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SOCIOLOGIA GERAL II 
 
 
  Pag Pag Total 
Cap I �  Género e Sexualidade 106 141 35 
Cap II �  Corpo, saúde, doença e envelhecimento 142 172 30 
Cap III �  Famílias 172 201 29 
Cap IV �  Raça, etnicidade e migrações 244 281 37 
Cap V �  Governo e sistema político 422 453 31 
Cap VI �  Crime e desvio 202 243 41 
Cap VII �  Organizações modernas 346 373 27 
Cap VIII �  Educação 492 531 39 
Cap IX �  Religião 532 569 37 

Cap X �  Meios de comunicação 454 491 37 

 
 

1 - Género e Sexualidade 
 

Diferenças de género 
Sexo – refere-se às diferenças anatómicas e fisiológicas que definem o corpo masculino e o corpo 
feminino. 
 
Género – entendem-se as diferenças psicológicas, sociais e culturais entre indivíduos do sexo masculino 
e do sexo feminino. O género está associado a noções socialmente construídas de masculinidade e 
feminilidade; não é necessariamente um produto directo do sexo biológico de um indivíduo. 
 
Género e biologia: diferença natural 
O facto de uma característica ser mais ou menos universal, não significa que seja de origem biológica; 
poderão existir factores culturais generalizados que originem estas características. 
 
Socialização de género 
Outro caminho a seguir para compreender as origens das diferenças de género é o do estudo da 
socialização do género, a aprendizagem dos papéis de género com o apoio dos agentes sociais, tais 
como a família e os meios de comunicação. Esta abordagem estabelece uma distinção entre sexo 
biológico e género social – uma criança nasce com o primeiro e desenvolve-se com o segundo. 
 
As diferenças de género não são determinadas biologicamente, mas geradas culturalmente. 
Os funcionalistas têm favorecido as teorias da socialização do género, pois vêem os rapazes e as 
raparigas como aprendizes dos «papéis sexuais» e das identidades masculina e feminina – masculinidade 
e feminilidade – que os acompanham. Rapazes e raparigas são guiados neste processo por sanções 
positivas e negativas, forças socialmente aplicadas que recompensam ou restringem o comportamento. 
Segundo esta perspectiva funcionalista, os agentes de socialização contribuem para a manutenção da 
ordem social ao supervisionar a socialização natural do género nas novas gerações. 
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É importante lembrar que os seres humanos não são objectos passivos ou receptores inquestionáveis de 
uma «programação» do género, como alguns sociólogos sugeriram. As pessoas são agentes activos que 
criam e modificam papéis para si mesmas. 
 
A construção social do género e do sexo 
Nos últimos anos, as teorias da socialização e do papel do género têm sido alvo de críticas por parte de 
um número cada vez maior de sociólogos. Em vez de considerarem o sexo como um facto determinado 
biologicamente e o género como um facto aprendido culturalmente, afirmam que se deveria considerar 
tanto o sexo como o género enquanto produtos construídos socialmente. 
 
Argumentam, o corpo humano e a biologia não são dados adquiridos, mas estão sujeitos à acção humana 
e à escolha pessoal em contextos sociais diferentes. 
Nesta perspectiva, os autores que centram a sua abordagem nos papéis de género e na sua 
aprendizagem aceitam implicitamente a existência de uma base biológica nas diferenças de género. 
Na abordagem centrada na socialização, uma distinção biológica entre os sexos fornece em 
enquadramento que será «culturalmente desenvolvido» na própria sociedade. Em contrapartida, os 
teóricos que defendem a construção social do sexo e do género rejeitam a existência de qualquer bases 
biológica nas diferenças de género. As identidades do género surgem, assim afirmam, relacionadas com 
as diferenças de sexo percepcionadas na sociedade e por sua vez, ajudam a moldar essas mesmas 
diferenças. 
 
A teoria de Freud sobre o desenvolvimento do género 
Segundo Freud, a aprendizagem das diferenças de género nas crianças e nos jovens centra-se na 
presença ou na ausência do pénis. 
O período entre os cinco anos de idade e a puberdade é, segundo Freud, um período de latência – tende a 
haver uma interrupção das actividades sexuais até as mudanças biológicas da puberdade reactivarem os 
desejos eróticos de uma forma directa. 
 
A teoria de Chodorow sobre o desenvolvimento do género 
Chodorow afirma que a aprendizagem para um individuo se sentir homem ou mulher deriva da ligação da 
criança com os pais desde tenra idade. A socióloga dá muito maior ênfase do que Freud à importância da 
mãe em vez do pai. 
 
Perspectivas sobre a desigualdade de género 
Observou-se que o género é um conceito socialmente criado que atribui aos homens e às mulheres papéis, 
sociais e identidades diferentes. 
 
Surgiram muitas teorias para explicar o domínio duradouro dos homens sobre as mulheres – nas áreas da 
economia, da política, da família, entre outras. 
 
Abordagens funcionalistas 
A abordagem funcionalista vê a sociedade como um sistema de partes interligadas que, quando em 
equilíbrio, funcionam de modo harmonioso para gerar solidariedade social. Assim, as perspectivas nelas 
inspiradas tentam demonstrar que as diferenças de género contribuem para a estabilidade e integração 
sociais. 
 
Murdock concluiu que a divisão sexual de trabalho está presente em todas as culturas (1949). Embora não 
seja o resultado de uma «programação» biológica, constitui a base mais lógica para a organização da 
sociedade. 
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Na perspectiva de Parsons, a família funciona de forma mais eficiente com uma divisão sexual de trabalho 
bem definida, na qual as mulheres desempenham papéis expressivos, proporcionando assistência e 
segurança às crianças e oferecendo-lhes apoio emocional. 
Os homens, por outro lado, devem desempenhar papeis instrumentais – nomeadamente como sustento da 
família. 
 
John Bowlby (1953) apresentou uma outra perspectiva funcionalista sobre a educação das crianças, 
afirmando que a mãe é crucial para a primeira socialização das crianças. 
 
Abordagens feministas 
Observaremos os argumentos subjacentes a três das principais perspectivas feministas – o feminismo 
liberal, o radical e o negro. 
 
Feminismo Liberal 
O Feminismo liberal procura explicações para as desigualdades de género nos comportamentos sociais 
e culturais. As feministas liberais, por exemplo, preocupam-se com o sexismo e a discriminação das 
mulheres no local de trabalho, nas instituições educativas e nos meios de comunicação. Tendem a 
concentrar as suas energias no estabelecimento da igualdade de oportunidades para as mulheres através 
da legislação e de outros meios democráticos. 
 
Feminismo Radical 
O feminismo radical assenta na crença de que os homens são responsáveis pela exploração das 
mulheres e beneficiam desse facto. A análise do patriarcado – o domínio sistemático dos homens sobre 
as mulheres – é a questão principal para este ramo do feminismo. As feministas radicais concentram-se, 
muitas vezes, na família como uma das fontes primárias de opressão das mulheres na sociedade. 
 
Shulamith Firestone (1971), uma das primeiras autoras feministas radicais, afirma que os homens 
controlam os papéis da mulheres na reprodução e na educação dos filhos. 
 
Firestone fala em «classe sexual» para descrever a posição social das mulheres e afirma que a sua 
emancipação só será possível com a abolição da família e das relações de poder que a caracterizam. 
As feministas radicais não acreditam na libertação das mulheres da opressão sexual através de reformas 
ou mudanças progressivas. Afirmam que em virtude do patriarcado ser um fenómeno sistémico, a 
igualdade de género só será possível com a eliminação da ordem patriarcal. 
 
«Feminisno negro» 
A insatisfação relativamente às formas de feminismo existentes levou à emergência de um feminismo 
negro concentrado em problemas específicos que as mulheres negras enfrentam. 
 
Walby, o patriarcado é um «sistema de estruturas e práticas sociais onde os homens dominam, oprimem e 
explorarem as mulheres». 
Considera o patriarcado como um sistema constituído por seis estruturas independentes, mas que 
interagem entre si: 

• Relações de produção em casa 
• Trabalho remunerado 
• O estado patriarcal 
• Violência masculina 
• Relações patriarcais na sexualidade, 
• Instituições culturais patriarcais. 

Walby distingue duas formas distintas de patriarcado: 
• O patriarcado privado – consiste na dominação das mulheres em casa às mãos de um patriarca. 

Trata-se de uma estratégia de exclusão, pois as mulheres são essencialmente impedidas de 
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participar na vida pública, 
• O patriarcado público – por outro lado, adquire uma forma mais colectiva. As mulheres 

envolvem-se em áreas públicas, como a politica e o mercado de trabalho, mas continuam 
afastadas da riqueza, do poder e do estatuto. 

 
Feminilidades, masculinidades e relações de género 
Os sociólogos estão interessados em compreender como se constroem as identidades masculinas e que 
impacto os papeis socialmente prescritos causam no comportamento dos homens. 
 
R. W. Connell: a ordem de género 
R. W. Connell apresenta uma das descrições teóricas mais completas sobre o género. 
Segundo Connell, as masculinidades constituem um elemento crítico na ordem de género e não poderão 
ser entendidas isoladamente das feminilidades que as acompanham ou partindo destas. 
Connell pretende saber de que forma o poder social dominado pelos homens cria e mantém a 
desigualdade de género. 
 
Segundo Connell, as relações de género são produto de interacções erráticas quotidianas. As acções e os 
comportamentos das pessoas comuns nas suas vidas pessoais estão directamente associados a acordos 
sociais colectivos na sociedade. 
Connell apresenta três aspectos da sociedade que onteragem para formar a sua ordem de género. 
Segundo Connell, trabalho, poder e cathexis (relações pessoais/sexuais) são parte da sociedade 
distintas, mas que se correlacionam, funcionando em conjunto e alterando-se em função umas das outras. 
O trabalho consiste na divisão sexual do trabalho em casa (no referente às responsabilidades domésticas 
e à educação das crianças) e no mercado de trabalho (em que surgem a segregação profissional e a 
desigualdade de salários). 
O poder funciona através das relações sociais, como a autoridade, a violência e a ideologia nas 
instituições, no estado, na vida militar e doméstica. 
A Cathexis diz respeito à dinâmica nas relações íntimas, emocionais e pessoais, incluindo o casamento, a 
sexualidade e a educação das crianças. 
 
Connell utiliza o termo regime de género para se referir ao desempenho das relações de género em 
cenários mais pequenos, como numa instituição específica. 
 
A hierarquia do género 
Connell utiliza «tipos ideais» estilizados de masculinidades e feminilidades na sua hierarquia.  
No topo desta, encontra-se a masculinidade hegemónica, que domina todas as outras masculinidades e 
feminilidades na sociedade. O termo hegemónico refere-se ao conceito de hegemonia – o domínio 
social que um determinado grupo exerce, não pela força bruta, mas através de uma dinâmica cultural que 
se estende ao campo da vida privada e social. 
 
Segundo Connell, a masculinidade hegemónica está associada, em primeiro lugar e antes de mais nada, à 
heterossexualidade e ao casamento, mas também à autoridade, ao salário, à força e à resistência física. 
 
Há um certo número de masculinidades e feminilidades que se encontram numa relação subordinada à 
masculinidade hegemónica. Entre as masculinidades subordinadas, a masculinidade homossexual é a 
mais importante. 
Connell afirma que todas as feminilidades estão formadas em posições de subordinação à masculinidade 
hegemónica. Existe uma forma de feminilidade – a feminilidade enfatizada – que é um complemento 
importante da masculinidade hegemónica. 
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Entre as mulheres que desenvolveram identidades e modos de vida não subordinados encontram-se 
feministas, lésbicas, celibatárias, parteiras, bruxas, prostitutas e operárias. Contudo, as experiências 
destas feminilidades resistentes foram, em grande parte, «omitidas da história». 
 
A mudança na ordem de género: tendências da crise 
Connell observa a ordem de género em termos dinâmicos. Acreditando que o sexo e o género se 
constroem socialmente, afirma que as pessoas podem mudar as suas orientações em relação ao género. 
 
Enquanto alguns sociólogos sugerem que a sociedade ocidental está a atravessar uma «crise do 
género», Connell sugere que estamos apenas na presença de tendências de crise muito fortes. Estas 
tendências assumem três formas: 

• Em primeiro lugar, há a crise da institucionalização – Connell entende que as instituições que 
apoiavam tradicionalmente o domínio dos homens – a família e o Estado – estão a ser minados de 
forma gradual. 

• Em segundo lugar, há a crise da sexualidade – na qual a heterossexualidade hegemónica é 
menos dominante do que anteriormente. 

• Em terceiro lugar, existe a crise da formação de interesses – Connell afirma existirem novos 
fundamentos dos interesses sociais, que contradizem a ordem de género existente. 

 
Masculinidades em transformação 
Muitos observadores acreditam que as transformações económicas e sociais estão a provocar uma crise 
da masculinidade. 
 
Desemprego 
Sara Willott e Christine Griffin exploraram a tão conhecida «crise da masculinidade» num grupo de 
homens desempregados a longo prazo do interior de Inglaterra. 
 
Criminalidade 
A criminalidade é outra área onde se sentiu a «crise de masculinidade». Com base num estudo empírico 
sobre o comportamento violento dos jovens nalgumas cidades, Beatrix Campbell sugeriu a existência de 
uma ligação entre o mesmo e a mudança de papel dos homens nas sociedades modernas. 
 
Uma crise de sentido? 
Susan Faludi analisa as experiências de homens americanos no final do século XX. A autora afirma que o 
homem contemporâneo foi traído pela sociedade, pois o aumento do desemprego, a redução dos salários, 
a ampliação do horário de trabalho e o eterno receio da redundância debilitam o papel seguro do homem 
como «sustento». 
 
Representações nos meios de comunicação 
A mudança nas representações da masculinidade na cultura popular, na imprensa, na publicidade e na 
moda são temas que Jonathan Rutherford (1988) aborda no seu estudo. O autor identificou duas imagens 
idealizadas de homens que reflectem reacções contrárias aos desafios do feminismo e a mudança de 
papel das mulheres. A primeira representa o «homem punitivo», que corresponde à interpretação comum 
da masculinidade tradicional. 
 
Rutherford observa o homem novo a exprimir uma masculinidade que foi reprimida, demonstrando 
sensibilidade nas suas atitudes para com as mulheres e as crianças, e nas suas próprias necessidades 
emocionais. 
 
Mac an Ghaill indica quatro tipos de masculinidade emergentes no contexto escolar. Os rapazes machistas 
são um grupo de rapazes brancos provenientes da classe trabalhadora, que desafiam a autoridade da 
escola e menosprezam o processo de aprendizagem e os bons alunos. 
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O segundo grupo é constituído pelos bons alunos que se vêem como futuros profissionais. Os «rapazes 
machistas» (e professores) estereotipam estes rapazes como os «idiotas» efeminados. 
 
