classes, porque são capazes de influenciar alguns aspectos da 
produção, mas é-lhes negado o controlo de outros. Wright designa a posição de classe deste tipo de 
trabalhadores “contraditória” porque eles nem são capitalistas nem são operários, embora tenham 
características comuns a cada um deles. 

 
A medição das classes 
Estudos teóricos e empíricos investigaram a relação existente entre a posição de classe e outras 
dimensões da vida social, como os padrões de votação, o desempenho académico e a saúde física. 
Quando num estudo, um conceito abstracto, como o de classe, é transformado numa variável passível de 
medição dizemos que o conceito foi operacionalizado. 
Uma característica comum da maior parte dos esquemas de classes reside no facto de serem construídos 
com base na estrutura ocupacional. 
Os esquemas de classes “relacionais” tendem a ser favorecidos por sociólogos que trabalham no âmbito 
de paradigmas do conflito, de forma a demonstrar as divisões e tensões existentes na sociedade. 
 
O Registrar General’s Social Class (RGSC) é usado na Grã-Bretanha pelos estatísticos do governo 
como uma de duas classificações oficiais das ocupações. Consiste numa hierarquia de seis categorias de 
ocupação: técnica, intermediarias (predominantemente manuais), especializadas não manuais, 
especializadas manuais, parcialmente especializadas e não especializadas. 
 
John Goldthorpe: classe e ocupação 
O Esquema de Classes de Goldthorpe foi desenhado não como uma hierarquia, mas antes como uma 
representação da natureza “relacional” da estrutura de classes contemporânea. 
O esquema original de Goldthorpe identificou as localizações de classe com base em dois factores 
principais: 

• A situação no mercado – um indivíduo diz respeito ao seu nível salarial, segurança do trabalho e 
perspectiva de progresso; enfatiza as recompensas materiais e as “oportunidades de vida” gerais. 
• A situação no trabalho – pelo contrário, refere-se a questões de controlo, poder e autoridade na 
ocupação. a situação no trabalho de um individuo prende-se com o seu grau de autonomia no 
contexto de trabalho e com as relações gerais de controlo que afectam um empregado. 

 
Avaliação dos esquemas de classes 
Quer o esquema de classe RGSC quer o de Goldthorpe têm sido amplamente usados na pesquisa 
empírica. Têm sido úteis na revelação de desigualdades da classe, como as relacionadas com a saúde e a 
educação, bem como na revelação de dimensões da classe em aspectos como os padrões de votação, o 
posicionamento político e as atitudes sociais.  
Os esquemas de classes baseados nas distinções ocupacionais são também incapazes de reflectir a 
importância da posse de propriedade e de riqueza material para a classe social. 
John Westergaard é um sociólogo que desafiou a ideia – defendida, por exemplo por Goldthorpe – de os 
ricos poderem ser excluídos dos esquemas que descrevem a estrutura de classes por serem tão poucos 
em número. Como argumenta Westergaard”è a intensa concentração de poder e privilegio em tão poucas 
mãos que faz destas pessoas o topo. 
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As rápidas transformações económicas que ocorrem nas sociedades industriais tornaram a medição das 
classes ainda mais problemática, e conduziram algumas pessoas a questionar a utilidade do conceito de 
classe. Estão a emergir novas categorias ocupacionais, ocorreu uma mudança geral da produção 
industrial para os serviços e a economia do conhecimento, e um número enorme de mulheres entrou na 
força de trabalho em décadas recentes. 
As divisões de classe nas sociedades ocidentais da actualidade 
A questão da classe alta 
É difícil obter informação fiável sobre a distribuição de riqueza. Alguns países mantêm estatísticas mais 
precisas do que outros, mas existe sempre um grau considerável de suposição envolvido. 
A posse de acções e títulos é mais desigual do que a posse de riqueza no seu todo. 
Tal como a pobreza, a riqueza deve ser vista no contexto dos ciclos de vida. Alguns indivíduos tornam-se 
ricos rapidamente, mas perdem muita ou parte da sua fortuna; outros podem passar por um crescimento 
ou declínio gradual dos bens ao longo do tempo. 
John Scott argumentou que a classe alta actualmente mudou de configuração, mas mantém a sua posição 
distinta. Apontou três grupos distintos que no seu conjunto formam uma constelação de interesses no 
controlo – e obtenção de lucros – de grandes negócios. 
Podemos concluir que precisamos simultaneamente dos conceitos de: 

• Classe alta – consiste numa pequena minoria de indivíduos que têm riqueza e poder, e que são 
capazes de transmitir os seus privilégios aos seus filhos. 
• Classe de serviços 
• Classe média – o termo classe média cobre um largo espectro de pessoas que trabalham em 
ocupações muito diferentes, desde empregados na indústria de serviços a professores e profissionais 
na medicina. 
Os membros da classe média, por mérito das suas qualificações técnicas ou títulos académicos, 
ocupam posições que lhes fornecem maiores vantagens materiais e culturais do que as usufruídas 
pelos trabalhadores manuais. A classe média não é internamente coesa e é pouco provável que se 
torne assim, dada a diversidade dos seus membros e os seus diferentes interesses. 

 
A mudança de natureza da classe trabalhadora 
Marx acreditava que a classe trabalhadora – pessoas que trabalham na indústria como trabalhadores 
manuais – tornar-se-ia progressivamente maior. Esta crença era a base da sua visão de que a classe 
trabalhadora iria criar as condições para uma transformação revolucionária da sociedade. 
 
Classe e estilo de vida 
As identidades pessoais dos indivíduos são estruturadas, numa grande extensão, em torno de escolhas de 
estilo de vida – como vestir-se, o que comer, como cuidar do corpo e onde relaxar – e menos em torno de 
indicadores de classe mais tradicionais, como o emprego.  
O sociólogo francês Pierre Bourdieu vê os grupos de classes como identificáveis de acordo com os seus 
diferentes níveis de capital cultural e económico. 
 
A subclasse 
O termo “subclasse” é usado muitas vezes para descrever o segmento da população localizado no fundo 
da estrutura de classes. Os membros da subclasse têm níveis de vida significativamente mais baixos do 
que a maioria das pessoas na sociedade. 
Os membros da subclasse podem permanecer dependentes, por longos períodos de tempo, dos 
benefícios da segurança social. 
 
Género e estratificação  
Os estudos sobre a estratificação foram durante muitos anos 2cegos em relação ao género” – foram 
escritos como se as mulheres não existissem, ou como se não tivessem importância ou interesse quando 
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se analisavam divisões de poder, de riqueza e de prestigio. Contudo, o próprio género é um dos exemplos 
mais profundos de estratificação. 
 
A determinação da posição de classes das mulheres 
A posição convencional” na analise de classes é a de que o trabalho remunerado das mulheres é 
relativamente insignificante em comparação com o dos homens, e que, por isso, as mulheres podem ser 
consideradas como pertencendo à mesma classe social que os seus maridos. 
Dado a maioria das mulheres ter tradicionalmente uma posição de dependência económica em relação 
aos maridos, conclui-se que a sua posição de classe é determinada na maior parte dos casos pela posição 
de classe do marido. 
Goldthorpe e outros autores têm defendido a posição convencional, contudo foram incorporadas no seu 
esquema algumas modificações importantes. Para fins de pesquisa, o parceiro de classe mais elevada 
pode ser usado para classificar o agregado familiar, quer essa pessoa seja um homem ou uma mulher. 
 
Para além do agregado familiar 
A classe social deveria ser avaliada a partir da ocupação, de forma independente para cada indivíduo, sem 
referências específicas às suas circunstâncias domésticas.  
 
O impacto do emprego das mulheres nas divisões de classe 
A entrada das mulheres no mundo do emprego assalariado teve um impacto significativo no rendimento 
dos agregados familiares. 
Um número crescente de mulheres está a mover-se em direcção a posições técnicas e de gestão e a 
ganhar salários elevados. 
 
Mobilidade social 
O termo mobilidade social refere-se ao movimento de indivíduos e grupos entre diferentes posições 
socioeconómica. 
Mobilidade social – entende-se o movimento ascendente ou descendente na escala socioeconómica. 
Mobilidade lateral – refere-se à movimentação geográfica entre bairros, cidades ou regiões. 
A mobilidade vertical e a lateral está muitas vezes associada. 
Existem duas formas de estudar a mobilidade social: 

• Mobilidade intrageracional - podem observar-se as próprias carreiras dos indivíduos – detectar até 
que ponto ascenderam ou desceram na escala social no decurso das suas vidas. 
• Mobilidade intergeracional – pode-se analisar até que ponto os filhos estão no mesmo tipo de 
ocupações dos seus pais ou avós. É a mobilidade através de gerações. 

 
Estudos comparativos sobre mobilidade 
A quantidade de mobilidade vertical numa sociedade é um indicador maior do seu grau de “abertura”, 
revelando até onde podem subir na escala socioeconómica os indivíduos talentosos de origem humilde. 
Blau e Ducan enfatizam a importância da educação e da formação para as hipóteses de sucesso dos 
indivíduos. Na sua opinião, a mobilidade ascendente é, de uma forma geral, característica das sociedades 
industriais e contribui para a estabilidade e a integração social. 
 
Mobilidade descendente 
Embora a mobilidade descendente seja menos comum do que a ascendente, é ainda assim um fenómeno 
bastante difundido. A mobilidade descendente intrageracional é também comum. Este tipo de mobilidade 
está muitas vezes  
associado a problemas psicológicos e a ansiedade, dado os indivíduos deixarem de ser capazes de 
manter o estilo de vida a que estavam habituados. 
 
A reestruturação das empresas e o emagrecimento são os principais motivos que levam a estas mudanças. 
Face à crescente competição global, muitas empresas reduziram as suas forças de trabalho. Foram 
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extintos empregos de colarinho branco e azul a tempo inteiro – e substituídos por ocupações mal pagas a 
tempo parcial. 
 
Mobilidade social na Grã-Bretanha 
Os níveis gerais de mobilidade foram estudados extensivamente na Grã-Bretanha, no período pós-guerra 
– embora uma vez mais virtualmente toda a pesquisa se tenha concentrado nos homens. 
 
No conjunto, Glass concluiu que a Grã-Bretanha não era uma sociedade particularmente “aberta”. Embora 
existisse uma boa percentagem de mobilidade, a maior parte desta era de pequeno alcance. A mobilidade 
ascendente era muito mais comum do que a descendente, e estava sobretudo concentrada nos níveis 
médios da estrutura de classes. 
 
No Estudo de Mobilidade de Essex, os autores descobriram que cerca de um terço das pessoas em 
cargos elevados de colarinho branco ou cargos técnicos provinha de famílias de trabalhadores manuais. 
 
Género e mobilidade social 
Embora a maior parte da pesquisa sobre mobilidade social de centre nos homens, nos últimos anos 
começou a ser prestada maior atenção aos padrões de mobilidade entre as mulheres. 
Conclusão e sumário nas páginas 306, 307 e 308 
 

Capitulo 8 – Pobreza, Previdência e Exclusão Social  
A pobreza 
Os sociólogos e investigadores têm favorecido duas abordagens diferentes sobre a pobreza: 

• Pobreza absoluta – esta enraizada na ideia de subsistência. 
• Pobreza relativa – que relaciona a pobreza com o padrão de vida geral prevalecente numa 

sociedade. Os defensores do conceito de pobreza relativa afirmam que a pobreza é culturalmente 
definida e não deve ser medida de acordo com um padrão de privação universal. É errado assumir 
que as necessidades humanas são idênticas em todo o lado – de facto, elas diferem entre 
sociedades e no seio destas. 

 
Medir a pobreza 

• Medidas oficiais de pobreza 
• Medidas subjectivas de pobreza – em vez de se apoiarem em estatísticas de rendimento, os 

estudos de Townsend viraram-se para o entendimento subjectivo da pobreza. 
 
Padrões recentes de pobreza no Reino Unido 
A Fundação Joseph Rowntree e o NeW Policy Institute compilaram uma lista e 50 indicadores de pobreza 
e exclusão social que são monitorizados anualmente de forma a avaliar a eficácia dos programas de 
erradicação da pobreza. 
 
A entrada das mulheres no mercado de trabalho tem significado uma divisão crescente entre agregados 
de “trabalho rico”, caracterizados por terem dois assalariados, e de “trabalho pobre”, onde ninguém está 
activo no mercado de trabalho. 
 
Quem são os pobre? 
É impossível apresentar um perfil para descrever “os pobres”, a face da pobreza é diversa e encontra-se 
em constante mutação. Porém, é mais provável que certas pessoas de certas categorias vivam num 
estado de pobreza do que outras. Muitas vezes pessoas que estão em desvantagem noutros aspectos da 
vida têm maiores hipóteses de serem pobres. 
As causas mais importantes do aumento da pobreza infantil são as taxas de desemprego, o aumento da 
proporção de trabalho mal pago e o número cada vez maior de famílias monoparentais. 
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Explicar a pobreza 
As explicações da pobreza podem ser agrupadas em duas categorias principais: 

• As teorias que consideram os indivíduos pobres responsáveis pela sua própria pobreza – teoria da 
“culpabilização da vitima” 

• As teorias que consideram a pobreza como produzida pelas forças estruturais da sociedade 
“teoria da culpabilização do sistema”. 

Oscar Lewis lançou uma das mais influentes destas teorias, argumentando que existe uma cultura da 
pobreza entre muitas pessoas pobres. De acordo com Lewis, a pobreza não é o resultado de 
inadequações individuais, mas de uma atmosfera social e cultural mais lata na qual as crianças pobres são 
socializadas. A cultura da pobreza é transmitida entre gerações porque os jovens desde cedo não vêem 
razão para aspirar a algo mais. M vez disso, resignam-se fatalisticamente a uma vida de empobrecimento. 
A tese da cultura da pobreza teve um novo desenvolvimento pelo sociólogo americano Charles Murray. Os 
indivíduos que são pobres “sem culpa própria” - viúvos, órfãos ou incapacitados – fazem parte de uma 
categoria diferente daqueles que pertencem à cultura da dependência. Com este termo, Murray refere-se 
às pessoas pobres que dependem das provisões da segurança social em vez de entrarem no mercado de 
trabalho. 
Em vez de se orientarem para o futuro e lutarem por uma vida melhor, os dependentes da segurança 
social contentam-se em aceitar as ajudas. O estado-providência, argumenta, corroeu o estímulo das 
pessoas para trabalharem. 
 
Pobreza e mobilidade social 
Uma percentagem substancial de pessoas pobres gozaram, numa altura ou noutra, de condições 
económicas superiores ou pode-se esperar que acabarão por sair da pobreza no futuro. Uma pesquisa 
recente revelou uma quantidade significativa de mobilidade para dentro e para fora da pobreza: um 
número surpreendente de pessoas escapa com sucesso à pobreza, mas um número maior do que o que 
se pensava anteriormente vive na pobreza em determinada altura das suas vidas. 
 
A controvérsia da subclasse 
Subclasse- um segmento da população que vive em situações severamente desvantajosas nas margens 
da sociedade.  

• Antecedentes do debate em torno da subclasse – as velhas barreiras racistas estão a desaparecer; 
os negros estão “presos” em guetos em virtude de desvantagens económicas. 

• A subclasse, a União Europeia e a imigração – nos Estados Unidos, muito do debate em torno da 
subclasse centra-se em torno da sua dimensão étnica. Na Europa, tal sucede também cada vez 
mais; a tendência para a divisão económica e a exclusão social agora característica da América 
parece estar a fortificar-se tanto na Grã-Bretanha como noutros países da Europa Ocidental. A 
subclasse está estreitamente ligada a questões de raça, etnicidade e migração. 

• Existe uma subclasse na Grâ-Bretanha – após os escritos iniciais sobre os EUA, Charles Murray 
aplicou subsequentemente os seus argumentos ao reino Unido. De acordo com este autor, não 
existe ainda uma subclasse claramente definida na Grâ-Bretanha, mas está a desenvolver-se 
rapidamente. Incluirá não só membros de minorias étnicas, mas brancos de áreas empobrecidas 
onde a desintegração social está a avançar. 
Ducan Gallie é um dos sociólogos que argumenta que existem poucas bases para a ideia da 
existência de uma subclasse com uma cultura distinta. 
Avaliação – como pode nós dar sentido a estas abordagens contraditórias da subclasse? A 
pesquisa sociológica apoiará a ideia da existência de uma classe distinta de pessoas em 
desvantagem unidas por oportunidades de vida semelhantes? A ideia de subclasse foi introduzida 
nos EUA e continua a fazer sentido nesse país. Nos EUA os extremos da riqueza e de pobreza 
são mais vincados do que na Europa Ocidental. 
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Exclusão social  
Na Europa, a maioria dos investigadores prefere a noção de exclusão social, em vez utilizar o conceito de 
subclasse.  
Exclusão social – entende-se as formas pelas quais os indivíduos podem ser afastados do pleno 
envolvimento na sociedade.  
É também uma questão diferente da pobreza em si. Foca a atenção num conjunto mais amplo de factores 
que impedem que os indivíduos ou grupos tenham oportunidades que estão abertas à maioria da 
população. 
A exclusão e inclusão podem ser vistas em termos económicos, políticos ou sociais: 

• Exclusão económica – os indivíduos e comunidades podem viver e exclusão da economia tanto 
em termos da produção como do consumo. 

• Exclusão politica – a participação popular na política é uma pedra angular dos estados 
democráticos liberais. 

• Exclusão social – a exclusão pode também ser vivida no domínio da vida social e comunitária. As 
áreas que sofrem de um elevado grau de exclusão social podem ter instalações comunitárias 
limitadas, como parques, campos desportivos, centros culturais e teatros. Os níveis de 
participação cívica são frequentemente baixos. 

Ao considerarmos o fenómeno de exclusão social devemos estar conscientes, por um lado, da interacção 
entre acção e a responsabilidade humana e, o outro, do papel desempenhado pelas forças sociais na 
moldagem das situações em que as pessoas se encontram. 
 
Formas de exclusão social  
As investigações têm focado tópicos tão diversos como o alojamento, a educação, o mercado de trabalho, 
o crime, os jovens e os idosos. Iremos agora olhar brevemente para três exemplos de exclusão que têm 
atraído a atenção na Grã-Bretanha, bem como noutros países industrializados: 

• Alojamento e bairros – a natureza da exclusão social pode ser observada claramente no sector da 
habitação. A estratificação no mercado de habitação ocorre a nível de agregado como da 
comunidade. 

• Jovens – poderíamos pensar que os jovens não serão prováveis candidatos à exclusão social. 
Porém a transição da adolescência para a vida adulta é problemática. Muitos jovens lutam por se 
integrar na sociedade e vêem-se excluídos da mesma de muitas maneiras. 

• Áreas rurais – Alguns trabalhadores sociais e prestadores de cuidados acreditam que os desafios 
da exclusão na província são tão grandes, se não mesmo maiores, como nas cidades. O acesso 
ao transporte é um dos principais factores que afectam a exclusão rural. Se um agregado possui 
ou tem acesso a um carro, é mais fácil permanecer integrado na sociedade. 

 
Os sem-abrigo 
A maioria das pessoas pobres vive em algum tipo de casa ou abrigo permanente. Aquelas que não o 
fazem, os sem-abrigo, tornaram-se bastante visíveis nas ruas das cidades nos últimos vinte anos. A falta 
de lugar de residência permanente é uma das formas mais extremas da exclusão social. 
 