O terceiro grupo, os novos empreendedores, são rapazes que se sentem atraídos pelas disciplinas do 
novo currículo vocacional, como as ciências de computação e a gestão. Mac an Ghaill vê-nos como filhos 
da nova «cultura de empresa», que se desenvolveu na época de Margaret Thatcher. 
 
Os verdadeiros ingleses compõem o último grupo. São o mais impertinente dos grupos da classe média, 
pois mantêm uma atitude ambivalente relativamente ao ensino, mas consideram-se como «árbitros da 
cultura», superiores a tudo o que os professores possam oferecer. Para os «verdadeiros ingleses», a 
masculinidades implica o êxito académico aparentemente sem esforço, pois são educados para entrar 
numa carreira profissional. 
 
Sexualidade humana 
No momento em que as noções tradicionais de género se transformam, também as concepções sobre a 
sexualidade estão a sofrer mudanças drásticas. 
 
Biologia e comportamento sexual 
Existe claramente uma base biológica na sexualidade, pois a anatomia feminina difere da masculina. Para 
os seres humanos, a actividade sexual é muito mais do que um acto biológico. É um acto simbólico que 
reflecte quem somos e as emoções que vivemos. 
 
Influências sociais no comportamento sexual 
Judith Lorber (1994) distingue até dez identidades sexuais diferentes: 

• a mulher hetero (heterossexual); 
• o homem hetero; 
• a mulher lésbica; 
• o homem homossexual; 
• a mulher bissexual; 
• o homem bissexual; 
• a mulher travesti (uma mulher que se veste regularmente como um homem); 
• o homem travesti (um homem que se veste regularmente como uma mulher); 
• a mulher transexual (um homem que se transforma numa mulher); 
• o homem transexual (uma mulher que se transforma num homem). 

 
Em todas as sociedades, existem normas sexuais que aprovam algumas práticas ao mesmo tempo que 
desaconselham e condenam outras. Os membros de uma sociedade aprendem estas normas através da 
socialização. 
 
Os tipos de comportamento sexual aceites variam igualmente de cultura para cultura, o que constitui uma 
forma de saber que a maioria das respostas sexuais é aprendida e não congénita. 
 
A sexualidade na cultura ocidental 
As atitudes sexuais tornaram-se indubitavelmente mais permissivas nos últimos trinta anos na maioria dos 
países ocidentais. 
 
Comportamento sexual: o estudo de Kinsey 
Alfred Kinsey iniciou a sua pesquisa nos Estados Unidos, nas décadas de 40 e 50, foi a primeira vez que 
se realizou uma investigação de grande alcance sobre o comportamento sexual concreto. 
 
O comportamento sexual após Kinsey 
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Na década de 60, os movimentos sociais que desafiaram a ordem existente das coisas, como os 
movimentos associados aos estilos de vida «hippy» ou da contracultura, romperam com as normas 
sexuais existentes. 
 
Lillian Rubin entrevistou 1000 americanos com idades compreendidas entre os treze e os quarenta e oito 
anos, a fim de descobrir que mudanças ocorreram no comportamento e atitudes sexuais durante os 
últimos trinta anos aproximadamente. 
 
Uma nova fidelidade? 
The Social Organization of Sexuality parece revelar que os americanos são hoje menos aventureiros na 
sua vida sexual em comparação com o tempo em que Kinsey realizou o seu estudo. Talvez o estudo em si 
fosse impreciso. Talvez o medo da Sida tivesse levado muitas pessoas a reduzir a variedade das suas 
práticas sexuais. Ou talvez, por algum motivo, as pessoas se sintam mais inclinadas a ocultar aspectos da 
sua vida sexual. Não podemos ter certezas. 
 
Homossexualidade 
A homossexualidade, a orientação sexual ou os sentimentos afectivos entre indivíduos do mesmo sexo, 
existe em todas as culturas. Nalgumas culturas não ocidentais, as relações homossexuais são aceites e 
até incentivadas em determinados grupos. O povo Batak do norte de Sumatra, por exemplo, aceita a 
prática de relações homossexuais entre homens antes do casamento. 
 
A sodomia não era definida especificamente como um crime homossexual. Aplicava-se às relações entre 
homens e mulheres, homens e animais, bem como às relações entre homens. O termo 
«homossexualidade» foi cunhado na década de 60 do séc. XIX e, desde então, os homossexuais foram 
considerados cada vez mais como um tipo de pessoas distintas com uma aberração sexual 
peculiar.(Weeks, 1986). 
 
A homossexualidade na cultura ocidental 
Kenneth Plummer, num estudo clássico, distinguiu quatro ipos de homossexualidade na cultura ocidental 
moderna: 

• A homossexualidade casual – é um encontro homossexual passageiro que não estrutura de 
forma substancial a vida sexual de uma pessoa. 

• Actividades situadas – a actos homossexuais que ocorrem regularmente, mas não tornam a 
principal preferência de um indivíduo. 

• Homossexualidade personalizada - o caso dos indivíduos que têm preferência por práticas 
homossexuais, mas se encontram isolados dos grupos onde estas são facilmente aceites. 

• A homossexualidade como modo de vida abrange indivíduos que se «assumiram» e fazem da 
associação a outras pessoas com preferências sexuais semelhantes uma parte fundamental das 
suas vidas. 

 
A dimensão provável da homossexualidade nas culturas ocidentais tornou-se conhecida com a publicação 
da investigação de Alfred Kinsey. De acordo com as suas descobertas, só metade dos homens 
americanos são completamente heterossexuais, de acordo com as suas práticas e inclinações sexuais 
após a puberdade. 
 
No que diz respeito à homossexualidade entre mulheres, as investigações de Kinsey registaram uma taxa 
mais baixa. 
 
Lesbianismo 
Lebianismo – as ligações ou práticas homossexuais entre mulheres. 
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Atitudes em relação à homossexualidade 
Heterossexismo – designa-se um processo em que os indivíduos não heterossexuais são categorizados 
e discriminados cm base na sua orientação sexual.  
Homofobia – entende-se o medo e o desprezo por indivíduos homossexuais. 
 
Os homens gay tendem a rejeitar a imagem de efeminados que lhes está popularmente associada, 
desviando-se dessa imagem de duas maneiras: 

• Uma delas consiste no culto de uma efeminação extravagante – uma masculinidade «afectada» 
que ridiculariza o estereótipo. 

• A outra consiste no desenvolvimento de uma imagem de «macho». 
 
A sida – esta epidemia pôs em questão a «universalidade» da heterossexualidade e revelou a existência 
de alternativas à família nuclear tradicional (Redman, 1996). 
 
A campanha pela legalização e reconhecimento 
África do Sul adoptou a nova Constituição em 1996, tornou-se um dos raros países do mundo a garantir 
constitucionalmente os direitos dos homossexuais. Vários países europeus, como a Dinamarca, a Noruega 
e a Suécia, permitem actualmente o casamento civil de casais homossexuais, e a reivindicação por estes 
de muitas das prerrogativas do casamento. 
 
Prostituição 
A prostituição pode definir-se como uma prestação de favores sexuais em troca de dinheiro. A palavra 
«prostituta» começou a tornar-se comum no final do século XVIII. Na antiguidade, a maioria das 
prestadoras destes serviços eram cortesãs, concubinas (sustentadas como amantes) ou escravas. 
 
A prostituição na actualidade 
Paul J. Goldstein classificou os tipos de prostituição em termos: 

• de compromisso ocupacional  - consiste na frequência com que uma mulher se envolve na 
prostituição. 
As «prostitutas ocasionais» são aquelas que aceitam muitas vezes dinheiro em troca de sexo, 
mas sem praticar esta actividade regularmente, a fim de aumentar o seu rendimento proveniente 
de outras fontes. 

• e contexto ocupacional – designa o tipo de ambiente de trabalho e o processo de interacção em 
que uma mulher está inserida. 

 
Em Outubro de 1999, o parlamento holandês reconheceu a prostituição como uma profissão oficial para 
um grupo estimado em 30 000 mulheres que trabalham na indústria do sexo. Todos os locais em que tem 
lugar a venda de sexo serão agora regulamentados, licenciados e inspeccionados pelas autoridades locais. 
 
A prostituição infantil e a «indústria do sexo» mundial 
É possível distinguir três grandes categorias de crianças que se prostituem (Janus e Heid Bracey, 1980): 

• Os fugitivos – que saem de casa e não são procurados pelos pais ou que persistem em fugir 
sempre que são encontrados e levados para casa; 

• Os andarilhos – que vivem basicamente como os pais, mas passam muito tempo fora de casa, 
por exemplo várias noites consecutivas; 

• Os abandonados – cujos pais são indiferentes ao que fazem os filhos ou rejeitam os próprios 
filhos. 

 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou um relatório em 1998 onde consta que a 
prostituição e o turismo sexual no Sudeste Asiático adquiriram a dimensão de um sector comercial 
completamente desenvolvido devido ao rápido crescimento ao longo das últimas décadas. 
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Conclusão, pagina 138. 
Sumario, pagina139 – 140. 
 
 

2 - Sociologia do Corpo: Saúde, Doença e Envelhecimento 
 

Um homeopata – um praticante de medicina alternativa que primeiro avalia o estado de saúde do corpo 
nos eu conjunto e só depois, receitando minúsculas doses de várias substâncias, trata «o igual com o 
igual», partindo do principio de que os sintomas de uma doença fazem parte do processo de cura 
desenvolvido pelo próprio corpo. 
 
Alguns autores preferem chamar às técnicas não-ortodoxas medicina complementar, em vez de medicina 
alternativas (Saks,1992). 
 
Modelo biomédico de saúde, a base em que assenta a medicina ocidental oficial. O modelo biomédico 
de saúde define a doença em termos objectivos e acredita que um corpo pode voltar a ser saudável, 
submetendo-se a um tratamento médico de base cientifica. 
 
A sociologia do corpo 
O campo de estudos conhecido como sociologia do corpo investiga as formas como os nossos corpos são 
afectados por influências sociais. 
 
Os nossos corpos são profundamente afectados pelas nossas experiências sociais, bem como pelas 
normas e valores dos grupos a que pertencemos. Só recentemente os sociólogos começaram a 
reconhecer a natureza profunda das interligações entre corpo e vida social. 
 
A base social da saúde 
Investigações levadas a cabo revelaram que determinados grupos de pessoas tendem a gozar de uma 
saúde melhor do que outros. Estas desigualdades de saúde estão aparentemente relacionadas com 
padrões socioeconómicos mais amplos. 
 
Sociólogos e especialistas em epidemiologia social – cientistas que estudam a distribuição e a incidência 
de doenças entre a população – tentaram explicar a relação existente entre a saúde e algumas variáveis 
como a classe social, o género, a raça, a idade e a localização geográfica. 

 
Classe e saúde 
Pesquisas efectuadas em torno da saúde e da classe revelaram uma relação clara entre padrões de 
mortalidade (doenças) e a classe social dos indivíduos. 
 
Brown e Bottrill (1999) resumiram algumas das principais desigualdades de saúde baseadas na classe 
social. 
 
O Relatório Black, trabalho encomendado pelo Governo Britânico com o objectivo de analisar os dados 
sobre as desigualdades de saúde e fazer recomendações em termos de políticas a seguir e investigações 
a ter lugar, centrou-se sobretudo nas explicações materialistas das desigualdades de saúde. Embora não 
descartando a validade de outros argumentos, o relatório salientou ser necessário promover uma 
estratégia integrada de combate à pobreza e melhorias na educação de maneira a poder combater melhor 
as desigualdades de saúde. Muitas pesquisas posteriores apoiaram estas conclusões (Macintyre, 1997). 
 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                            Disciplina /41065 – Sociologia Geral II 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 11 de 69 

O relatório de 1998, Our Healthier Nation, salientou o leque de diversas influências – sociais, económicas, 
ambientais e culturais – que em conjunto, produzem problemas de saúde (figura 6.2). 
 
Género e saúde 
De uma forma geral, as mulheres têm em relação aos homens uma maior esperança de vida em quase 
todos os países do mundo. Ao mesmo tempo, as mulheres sofrem de uma maior incidência de doenças, 
especialmente na terceira idade. 
 
Nos países industrializados, as mulheres declaram um nível de ansiedade e depressão duas vezes 
superior ao dos homens. 
 
Lesley Doyal, os padrões femininos de saúde e de doença podem ser adequadamente explicados em 
função dos principais campos de actividade de que constituem a vida das mulheres. De uma forma geral, a 
vida feminina é intrinsecamente diferente da vida dos homens em termos dos papéis e tarefas 
desempenhados normalmente – trabalho doméstico, reprodução sexual, educação dos filhos, regulação 
da fertilidade através de métodos contraceptivos, e por aí adiante. 
 
Raça e Saúde 
Existe um número crescente de estudos sobre a raça e saúde, mas as suas conclusões não possuem um 
carácter definitivo. Uma das dificuldades principais reside no facto de os conceitos de raça e de etnicidade 
permanecerem ambíguos. 
 
Como no caso das diferenças de saúde em termos de género, tem sido avançadas explicações genéticas 
para padrões de doença deste tipo. Parece claro que determinadas condições, como a anemia, são 
hereditárias e possuem, por isso, um carácter genético. 
 
Alguns estudiosos voltaram-se para explicações de carácter-cultural e comportamental 
 
Tem-se assinalado a presença de racismo na prestação de cuidados de saúde. Os grupos étnicos podem 
sofrer os efeitos de um acesso desigual ou problemático aos serviços de saúde. 
 
A lei dos «cuidados inversos» 
O estado de saúde é influenciado pela combinação de um certo número de factores – os quais diferem de 
região para região. O clima, a poluição, a qualidade da água, os tipos de alojamento, os padrões de 
trabalho e desemprego, e os níveis globais de privação variam através do país. 
 
Os grupos com pior saúde vivem frequentemente nas regiões com menores recursos. Esta tendência para 
um fornecimento de serviços de saúde assimétricos é conhecida como a lei dos cuidados inversos. 
 
Medicina e Sociedade 
A emergência do modelo biomédico de saúde 
Desde há mais ou menos dois séculos, as ideias ocidentais dominantes acerca da medicina têm sido 
expressas pelo modelo biomédico. 
 
A maior parte das vezes as doenças eram vistas numa perspectiva mágica ou religiosa, sendo atribuídas à 
acção de espíritos malignos ou à punição por pecados cometidos. Para os camponeses e citadinos 
comuns, não havia uma autoridade externa que se preocupasse com a sua saúde, como acontece hoje 
com os sistemas públicos de saúde. A saúde era um assunto privado, não uma preocupação pública. 
 