Crime e exclusão social  
Defendem que nas sociedades das modernidades tardia existe uma tendência para o afastamento dos 
objectivos integradores (baseados nos direitos de cidadania) e para a institucionalização de dispositivos 
sociais que aceitam ou até promovem a exclusão de certos cidadãos. As taxas de crime podem estar a 
reflectir o facto de um número crescente de pessoas não se sentirem valorizadas – ou sentirem que têm 
um investimento – nas sociedades em que vivem. 
 
A segurança social e a reforma do estado-providência 
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Muitos países industrializados e em vias de industrialização no mundo de hoje são estado-providência – 
isto é, estados em que o governo desempenha um papel central na redução de desigualdades entre a 
população através da provisão ou subsídio de certos bens e serviços. 
Uma das diferenças principais entre os modelos de segurança social reside no modo de disponibilização 
dos benefícios às populações. Em sistemas de previdência que fornecem benefícios universais, a 
previdência quando necessária é um direito que deve ser usufruído igualmente por todos, 
independentemente do nível de rendimento ou do estatuto económico. 
A avaliação dos meios refere-se ao processo pelo qual os candidatos à segurança social são tidos como 
elegíveis ou não elegíveis para um dado serviço. 
 
Esta distinção entre benefícios universais e benefícios com base na avaliação dos meios expressa-se a 
nível politico em duas abordagens distintas da previdência social. Os apoiantes da visão institucional da 
previdência social argumentam que o acesso aos serviços da segurança social devem ser proporcionados 
a todas as pessoas como um direito. Aqueles que adoptam uma visão residualista acreditam que a 
segurança social deve apenas ser disponibilizada aos membros da sociedade que verdadeiramente 
precisam de ajuda e que são incapazes de satisfazer as suas próprias necessidades de previdência. 
 
As teorias do estado-providência 
A face da segurança social é diferente de país para país, porém no seu conjunto as sociedades 
industrializadas devotaram uma grande parte dos seus recursos para responder a necessidades públicas. 
Têm sido avançadas muitas teorias para explicar a evolução do estado-providência. 

• Marshall: direitos de cidadania – escrevendo nos anos 60, Marshall via na segurança social um 
resultado do desenvolvimento progressivo dos direitos de cidadania a par do crescimento das 
sociedades industrializadas. 

• Esping-Andersen: os três mundos da segurança social – compara os sistemas de previdência 
ocidentais e apresenta uma tipologia tripartida de “regimes de previdência”. Ao criar esta tipologia, 
ele avaliou o nível de segurança social não comercializável – designação que significa 
simplesmente o grau de independência do mercado dos serviços da previdência social. 
Ao comparar políticas de pensões, de desemprego e de subsídios entre países, ele identificou os 
três tipos seguintes de sistemas de previdência: 
       *** Social-democrata – os serviços de segurança social são subsidiados pelo estado e 
disponibilizados a todos os cidadãos (benefícios universais). 
       *** Conservador-corporatista – o montante de benefícios a que um cidadão tem direito 
depende da sua posição na sociedade. 
       *** Liberal – a segurança social está altamente comercializada e é vendida no mercado. 

 
A emergência do estado-providência britânico 
O estado-providência como actualmente o conhecemos foi criado em meados do século XX, no 
seguimento da II Guerra Mundial; porém, as suas raízes recuam à época da Rainha Isabel I. 
Para manter a ordem social e reduzir as desigualdades acarretadas pelo capitalismo, foi necessário 
oferecer assistência aos membros da sociedade que se encontraram na periferia da economia de mercado. 
As Leis dos Pobres foram a primeira tentativa do governo para impor alguma ordem na provisão de ajuda 
e assistência aos pobres e doentes. 
 
A reforma do estado-providencia 

• O “retrocesso” conservador – o consenso político acerca dos objectivos do estado-providencia 
começou a fragmentar-se nos anos 70 e intensificou-se durante os anos 80, quando as 
administrações de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e de Ronald Reagan nos EUA tentaram 
fazer “recuar” o estado-providencia. 

• Avaliando o “retrocesso” conservador – em que medida os governos conservadores dos anos 
80 tiveram sucesso no recuo do estado-providencia? 
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Embora ambas as administrações tenham entrado em funções com a intenção expressa de cortar 
os gastos da previdência, Pierson argumenta que os obstáculos ao retrocesso da previdência 
foram, em ultima instancia, superiores ao que qualquer governo poderia superar. A razão para tal 
reside na forma como a politica social se desenvolveu ao longo do tempo: desde o seu inicio que o 
estado-providencia e as suas instituições deram origem a eleitorados específicos que defendiam 
activamente os benefícios que recebiam contra os esforços políticos para os reduzir. 
Os políticos descobriram que o retrocesso do estado-providencia estava longe de ser a imagem 
oposta da sua expansão. Como resultado, emergiu um novo tipo de actividade politica: foram 
feitas tentativas para minimizar a oposição compensando os grupos “perdedores” ou trabalhando 
para prevenir a formação de alianças entre grupos de interesse. 
Pierson vê o estado-providencia como estando debaixo de severa tensão, mas rejeita a noção de 
que está “em crise”. Argumenta que os gastos sociais foram mantidos razoavelmente constantes e 
os componente-chave do estado-providencia permaneceram no lugar. Embora não negue o 
grande crescimento de desigualdades como resultado da reforma da segurança social nos anos 
80, salienta que no conjunto a politica social não foi reformada como foram as relações industriais 
ou as politicas reguladoras. 

• Prioridade recente na reforma da segurança social – a reforma da previdência permaneceu 
uma prioridade de topo para o governo do New Labour (Novo Partido Trabalhista) que assumiu o 
poder na Grã-Bretanha em 1997. 
O estado-providencia é ele próprio muitas vezes parte do problema, criando dependências, 
oferecendo um “subsídio” em vez de “ajuda”. Tal gerou grandes burocracias que agora lutam por 
gerir problemas sociais na sua forma plena, em vez de lidar com eles antecipadamente na sua 
origem. Tal abordagem não revelou sucesso na redução da pobreza ou na redistribuição de 
rendimento através da população. Argumenta-se que a maioria da redução na pobreza decorre de 
aumentos gerais na riqueza e não da política social. 
Argumentando que as velhas soluções para a pobreza e a desigualdade já não eram aplicáveis, o 
New Labour avançou com a ideia de um contrato de previdência entre o estado e os cidadãos 
baseado nos direitos e responsabilidades de ambos. 
Entre as reformas mais significativas introduzidas pelo governo do New Labour estão os 
programas de incentivo ao trabalho cuja intenção é mover os receptores de assistência pública 
para trabalhos remunerados. 
O New Labour também promoveu acções para melhorar a capacidade social dos indivíduos e das 
comunidades, para se “auto-ajudarem”, apoiando iniciativas locais destinadas a reduzir a pobreza. 
Foram criadas em todo o país zonas sob o controlo das comunidades locais nas áreas da saúde, 
do emprego e da educação, permitindo aos políticos locais desenhar soluções apropriadas às 
necessidades dos residentes. 
Conclusão e sumário nas páginas 342, 343,344. 

 

Capitulo 9 – As cidades e os Espaços Urbanos 
Greenwich Village, segundo o sociólogo Mitchell Duneier, é um bairro que se “oferece aos ricos e aos 
sem-abrigo, aos doutorados e aos que não têm escolarização, no mesmo passeio e ao mesmo tempo. 
O passeio de Greenwich Village é um microcosmo dos fortes contrastes e desigualdades que caracterizam 
as grandes cidades do mundo. A globalização e a disseminação da tecnologia de informação estão a 
intensificar os processos de urbanização arrastando grande número de pessoas para as cidades e aí 
concentrando a economia. 
Mais do que nunca, as grandes cidades do mundo albergam tanto grandes concentrações de poder e 
riqueza como desconcertantes situações de desigualdade e pobreza. 
 
Características do Urbanismo Moderno 
As cidades mais povoadas dos países industrializados chegam a atingir os vinte e cinco milhões de 
habitantes e as conurbações urbanas – conjuntos de cidades formando vastas áreas construídas – 
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podem ter muitos mais. A forma mais extrema da estrutura urbana actual é representada pelo que se 
designou como megalópolis, a “cidade as cidades”. 
 
O desenvolvimento das cidades modernas 
A expansão das cidades é uma consequência do aumento da população, bem como da migração de 
pessoas das zonas rurais, aldeias e vilas. Esta migração tinha frequentemente um carácter internacional, 
com as pessoas das áreas rurais a mudarem-se para as cidades de outros países. 
Alguns encaravam as cidades como representantes da “virtude civilizada”, a fonte do dinamismo e da 
criatividade cultural. Para estes autores, as cidades maximizam as oportunidades de desenvolvimento 
cultural económico e proporcionam uma existência confortável e agradável. Outros estigmatizaram a 
cidade como um inferno cheio de fumo e de multidões agressivas e desconfiadas, carregada de crimes, 
violência e corrupção. 
A extensão da pobreza urbana e as grandes diferenças entre os bairros da cidade foram os principais 
factores que estiveram na origem dos primeiros estudos sociológicos sobre a vida urbana. 
 
Teorias do Urbanismo 

• A escola de Chicago – merecem atenção especial dois conceitos desenvolvidos pela “Escola de 
Chicago”: 
       ***Abordagem ecológica – a analise urbana. 
       ***Caracterização do urbanismo – como um modo de vida. 
A Ecologia Urbana – ecologia é um termo oriundo da Física, é o estudo da adaptação de 
organismos vegetais e animais ao seu meio-ambiente. As cidades não crescem ao acaso, mas de 
acordo com a s características do meio ambiente. As cidades organizam-se em “áreas naturais” 
por meio de processos de competição, invasão e sucessão – os quais têm lugar na ecologia 
biológica. Podemos encarar as cidades como sendo formadas por círculos concêntricos, divididos 
em segmento. No interior ficam as áreas centrais, que misturam a prosperidade das grandes 
empresas com a decadência dos edifícios de habitação. Para lá destas ficam bairros antigos, que 
alojam trabalhadores manuais com empregos estáveis. Um pouco mais longe ficam os subúrbios, 
onde tendem a residir os grupos com rendimentos mais elevados. 
A Ecologia Urbana foi mais tarde retomada e desenvolvida por vários autores, em especial por 
Amos Hawley. Em vez de concentrar a sua atenção na competição por recursos escassos, tal 
como o tinham feito os seus antecessores, Hawley salienta a interdependência das diferentes 
áreas da cidade. 

• O urbanismo como um modo de vida – nas cidades, salienta Wirth, um grande número de 
pessoas vivem muito próximas umas das outras, sem se conhecerem pessoalmente – um 
contraste fundamental com as pequenas aldeias tradicionais. Wirth aceita que a densidade da vida 
social nas cidades dá origem à formação de bairros com características distintas, alguns dos quais 
preservam as características de pequenas comunidades. A teoria de Wirth é importante, porque 
reconhece que o urbanismo não é apenas parte da sociedade, mas exprime e influencia a 
natureza do sistema social mais global. 
Claude Fisher formulou uma interpretação para explicar porque é que o urbanismo em larga 
escala tem tendência para promover subculturas diversas, em vez aglutinar toda a gente numa 
massa anónima. Segundo ele, os que vivem nas cidades podem colaborar com outras pessoas de 
origens ou interesses semelhantes para desenvolverem relações locais. Além disso, podem juntar-
se a grupos religiosos, étnicos e políticos distintos e a outros grupos subculturais. Quando chegam, 
são atraídos para áreas onde vivem outras pessoas com origens linguísticas e culturais 
semelhantes, e assim se formam novas estruturas subcomunitárias. As cidades modernas 
implicam frequentemente relações sociais impessoais e anónimas, mas são também fonte de 
diversidade e, por vezes, de intimidade. 

 
O urbanismo e o ambiente criado 
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As teorias do urbanismo mais recentes salientam que o urbanismo não é um processo autónomo e que 
deve ser analisado em conjunto com os principais padrões da mudança política e económicas. 

• Harvey: A reestruturação do espaço – o urbanismo, realça Harvey, é uma das características do 
meio ambiente criado que a expansão do capitalismo industrial produziu. No urbanismo moderno, 
salienta Harvey, o espaço é permanentemente reestruturado. 

• Castells salienta que a forma espacial de uma sociedade esta intimamente relacionada com os 
mecanismos gerais do seu desenvolvimento. A disposição e as características arquitectónicas das 
cidades e dos arredores exprimem lutas e conflitos entre diferentes grupos da sociedade. 
Por contraste com os sociólogos da Escola de Chicago, Castells vê a cidade não só como uma 
localização distinta – a área urbana -, mas como parte integral de processos de consumo colectivo, 
o qual é por sua vez, uma dimensão inerente ao capitalismo industrial. 
O aspecto físico das cidades é, portanto, um produto tanto das forças de mercado como do poder 
do governo. No entanto, a natureza do ambiente criado não resulta apenas das actividades dos 
ricos e poderosos. Castells sublinha a importância das lutas dos grupos desprivilegiados para 
alterarem as suas condições de vida. 

• Avaliação – ao contrário da abordagem ecológica, Harvey e Castells não colocaram a ênfase nos 
processos espaciais “naturais”, mas na forma como a terra e o ambiente criado são um reflexo dos 
sistemas do poder social e económico. 
John Logan e Harvey Molocht sugeriram uma abordagem que relaciona directamente as 
perspectivas de autores como Harvey e Castells com certos aspectos da perspectiva ecológica. 
Logan e Molocht estão de acordo com Harvey e Castells quanto ao facto de as características 
gerais do desenvolvimento económico, que se estendem nacional e internacionalmente, afectarem 
a vida urbana e forma bastante directa. Mas, em sua opinião, estes factores económicos e longo 
alcance são “filtrados” pela acção das organizações locais, incluindo as actividades económicas 
do bairro, dos bancos e dos organismos governamentais, em conjunto com as actividades dos 
compradores particulares de casas. 

 
Tendências no desenvolvimento urbano Ocidental 

• A suburbanização – alguns convertidos à vida nas grandes cidades olharam com desdém para a 
grande expansão dos subúrbios, com as suas vivendas semi-separadas e os jardins bem 
arranjados cobrindo as zonas limítrofes das cidades inglesas. 

• A decadência dos centros das cidades – a “debandada para os subúrbios” teve consequências 
dramáticas na saúde e vitalidade tanto dos centros urbanos britânicos, como americanos. A 
decadência dos centros urbanos que marcou todas as grandes cidades americanas nas últimas 
décadas é uma consequência directa do crescimento dos subúrbios. 

• Conflito urbano – numa era da globalização, movimento e rápida mudança, as grandes cidades 
tornaram-se expressões concentradas e intensificadas dos problemas sociais que afligem a 
sociedade como um todo. 

• Renovação urbana – uma politica de renovação urbana é particularmente desafiante porque 
exige acção simultânea em múltiplas frentes. 

• Em direcção ao Renascimento Urbano: 
       *** A renovação urbana não é apenas a recuperação das áreas dos centros da cidade, mas 
também o desenvolvimento sustentável das regiões em redor da cidade. O início do século XXI 
apresenta três grandes oportunidades para a mudança: 
        1- Revolução tecnológica – produziu novas formas de tecnologia e informação e novos 
modos de trocar informação. 
        2- A crescente ameaça ecológica despoletou a necessidade de desenvolvimento sustentável. 
        3- Uma transformação social alargada pode ser sentida num aumento da esperança de vida 
e o significado das escolhas de vida nas vidas profissionais e pessoais das pessoas. 
       *** Gentrificação e “reciclagem urbana” - a renovação de edifícios antigos para novos usos – 
tornou-se bastante comum nas grandes cidades. Esse processo faz parte, às vezes de programas 
de planeamento, mas mais frequentemente é o resultado da gentrificação – a renovação de 
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edifícios em bairros degradados para serem utilizados por grupos com rendimentos mais elevados, 
ou para servirem para equipamentos dedicados a servi-los, como lojas e restaurantes. 

 
Urbanização no mundo em desenvolvimento 
Manuel Castells refere-se às megacidades como uma das principais características da urbanização do 
terceiro milénio. Não se definem apenas pelo seu tamanho – apesar de ser uma vasta aglomeração de 
pessoas – mas também pelo seu papel como pontos de ligação entre populações humanas enormes e a 
economia global. As megacidades são bolsas concentradas de actividades através das quais flúem a 
politica, os media, as comunicações, as finanças, e a produção. 
 
Desafios da urbanização no mundo em desenvolvimento 

• Implicação economicas – à medida que um número crescente de agricultores e trabalhadores 
desqualificados imigra para os centros urbanos, a economia formal luta, muitas vezes, para 
absorver este fluxo como força de trabalho. Na maioria das cidades no mundo em 
desenvolvimento, é a economia informal que permite aos que não conseguem encontrar trabalho 
para sobreviverem. 
A economia informal não tem impostos e não é regulada. Também é menos produtiva do que a 
economia formal. 

• Os desafios do ambiente – apesar de todas as cidades enfrentarem problemas ambientais, as 
dos países em desenvolvimento confrontam-se com riscos particularmente severos.  

• Efeitos sociais – muitas áreas urbanas nos países em desenvolvimento estão sobrelotadas e sem 
reservas. A pobreza está disseminada e os serviços sociais existentes não conseguem ir ao 
encontro das necessidades de assistência médica, de aconselhamento do planeamento familiar, 
educação e formação. O desequilíbrio da distribuição das faixas etárias nos países em 
desenvolvimento ajuda às suas dificuldades económicas e sociais. 

 
O futuro da urbanização no mundo em desenvolvimento 
Ao considerar o objectivo dos desafios que enfrentam as áreas urbanas nos países em desenvolvimento, 
pode ser difícil perspectivar a mudança e o desenvolvimento. As condições de vida em muitas das maiores 
cidades do mundo parecem declinar mais nos próximos anos. Mas o quadro não é de todo negativo: 

• Em primeiro lugar – apesar de, muitos países, as taxas de natalidades continuarem elevadas, têm 
uma grande probabilidade de decrescerem nos próximos anos à medida que a urbanização 
aumenta. 

• Em segundo lugar – a globalização apresenta importantes oportunidades para as áreas urbanas 
nos países em desenvolvimento. 

 
As cidades e a globalização 
Nos tempos pré-modernos, as cidades eram entidades autodelimitadas que se mantinham afastadas das 
áreas predominantemente rurais em que se localizavam. 
 
As Cidades globais 
O papel das cidades na nova ordem global tem atraído a atenção dos sociólogos. A globalização é muitas 
vezes pensada em termos de dualidade entre o nível nacional e o global. 
Saskia Sassen foi uma das principais contribuidoras para o debate sobre as cidades e a globalização. 
Utiliza o termo cidade global para referir aos centros urbanos que são a sede de grandes empresas 
transnacionais e de uma superabundante oferta de serviços financeiros, tecnológicos e de consultadoria. 
Contudo, na nova economia global, a elação entre as cidades e as áreas circundantes que são altamente 
periféricas a este processo de crescimento económico. 
 
A desigualdade e a cidade global 
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A nova economia global é muito problemática de muitas maneiras. Em mais lado algum isto pode ser mais 
claro do que nas novas dinâmicas das desigualdades visíveis na cidade global. A justaposição entre o 
centro de negócios da cidade e as zonas centrais empobrecidas de muitas cidades globais deveriam ser 
vistas como fenómenos inter-relacionados, tal como nos lembram Sassen e outros. 
Os que trabalham na economia e nos serviços globais usufruem salários elevados e as zonas em que 
habitam são gentrificadas. Ao mesmo tempo, os trabalhos de produção mais ortodoxos perdem-se e o 
próprio processo de gentrificação cria um vasto conjunto de salários de baixo custo – em restaurante, 
hotéis e boutiques. A habitação com preços acessíveis é rara nas zonas gentrificadas, forçando a 
expansão de bairros de baixos rendimentos. 
 