Demografia: estudar a população humana 
No entanto, o aparecimento do estado-nação e a industrialização vieram mudar drasticamente a situação. 
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A população humana foi vista como um recurso que devia ser gerido e regulado enquanto parte do 
processo de maximização do poder e da riqueza nacional. 
 
Michel Foucault deu um contributo influente para o nosso entendimento do surgimento da medicina 
moderna, ao chamar a atenção para a acção do Estado em matéria de regulação e acção disciplinar sobre 
os corpos. O autor defende que a sexualidade e o comportamento sexual tiveram uma importância 
fundamental neste processo. 
 
A ideia de saúde pública começou a tomar forma, numa tentativa de erradicar «patologias» da população – 
o «corpa social». O Estado começou a assumir a responsabilidade pela melhoria das condições de vida da 
população. 
 
O modelo biomédico 
A aplicação da ciência ao diagnóstico médico e aos processos de cura é a característica principal dos 
sistemas de saúde modernos. 
 
O modelo biomédico de saúde assenta em três pressupostos fundamentais. 

• Em primeiro lugar, a doença é vista como uma ruptura do funcionamento «normal» do corpo 
humano. A teoria dos germes da doença, desenvolvida no final do século XIX, defende que existe 
sempre um determinado agente identificável como estando subjacente a cada doença. 

• Em segundo lugar, o espírito e o corpo podem ser tratados separadamente. O doente representa 
um corpo doente – uma patologia – e não um indivíduo na sua totalidade. A ênfase é colocada na 
cura da doença, e não no bem-estar do indivíduo. Os especialistas médicos adoptam um «olhar 
médico», uma abordagem distanciada na observação e tratamento do paciente. 

• Em terceiro lugar, os especialistas médicos com formação académica são considerados os únicos 
profissionais com capacidade para tratar a doença. Não há lugar para curandeiros autodidactas e 
práticas médicas «não-científicas». 

 
Críticas ao modelo biomédico 

• Em primeiro lugar, alguns autores têm defendido que se “exagera” a eficácia da medicina científica. 
Mau grado o prestígio adquirido pela medicina moderna, a melhoria global da saúde pode ser 
atribuída muito mais a mudanças sociais e ambientais do que à competência médica. Alguns 
autores que adoptam uma postura crítica, como Ivan Illich (1976), têm sugerido que a medicina 
moderna tem, na realidade, feito mais mal do que bem. 

• Em segundo lugar, a medicina moderna tem sido acusada de ignorar a opinião e experiências dos 
doentes que pretende curar. 

• Em terceiro lugar, os críticos argumentam que a medicina científica se coloca a si própria como 
algo superior a todas as outras formas alternativas de medicina ou cura. 

• Em quarto lugar, alguns sociólogos têm defendido que a profissão médica exerce um poder 
imenso na definição do que é ou não doença. Tem a possibilidade de recorrer à sua posição de 
juiz da «verdade científica» para submeter ao controlo médico um número cada vez maior de 
esferas da vida humana. 

 
A medicina e a saúde num mundo em mudança 
Hoje em dia, nos países industrializados estas graves doenças infecciosas tornaram-se uma causa de 
morte menor: algumas foram substancialmente erradicadas. Nestes países, as causas de morte mais 
comuns são actualmente doenças crónicas não-infecciosas, como o cancro, as doenças cardíacas, a 
diabetes ou doenças do aparelho circulatório. Chama-se a esta transformação transição na saúde. 
 
Perspectivas sociológicas sobre a saúde e a doença 
Duas formas de entender a experiência da doença têm sido particularmente influentes no pensamento 
sociológico. 
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• A primeira, associada à escola funcionalista, debruça-se sobre as normas de comportamento que 
se pensa que os indivíduos adoptam quando doentes. 

• A segunda perspectiva, favorecida pelos interaccionistas simbólicos, é uma tentativa mais vasta 
de revelar as interpretações atribuídas à doença e a forma como esses significados influenciam as 
acções e comportamentos das pessoas. 

 
O papel de doente 
O proeminente pensador funcionalista Talcott Parsons avançou a noção do papel de doente para 
descrever os padrões de comportamento que a pessoa doente adopta para minimizar o impacto 
desorganizador da doença (Parsons, 1952). A corrente funcionalista defende que as sociedades operam 
geralmente de forma tranquila e consensual. A doença é vista, portanto, como uma disfunção que pode 
alterar radicalmente o curso deste estado normal de ser. 
 
Segundo Parsons, as pessoas aprendem o papel de doente através da socialização e desempenham-no – 
com a ajuda dos outros – quando adoecem. O papel de doente assenta em três pilares: 

• (1) A pessoa doente não é pessoalmente responsável por estar doente. 
• (2) São concedidos certos direitos e privilégios à pessoa doente, que incluem o cancelamento das 

suas responsabilidades habituais. 
• (3) A pessoa doente deve esforçar-se por recuperar a saúde, recorrendo à consulta de um médico 

e aceitando assumir-se como «paciente». 
 
Freidson (1970) identificou três versões do papel de doente que correspondem a diferentes tipos e graus 
de doença. O papel de doente condicional aplica-se a indivíduos que sofrem de um estado de doença 
temporário, do qual podem recuperar. 
 
O papel de doente legitimado incondicionalmente diz respeito a indivíduos que sofrem de doenças 
incuráveis. 
 
O último papel de doente é o papel ilegítimo, obtido quando alguém sofre de uma doença ou problema de 
saúde estigmatizado pelos outros. 
 
Um estigma é qualquer característica que distinga um indivíduo ou grupo da maioria da população, o que 
faz com que o indivíduo ou grupo sejam tratados com suspeição ou hostilidade. 
 
Avaliação 
Abordaremos agora algumas das formas pelas quais os sociólogos da escola do Interaccionismo 
Simbólico tentaram compreender a experiência da doença. 
 
A doença como «experiência vivida» 
Os Interaccionistas simbólicos estão interessados nas formas pelas quais as pessoas interpretam o mundo 
social e os significados que lhe atribuem. 
 
A doença pode consumir muitíssimo tempo, energia, força e reservas emocionais da pessoa. Corbin e 
Strauss (1985) estudaram os regimes de saúde que pessoas com doenças crónicas desenvolvem de 
modo a organizarem as suas vidas quotidianas. Os autores identificaram três tipos de «trabalho» incluídos 
nas estratégias quotidianas das pessoas. 

• Por trabalho de doença entendem-se as actividades que dizem respeito à forma como lidam com 
o seu estado de saúde, como tratar a dor, fazer exames de diagnóstico, ou submeter-se a terapias. 

• O trabalho do quotidiano diz respeito à gestão da vida quotidiana – manter o relacionamento com 
os outros, continuar com as tarefas domésticas e lutar por interesses profissionais ou pessoais. 

• O trabalho biográfico envolve aquelas actividades que a pessoa doente pratica como parte do 
esforço de construir ou reconstruir a sua narrativa pessoal. 
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O trabalho dos interaccionistas simbólicos em torno da experiência da doença crónica é uma das 
dimensões mais importantes da Sociologia do Corpo. 
 
Saúde e envelhecimento 
A gerontologia, o estudo do envelhecimento e dos idosos, trata não só dos processos físicos associados 
ao envelhecimento, mas também dos factores sociais e culturais relacionados com o mesmo. 
 
No decorrer do próximo meio século, o número de pessoas com mais de oitenta e cinco anos multiplicar-
se-á por seis. Chama-se por vezes «envelhecimento dos idosos» a este processo. 
 
Rácio de dependência – a relação entre, por um lado, o número de crianças e aposentados, e, por outro, 
o número das pessoas em idade activa. 
 
Problemas do envelhecimento 
A classe social, o género e a raça constituem influências importantes na experiência do envelhecimento. 
 
Conclusão: o futuro do envelhecimento 
Os anos que compreendem o período em que as pessoas estão libertas das responsabilidades parentais e 
do mercado do trabalho é muitas vezes designado como terceira idade. 
Por quarta idade entende-se, então, os anos de vida em que a independência das pessoas e a 
possibilidade de tomarem conta de si próprias é mais seriamente posta em causa. 
 
A discriminação etária é uma ideologia como o racismo ou a discriminação sexual. 
 
Conclusão: página 168 
Sumário: 169 – 171 
 
 
 

3 – Famílias 
 

A grande diversidade de famílias e formas de agregados familiares tornou-se um traço distintivo da época 
actual. 
 
O termo “relações”, aplicado à vida pessoal, generalizou-se na linguagem corrente há cerca de vinte ou 
trinta anos, bem como a ideia que existe uma necessidade de “intimidade” e “compromisso” na vida 
pessoal. Nos tempos recentes, uma relação é algo de activo – algo em que temos de nos empenhar. Para 
perdurar no tempo, uma relação depende da confiança entre as pessoas. 
 
A erosão das formas tradicionais da vida familiar – na Grã-Bretanha, na China e outras sociedades à 
escala mundial – é simultaneamente um efeito da globalização e um importante contributo para a mesma. 
 
Conceitos elementares 

• Família é um grupo de pessoas unidas directamente por laços de parentesco, no qual os adultos 
assumem a responsabilidade de cuidar das crianças. 

• Laços de Parentesco são relações entre indivíduos estabelecidas através do casamento ou por 
meio de linhas de descendência que ligam familiares consanguíneos (mães, pais, filhos e filhas, 
avós, etc.). 

• O Casamento pode ser definido como uma união sexual entre dois indivíduos adultos, 
reconhecida e aprovada socialmente. 
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Em praticamente todas as sociedades podemos identificar aquilo que os sociólogos e os antropólogos 
designaram como família nuclear, ou seja, dois adultos vivendo juntos num mesmo agregado com os 
seus filhos biológicos ou adoptados. 
 
Quando outro parente, além do casal e dos filhos, vive na mesma casa ou está em contacto próximo e 
contínuo com eles, falamos de família extensa. Uma família extensa pode ser definida como um grupo de 
três ou mais gerações que vivem na mesma habitação ou muito próximas umas das outras. 
 
Nas sociedades ocidentais, o casamento e, por conseguinte, a família, está associado à monogamia 
(tristeza). 
 
George Murdock descobriu que a poligamia – que permitia que um homem ou uma mulher tivessem mais 
do que um cônjuge – era permitida em mais de 80 por cento delas (Murdock, 1949). Existem dois tipos de 
poligamia: 

• a poliginia, na qual um homem pode ser casado com mais do que uma mulher ao mesmo tempo; 
• a poliandria, muito menos comum, na qual uma mulher pode ter simultaneamente dois ou mais 

maridos. 
 
A diversidade da família 
Ao usarmos o termo «famílias», sublinhamos a diversidade das formas familiares. 
 
Perspectivas teóricas sobre a família 
A abordagem funcionalista 
A perspectiva funcionalista vê a sociedade como um conjunto de instituições sociais que desempenham 
funções específicas, assegurando a continuidade e o consenso do todo social. De acordo com esta 
perspectiva, a família desempenha funções importantes que contribuem para satisfazer as necessidades 
básicas da sociedade e para a reprodução da ordem social. 
 
Segundo o sociólogo americano Talcott Parsons, as duas grandes funções desempenhadas pela família 
são: a socialização primária e a estabilização da personalidade (Parsons e Bales, 1956).  

• A socialização primária é o processo através do qual a criança apreende as normas culturais da 
sociedade onde nasce. 

• Por estabilização da personalidade entende o papel desempenhado pela família na assistência 
emocional aos membros adultos da família. 

 
Abordagens feministas 
O movimento feminista teve um grande impacto na sociologia ao contestar a visão da família como um 
espaço harmonioso e igualitário. Uma das primeiras vozes “dissonantes” foi, em 1965, a da feminista 
americana Betty Freidan, que escreveu sobre “o problema sem nome” – o isolamento e o aborrecimento 
que atingiam muitas donas-de-casa dos subúrbios norte-americanos, ao serem relegadas para um ciclo 
interminável de criação de filhos e trabalho doméstico. 
 

• Em primeiro lugar, a divisão doméstica do trabalho – a forma como as tarefas são distribuídas 
entre os membros do agregado familiar. 

• Em segundo lugar, as feministas têm chamado a atenção para as relações de poder desiguais 
existentes num grande número de famílias. 

 
O estudo das actividades assistenciais é uma terceira área onde os estudos feministas representaram um 
importante contributo. 
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Novas perspectivas na sociologia da família 
Termos como o “segundo turno”  – que se refere ao papel duplo da mulher, em casa e no trabalho – 
entraram na linguagem corrente. 
 
O crescimento do divórcio e dos agregados monoparentais, a emergência das “famílias recompostas”, as 
famílias gay e a popularidade da coabitação são algumas das temáticas que geram interesse. 
 
Beck e Beck-Gernsheim 
Em The Normal Chaos of Love (1995), Ulrich e Elisabeth Beck-Gernsheim examinam a natureza 
tumultuosa das relações pessoais, os casamentos e padrões de família num mundo em rápida mudança. 
Os autores argumentam que as tradições, regras e linhas de orientação que governavam as relações 
pessoais já não se aplicam, e que os indivíduos são actualmente confrontados com uma série interminável 
de escolhas, que fazem parte do processo de construção, ajustamento e melhoramento, ou dissolução, 
das uniões que formam com os outros. 
 
Os autores concluem que as relações na nossa época moderna são, por assim dizer, muito mais do que 
relações. Não só o amor, o sexo, os filhos, o casamento e os deveres domésticos são tópicos de 
negociação nas relações, mas também o são os tópicos que têm a ver com o trabalho, a política, a 
economia, as profissões, e a desigualdade. 
 
Beck e Beck-Gernsheim defendem que a “batalha entre os sexos” é o “drama central dos nossos tempos”, 
como o mostram o crescimento da indústria de aconselhamento matrimonial, os tribunais de família, os 
grupos de auto-ajuda marital, e os índices de divórcio. 
 
Beck e Beck-Gernsheim argumentam que a “batalha dos sexos” a que se assiste hoje em dia é o mais 
claro indicador da “sede de amor” sentida pelas pessoas. 
 
Casamento e divórcio no Reino Unido 
Estarão Beck e Beck-Gernsheim certos ao dizerem que o antagonismo entre homens e mulheres é o 
“drama central dos nossos tempos”? As estatísticas de casamento e divórcio dão algum suporte a esta 
tese. 
 
Agregados monoparentais 
Os agregados monoparentais têm-se tornado cada vez mais comuns nas últimas três décadas. 
 
Famílias recompostas 
Uma família recomposta pode ser definida como uma família em que pelo menos um dos adultos tem 
filhos de um dos matrimónios anteriores. 
 