Governar as cidades na era global 
Tal como a globalização, a urbanização tem efeitos tanto criativos como destrutivos nas cidades. Por um 
lado, permite a concentração das pessoas, bens, serviços e oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, 
fragmenta e enfraquece a coerência dos locais, tradições e redes existentes. 
 
Gerir o global 
Apesar de a globalização estar a agravar muitos dos desafios que afrontam as cidades em torno do mundo, 
também tem dado espaço para que as cidades e os governos locais desempenham um papel político 
revitalizado. As cidades que se tornaram mais importantes do que nunca como estados-nação são 
crescentemente incapazes de gerir as tendências globais. 
Jordi Borja e Manuel Castells argumentam que existem três campos principais nos quais as autoridades 
locais podem agir efectivamente para gerir as forças globais: 

• Em 1º lugar – as cidades contribuem para a produtividade económica e para a concorrência ao 
gerir o “habitat” local – as condições e serviços que formam a base social para a produtividade 
económica. 
• Em 2º lugar – as cidades desenvolvem um importante papel em assegurar a integração 
sociocultural entre as várias populações multi-étnicas. 
• Em 3º lugar – as cidades são importantes forças para a representação e gestão politica. 

 
As cidades como agentes políticos, económicas e sociais 
Nas cidades, um grande número de organizações, instituições e grupos cruzam caminhos. Estes elos 
podem conduzir a acções colectivas e conjuntas nas quais as cidades actuam como agentes sociais nas 
esferas políticas, económicas, culturais e nos média. 

• O papel dos presidentes da câmara – Os presidentes da câmara das grandes cidades são 
capazes de dar uma liderança personalizada que pode ser crucial na promoção das agendas urbanas 
e promover um perfil internacional das cidades. 

Conclusão e sumário nas páginas 598 e 599 
 

Capitulo 10 – O trabalho e a vida económica 
Somos sistematicamente confrontados com o discurso do “fim das carreiras”, com notícias sobre fusões 
empresariais e redução do número de efectivos, e discursos contraditórios sobre o impacto das 
tecnologias de informação no local de trabalho. Todavia, para além destes aspectos públicos dos padrões 
de trabalho contemporâneo, os sociólogos estão interessados em saber de que forma as mudanças no 
trabalho afectam a vida privada dos indivíduos e das famílias. 
 
Sennett compara e contrasta as vidas e carreiras de pais e filhos para focar a transformação ocorrida na 
experiência do trabalho. 
 
O que é o trabalho? 
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Para a maioria dos indivíduos o trabalho é, de todas as actividades, a que ocupa a maior parte das suas 
vidas. Associamos, frequentemente, a noção de trabalho a escravidão – um conjunto de tarefas que 
pretendemos minimizar e, se possível, a que queremos escapar. 
O trabalho é mais do que escravidão, ou as pessoas não se sentiriam tão perdidas e desorientadas 
quando ficam desempregadas. 
Mesmo quando as condições de trabalho são relativamente desagradáveis e as tarefas a realizar 
monótonas, o trabalho tende a ser um elemento estruturante na constituição psicológica das pessoas e no 
ciclo das suas actividades diárias.  
Há diversas características do trabalho que são relevantes a este respeito: 

• Dinheiro 
• Nível de actividade 
• Variedade 
• Estrutura temporal 
• Contactos sociais 
• Identidade pessoal 

 
O trabalho remunerado e não remunerado 
Muitos tipos de trabalho não se inserem dentro das categorias ortodoxas do trabalho remunerado. Muito 
do trabalho realizado na economia informal não é registado directamente nas estatísticas oficiais de 
emprego. O termo economia informal – refere-se a transacções fora da esfera do emprego regular, que 
implicam, por vezes, a troca de dinheiro por serviços prestados, mas que também implicam 
frequentemente a troca directa de bens de serviços. 
A economia informal inclui não apenas transacções «ocultas» de dinheiro, como muitas formas de auto-
aprovisionamento que as pessoas efectuam em casa e fora delas. 
 
Trabalho remunerado ou não – pode ser definido como a realização de tarefas que envolvem o dispêndio 
de esforço mental e físico., com o objectivo de produzir bens e serviços para satisfazer necessidades 
humanas.  
Ocupação ou emprego – é um trabalho efectuado em troca de um apagamento ou salário regular. O 
trabalho é, em todas as culturas, a base da economia. 
Sistema económico – consiste em instituições que tratam da produção e distribuição de bens e serviços. 
 
Tendências no sistema ocupacional 
O trabalho é sempre intrínseco a todo o sistema económico. Nas sociedades modernas, o sistema 
económico depende da produção industrial. 
A indústria moderna está em constante transformação – o desenvolvimento tecnológico é uma das suas 
principais características.  
Tecnologia – entende-se o uso da ciência na invenção e desenvolvimento de maquinas para atingir uma 
maior produtividade. 
 
A economia de conhecimento 
Alguns observadores alegam que estamos a entrar numa fase de desenvolvimento que vai além da era 
industrial. Tem sido utilizada uma variedade de termos para caracterizar esta nova ordem social, tais como 
os de sociedade pós-industrial, era da informação e “nova economia”. O termo mais utilizado tem sido 
a economia do conhecimento. 
 
Economia do conhecimento – em termos gerais entende-se por tal uma economia na qual as ideias, a 
informação e as formas de conhecimento sustentam a inovação e o crescimento económico. Uma 
economia do conhecimento é aquela em que grande parte da força de trabalho está envolvida não na 
produção material ou distribuição de bens materiais, mas na sua concepção, desenvolvimento, tecnologia, 
marketing, vendas e serviços. 
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Indústrias baseadas no conhecimento – entende-se em sentido lato alta tecnologia, a educação e a 
formação, a pesquisa e o desenvolvimento, bem como o sector financeiro e de investimento. 
 
A divisão do trabalho e a dependência económica 
A existência de uma divisão do trabalho extremamente complexa e diversificada constitui uma das 
características mais distintas do sistema económico das sociedades modernas. Por outras palavras, o 
trabalho divide-se em numerosas ocupações diferentes, em que as pessoas se especializam. 
 
O contraste entre a divisão do trabalho nas sociedades tradicionais e nas modernas é verdadeiramente 
extraordinário. Mesmo nas maiores sociedades tradicionais, não havia normalmente mais do que vinte ou 
trinta ofícios principais, juntamente com escassas ocupações especializadas, como as negociantes, 
soldado ou padre. No sistema industrial moderno, existem milhares de ocupações distintas. 
 
Uma das principais características das sociedades modernas é a enorme expansão da interdependência 
económica. 
 
Para Marx, a mutação para a industrialização e o trabalho remunerado iria por certo desembocar na 
alienação entre os trabalhadores. Seriam obrigados a desempenhar tarefas rotineiras e monótonas que 
despiriam o seu trabalho do seu valor criativo intrínseco. 
Durkheim – a especialização de papéis iria fortalecer a solidariedade social no âmbito das comunidades. 
Em vez de viverem em unidades isoladas e auto-suficientes, as pessoas estariam ligadas entre si por 
laços de dependência mútua. A solidariedade seria reforçada através de relacionamentos multidireccionais 
de produção e consumo. 
 
O Taylorismo e o Fordismo 
A gestão científica, como Taylor lhe chamou, implicava o estudo pormenorizado dos processos 
industriais, de modo a dividi-los em operações simples que podiam ser cronometradas e organizadas com 
exactidão. de acordo com Taylor, todas as tarefas podem ser examinadas rigorosa e objectivamente de 
forma a determinar a “melhor via” para serem levadas a cabo. 
O Taylorismo como gestão científica veio a ser chamada, não era meramente um estudo académico – 
teve um impacto generalizado na organização da produção industrial e na tecnologia. 
 
O Fordismo – um desenvolvimento dos princípios de gesta de Taylor, é o nome usado para designar o 
sistema de produção em série associado à criação de mercados de massa. 
 
Enquanto o Taylorismo se centrou na forma mais eficiente de executar tarefas separadas, o Fordismo 
avançou um pouco mais ligando essas mesmas tarefas outrora separadas num sistema de produção fluido 
e contínuo. 
 
As limitações do Fordismo e do Taylorismo 
A dada altura, parecia que o Fordismo representava o futuro provável da produção industrial em geral. Tal 
acabou por não acontecer. O sistema só pode ser desenvolvido em indústrias, como o automóvel, que 
fabriquem produtos estandardizados para grandes mercados; o estabelecimento de linhas de produção 
mecanizadas é muito dispendioso. 
 
O Fordismo e o taylorismo são aquilo a que alguns sociólogos industriais chamam sistemas de pequena 
responsabilidade. Aqueles que desempenham o trabalho são atentamente supervisionados e é-lhes 
conferida pouca autonomia de acção. 
Onde existem muitos postos de trabalho com pequena autonomia verifica-se um elevado nível de 
insatisfação e de absentismo dos trabalhadores, e o conflito industrial é habitual. 
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Num sistema de grande responsabilidade, por contraste, é permitido aos trabalhadores controlar o ritmo e 
mesmo o teor do trabalho conforme regras gerais. 
 
A transformação do trabalho 
Ocorrem importantes mudanças no consumo global; os mercados de massa que haviam contribuído para 
o sucesso do Fordismo estavam a ser suplantados por “nichos de mercado” de bens inovadores e de alta 
qualidade. 