Actualmente, alguns autores falam já em famílias binucleares, entendendo por tal que dois agregados 
formados depois de um divórcio continuam a implicar um único sistema familiar sempre que há crianças 
envolvidas. 
 
O «pai ausente» 
O período que vai dos anos 30 até à década de 70 foi já designado por vezes como o período «pai 
ausente». Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos pais quase não viam os filhos porque estavam no 
campo de batalha ou a prestar serviço militar. 
 
O pai era o principal ganha-pão da família e, consequentemente, estava fora de casa o dia inteiro, só 
estando com os filhos à noite e aos fins-de-semana. 
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Com o aumento das taxas de divórcio nos últimos anos e o número cada vez maior de agregados 
monoparentais, a questão do «pai ausente» passou a ter outro significado. Hoje em dia esta expressão 
refere-se a pais que, em consequência de uma separação ou divórcio, têm muito pouco contacto com os 
filhos ou deixam pura e simplesmente de estar com eles. 
 
Alguns autores argumentam que as crianças nunca serão membros efectivos de um grupo social, se não 
forem expostas a exemplos constantes de negociação, cooperação e compromisso entre adultos no seu 
ambiente imediato. 
 
Uma abordagem algo diferente da “crise da paternidade masculina” foi defendida por Francis Fukuyama. 
No seu  livro, The Endof Order (1997), Fukuyama localiza as raízes da “grande ruptura” na família nos 
níveis crescentes de emprego feminino. O autor não afirma que as mulheres que trabalham negligenciam 
as suas responsabilidades na criação dos filhos, mas antes que os homens vêem as mulheres como mais 
independentes e capazes de tomar conta de qualquer criança gerada por elas. 
 
David Blankenhorn, no seu livro Fatherless América (1995), defende que as sociedades com taxas de 
divórcio elevadas enfrentam não só a perda dos pais mas a própria erosão da ideia de paternidade – com 
consequências sociais gravíssimas, na medida em que, hoje em dia, muitas crianças crescem sem um 
modelo de autoridade a quem possam recorrer nas alturas em que mais o necessitam. Em todas as 
sociedades conhecidas até ao presente o casamento e a paternidade fornecem um meio de canalizar as 
energias sexuais e agressivas masculinas. Sem estas instituições, estas energias expressar-se-ão 
provavelmente na criminalidade e na violência. 
 
«Será que um mau pai gera maus filhos? Não serão alguns pais prejudiciais à família?». Alguns 
estudiosos sugerem que a questão central não é a de saber se o pai está ou não presente, mas se está 
comprometido com a vida familiar e com a paternidade. 
 
Variações nos padrões familiares: a diversidade étnica na Grã-Bretanha 
Algumas das maiores variações ocorrem entre os padrões familiares brancos e não-brancos; por isso, 
torna-se necessário inquirir as razões das mesmas. 
 
Famílias oriundas do sul da Ásia 
Os filhos de nativos da Ásia da Sul nascidos no Reino Unido estão expostos a duas culturas muito 
diferentes. Em casa, os seus pais esperam ou exigem conformidade com as normas de cooperação, 
respeito e lealdade à família. Na escola, espera-se que alcancem o sucesso académico num ambiente 
social competitivo e individualista. 
 
Famílias negras 
As famílias negras britânicas oriundas das Caraíbas tem também uma estrutura diferente. Há 
consideravelmente muito menos mulheres negras com idades compreendidas entre os vinte e os quarenta 
quatro anos casadas do que mulheres brancas com a mesma idade. Os índices de divórcio e separação 
entre os africanos das Caraíbas são mais elevados do que em qualquer outro grupo étnico na Grã-
Bretanha. Os agregados monoparentais também são mais comuns entre os africanos das Caraíbas do que 
em qualquer outra minoria étnica. 
 
Alternativas ao casamento 
Coabitação 
A Coabitação – situação que tem lugar quando um casal vive junto e mantém relações sexuais sem haver 
casamento – tem vindo a generalizar-se na maioria das sociedades ocidentais. 
 
Casais homossexuais 
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Tem-se aplicado a expressão “famílias de escolha” às relações homossexuais, pois esta reflecte as formas 
positivas e criativas da vida quotidiana que os casais homossexuais cada vez levam mais a cabo. 
 
Os sociólogos observaram que as relações homossexuais apresentam formas de intimidade e de 
igualdade muito diferentes das que são comuns nos casais heterossexuais. As relações homossexuais 
têm de ser construídas e negociadas fora das normas e linhas de orientação que governam muitas uniões 
heterossexuais, pois os homens e mulheres homossexuais foram excluídos da instituição do casamento, e 
também porque os papéis tradicionais dos géneros não são facilmente aplicáveis aos casais do mesmo 
sexo. 
 
Week, Heaphy e Donovan (1999) distinguem três padrões significativos nos casais homossexuais de um e 
de outro sexo. 

• Em primeiro lugar, existe uma maior oportunidade de igualdade entre os parceiros, pois estes não 
são guiados pelos estereótipos culturais e sociais que condicionam as relações heterossexuais. 

• Em segundo lugar, os parceiros homossexuais negoceiam os parâmetros e o funcionamento das 
suas relações. 

• Em terceiro lugar, as relações homossexuais demonstram ser uma forma particular de 
compromisso, para o qual não existe um enquadramento institucional. A confiança mútua, a 
disposição para enfrentar dificuldades e uma responsabilidade partilhada do “trabalho emocional” 
parecem ser as características distintivas das relações homossexuais (Weeks at al., 1999). 

 
Violência e abuso na vida familiar 
A violência no seio da família 
Podemos definir a violência doméstica como o abuso físico de um membro da família em relação a outro 
ou outros membros. 
 
A casa é, de facto, o lugar mais perigoso da sociedade moderna. Em termos estatísticos, seja qual for o 
sexo ou a idade, uma pessoa estará mais sujeita à violência em casa do que numa rua à noite. 
 
Os estudos feministas sobre a violência doméstica chamaram a atenção para a prevalência e a severidade 
da violência dirigida contra as mulheres nas suas casas. 
 
Comentadores conservadores têm vindo a afirmar recentemente que a violência familiar não é uma 
consequência do poder masculino patriarcal, como defendem as feministas, mas que tem que ver com as 
“famílias disfuncionais”. Assim, a violência dirigida contra a mulher é um reflexo da crise crescente da 
família e da erosão dos padrões morais. 
 
O incesto e o abuso sexual de crianças 
Podemos definir com facilidade o abuso sexual de crianças como a prática de actos sexuais por adultos 
com crianças de idade inferior ao que é permitido por lei (na Grã-Bretanha, dezasseis anos). Entendemos 
por incesto as relações sexuais entre parentes próximos. 
 
O Instituto Nacional para a Protecção da Criança define quatro categorias de abuso: «negligência», 
«abusos físicos», «abusos emocionais» e «abusos sexuais». 
 
Pesquisas recentes sobre o abuso sexual 
No decurso da década de oitenta (séc. XX) foram levadas a cabo umas quarenta investigações sobre 
abuso sexual infantil na Grã-Bretanha. O caso mais conhecido foi o Inquérito Cleveland de 1987. Esta 
investigação envolveu dois médicos, Marietta Higgs e Geoffrey Wyat, que afirmaram existir uma série de 
crianças da região vítimas de abuso sexual por parte de membros da própria família. 
 
O debate sobre os «valores familiares» 
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«A família está a desaparecer!» 
 
Sumário: 199 – 201 
 
 

4 – Raça, Etnicidade e Migração 
 

Até há uma década, a Africa do Sul foi governada pelo Apartheid – um sistema de segregação racial 
forçada. Sob o apartheid, cada sul-africano era classificado numa de quatro categorias: branco 
(descendentes de imigrantes europeus), “pessoa de cor” (pessoas cuja ascendência provém de membros 
de mais do que uma “raça”), asiático e negro. A minoria branca Sul-africana, compreendendo uns 13% da 
população, dominava a maioria não branca. Os não brancos não tinham voto nem representação no 
governo central. 
 
O apartheid estava formalizado legalmente, mas era imposto pela violência e pela brutalidade. O Partido 
Nacional, que institucionalizou o apartheid depois de subir ao poder em 1948, usou os órgãos de 
segurança e a força da lei para suprimir toda a resistência de apartheid. 
 
Quando em 1989 F. W. De Klerk se tornou Presidente da África do Sul, herdou um país em profunda crise 
e virtualmente ingovernável. 
Em 1990 de Klerk levantou a interdição ao Congresso Nacional Africano (ANC), o principal partido de 
oposição, e libertou o seu líder, Nelson Mandela após 27 anos de prisão. 
 
A 27 de Abril de 1994 o ANC recebeu uns esmagadores 62% dos votos e Nelson Mandela tornou-se o 
primeiro Presidente sul-africano pós-apartheid. 
 
Durante a sua presidência, que terminou em 1999, Mandela estabeleceu cuidadosamente os alicerces 
para a emergência de uma sociedade multimédia e justa. A Constituição, adoptada em 1996, é uma das 
mais progressistas do mundo, proibindo qualquer discriminação com base na raça, origem social ou étnica, 
religião ou crença, a par da orientação sexual, deficiência e gravidez. 
 
Com início em Abril de 1996 e conclusão em Julho de 1998, a Comissão para a verdade e Reconciliação 
(TRC) levou a cabo audiências em comunidades em toda a África do sul para investigar os atentados aos 
direitos humanos que tinham ocorrido sob o apartheid. 
 
Compreender a raça e a etnicidade 
Raça 
As teorias científicas da raça surgiram nos finais do século XVIII e princípios do século XIX. Foram 
utilizadas para justificar a ordem social emergentes à medida que a Inglaterra e outras nações europeias 
se tornavam potências imperiais, governando territórios e populações subjugadas. O Conde Joseph Arthur 
de Gobineau (1816-1882), designado por vezes como pai do racismo moderno, propôs a existência de três 
raças: 

• Branca – Caucasiana, 
• Negra – Negróide, 
• Amarela – Mongolóide. 

 
A raça pode ser entendida como um conjunto de relações sociais que permite que os indivíduos e grupos 
sejam localizados, e lhes sejam atribuídos vários atributos ou competências, com base em características 
de natureza biológica. 
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Chamamos racialização ao processo pelo qual os entendimentos do que é a raça são usados para 
classificar indivíduos ou grupos de pessoas. Historicamente, racialização significava que certos grupos de 
pessoas eram rotulados como constituindo grupos biologicamente distintos com base em características 
físicas. 
Etnicidade 
Embora a ideia de raça erroneamente implique algo fixo ou biológico, a “etnicidade” é um conceito de 
significado puramente social. Por etnicidade entendem-se as práticas culturais e os modos de entender o 
mundo que distinguem uma dada comunidade das restantes. 
 
Não existe nada inato na etnicidade; esta é um fenómeno unicamente social que é produzido e 
reproduzido ao longo do tempo. Através da socialização, os mais jovens assimilam estilos de vida, normas 
e crenças das suas comunidades. 
 
Embora seja mantida no âmbito da tradição, a etnicidade não é estática e imutável. Pelo contrário, é fluida 
e adaptável às circunstâncias em mutação. 
 
Grupos minoritários 
A noção de grupos minoritários (frequentemente minorias étnicas) é amplamente usada em Sociologia e 
envolve mais do que uma simples distinção numérica. 
 
Os sociológicos usam frequentemente o termo “minoria” de uma forma não literal, para se referirem à 
posição subordinada dos grupos na sociedade, e não à sua representação numérica. 
 
Preconceito, discriminação e racismo 
Preconceito entendem-se as opiniões ou atitudes partilhadas por membros de um grupo acerca de outro. 
 
Os preconceitos assentam frequentemente em estereótipos, categorizações fixas e inflexíveis de um 
grupo de pessoas. 
 
Se o preconceito descreve atitudes e opiniões, a discriminação diz respeito ao comportamento tido em 
relação a indivíduos ou grupos. Pode detectar-se em acções que negam aos membros de um grupo 
oportunidades que são dadas a outros, como, por exemplo, quando é recusado a um negro britânico um 
emprego disponível para um branco. Embora o preconceito esteja frequentemente na base da 
discriminação, os dois podem existir separadamente. As pessoas podem ter ideias preconceituosas e não 
agir em conformidade. 
 
Racismo 
O conceito de raça é fundamental para a existência de racismo – um preconceito baseado em distinções 
físicas com significado social. Um racista é alguém que acredita que alguns indivíduos são inferiores ou 
superiores a ouros como resultado dessas diferenças racializadas. 
 
A ideia de racismo institucional sugere que o racismo atravessa todas as estruturas sociais de uma 
forma sistemática. De acordo com esta perspectiva, instituições como a policia, os serviços de saúde e o 
sistema educativo promovem politicas que favorecem certos grupos e discriminam outros. 
 
Do “velho racismo” ao “novo racismo” 
Tal como o conceito biológico de raça que foi desacreditado, o velho racismo “biológico” baseado em 
diferenças ao nível dos traços físicos raramente se exprime de forma aberta na sociedade actual. 
 
Alguns autores argumentam que estas foram substituídas por um novo racismo mais sofisticado (ou 
racismo cultural) que usa a ideia de diferenças culturais para excluir certos grupos (Barker, 1981). 
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Explicar o racismo e a discriminação étnica 
Interpretações psicológicas 
Duas abordagens psicológicas são particularmente importantes. 

• A primeira parte do facto do preconceito operar principalmente através do pensamento 
estereotipado. Os indivíduos baseiam-se, por vezes, em estereótipos e descarregam o seu 
antagonismo em “bodes expiatórios”, pessoas culpabilizadas por coisas de que não têm culpa. A 
procura de bodes expiatórios é algo comum quando dois grupos étnicos com privações entram 
em competição um com o outro por motivos económicos. 

• A segunda abordagem sugere que existem certos tipos de pessoas que, em resultado da 
socialização na infância, são particularmente propensas ao pensamento estereotipado e à 
projecção – a atribuição inconsciente dos nossos desejos ou características a outros. Uma famosa 
investigação efectuada por Theodor Adorno e colaboradores nos anos 40 diagnosticou um tipo de 
carácter a que os investigadores chamaram personalidade autoritária (Adorno et al., 1950). 

 
Os autores concluíram que as pessoas com personalidades autoritárias tendem a ser rigidamente 
conformistas, submissas face aos que consideram superiores e ríspidas para com os inferiores. 
 
Os investigadores sugeriram que as características de uma personalidade autoritária resultam de um 
padrão de educação infantil em que os pais não são capazes de exprimir um amor directo pelos filhos, 
sendo distantes e disciplinadores. 
 
Interpretações sociológicas 
Etnocentrismo, fechamento de grupo e repartição de recursos 
Etnocentrismo – uma desconfiança em relação a estranhos combinada com uma tendência para avaliar as 
outras culturas em termos da nossa própria cultura – todas as culturas têm sido virtualmente, em grau 
maior e menor, etnocêntricas, e é fácil ver como o etnocentrismo se combina com o pensamento 
estereotipado. 
 
 O etnocentrismo e o fechamento de grupo andam frequentemente a par. Entende-se por “fechamento” o 
processo pelo qual os grupos mantêm fronteiras que os separam dos outros. Estas fronteiras são 
formadas através de instrumentos de exclusão, que realçam as divisões entre grupos étnicos. 
 
Os  membros de um grupo étnico estarem em posição de maior poder em relação a outros. Nestas 
circunstâncias, o fechamento do grupo coincide com a repartição de recursos, instituindo desigualdades 
na distribuição da riqueza e dos bens materiais. 
 
Teorias do conflito 
As explicações culturais têm visto o racismo como um tipo de defesa contra a introdução de novos 
costumes, linguagens e estilos de vida que ameaçam a ordem existente (Cashmore, 1987). 
 
As teorias do conflito estão preocupadas, por um lado, com as relações entre o racismo e o preconceito, e 
por outro, com as relações de poder e desigualdades. As primeiras abordagens ao racismo em termos de 
conflito foram fortemente influenciadas por ideias marxistas que viam o sistema económico como o factor 
determinante de todos os aspectos restantes da sociedade. Alguns teóricos marxistas afirmavam que o 
racismo era um produto do sistema capitalista, argumentando que a classe dominante usava a escravatura, 
a colonização e o racismo como ferramentas para explorar o trabalho (Cox, 1959). 
 
Integração étnica e conflito étnico 
Muitos países do mundo actual são caracterizados por terem populações multiétnicas. 
Existem três modelos principais de integração étnica que têm sido adoptados por sociedades multiétnicas 
em relação a estes desafios: a assimilação, o melting pot e o pluralismo. 
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Modelos de integração étnica 
Assimilação, que significa que os emigrantes abandonam os seus usos e costumes, passando a pautar o 
seu comportamento pelos valores e normas da maioria. 
 
Melting pot – em vez de se dissolverem as tradições dos imigrantes a favor das dominantes no seio da 
população pré-existente, misturam-se todas para formar novos padrões culturais. 
 
Pluralismo cultural – nesta perspectiva, a via mais apropriada consiste em fomentar o desenvolvimento 
de uma sociedade genuinamente plural, onde seja reconhecida a igual valia de numerosas subculturas 
diferentes. Uma abordagem pluralista considera os grupos étnicos minoritários como iguais na sociedade, 
o que significa que estes desfrutam dos mesmos direitos da maioria da população. As diferenças étnicas 
são respeitadas e celebradas enquanto componentes vitais da vida nacional mais ampla. 
 
Conflito étnico 
Traços culturais, linguísticos e religiosos diferentes podem constituir linhas de fractura que conduzem ao 
antagonismo aberto entre os grupos étnicos. Por vezes, sociedades com uma longa história de tolerância 
e integração étnica podem mergulhar rapidamente no conflito étnico – hostilidades entre diferentes grupos 
ou comunidades étnicas. 
 
Estes conflitos envolveram tentativas de limpeza étnica, a criação de áreas etnicamente homogéneas 
através da expulsão em massa de outras populações étnicas. A Croácia, por exemplo, tornou-se um 
estado “monoétnico” independente após um guerra dispendiosa em que milhares de sérvios foram 
expulsos do país. 
 
A limpeza étnica envolve a deslocação de populações étnicas alvo da violência, da agressão, das 
ameaças e das campanhas de terror. Fala-se em genocídio, pelo contrário, para descrever a eliminação 
sistemática de um grupo étnico por outro. 
 
Migração global 
O expansionismo europeu iniciou há século um movimento de populações em larga escala, que formou a 
base de muitas das sociedades multiétnicas do mundo. 
 
Movimentos migratórios 
Os padrões de migração global podem ser vistos como um reflexo da mudança rápida dos laços 
económicos, políticos e culturais entre países. 
 
A imigração, o movimento de pessoas para um país onde se estabelecem, e a emigração, o processo 
pelo qual as pessoas deixam o país para se estabelecer noutro, combinam-se para produzir padrões 
globais de migração que ligam entre si os países de origem e os países de destino. 
 
Os teóricos identificaram quatro modelos de migração para descrever os principais movimentos globais da 
população ocorridos desde 1945. O modelo clássico de migração aplica-se a países como o Canadá, os 
Estados Unidos e a Austrália que se desenvolveram como “nações de imigrantes”. O modelo colonial de 
imigração, adoptado por países como França e o Reino Unido, tende a favorecer imigrantes de antigas 
colónias em detrimento de imigrantes de outros países. 
 
Países como a Alemanha, a Suiça e a Bélgica têm seguido uma terceira política – o modelo dos 
trabalhadores convidados. Neste esquema, os imigrantes são aceites no país numa base temporária, 
muitas vezes de forma a cumprir exigências do mercado de trabalho, mas não recebem direitos de 
cidadania, mesmo após longos períodos de permanência. Os modelos ilegais de imigração estão a 
tornar-se cada vez mais comuns devido às apertadas leis de imigração vigentes em muitos países 
industrializados. 
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Muitas das teorias iniciais sobre a migração centravam-se sobre os chamados factores “push and pull” 
(“empurrar e puxar”). Os factores “push” referem-se a dinâmicas dentro de um país de origem que forçam 
as pessoas a emigrar, tais como a guerra, a fome, a opressão política ou a pressão demográfica. Os 
factores “pull”, pelo contrário, são as características dos países de destino que atraem os imigrantes: 
mercados de trabalho prósperos, melhores condições gerais de vida ou menor densidade populacional 
podem “puxar” os imigrantes para essas regiões. 
 
Mais recentemente, as teorias de “push and pull” têm sido criticadas por oferecerem explicações 
demasiado simplistas de um processo complexo e multifacetado. Em vez disso, os teóricos da migração 
estão cada vez mais a observar os padrões globais de migração como “sistemas” produzidos por 
interacções entre processos de nível macro e micro.  
Por factores de nível macro – entendem-se situações de âmbito lato como a situação politica na área, as 
leis e regulamentos que controlam a imigração e a emigração, ou as mudanças na economia internacional, 
factores esses que exercem uma importante influência sobre diversos aspectos. 
Os factores de nível micro – são os que dizem respeito aos recursos, conhecimentos e formas de pensar 
das próprias populações migrantes. 
 
Ao examinar as tendências recentes de migração global, Stephen Castles e Mark Miller (1993) 
identificaram quatro tendências que em sua opinião irão caracterizar os padrões de migração nos 
próximos anos: 

• Aceleração -  
• Diversificação -  
• Globalização -  
• Feminização. 

 
Diásporas globais 
Diásporas – entende-se a dispersão de uma população étnica a partir da sua terra natal para áreas 
estrangeiras, muitas vezes de forma forçada ou em circunstâncias traumáticas. Referem-se 
frequentemente as diásporas dos judeus e dos africanos para descrever a forma como estas populações 
foram redistribuídas globalmente, em resultado do genocídio e escravidão. 
 
Cohen adopta uma abordagem histórica e identifica cinco categorias diferentes de diásporas de acordo 
com as forças subjacentes à disseminação original da população: 

• Vitima – por exemplo, africanos, judeus e arménios, 
• Imperial – Britânicos, 
• Trabalho – Indianos 
• Comércio Chineses 
• Cultural – Naturais das Caraíbas. 

Cohen sugere que todas as diásporas preenchem os seguintes critérios: 
• Um movimento voluntário ou forçado da terra natal para uma nova ou novas regiões, 
• Uma memoria partilhada da terra natal, um compromisso com a sua preservação e a crença na 

possibilidade de um eventual retorno, 
• Uma identidade étnica forte sustentada ao longo do tempo e da distância, 
• Um sentido de solidariedade com os membros do mesmo grupo étnico que também vivem em 

áreas de diáspora, 
• Uma certa tensão em relação às sociedades hospedeiras, 
• Um potencial para contribuições valiosas e criativas para sociedades hospedeiras pluralistas. 

 
Imigração para o Reino Unido 
Mudanças da política de imigração na Grã-Bretanha 
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Os anos 60 marcaram o início de um retrocesso gradual na noção de que os habitantes do império 
britânico tinham o direito de imigrar para a Grã-Bretanha e reivindicar a sua cidadania. 
 
Diversidade étnica no reino Unido 
A população britânica de etnias minoritárias, actualmente mais de 3 milhões de pessoas, está concentrada 
sobretudo nas áreas urbanas mais densamente povoadas de Inglaterra. 
 
Emprego e sucesso económico 
O emprego é uma área crucial para avaliar os efeitos das desvantagens sociais e económicas devidas a 
factores como o género, a idade, a classe e a etnicidade. 
 
Tendências nos padrões ocupacionais das minorias étnicas desde 1960 
Nos anos 60, constatou que a maior parte dos recém-imigrados estavam agrupados de forma 
desproporcional em ocupações manuais, num pequeno número de indústrias. 
 
Nos anos 70, os padrões de emprego tinham mudado levemente. Os membros de grupos étnicos 
continuavam a ocupar posições manuais não qualificadas ou semi-qualificadas, embora um número 
crescente estivesse empregado em empregos manuais qualificados. 
 
Dados recentes 
 
O “sucesso económico indiano” 
Os mais bem sucedidos não brancos, em termos de nível de rendimento, são os originários da Ásia do Sul 
que estão empregados por conta própria ou são pequenos empresários. 
Presentemente, a probabilidade dos homens e mulheres indianos estarem empregados por conta própria é 
mais de duas vezes superior à dos brancos. 
 
Tariq Modood explicou “sucesso económico indiano” como resultado de muito trabalho, de apoio 
familiar e comunitário, e da prioridade máxima dada à educação 1991). 
 
Problemas em chegar ao topo 
 
Alojamento 
Desde os primeiros pedidos de controlo da imigração, que o alojamento tem estado na primeira linha da 
batalha por recursos entre grupos e das tendências para o fechamento étnico. 
 
Raça e crime 
Existem razões para acreditar que os membros de grupos étnicos minoritários sofrem um tratamento 
discriminatório no sistema de justiça criminal. Existe uma maior taxa de sentenças de prisão entre não 
brancos, mesmo em casos em que existem poucos ou nenhuns antecedentes criminais. 
 
As áreas que sofrem de privação material têm, geralmente, maiores taxas de crime, e os indivíduos que 
vivem em tais regiões correm um maior risco de se tornarem vítimas de crime. 
 
Racismo policial 
Roger Gref concluiu que a policia era “fortemente hostil para com todos os grupos minoritários”. O autor 
salientou a frequência com que os agentes usavam estereótipos e comentários raciais ofensivos ao falar 
das minorias étnica (1989). 
 
Imigração e relações étnicas no Continente 
Durante as primeiras duas décadas após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram na Europa migrações em 
larga escala. Os países mediterrâneos forneceram mão-de-obra barata aos países europeus do norte e do 
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oeste. A chegada de imigrantes vindos de áreas como a Turquia, o Norte de África, a Grécia, o sul de 
Espanha e a Itália foi, durante um período de tempo, encorajada pelos países anfitriões que se 
encontravam com falta de trabalhadores. A Suiça, a Alemanha Ocidental, a Bélgica e a Suécia são países 
com uma considerável população de trabalhadores imigrantes. 
 
Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, e das transformações que têm vindo a ocorrer nos países da 
Europa de Leste e da antiga União Soviética, a Europa testemunhou o nascimento do que tem sido 
designado como nova migração.  
Esta “nova migração” tem sido marcada por dois eventos principais: 

• Primeiro, a abertura das fronteiras entre o Leste e o Ocidente levou à migração de sensivelmente 
cinco milhões de pessoas na Europa entre 1989 e 1994. 

• Segundo, a guerra e o conflito étnico na antiga Jugoslávia resultou num surto de 
aproximadamente cinco milhões de refugiados para outras regiões da Europa (Koser e Lutz, 1998). 

 
Outra características da “nova migração” é a da “não mistura” étnica. Na antiga União Soviética, na 
antiga Jugoslávia e em alguns estados da Europa Central, a mudança de fronteiras e de regimes políticos 
e o rebentar de conflitos levaram à migração com base no principio da “afinidade étnica”. 
 
As migrações e a União Europeia 
Como parte do movimento de integração europeia, foram removidas muitas das barreiras ao livre 
movimento de mercadorias, capital e empregados anteriormente existentes. 
 
Os imigrantes ilegais que consigam ter acesso a um estado signatário do acordo de Schengen podem 
mover-se sem impedimentos em toda a zona Schengen. 
 
Refugiados, pessoas que procuram asilo e migrantes económicos 
Com o apertar das fronteiras da EU, a submissão de pedidos de asilo tornou-se um dos derradeiros canais 
pelos quais os cidadãos de países não comunitários podem obter permissão para se estabelecerem na EU. 
Uma pessoa que procura asilo é uma pessoa que requer refúgio num país estrangeiro devido a medo de 
perseguição no seu país de origem. 
 
As rígidas politicas de asilo têm levado algumas pessoas a falar de uma Fortaleza Europa – uma zona 
protegida que actua colectivamente para proteger os seus bens e elevado padrão de vida contra o 
“assalto” de imigrantes de outras partes do mundo que procuram partilhar dessa prosperidade. 
 
Robin Cohen (1994) usa a expressão “fronteira da identidade” para se referir à forma como os debates 
públicos promovem uma visão particular do património nacional e levantam barreiras contra pessoas que 
são “estrangeiras” ou “diferentes”. 
 
Conclusão e sumário, página 279 
 
 

5 – O governo e a Política 
 
O governo, a política e o poder 
Por governo entende-se as determinações regulares de politicas, decisões e assuntos de Estado pelas 
entidades oficiais no âmbito do aparelho político. 
A política diz respeito aos meios pelos quais o poder é usado para influenciar as intenções e o conteúdo 
das actividades governamentais. A esfera do político pode ir além do âmbito das próprias instituições de 
Estado. 
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O poder é a capacidade que indivíduos ou grupos possuem para fazer valer os seus próprios interesses, 
mesmo quando outros se opõem. 
A autoridade é o uso legítimo do poder pelo governo. 
A legitimidade significa que aqueles que se submetem à autoridade do governo consentem nela. 
 