• O Pós-Fordismo – um termo popularizado por Michael Piore e Charles Sabel – descreve uma 
nova era de produção económica capitalista, na qual a flexibilidade e a inovação são maximizadas por 
forma a ir de encontro às solicitações do mercado em matéria de produtos diversos e padronizados. 
O termo refere-se a um conjunto de mudanças simultâneas que ocorrem não só no domínio do 
trabalho e da vida económica, mas também na sociedade entendida como um todo. 
• A produção flexível – a ideia de produção flexível, ou especialização flexível, assenta na 
utilização de técnicas de produção inovadoras e de novas formas de tecnologia por pequenas equipas 
de trabalhadores altamente qualificados para produzir menores quantidades de bens mais 
individualizados que os oferecidos pela produção em massa. 
• A produção em grupo – a produção em grupo tem sido, por vezes, implementada conjuntamente 
com a automatização como forma de reorganização do trabalho. O objectivo principal é aumentar a 
motivação do trabalhador, permitindo que grupos de trabalhadores colaborem no processo de 
produção ao invés de exigir que cada um passe um dia inteiro a realizar uma tarefa única e repetitiva. 
Trabalho de equipa – em locais de trabalho não automatizado, os grupos de trabalho estão também a 
tornar-se populares como forma de desenvolver a eficiência e de melhorar a relação entre custo e 
eficiência no desenvolvimento de produtos e na resolução de problemas. 
• O «trabalhador polivalente» - a produção em grupo e o trabalho de equipa são vistos como 
promotores de uma força de trabalho “polivalente”, capaz de levar a cabo um conjunto alargado de 
tarefas, o que, por sua vez conduz ao aumento da produtividade e da qualidade de bens e serviços. 
       *** A formação no emprego – a “polivalência” encontra-se intimamente associada à ideia de 
formação e informação do empregado. Em lugar de empregar especialistas de uma área especifica, 
muitas empresas preferiram contratar trabalhadores não especializados capazes e com competência 
para desenvolverem novas capacidades no emprego. 
• Criticas ao Pós-Fordismo – uma critica comum é a de que os analistas pós-fordistas empolam a 
real dimensão do abandono das práticas Fordistas. Este argumento tem sido adoptado por aqueles 
que alegam estarmos a passar na actualidade por um período de “neo-fordismo”, isto é, por 
transformações das técnicas Fordistas tradicionais. 

 
As mulheres e o trabalho 
Até recentemente, nos países ocidentais o trabalho remunerado era uma característica predominante dos 
homens. Nas últimas décadas esta situação mudou radicalmente: há cada vez mais mulheres a entrar na 
força do trabalho. 

• As mulheres e o local de trabalho: uma visão histórica – o desenvolvimento da indústria moderna 
veio modificar muitas destas situações, com a separação entre a casa e o local de trabalho. Com o 
tempo e o progresso da industrialização, estabeleceu-se uma divisão crescente entre casa e local de 
trabalho. 
• O crescimento da participação das mulheres na actividade económica – durante os anos de 
guerra, as mulheres realizara funções anteriormente consideradas como exclusivas dos homens. Nos 
anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a divisão do trabalho com base no género mudou 
dramaticamente. Os homens continuam a ter taxas mais elevadas de actividade económica do que as 
mulheres. Porém, à medida que a proporção de mulheres na força de trabalho remunerado aumenta, 
entra em declínio a proporção de homens economicamente activos. 

 
Género e desigualdades no trabalho 
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Analisaremos três das principais desigualdades que as mulheres enfrentam no trabalho: 
• A segregação ocupacional – a segregação ocupacional com base no género refere-se ao facto 
de homens e mulheres estarem concentrados em diferentes tipos de trabalho, com base na ideia de 
uqe há «empregos para homens» e «empregos para mulheres». A segregação ocupacional possui 
componentes verticais e horizontais: 
       *** Segregação vertical – diz respeito à tendência para as mulheres se concentrarem em postos 
de trabalho com pouca autoridade e espaço para ascender, enquanto os homens ocupam posições 
mais poderosas e influentes. 
       *** Segregação horizontal – diz respeito à tendência para homens e mulheres ocuparem 
diferentes categorias de trabalho. 
• A concentração em empregos a tempo parcial – em décadas recentes, as oportunidades de 
trabalho a tempo parcial cresceram enormemente, em parte como resultado das reformas do mercado 
de trabalho para encorajar politicas de emprego flexíveis, em parte devido à expansão do sector de 
serviços. Os empregos a tempo parciais oferecem mais flexibilidade aos trabalhadores do que o 
trabalho a tempo inteiro. Por esta razão, estes empregos são muitas vezes os preferidos pelas 
mulheres que procuram equilibrar as obrigações da família e do trabalho. No entanto, o trabalho a 
tempo parcial tem desvantagens como a baixa remuneração, a precarização do trabalho e as 
oportunidades limitadas de carreira. 
• A disparidade de remunerações 

 
A desigualdade salarial 
Na actualidade, a probabilidade de as mulheres jovens com boas qualificações conseguirem um emprego 
lucrativo é idêntica à dos homens. Porém, este progresso no topo da estrutura ocupacional vai de par com 
o enorme incremento do número de mulheres em empregos a tempo parcial mal pagos na esfera em 
expansão rápida do sector de serviços. 
A segregação ocupacional em função do género é um dos factores principais da persistência de uma 
disparidade de salários entre homens e mulheres. 
 
As desigualdades de género a novel ocupacional estarão a desaparecer? 

• Oportunidades crescentes para as mulheres no topo…- apesar do enraizamento da segregação 
ocupacional e da disparidade salarial, há sinais de que as desigualdades extremas de género se estão 
a atenuar e de que as atitudes que as sustentam continuam em mudança. A segregação ocupacional 
com base no género é menos pronunciada entre os jovens licenciados que entram actualmente no 
mercado de trabalho. 
• Mas as mulheres que se encontram na base permanecem desfavorecidas… - tendências na 
«economia informacional» parecem estar a incrementar a cisão entre as mulheres que ocupam 
posições de topo e as que ocupam posições de base. 

 
A divisão domestica do trabalho 

• O trabalho doméstico – o trabalho doméstico tornou-se «invisível», pois o «trabalho real» foi sendo 
gradualmente definido como aquele que recebe um pagamento directo. O trabalho doméstico não 
remunerado tem um enorme significado para a economia. O trabalho domestico apoia o resto da 
economia, proporcionando serviços grátis dos quais depende grande parte da população com trabalho 
remunerado. 
• Mudanças na divisão doméstica do trabalho – o modelo do “homem ganha-pão” tornou-se mais a 
excepção do que a regra, e o aumento da independência económica das mulheres significa que estas 
estão em melhor posição para abandonar os papéis degenero no lar se o escolherem fazer. 

 
O trabalho e a família 
As transformações no local de trabalho não ocorrem no vazio, tendo efeitos significativos no lar e na 
família. 
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• A relação problemática entre família e trabalho – o trabalho exige mais tempo das pessoas. A 
repartição do tempo tornou-se um problema central para muitas famílias que têm simplesmente 
“demasiado trabalho”. 
       *** O prolongamento da semana de trabalho – os “longos horários” estarão a tornar-se norma? 
Alguns acreditam que sim e que esta não é uma tendência particularmente saudável. Os críticos 
defendem que o “excesso de trabalho” conduz a um forte desequilíbrio entre vida pessoal e 
profissional. 
       *** O emprego dos pais e do desenvolvimento da criança –  
       *** A pressão sobre as mães trabalhadoras  
• A políticas laborais de “apoio a família” – os sinais apontam apara a adopção, através do 
recurso às tecnologias de informação, de varias politicas laborais de “apoio à família” pelos 
empregadores no sentido de ajudar os agregados onde ambos os conjugues trabalham a encontrar 
um equilíbrio entre os compromissos de trabalho e compromissos de outra ordem. 
       *** Trabalho flexível – tal como o seu nome sugere, o trabalho flexível permite aos trabalhadores 
escolher as suas próprias horas de trabalho no âmbito de limites estabelecidos. 
       *** A partilha do trabalho – a partilha do trabalho permite a duas pessoas partilhar a 
responsabilidade e as remunerações inerentes a um posto de trabalho. 
       *** O trabalho em casa – em trabalhos que não requerem um contacto regular com os clientes ou 
parceiros, como o trabalho de design gráfico feito por computador ou o de copy-writing para a 
publicidade, os empregados consideram que trabalhar a partir de casa permite equilibrar as 
responsabilidades fora da esfera do trabalho e aumenta a sua produtividade. 
       *** A licença parental 
       *** Avaliação – em 1º lugar – as politicas de trabalho flexível não estão implementadas em muitos 
locais de trabalho, sendo frequentemente concedidas apenas a empregados privilegiados. 
                                - em 2º lugar – a taxa de usufruto de politicas flexíveis varia bastante, o que pode 
estar relacionado com o receio, por parte de algumas mulheres, de que o facto de concordarem com 
politicas flexíveis significará um fraco “compromisso” com o local de trabalho, um receio que não 
parece despropositado. 
                                - em 3º lugar – alguns comentadores argumentam que as politicas laborais de 
“apoio à família”, por si só, nunca poderão integrar totalmente a mulher no mercado de trabalho e 
assegurar a sua independência económica. 

 
O desemprego 
As taxas de desemprego têm flutuado consideravelmente no decurso deste século. Os governos podem 
intervir para aumentar o nível da procura numa economia, levando à criação de novos postos de trabalho. 
 
Analise de desemprego  
As pessoas devidamente registadas como desempregados podem dedicar-se a muitas formas de 
actividade produtiva, como pintar a casa ou tratar do jardim, 
O registo do desemprego efectuado pela Organização Internacional do trabalho inclui os indivíduos que 
não têm emprego, que estão disponíveis para iniciar uma actividade no prazo de duas semanas e que 
procuram um emprego no mês anterior. 
As estatísticas globais do desemprego são também problemáticas devido ao facto de englobarem dois 
«tipos» distintos de desemprego: 

• Desemprego ocasional – designado como «desemprego temporário», refere-se à entrada e saída 
habitual, por um curto período, de indivíduos no mercado de trabalho, por razões como a mudança de 
emprego., a procura de uma ocupação após a licenciatura ou um período de saúde débil. 
• Desemprego estrutural – a falta de emprego resultante de mudanças estruturais na economia, e 
não de circunstancias que afectem os indivíduos. 