O conceito de estado 
Um estado existe quando há um aparelho político de governo (instituições como um parlamento ou 
congresso, mais funcionários públicos), que governa um dado território, cuja autoridade é apoiada por um 
sistema legal e pela capacidade de usar a força militar para implementar as suas políticas. Todas as 
sociedades modernas são estados-nação. Isto é, são estados onde os cidadãos, constituindo o grosso da 
população, se reconhecem fazendo parte de uma só nação. 
 
IMPORTANTE – Pág. 425 
 
Tipos de sistema político 
Nestas secção, estabeleceremos o perfil de três tipos básicos de sistemas políticos: monarquia, 
democracia liberal e autoritarismo. 
 
Monarquia 
A monarquia é um sistema político encabeçado por uma única pessoa, em que o poder é transmitido no 
seio de uma família ao longo de diversas gerações. As famílias reais governavam os seus súbitos 
baseados na tradição e no direito divino. A autoridade das monarquias era mais legitimada pela força do 
costume do que pela lei. 
 
Democracia  
O significado básico de democracia é, por conseguinte, o de um sistema político em que o povo governa, 
e não os monarcas ou aristocratas. A democracia é vista genericamente como o sistema político mais 
capaz de garantir a igualdade política, proteger a liberdade individual, defender o interesse comum, ir ao 
encontro das necessidades dos cidadãos, promover o auto desenvolvimento moral e possibilitar a tomada 
de decisão efectiva que leve em conta os interesses de todos. 
Democracia participativa 
Na democracia participativa (ou democracia directa) as decisões são tomadas em comum por aqueles 
que lhes estão sujeitos. Este era o tipo «original» de democracia na Grécia antiga. Os que eram 
considerados cidadãos, uma pequena minoria da sociedade, reuniam-se regularmente para ponderar a 
política a seguir e tomar decisões importantes. 
 
Democracia representativa 
A democracia representativa – sistema politico no qual as decisões que afectam uma comunidade são 
tomadas, não por esta como um todo, mas por pessoas eleitas para esse propósito. Nesta área do 
governo nacional, a democracia representativa toma a forma de eleições para congressos, parlamentos ou 
outros órgãos nacionais similares. 
 
Designam-se normalmente por democracias libérias as nações que praticam a democracia 
representativa multipartidária, nas quais a massa da população adulta tem o direito de votar. 
 
Autoritarismo 
Apesar de a democracia encorajar o envolvimento activo dos cidadãos nos assuntos políticos, nos estados 
autoritários essa participação é negada ou severamente reprimida. Nestas sociedades, as necessidades e 
os interesses do estado tem prioridade sobre os dos cidadãos comuns, não havendo mecanismos legais 
para fazer oposição ao governo ou para remover um líder do poder. 
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A disseminação global da democracia liberal 
Em meados dos anos 70, mais de dois terços das sociedades mundiais podiam ser consideradas como 
autoritária. Desde essa altura, a situação alterou-se significativamente – agora menos de um terço das 
sociedades são autoritárias. 
 
Como David Held notou, “a democracia tornou-se o padrão fundamental de legitimidade politica dos 
tempos actuais” (Held 1996). 
 
A queda do comunismo 
O comunismo foi essencialmente um sistema de partido único. Os eleitores podiam escolher não entre 
diferentes partidos, mas entre diferentes candidatos do mesmo partido – O Partido comunista. 
 
Como explicar a popularidade da democracia liberal? 
As razões estão relacionadas com as transformações sociais e económicas analisadas ao longo deste 
livro. Em primeiro lugar, a democracia tende a estar associada a uma economia de mercado e esta 
mostrou ser superior ao comunismo como sistema gerador de riqueza. 
Em segundo lugar, quanto mais a actividade social se torna globalizada e as pessoas vêem as suas vidas 
diárias influenciadas por acontecimentos que ocorrem longe, mais elas tentam obter informação acerca do 
modo como são governadas, desejando logicamente uma maior democracia. 
Em terceiro lugar, vem a influência da comunidade de massas, especialmente a televisão e a Internet. 
 
Vivemos actualmente num “mundo Informacional aberto”, onde os governos autoritários têm menor 
capacidade de controlo sobre o fluxo de informação. 
 
O triunfo da democracia: o fim da história 
Francis Fukuyama é o escritor cujo nome é sinónimo da expressão “fim da história”. A concepção de 
Fukuyama do fim da história baseia-se no triunfo global do capitalismo e da democracia liberal. Fukuyama 
refere que chegamos “ao ponto final da evolução ideológica da Humanidade e à universalização da 
democracia ocidental como a forma final do governo humano” (1989). 
 
 
O paradoxo da democracia 
À medida que a democracia liberal se expande por todo o Mundo, poderíamos esperar que estivesse a 
consolidar-se de uma forma muito sólida. No entanto, a democracia está a atravessar algumas 
dificuldades em quase todo o lado. O “paradoxo da democracia” é intrigante. Por um lado, a democracia 
expande-se por todo o mundo; por outro, nas sociedades democráticas de modernidade tardia, com 
instituições democráticas enraizadas, é elevada a desilusão com os processos democráticos. 
 
Os governos têm pouco poder, por exemplo, sobre as actividades das grandes empresas multinacionais, 
os principais intervenientes no sistema económico global. 
 
Ao mesmo tempo que o poder dos governos enfraquece em relação a assuntos globais, as autoridades 
políticas também se tornaram mais distantes da vida da maioria dos cidadãos. 
 
Há sinais de que o interesse pela política está em crescimento, sendo, porém, canalizado para outras 
direcções e não para a política partidária ortodoxa. Crescem os membros de grupos cívicos e associações 
que investem os seus esforços em novos movimentos sociais dedicados a questões como o ambiente, os 
direitos dos animais, a política comercial e a não-proliferação nuclear (ver mais à frente). 
 
Os partidos políticos e o sufrágio nos países ocidentais 
Sistemas Partidários 
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Um partido político pode ser definido como uma organização orientada para adquirir o controlo legítimo 
do governo através de um processo eleitoral. (O termo «esquerda» é usado para nos referirmos a grupos 
políticos radicais ou progressistas; «direita» refere-se a grupos mais conservadores). 
 
A Alemanha pode servir de exemplo. Nesse país, os membros são eleitos para o Bundestag (Parlamento) 
através de um sistema que combina o princípio da maioria com o da eleição proporcional. 
 
Sistemas com dois partidos predominantes, como o da Grã-Bretanha, tendem a conduzir a uma 
concentração no «centro», onde se encontra a maioria dos votos, excluindo opiniões mais radicais. 
 
Os sistemas multipartidários permitem a expressão de interesses e opiniões divergentes de forma mais 
directa e fornecem campo de acção para a representação de alternativas radicais. 
 
Partidos de extrema-direita na Europa 
O ressentimento crescente em torno da imigração tem-se reflectido nos ganhos políticas conseguidos por 
partidos de direita em diversos países europeus. 
 
Muitas organizações de imigrantes e de direitos humanos na Europa e por todo o mundo têm reagido com 
consternação àquilo que consideram ser uma vaga crescente de racismo associada ao apoio à construção 
da “fortaleza Europa”. 
 
Partidos e voto na Grã-Bretanha 
Na Grã-Bretanha, até ao século XIX, os partidos eram vistos como dispositivos temporários, necessários 
para imobilizar apoios em relação a acontecimentos ou crises específicas. À medida que os partidos se 
foram transformando em organizações mais estáveis, começaram a ser associados à ideia de que o apoio 
à sua liderança podia trazer benefícios específicos. Durante a maior parte do século XIX, os dois maiores 
partidos (Trabalhista e Conservador) têm dominado a cena política nacional. 
 
A política eleitoral britânica mudou de um modo significativo nos últimos 20 anos. Os partidos Trabalhista e 
Conservador têm estado sob uma pressão crescente motivada pelo decréscimo do número de membros, 
pela falta de recursos e pela perda do apoio do eleitorado. 
 
O Thatcherismo e os anos seguintes 
Durante o seu primeiro mandato, a politica da Srª Thatcher concentrou-se especialmente no 
«monetarismo». Acreditava que o controlo da oferta de moeda era a chave para reduzir a inflação e 
promover uma sólida gestão da economia. 
 
Depois da eleição de 1983, o ímpeto do Thatcherismo em assuntos económicos foi mantido através da 
privatização de companhias públicas. 
 
Contudo, depois de obter uma vitória esmagadora nas eleições de 1987, a popularidade da Srª Thatcher 
entre os eleitores começou a declinar acentuadamente. Os factores-chave foram a impopularidade do 
Imposto de Capitação (Poll Tax – um imposto calculado per capita, sem ser baseado em rendimentos ou 
propriedades), e a recessão económica. O sucessor foi John Major (Kingdom, 1999). 
 
Com John Major, os Conservadores continuaram a privatizar empresas públicas, mesmo quando esses 
planos não eram populares entre o eleitorado. 
 
O “New Labour” (Novo Partido Trabalhista) 
Em parte como resposta ao impacto do Thatcherismo e em parte como reacção a acontecimentos mais 
globais, incluindo a intensificação da competição da economia global, o Partido Trabalhista começou a 
modificar a sua visão ideológica. 
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Tony Blair tornou-se líder do partido em 1994 e imediatamente prosseguiu com reformas internas mais 
profundas, apelidando o seu partido de New Labour (Novo Partido Trabalhista). Blair liderou com sucesso 
uma campanha dentro do partido para abolir a famosa Cláusula 4 – uma cláusula no programa do partido 
que o comprometia a aumentar o sector público na área da indústria. 
 
A Eleição de 1997 
A eleição de 1997, que trouxe o “Novo Partido Trabalhista” ao poder, representou uma das maiores 
mudanças eleitorais na Grã-Bretanha no século XX. 
 
A política da Terceira Via 
Após chegar ao poder, o Novo Partido Trabalhista embarcou num caminho ambicioso de reforma política e 
modernização. Embora mantendo um compromisso em relação aos valores de justiça social e 
solidariedade, o governo procurou enfrentar as realidades da nova ordem global. 
 
O Novo Partido Trabalhista queria ir além das categorias políticas tradicionais de esquerda e de direita, e 
embarcar num novo tipo de política de centro-esquerda. Esta aproximação é muitas vezes designada 
como política da terceira via, por tentar evitar as divisões básicas na política da terceira via: 

1. Reconstrução do Governo 
2. Cultivar a sociedade civil – A sociedade civil – a esfera fora do Estado e do mercado – tem de 

ser fortalecida e conjugada com o governo e os negócios. 
3. A reconstrução da economia – A terceira via visa uma nova economia mista caracterizada por 

um equilíbrio entre regulamentação e desregulamentação governamental. Rejeita-se a visão 
neoliberal de que a desregulamentação é a única via para assegurar liberdade e crescimento. 

4. A reforma do Estado-Providência – O Estado-Providência tem de ser reformado para se tornar 
mais eficiente. 

5. Modernização ecológica – A política da terceira via rejeita o ponto de vista de que há 
incompatibilidade entre protecção ambiental e crescimento económico. 

6. A reforma do sistema global – Numa era de globalização, a política da terceira via procura novas 
formas de governo global. 

 
A Mudança Política e Social 
A vida política não se circunscreve, de modo algum, ao seio da estrutura ortodoxa dos partidos políticos, à 
votação e à representação nos corpos legislativos e governamentais. 
 
O exemplo mais dramático e de maior alcance da acção política não ortodoxa é a revolução – o acto de 
derrubar uma ordem política existente através de um movimento de massas, recorrendo à violência. 
 
O tipo mais comum de actividade política não-ortodoxa ocorre com os movimentos sociais, que são 
esforços colectivos para promover um interesse comum ou defender um objectivo comum fora da esfera 
das instituições estabelecidas. Nas sociedades modernas existe uma ampla variedade de movimentos 
sociais, para além daqueles que levam à revolução, alguns duradouros, alguns temporários. Os 
movimentos sociais são tão característicos do mundo contemporâneo quanto as organizações formais, 
burocráticas, às quais se opõem. Muitos movimentos sociais contemporâneos têm uma dimensão 
internacional, alicerçando fortemente a sua intervenção na utilização da tecnologia de informação e 
permitindo, assim, a participação dos activistas locais nos assuntos globais. 
 
A Globalização e os movimentos sociais 
Existem movimentos sociais de todas as formas e tamanhos. Enquanto alguns movimentos sociais levam 
a cabo as suas actividades no âmbito das leis da sociedade em que existem, outros operam como grupos 
ilegais e clandestinos. 
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Os movimentos sociais surgem muitas vezes com o objectivo de trazer alterações a um assunto público, 
tal como expandir os direitos civis a um segmento da população. Em resposta aos movimentos sociais, às 
vezes surgem contra-movimentos em defesa do statu quo. 
 
Muitas vezes, as leis e as políticas são alteradas devido à acção de movimentos sociais. 
 
Os movimentos sociais são das formas mais poderosas de acção colectiva. Campanhas persistentes bem 
organizadas podem obter enormes resultados. 
 
Novos Movimentos sociais 
Nas últimas três décadas houve uma explosão de movimentos sociais em diversos países por todo o globo. 
Estes diversos movimentos – que vão desde os direitos civis e movimentos feministas dos anos 60 e 70 
aos movimentos anti nucleares e ecológicos dos anos 80 ou à campanha pelos direitos dos homossexuais 
nos anos 90 – são referidos muitas vezes pelos comentadores como novos movimentos sociais (NMS). 
 
Podemos analisar os novos movimentos sociais à luz do “paradoxo da democracia” anteriormente 
mencionado. Enquanto a fé na política tradicional parece estar a decrescer, o crescimento dos NMS prova 
que os cidadãos nas sociedades de modernidade tardia não estão apáticos ou desinteressados da política, 
como por vezes se afirma. Existe, antes, uma crença de que a acção directa e a participação é mais útil 
que confiar nos políticos e sistemas políticos. Os NMS estão a ajudar a revitalizar a democracia em muitos 
países. Encontram-se no centro de uma forte cultura cívica ou sociedade civil. 
 
Tecnologia e movimentos sociais 
Nos últimos anos, duas das forças mais influentes nas sociedades da modernidade tardia – a tecnologia 
de informação e os movimentos sociais – têm-se conjugado com resultados surpreendentes. 
 
Na última década, o número de “movimentos sociais internacionais” tem crescido de forma sustentada 
com a expansão da Internet. Alguns observadores argumentam que a era da informação está a assistir à 
“migração” de poder dos estados-nação para alianças não governamentais e coligações. 
 
Conselheiros em centros de reflexão como a RAND Corporation (nos Estados Unidos) falaram em guerras 
de redes (netwars) – conflitos internacionais em larga escala nos quais estão em jogo a informação e a 
opinião pública, em vez de recursos ou território. Para muitos governos – mesmo os democráticos – as 
guerras de redes (netwars) representam uma ameaça assustadora e difícil de controlar. 
 
Manuel Castells, em The Power of Identity (1997), examina os casos de três movimentos sociais que , 
embora completamente diferentes nas suas preocupações e objectivos, têm todos atraído a atenção da 
comunidade internacional para a sua causa através do uso efectivo da tecnologia da informação. Os 
rebeldes zapatistas mexicanos, o movimento de “milícia” americano e o culto japonês Aum Shinrikyo têm 
usado o seu conhecimento dos média para difundir a sua mensagem de oposição aos efeitos da 
globalização e para exprimir a sua revolta pela perda de controlo sobre os seus próprios destinos. 
 
Movimentos nacionalistas 
As teorias do nacionalismo e a nação 
Alguns dos mais importantes movimentos sociais no mundo contemporâneo são movimentos nacionalistas. 
Os sociólogos do século XIX e de princípios do século XX mostraram pouco interesse ou preocupação 
com o nacionalismo. Marx e Durkheim viam o nacionalismo acima de tudo como uma tendência destrutiva 
e acreditavam que a crescente integração económica produzida pela indústria moderna causaria o seu 
rápido declínio. Só Max Weber gastou muito tempo a analisar a nacionalismo ou estava preparado para se 
declarar nacionalista. Mas mesmo Weber falhou ao estimar a importância que o nacionalismo e a ideia da 
nação teriam no século XX. 
 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                            Disciplina /41065 – Sociologia Geral II 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 31 de 69 

O nacionalismo e a sociedade moderna 
Ernest Gellner é provavelmente o mais importante teórico do nacionalismo (1925-1995). Gellner defende 
que o nacionalismo, a nação e o estado-nação são produto da civilização moderna, cujas origens 
repousam na revolução industrial dos finais do século XVIII. De acordo com Gellner, o nacionalismo 
enquanto tal é desconhecido nas sociedades tradicionais, assim como a ideia de nação (1983). 
 
Há diversas particularidades das sociedades modernas que levaram ao surgimento destes fenómenos. 

• Em primeiro lugar, uma sociedade industrial moderna está associada com o rápido 
desenvolvimento económico e uma complexa divisão do trabalho. 

• Em segundo lugar, no estado moderno, os indivíduos têm de interagir a todo o momento com 
estranhos, já que a base da sociedade deixou de ser a vila ou a cidade local, para passar a ser 
uma unidade muito mais ampla. A educação de massas, baseada numa “língua oficial” ensinada 
nas escolas, é o meio principal pelo qual uma sociedade em larga escala pode ser organizada e 
mantida unificada. 

 
Tal como ocorre com a abordagem funcionalista mais genérica, esta visão tende a subestimar o papel da 
educação na produção do conflito e da divisão. O poder do nacionalismo está provavelmente relacionado 
não só com a educação mas com a sua capacidade para criar uma identidade para as pessoas – algo sem 
o qual os indivíduos não podem viver. 
 
De acordo com um dos mais conhecidos estudiosos actuais do nacionalismo, Anthony Smith, as nações 
tendem a ter linhas directas de continuidade com comunidades étnicas anteriores, ou aquilo a que chama 
etnias. Uma etnia é um grupo que partilha ideias de ancestralidade comum, uma identidade cultural 
comum e uma ligação com uma terra natal específica. 
 
Nações sem estados 
A persistência de etnias bem definidas no interior de nações estabelecidas leva ao fenómeno das nações 
sem estados. Nestas situações muitas das características essenciais da nação estão presentes, mas 
aqueles que fazem parte da nação carecem de uma comunidade política independente. 
 
Podem reconhecer-se diversos tipos de nações sem estados, dependendo da relação entre a etnia e o 
estado-nação mais no qual ela existe (Guibernau, 1999). 
 

1. Em algumas situações, um estado-nação pode aceitar as diferenças culturais representadas pela 
sua minoria ou minorias e permitir-lhes um certo desenvolvimento activo. Assim, na Grâ-Bretanha, 
reconheceu-se que a Escócia e o País de Gales têm histórias e facetas culturais em parte 
divergentes do resto do Reino Unido, e até certo ponto têm as suas próprias instituições. 

2. Algumas nações sem estados têm um grau mais elevado de autonomia. No Quebeque (a 
província canadiana de língua francesa) e na Flandres (região de língua flamenga do norte da 
Holanda), há organismo políticos regionais com poder para tomar grandes decisões, sem serem 
totalmente independentes. 

3. Por outro lado, existem algumas nações a quem falta, de forma mais ou menos completa, o 
reconhecimento do estado onde estão integradas. 

 
As minorias nacionais e a União Europeia 
A União Europeia tem um papel significativo a desempenhar no caso das minorias nacionais na Europa. A 
União Europeia formou-se a partir de alianças criadas pelas principais nações da Europa Ocidental. Porém, 
a devolução de poder a localidades e regiões é um elemento-chave da União Europeia. Um dos objectivos 
explícitos é criar uma “Europa das regiões”. 
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Nações e nacionalismo nos países em desenvolvimento  
Muitos dos países menos desenvolvidos foram em tempos colonizados por europeus e atingiram a 
independência em meados do século XX. Em muitos destes países, as fronteiras entre as administrações 
coloniais foram acordadas arbitrariamente na Europa e não levaram em linha de conta divisões étnicas, 
culturais ou económicas no seio da população. 
 
Quando as colónias atingiram a sua independência, depararam muitas vezes com a dificuldade de criar 
um sentido de nação e de pertença nacional. 
 
Conclusão – o estado-nação, a identidade nacional e a globalização 
De acordo com o escritor japonês Kenichi Ohmae, graças à globalização vivemos cada vez mais num 
“mundo sem fronteiras” no qual a identidade nacional vai enfraquecendo. 
 
Sumário: Pág. 450-452 
 

6 - Crime e Desvio 
 

A noção de indivíduo desviante não é exactamente fácil de definir, e entre crime e desvio não existe uma 
relação linear. 
 
Uma vez descobertas as falhas a “ética hacker” ordena que estas sejam publicitadas. 
 
Quando se começa a estudar o comportamento desviante, é necessário ter em conta as regras que as 
pessoas respeitam e aquelas a que desobedecem. Ninguém quebra todas as regras, assim como ninguém 
as respeita todas. 
 
O estudo do comportamento desviante é uma das áreas mais intrigantes e complexas da Sociologia, 
ensinando-nos que ninguém é tão normal quanto gosta de pensar que o é. 
 
A sociologia do desvio 
Podemos definir o desvio como o que não está em conformidade com determinado conjunto de normas 
aceite por um número significativo de pessoas de uma comunidade ou sociedade. 
 
Desvio e crime não são sinónimos, embora muitas vezes se sobreponham. O âmbito do conceito de 
desvio é muito mais vasto do que o do conceito de crime, que se refere apenas à conduta inconformista 
que viola uma lei. 
 
O conceito de desvio pode aplicar-se tanto ao comportamento do indivíduo, como às actividades dos 
grupos. 
 
Os Hare Krisna tornaram-se conhecidos, dançando e cantando nas ruas, aeroportos e outros locais. 
 
Os Hare Krisna representam um exemplo de uma subcultura desviante. 
 
Há duas disciplinas relacionadas, mas distintas, que estão envolvidas no estudo do crime e do desvio. A 
criminologia trata das formas de comportamento sancionadas pela lei. Os criminologistas estão 
frequentemente interessados nas técnicas que permitem medir o crime, nas tendências dos índices 
criminais, e nas políticas conduzidas com o intuito de reduzir o crime no seio das comunidades. 
A sociologia do desvio interessa-se pela pesquisa cronológica, mas também investiga a conduta que 
está fora do âmbito do direito penal. Os sociólogos que estudam o comportamento desviante procuram 
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entender porque é que determinados comportamentos são vistos como desviantes, é como varia a 
aplicação da noção de desvio a pessoas diferentes no interior de uma mesma sociedade. 
 
Abordagens do crime e do desvio 
Depois de uma breve apresentação das explicações biológicas e psicológicas, iremos voltar às quatro 
abordagens sociológicas que continuam a influenciar a sociologia dos desvio: 

• as teorias funcionalistas, 
• o interaccionismo simbólico, 
• As teorias do conflito, 
• As teorias do controlo social. 

 
Explicações biológicas: “os tipos criminais” 
Algumas das primeiras tentativas de explicar o delito tiveram, essencialmente, um carácter biológico. 
Cesar Lombroso, acreditava que podiam ser identificados tipos de criminosos por meio de determinados 
traços anatómicos. Este autor investigou a aparência e as características físicas de criminosos, como a 
forma de cérebro e da testa, o tamanho dos maxilares e o dos braços, concluindo que apresentavam 
traços que remontavam aos primeiros estádios da evolução humana. Embora aceitasse que a 
aprendizagem social podia influenciar o desenvolvimento do comportamento criminoso, Lombroso 
considerava que a maioria dos criminosos eram seres biologicamente degenerados ou patológicos. 
 
Uma teoria posterior distinguiu três tipos de constituição física humana, afirmando que um deles estava 
directamente associado à delinquência. Segundo esta teoria, os indivíduos musculados e enérgicos 
(mesomorfos) são mais agressivos e propensos ao contacto físicos e, por isso, têm mais probabilidades 
de se tornarem delinquentes do que os magros (ectomorfos) ou gente mais carnuda (endomorfos) 
(Sheldon, 1949; Glueck e Glueck, 1056). 
 
Explicações psicológicas: os “estados mentais anormais” 
Tal como as interpretações biológicas, as teorias psicológicas sobre o crime e o desvio incidem sobre o 
indivíduo, e não sobre a sociedade. Contudo, enquanto as abordagens biológicas associam determinadas 
características físicas a uma maior predisposição individual para o delito, as perspectivas psicológicas 
concentram-se nos tipos de personalidade. 
 
Hans Eysenck (1964) sugeriu que os estados mentais anormais eram herdados; estes poderiam predispor 
o indivíduo a cometer actos criminosos ou a criar problemas no processo de socialização. 
 
Os psicopatas são introvertidos, personagens sem emoções que agem impulsivamente e raramente 
experienciam sentimentos de culpa. 
 
Tanto a abordagem biológica e a psicológica à criminalidade pressupõem que o desvio é um sinal de que 
algo de “errado” se passa com o indivíduo, em vez de se passar algo na sociedade. 
 
No que diz respeito às teorias do crime desenvolvidas pela biologia e pela psicologia, elas são na sua 
natureza positivistas. Como vimos na apresentação de Comte, no capítulo 1, o positivismo é a crença na 
aplicação dos métodos científicos ao estudo do mundo social de modo a poderem ser reveladas as suas 
verdades essenciais. 
 
Teorias sociológicas sobre o crime e o desvio 
A criminologia positivista foi alvo de muitas críticas pelas gerações posteriores de académicos. Estes 
argumentam que uma explicação satisfatória do crime deve ser sociológica, já que o que se entende por 
crime depende das instituições sociais de uma determinada sociedade. 
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As teorias funcionalistas 
As teorias funcionalistas vêem o crime e o desvio como o resultado de tensões estruturais e da ausência 
de regulação moral no seio da sociedade. Se as aspirações dos indivíduos e dos grupos sociais não 
coincidirem com as recompensas disponíveis, esta disparidade entre os desejos e a sua realização far-se-
á sentir nas motivações desviantes de alguns dos membros desta mesma sociedade. 
 
Crime e anomia: Durkheim e Merton 
A noção de anomia foi originalmente introduzida por Émile Durkheim – a anomia dá-se quando não há 
modelos claros de comportamento a seguir numa determinada área da vida social. Nestas circunstâncias, 
acreditava Durkheim, as pessoas sentem-se desorientadas e ansiosas; a anomia é, por conseguinte, um 
dos factores que influenciam a tendência para o suicídio. 
 
Durkheim via o crime e o desvio como factos sociais. O desvio é algo necessário para a sociedade, de 
acordo com Durkheim, porque desempenha duas funções importantes: 

• Em primeiro lugar, o desvio tem uma função adaptativa. O desvio é uma força inovadora, que 
impulsiona a mudança através da introdução de novas ideias e desafios na sociedade. 

• Em segundo lugar, o desvio promove a manutenção de limites entre comportamentos “maus” e 
“bons” na sociedade. 

 
A sua noção de anomia foi recuperada pelo sociólogo americano Robert K. Merton, que construiu uma 
teoria do desvio extremamente influente, que localizava a fonte do crime no interior da estrutura da 
sociedade americana (1957). 
 
Merton modificou o conceito de anomia para se referir à tensão a que o comportamento dos indivíduos é 
sujeito quando as normas aceites entram em conflito com a realidade social. Segundo Merton, o desvio é, 
então, uma consequência das desigualdades económicas e da ausência de iguais oportunidades. Ao 
enfatizar o contraste entre os desejos crescentes e as desigualdades persistentes, Merton aponta o 
sentimento de privação relativa como um elemento importante do comportamento desviante. 
 
A teoria dos grupos subculturais 
Autores posteriores associaram o desvio a grupos subculturais que adoptavam normas que encorajavam 
ou recompensavam comportamentos delituosos. Tal como Merton, Albert Cohen entendia que a causa 
principal do crime se encontrava nas contradições no seio da sociedade americana. Cohen sugeriu que 
estas respostas ocorriam colectivamente através de subculturas. Cohen argumenta que os rapazes da 
classe baixa trabalhadora que se sentem frustrados com a posição que atingiram na vida, agrupam-se 
com frequência em subculturas delinquentes, como os gangs (bandos). 
 
Richard A. Cloward e Lloyd E. Ohlin (1960) concordam com Cohen que a maior parte dos jovens 
delinquentes emergem  da classe baixa trabalhadora. Para estes autores, os rapazes que estão mais em 
“risco” são aqueles que interiorizaram os valores da classe média, e foram encorajados, com base nas 
suas capacidades, a dirigir a sua ambição com vista a atingir um futuro na classe média. Cloward e Ohlin 
argumentaram que estes surgem em comunidades subculturais onde as hipóteses de alcançar sucesso de 
uma forma legítima são muito diminutas, como é o caso de comunidades pobres de minorias étnicas. 
 
Conclusões teóricas 
A falta de oportunidades para ter sucesso, segundo os termos estabelecidos pela sociedade mais ampla, é 
o grande factor diferenciador entre aqueles que optam por um comportamento criminoso e aqueles que 
não o fazem. 
 