 
O desemprego na Grã-Bretanha 
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O desemprego é, em média, mais elevado entre as minorias étnicas do que entre a população branca. 
O desemprego é mais elevado entre os homens do que as mulheres. 
 
A experiência do desemprego  
A experiência do desemprego pode ser muito perturbadora para os que se habituaram a ter empregos 
seguros. A consequência mais imediata é, obviamente, a perda de rendimentos. 
 
A precarização do trabalho 
As transformações profundas que ocorrem actualmente no mercado de trabalho enquadram-se na 
transição de uma economia baseada nos serviços. Os trabalhadores, em diversos tipos de ocupações, 
vivem hoje a precarização do trabalho, um sentimento de receio a respeito da estabilidade futura da sua 
posição e do seu papel no local de trabalho. 
 
O aumento da precarização do trabalho 
A Fundação Joseph Rowntree – o estudo visava avaliar a extensão da precarização do trabalho, bem 
como o seu impacto no local de trabalho e nas famílias e comunidades. Os autores do estudo observaram 
que a precarização do trabalho tem registado um aumento na Grã-Bretanha a partir de 1066, com o 
período de crescimento mais intensivo a ocorrer entre os trabalhadores manuais no final dos anos 70 e 
nos anos 80. 
O estudo concluiu que a precarização do trabalho está agora no seu auge, registando o valor mais elevado 
desde a Segunda Guerra Mundial. 
        *** A “classe média insegura”: haverá um empolamento da questão da precarização do 
trabalho? – enquanto os operários se habituaram, de alguma forma, a viver com a ameaça da perda de 
emprego, os trabalhadores de colarinho branco estavam menos preparados para as mudanças 
introduzidas nas suas ocupações. Esta ansiedade entre os profissionais especializados levou alguns a 
falar de uma “classe média insegura”. 
 
Os efeitos nocivos da precarização do trabalho 
O Inquérito sobre a Precarização e Intensificação do Trabalho observou que, para muitos trabalhadores, a 
precarização do trabalho consiste em muito mais do que o medo de desemprego. Engloba também 
ansiedades quanto aos efeitos desta transformação na saúde dos empregados e na sua vida pessoal. 
O estudo observou uma forte correlação entre a precarização do trabalho e a fragilidade da saúde. 
       *** A “corrosão do carácter” – Sennett argumenta vigorosamente que a ênfase crescente no 
comportamento e métodos de trabalho flexíveis pode produzir bons resultados, mas conduz também, 
inevitavelmente confusão e à corrosão. 
 
O fim do «emprego para toda a vida»? 
À luz do impacto da economia global e da procura de uma força de trabalho flexível, alguns sociólogos e 
economistas defendem que, no futuro, cada vez mais indivíduos se tornarão no que designam como 
trabalhadores polivalentes – estes terão um «portfolio de especializações» - uma série de 
especializações e credenciais diferentes – que utilizarão para mudar de emprego ao longo das suas vidas 
de trabalhadores. 
Um estudo recente de Silicon Valley, defende que o sucesso económico de uma área já está definido nos 
«portfólios de especialização» da sua força de trabalho. 
 
Declínio da importância do trabalho? 
O desemprego persistente, a precarização do trabalho, a redução do numero de efectivos, as carreiras 
assentes numa pluralidade de especializações, o trabalho a tempo parcial, o trabalho de horário flexível e 
a partilha de empregos… Parece que as pessoas se encontram, mais do que nunca, a trabalhar fora dos 
padrões normais, ou nem sequer se encontram no âmbito do trabalho remunerado! 
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O sociólogo e critico social francês André Gorz defendeu que, no futuro, o trabalho assalariado terá um 
papel cada vez manos importante na vida das pessoas. Gorz baseia os seus pontos de vista numa 
avaliação critica dos escritos de Marx. 
Em vez de a classe trabalhadora se tornar o maior grupo da sociedade e chefiar uma revolução bem 
sucedida, na verdade ela está a diminuir. Os trabalhadores manuais são hoje uma minoria – e uma minoria 
em declínio – da força de trabalho. 
O aumento do desemprego, juntamente com a expansão do trabalho a tempo parcial, argumenta Gorz, já 
criaram o que chama «uma não-classe de não trabalhadores», paralela aos que têm empregos estáveis. 
De facto, a maioria das pessoas pertence a esta «não-classe», pois a proporção da população com 
empregos estáveis a tempo inteiro em qualquer momento é relativamente pequena – a «não-classe» inclui 
os jovens, os reformados, os doentes e as donas de casa, juntamente com as pessoas com o emprego a 
tempo parcial ou desempregadas. Gorz acredita que a expansão da tecnologia de informação irá reduzir 
ainda mais o número de empregos a tempo inteiro. 
Segundo Gorz, caminhamos para uma «sociedade dualista». Num sector, a produção e a administração 
politica serão organizadas de modo a maximizar a eficiência. O outro sector será uma área na qual os 
indivíduos se ocupam de tarefas não laborais que oferecem satisfação ou realização pessoal. 
Sumário páginas 418 e 419. 
 

Capitulo 11 – Crescimento da População e Crise Ecológica 
Supunha-se, em geral, que o desenvolvimento da indústria moderna daria lugar a uma nova era de 
abundância na qual a qualidade de vida iria subir. No seu famoso trabalho de 1798, Thomas Malthus 
criticou estas ideias e iniciou um debate, que continua até ao presente, em torno da relação entre a 
população e os recursos alimentares. 
Malthus salientou que, enquanto o aumento da população é exponencial, a alimentação depende de 
recursos fixos que apenas podem aumentar se se cultivarem mais terras. Portanto, o crescimento da 
população tende a superar os meios de subsistências disponíveis. O fim inevitável é a fome que 
combinada com a influência das guerras e das pragas, actua como um limite natural ao crescimento da 
população. Malthus previu que os seres humanos viveriam sempre em circunstâncias de miséria e de 
fome, a não ser que praticassem o que designou como “restrição moral”, A sua cura para o excesso do 
crescimento da população residia na limitação estrita da frequência das relações sexuais. 
O aumento da população nos países menos desenvolvidos parece estar a ultrapassar os recursos que 
esses países podem gerar para alimentar. O receio de que a escassez e a fome poderão acompanhar o 
crescimento da população não é descabido. O seu aumento repentino representará uma enorme pressão 
tanto sobre o ambiente natural como sobre as infraestruturas físicas de muitas partes do mundo. 
 
O crescimento da população mundial 
Foram necessários 10.000anos para a população mundial atingir mil milhões de pessoas. Foi apenas 
necessário um século – de 1800 a 1900 – para que a população duplicasse para 2 mil milhões. No século 
XX, vimos este número triplicar para aproximadamente 6 mil milhões. Se a população mundial continuar a 
crescer como até aqui, chegará a níveis intoleráveis daqui a quarenta ou cinquenta anos.  
 
Análise da população: a demografia  
Demografia – é o estudo da população. 
A demografia ocupa-se da medição do tamanho das populações e com as explicações do seu aumento ou 
declínio. Os padrões demográficos são orientados por três factores: nascimento, mortes e migrações. 
 
Dinâmica de mudança na população. 
Alguns países europeus têm taxas decrescimento negativas – por outras palavras, a sua população está a 
diminuir. Hoje em dia muitos países menos desenvolvidos têm taxas entre2 e 3 por cento. Estes números 
podem não parecer muito diferentes das taxas dos países industrializados mas, de facto, a diferença é 
enorme. 
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O crescimento da população nos países em vias de desenvolvimento 
Virtualmente todos os países industrializados têm hoje pequenas taxas de natalidade e de mortalidade em 
comparação com o registado no passado. Na maioria dos países menos desenvolvidos, houve um rápido 
decréscimo da mortalidade, em virtude da introdução relativamente rápida da medicina moderna e dos 
métodos de higiene. Mas as taxas de nascimento continuam elevadas. 
 
A transição demográfica 
Os demógrafos referem-se frequentemente às mudanças na proporção entre nascimentos e mortes nos 
países industrializados desde o século dezanove como transição demográfica. Este conceito foi 
introduzido pela primeira vez por Warren S. Thompson, que descreveu um processo de três estádios no 
qual um tipo de equilíbrio da população seria eventualmente substituído por outro à medida que a 
sociedade atingia um nível avançado de desenvolvimento económico: 

• 1º Estádio – a população cresce pouco ou nada, à medida que o número elevado de nascimentos 
é mais ou menos equilibrado pelo nível de mortes. 
• 2º Estádio – começou na Europa e nos estados Unidos no inicio do século dezanove – com 
grandes variantes regionais -, ocorre quando as taxas de mortalidade caem enquanto as taxas de 
fertilidade continuam elevadas, esta é portanto, uma fase de marcado crescimento da população. 
• 3º Estádio – no qual, com o desenvolvimento industrial, as taxas de natalidade decrescem até um 
nível em que a população se encontra de novo bastante estável. 

 
Projecções do crescimento da população para o futuro 
Diz-se que as alterações demográficas que irão ter lugar no próximo século serão maiores do que 
quaisquer outras ocorridas na historia da humanidade. 

• 1º Lugar – o facto de a maioria dos países em vias de desenvolvimento ir passar pelo processo de 
transição demográfica descrito atrás. 
• 2º Tendência – afecta os países desenvolvidos que já passaram pela transição demográfica. 
Estas sociedades passarão por um ligeiro crescimento se ´+e que este chegará a existir, da sua 
população. Ao invés, terá lugar um processo de envelhecimento, no qual o número de jovens irá 
diminuir em termos absolutos e o segmento mais velho da sociedade irá crescer. 

 A fome e a carência de alimentos constituem outra preocupação séria. À medida que a população cresce, 
de modo a evitar a escassez generalizada. Contudo, este cenário é improvável. 
 
O impacto humano no mundo natural 
Os seres humanos deixaram marcas na natureza desde o início da prática da agricultura, há milhares de 
anos. Antes do desenvolvimento da indústria moderna, a natureza dominava a vida humana e o contrario 
não sucedia. Hoje, as agressões humanas ao ambiente são tão intensas que há pouco processos naturais 
não influenciados pela actividade humana. 
Um problema que todos enfrentamos diz respeito à ecologia do ambiente. A difusão da produção 
industrial já produziu efeitos que podem causar danos irreparáveis no meio ambiente. 
 
Preocupação com o ambiente: existem limites para o crescimento? 
A preocupação pública com o ambiente levou à formação de movimentos e de partidos “verdes”, como os 
Amigos da Terra ou o Greenpeace, que fazem campanhas em tornos das questões ambientais. Embora 
existam muitas filosofias verdes, têm como preocupação comum a tomada de medidas para a protecção 
do ambiente mundial, para conservar os seus recursos em vez de os explorar até ao limite e para proteger 
as espécies animais que restam. 
A conclusão principal do relatório do Clube de Roma foi a de que as taxas de crescimento industrial não 
são compatíveis com a natureza finita dos recursos da terra e a capacidade do planeta para comportar o 
crescimento populacional e absorver a poluição. 
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O desenvolvimento sustentável 
Em vez de apelarem a uma travagem do crescimento económico, os desenvolvimentos mais recentes 
voltam-se para a noção de desenvolvimento sustentável – significa que o crescimento deveria ser 
conduzido, pelo menos idealmente, de forma a reciclar os recursos físicos em vez de os esgotar e a 
manter os níveis de poluição no mínimo possível. 
 
Consumo, pobreza e ambiente 
Os padrões de consumo não estão apenas a esgotar os elementos naturais, estão também a contribuir 
para a sua degradação através de resíduos nocivos e de emissões prejudiciais. Apesar dos ricos serem os 
principais consumidores, o prejuízo ambiental causado pelo consumo crescente faz sentir o seu maior 
impacto sobre os pobres. Os ricos estão em melhor posição para gozarem dos muitos benefícios do 
consumo sem terem que lidar com os seus efeitos negativos. 
 

Fontes de ameaça 
Existem muitas espécies de ameaças ambientais globais no mundo contemporâneo. Podemos dividi-las 
grosseiramente em dois tipos: a poluição e resíduos largados no ambiente e o esgotamento dos recursos 
renováveis. 

• Poluição e desperdício: 
       *** Poluição do ar – é possível distinguir dois tipos de poluição do ar: 
       ---“Poluição externa “ – produzida sobretudo por poluentes industriais e pela emissão de gazes 
pelos automóveis. 
       ---“Poluição interna” – causada pelo consumo de combustíveis em casa para o aquecimento e 
para cozinhar. 
A poluição do ar não afecta apenas a saúde dos seres humanos e dos animais; também tem um 
impacto daninho noutros elementos do ecossistema. 
       *** Poluição da água – durante muitos anos, deitou-se lixo orgânico ou produto acção humana 
directamente nos rios e nos oceanos, sem pensar duas vezes. 
       *** Resíduos sólidos 
O esgotamento dos recursos 
As sociedades humanas dependem de muitos recursos do mundo natural – como a água, a madeira, o 
peixe, os animais e a vida vegetal. Chama-se frequentemente a estes elementos recursos renováveis 
porque, num ecossistema saudável, eles substituem-se automaticamente com o passar do tempo. 
A deterioração de recursos renováveis é motivo de grande preocupação para muitos ambientalistas. 
       *** Água – em algumas regiões mais densamente povoadas, a grande procura de água não 
consegue ser satisfeita pelos recursos existentes. 
       *** Degradação do solo e desertificação – segundo o Relatório do desenvolvimento Humano das 
Nações Unidas, um terço da população vive mais ou menos directamente do que a terra lhe 
proporciona, dos alimentos que pode plantar e recolher e da caça que consegue apanhar. Porque são 
muito dependentes da terra, são particularmente vulneráveis às mudanças que afectam a sua 
capacidade de viverem dela.  
A degradação do solo é o processo pelo qual a qualidade da terra piora e os seus valiosos elementos 
naturais são esgotados por serem utilizados de forma excessiva, pela seca ou pior serem utilizados de 
forma excessiva, pela seca ou por serem fertilizados inadequadamente. 
Desertificação – a degradação intensa da terra que culmina em condições semelhantes ao deserto 
em áreas muito vastas. 
        *** Desflorestação – as florestas são um elemento essencial do ecossistema: ajudam a regular as 
reservas de água, libertam oxigénio para a atmosfera e previnem a erosão do solo. 
Desflorestação – entende-se a destruição das florestas, normalmente através do corte de árvores 
para exploração comercial. 
As florestas tropicais, que cobrem cerca de 7% da superfície da terra, são o lar de um grande número 
de espécies animais e de plantas que contribuem para a biodiversidade da terra – a diversidade das 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                              Disciplina /40064 - Sociologia Geral I 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 52 de 53 

espécies das formas de vida. São também o lar de muitas plantas e óleos que servem de base para a 
elaboração de medicamentos. 

 
O risco e o ambiente 
A inovação científica trouxe-nos muitos benefícios – pensemos apenas nos avanços nas áreas da saúde, 
da nutrição ou das tecnologias da informação. Por outro lado, a intromissão crescente da ciência e da 
tecnologia nas nossas vidas causa grandes problemas e incertezas. De facto, é uma tarefa difícil encontrar 
o balanço entre os benefícios potenciais e os desastres possíveis. 
Nesta secção examinaremos dois destes casos de riscos: 

• O aquecimento global – chama-se aquecimento global, ao aumento gradual da temperatura 
média da terra devido às mudanças na composição química da atmosfera. Acredita-se que o 
aquecimento global seja causado em larga medida pelos seres humanos, pois os gases que se 
acumularam e alteraram a atmosfera são gases produzidos em grande quantidade pelas actividades 
humanas. O processo de aquecimento global está directamente relacionando com a ideia do efeito de 
estufa – a acumulação na atmosfera de gases que agarram o calor actuando como uma estufa. 
       *** As consequências potenciais do aquecimento global – alguns dos efeitos potencialmente 
prejudiciais incluem: -- O aumento do nível dos oceanos – o aquecimento global pode derreter as 
calotes polares e aumentar a temperatura dos oceanos e a sua dimensão; 
               -- A desertificação – o aquecimento global pode contribuir para que muitos terrenos férteis se 
desertifiquem; 
               -- A propagação de doenças; 
               -- Más colheitas – a produção agrícola poderá diminuir em muitas das zonas mais pobres do 
mundo de o aquecimento global aumentar. 
               -- Mudança dos padrões climatéricos 
       *** Respostas ao risco do aquecimento global – presentemente, a maioria dos cientistas aceita 
que o aquecimento global está, de facto, a ocorrer e que o efeito de estufa é o seu responsável. em 
Janeiro de 2000, um painel de onze especialistas em clima de vários campos científicos publicou um 
dos relatórios mais extensos produzidos até hoje sobre o aquecimento global. 
• Os organismos genericamente modificados – algumas pessoas acreditam que a chave para evitar 
uma crise alimentar potencial pode residir nos avanços recentes da ciência e da biotecnologia. Através 
da manipulação da composição genética de produções básicas, como o arroz, é possível aumentar a 
velocidade de fotossíntese e produzir colheitas maiores. Chama-se a este processo modificação 
genética; as plantas produzidas desta maneira são designadas como organismos geneticamente 
modificados (OGMs). 
Os OGMs são produzidos através de técnicas de manipulação de genes tanto entre animais como 
entre plantas. 
       *** A controvérsia sobre os alimentos geneticamente modificados – A Monsanto comprou 
empresas de sementes, vendeu o seu sector de produtos químicos e dedicou muita da sua energia 
para trazer novas culturas para o mercado. 
       *** Avaliação dos riscos dos alimentos GM – ninguém pode afirmar com certeza que as colheitas 
geneticamente modificadas estão isentas de risco. O código genético é muito complexo – juntar novos 
genes às plantas ou organismos poderá originar doenças imprevisíveis ou outras consequências 
prejudiciais. 

 
Olhando para o futuro 
Às portas de um novo século, não podemos prever se os próximos cem anos serão marcados por 
desenvolvimentos sociais e económicos pacíficos ou por uma multiplicação de problemas globais – cuja 
resolução talvez esteja fora do alcance da humanidade. 
A ideia de desenvolvimento sustentável, já discutida, ajudou a promover algumas inovações importantes 
no campo ambiental. Estas incluem, em particular, conceitos como os de eco-eficiencia e de modernização 
ecológica. 
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Eco-eficiência – o desenvolvimento de tecnologias eficazes em termos de crescimento económico, mas 
com custos mínimos para o ambiente. 
Modernização ecológica –  a ideia central envolvida é a de que este pressuposto é falso. A utilização de 
tecnologias eco-eficientes pode produzir formas de desenvolvimento económico que conjugam o 
crescimento com politicas positivas para o ambiente. 
 
O ambiente: um tema sociológico? 
Por que é que o ambiente deveria ser uma preocupação para os sociólogos? 
A indústria e a tecnologia moderna desenvolveram-se ligadas a instituições sociais específicas. As origens 
do nosso impacto no ambiente são sociais e muitas das suas consequências também o são. Salvar o 
ambiente global implica, portanto, mudanças sociais e tecnologias. 
Sumário páginas de 634 e 635. 
 

 

 