As teorias interaccionistas 
Os sociólogos que estudam o crime e o desvio segundo a tradição interaccionista vêem o desvio como um 
fenómeno socialmente construído. Estas autores rejeitam a ideia de que existem tipos de conduta 
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inerentemente “desviantes”. Pelo contrário, os interaccionistas interrogam-sesobre o modo como os 
comportamentos são inicialmente definidos como desviantes, e porque é que determinados grupos e não 
outros são rotulados como “desviantes”. 
 
O desvio aprendido: a associação diferencial 
Edwin H. Sutherland foi um dos primeiros investigadores a sugerir que o desvio pode ser aprendido 
através da interacção com os outros. Em 1949, Sutherland avançou com uma noção que viria a influenciar 
muita da teoria interaccionista posterior: associou o crime ao que chamou associação diferencial. Esta 
ideia é muito simples: numa sociedade onde existem muitas subculturas diferentes, alguns ambientes 
sociais tendem a encorajar actividades ilegais, ao passo que outros não. 
 
Robert K. Merton: ambições e recompensas 
Merton identifica cinco reacções possíveis às tensões entre os valores socialmente aprovados e os meios 
limitados de os alcançar: 

• Os conformistas; 
• Os inovadores; 
• Os ritualistas; 
• Os retirados; 
• Os rebeldes. 
 

A teoria da rotulagem 
Uma das abordagens mais importantes para entender a delinquência veio a ser conhecida como teoria da 
rotulagem. Os teóricos da rotulagem interpretaram o desvio não como um conjunto de características de 
um indivíduo ou grupos, mas como um processo de integração entre aqueles que se desviam e os que o 
não fazem. 
 
Os rótulos aplicados na criação de categorias de desvio expressam, então, a estrutura de poder de 
determinada sociedade. De um modo geral, as regras que definem o desvio e os contextos em que são 
aplicadas são estabelecidas pelos ricos para os pobres, pelos homens para as mulheres, pelos mais 
velhos para os mais novos e pela maioria étnica para as minorias. 
 
Howard Becker é um dos sociólogos associados mais claramente à teoria da rotulagem. Este autor 
preocupou-se em demonstrar como as identidades desviantes são produzidas através da rotulagem, em 
vez de o serem por meio de motivações ou comportamentos desviantes. 
 
A rotulagem não só afecta a forma como os outros vêem o indivíduo, como também influencia a ideia que 
o indivíduo tem da sua própria identidade. Edwin Lemert (1972) concebeu um modelo para tentar 
compreender como é que o desvio pode coexistir com a identidade ou ocupar um lugar central na mesma. 
Lemert defendeu que, contrariamente ao que se pensa, o desvio é bastante comum, e que as pessoas na 
generalidade têm comportamentos desviantes sem ninguém dar por isso! 
 
Lemert chamou desvio primário ao acto inicial de transgressão. Na maioria dos casos estes actos 
permanecem “marginais” relativamente à identidade pessoal do indivíduo – tem lugar um processo de 
normalização do acto desviante. Contudo, em alguns casos, a normalização não ocorre e a pessoa é 
rotulada como criminosa ou delinquente. Lemert usou o termo desvio secundário para descrever os 
casos em que o indivíduo acaba por aceitar o rótulo que lhe foi posto, vendo-se a si próprio como 
desviante. Em tais casos, o rótulo pode tornar-se central para a identidade da pessoa, e conduzir à 
continuação, ou intensificação, de comportamento desviante. 
 
Conclusões teóricas 
A teoria da rotulagem é importante na medida em que se baseia na presunção de que nenhum acto é 
intrinsecamente criminoso. 
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Amplificação do desvio 
Leslie Wilkins (1964) interessou-se pelas ramificações resultantes da “gestão” da identidade desviante, e 
da sua integração na vida quotidiana de cada um. Esta autor sugeriu que o resultado deste processo é 
frequentemente a amplificação do desvio. Entende por este conceito as consequências indesejadas que 
podem advir quando uma agência de controlo rotula um determinado comportamento como desviante, 
provocando um aumento do mesmo. 
 
As teorias do conflito: “a nova criminologia” 
A publicação de The New Criminology por Taylor, Walton e Young em 1973 marcou uma importante 
ruptura com as teorias do desvio anteriores. Estes autores basearam-se em elementos do pensamento 
marxista para defender que o desvio é uma opção deliberada e frequentemente de natureza política. 
Argumentaram estes autores, os indivíduos optam activamente por enveredar por um comportamento 
desviante, em resposta às desigualdades do sistema capitalista. Os teóricos da nova criminologia 
enquadravam a sua análise do crime e do desvio tendo em conta a estrutura da sociedade e a 
preservação do poder pela classe dominante. 
 
O Realismo da Nova Esquerda 
Durante a década de 80 emergiu uma nova escola de pensamento relacionada com a criminologia. 
Conhecida como Realismo da Nova Esquerda, baseava-se em algumas das ideias neo-marxistas usadas 
pelos criminologistas discutidos anteriormente, mas distanciava-se dos “idealistas da esquerda” por 
considerar que estes davam uma ideia romântica do desvio e menosprezavam o medo real da 
delinquência sentido por grande parte da população. Durante muito tempo, um grande número de 
criminologistas tenderam a minimizar a importância do crescimento dos índices de delinquência. 
 
O Realismo da Nova Esquerda afastou-se desta posição, sublinhando que tinha realmente havido um 
aumento no número de crimes, e que a opinião pública tinha razão em estar preocupada. 
 
O Realismo da Nova Esquerda chamou a atenção para as vítimas do crime, e defendeu que os inquéritos 
às vítimas fornecem um retrato mais válido da amplitude do crime do que as estatísticas oficiais (Evans, 
1992). Os estudos sobre as vítimas revelaram que o crime é um problema sério, particularmente nas 
zonas mais empobrecidas do centro das cidades. 
 
Para poder responder a estas tendências no crime, o Realismo da Nova Esquerda avança com propostas 
“realistas” para mudar os procedimentos policiais. O Realismo da Nova Esquerda propôs um “policiamento 
mínimo” em que os cidadãos elegiam localmente as autoridades policiais que respondiam perante eles. 
 
A teoria dos “vidros partidos” 
A teoria do controlo social está ligada à influente abordagem policial conhecida como a teoria dos vidros 
partidos. Desenvolvida há cerca de duas décadas (Wilson e Kelling, 1982), esta teoria defende que existe 
uma relação directa entre a aparência de desordem e o aparecimento da delinquência. 
 
A teoria dos vidros partidos serviu de base para o chamada policiamento de tolerância zero, uma 
abordagem que defende que o processo permanente de manutenção da ordem é o conceito fundamental 
para reduzir o crime. 
 
Contudo, uma das falhas importantes da teoria dos “vidros partidos” reside no facto de permitir à polícia 
identificar uma “desordem social” da forma que pretender. 
 
As teorias do controlo social 
A teoria do controlo social considera que o crime ocorre como o resultado do conflito entre os impulsos 
que conduzem à actividade criminal e os dispositivos físicos e sociais que a detêm. Esta teoria não está 
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muito interessada em perceber as motivações que conduzem aos crimes; pelo contrário, assume-se que 
as pessoas agem racionalmente, e que dada a oportunidade, todos podem enveredar por actos desviantes. 
 
Um dos autores mais conhecidos da teoria do controlo social, Travis Hirschi, defendeu que os seres 
humanos são fundamentalmente seres egoístas que tomam decisões calculadas sobre envolver-se, ou 
não, na actividade criminal, pesando todos os riscos e benefícios envolvidos nessa mesma acção. Hirschi 
defende que existem quatro tipos de laços que ligam as pessoas à sociedade e ao comportamento 
estabelecido pela lei: 

• Apego; 
• Compromisso; 
• Participação; 
• Crença. 

 
A abordagem de Hirschi sugere que os delinquentes são na generalidade indivíduos cujos níveis de 
autocontrolo são baixos, em virtude de uma socialização inadequada em casa e na escola (Gottfredson e 
Hirschi, 1990). 
 
Alguns teóricos do controlo social vêem o crescimento do crime como uma consequência do número 
crescente de oportunidades e alvos para o crime na sociedade moderna. 
 
De modo a poder responder a tais mudanças, a prevenção do crime por parte das autoridades, nos anos 
mais recentes, tem vindo a concentrar os seus esforços na tentativa de limitar as oportunidades para o 
crime ocorrer. Nestas técnicas policiais tem sido central a ideia de dissuasão – colocar obstáculos à 
ocorrência dos crimes através da intervenção directa em “situações de crime” potenciais. 
 
Os métodos dissuasórios e o policiamento de tolerância zero não estão dirigidos para as causas do crime, 
mas para a protecção e defesa de determinados elementos da sociedade do crime. 
 
Conclusões teóricas 
A contribuição das teorias sociológicas sobre o crime tem um duplo teor. 

• Em primeiro lugar, estas teorias acentuam correctamente as continuidades existentes entre o 
comportamento criminoso e o comportamento “respeitável”. 

• Em segundo lugar, todas concordam que o contexto é um aspecto determinante para as 
actividades criminosas. 

 
Apesar das suas deficiências, a teoria da rotulagem é porventura a abordagem mais amplamente usada 
na compreensão do crime e do comportamento desviante. 
 
Padrões do crime no Reino Unido 
Desde os anos 50 regista-se um aumento permanente dos níveis do crime no Reino Unido. 
 
O crime e as estatísticas criminais 
As estatísticas sobre o crime e a delinquência são provavelmente as menos fidedignas de todas as 
estatísticas oficiais publicadas sobre assuntos sociais. A principal limitação das estatísticas oficiais sobre o 
crime reside no facto de apenas incluírem os crimes participados à polícia. As ofensas que não estão 
incluídas nas estatísticas oficiais são consideradas como o “número oculto” dos crimes não registados. 
 
Os resultados do BCS têm sido importantes para mostrar a discrepância entre as estatísticas oficiais e a 
experiência real que as pessoas têm do crime. Ao perguntar aos entrevistados se tinham sido vítimas de 
algum crime no ano anterior, o inquérito revelou que uma percentagem maior da população do que se 
pensava já tinha sido vítima de algum crime. Este tipo de inquéritos são conhecidos como estudos sobre 
a vitimização. 
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Estratégias de redução do crime na sociedade do risco 
Se num dado momentos os Estados procuravam garantir segurança aos cidadãos, agora as políticas 
estão centradas cada vez mais na “gestão” da insegurança. 
 
Políticas para enfrentar o crime 
A subida ao poder de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, e de Ronald Reagan nos EUA, há duas 
décadas, conduziu a uma abordagem do crime baseada num vigoroso enfoque na imposição da “lei e da 
ordem”, em ambos os países. Ligava-se o crescimento do crime e da delinquência à degeneração moral, 
ao declínio da família, e à erosão dos valores tradicionais. 
 
A prevenção “situacional” do crime – dificultar o acesso aos alvos e sistemas de vigilância – tem sido uma 
via popular de abordagem da “gestão” do risco de crime. 
 
O policiamento na sociedade do risco 
Alguns sociólogos e criminologistas assinalaram que as técnicas policiais muito visíveis, como o 
patrulhamento das ruas, são tranquilizadoras para a opinião pública. 
 
De acordo com Ericson e Haggerty, os polícias são, acima de tudo e principalmente, “trabalhadores do 
conhecimento”. Com esta expressão os autores querem dizer que a maioria do tempo gasto pelos polícias 
é consumido em actividades dirigidas para o processamento de informação, redacção de relatórios e 
comunicação de dados. 
 
O policiamento comunitário 
Uma ênfase renovada na prevenção do crime mais do que na imposição da lei, pode ir a par da 
reintegração do policiamento na comunidade. 
 
A melhoria da qualidade de vida num bairro pode fazê-los renascer. 
 
As vítimas e os perpetradores do crime 
Taxas de delinquência masculinas e femininas 
Existe igualmente um enorme desequilíbrio na proporção de homens e mulheres na prisão, não só na Grã-
Bretanha como em todos os países industrializados. As mulheres constituem apenas 3% da população 
prisional britânica. 
 
Segundo Pollak, as mulheres eram naturalmente falsas e especializadas no encobrimento dos seus crimes. 
O autor fundamentava a sua posição na biologia, pois as mulheres teriam aprendido a esconder dos 
homens a dor e o desconforto da menstruação, e a simular o acto sexual de uma forma que os homens 
não conseguiam! Pollak também sugeriu que as ofensas femininas são tratadas de modo mais brando, 
porque as forças policiais adoptam uma atitude “galante” face às mulheres (1950). 
 
A tese do galanterio tem sido aplicada de duas formas. 

• Em primeiro lugar, é possível que a polícia e outras instituições considerem as mulheres menos 
perigosas de que os homens, deixando passar em branco muitas acções e comportamentos, 
pelos quais os homens seriam presos. 

• Em segundo lugar, no que diz respeito às sentenças por ofensas criminais, as mulheres tendem a 
ter muito menos probabilidades de serem presas do que os homens. 

 
Há indícios de que as delinquentes femininas conseguem escapar frequentemente a julgamento. Invocam 
o que tem sido designado como “contrato de género” - o contrato implícito entre homens e mulheres, 
segundo o qual ser mulher equivale, por um lado, a ter-se um comportamento errático e impulsivo e, por 
outro, a ser-se alguém carente de protecção (Worral, 1990). 
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O Crime e a “crise da masculinidade” 
Os rapazes fazem parte de bandos desde muito cedo, pertencem a uma subcultura em que determinadas 
formas de crise são um estilo de vida. Apesar de hoje em dia existir gangs femininos, estas subculturas 
são essencialmente masculinas e influenciadas por valores masculinos, como o espírito de aventura, a 
excitação ou a camaradagem. 
 
O nível de crime entre os homens jovens está estreitamente relacionado com o desemprego. 
 
A violência doméstica, o assédio sexual e a violação são crimes em que os homens usam o seu poder 
físico e social superior sobre as mulheres. 
 
Crimes contra homossexuais 
Assinalou-se que uma lógica similar do “senso comum” surge no caso de actos violentos contra homens e 
mulheres homossexuais. Os estudos sobre vítimas concluíram que há uma enorme incidência de crimes 
violentos e assédio sexual entre os homossexuais. 
 
Diane Richardson e Hazel May assinalaram que, em virtude de os homossexuais permanecerem 
estigmatizados e marginalizados em muitas sociedades, existe, por esta razão, uma enorme tendência a 
tratá-los como “merecedores” de ataques criminosos, em vez de como vítimas inocentes. 
 
A juventude e o crime 
A cobertura do crescimento dos níveis do crime feita pelos meios de comunicação insiste frequentemente 
na existência de uma “decadência moral” na camada jovem, e identifica fenómenos como o vandalismo, o 
mau comportamento escolar e o uso de drogas como imagens ilustradoras do aumento da 
“permissividade” na sociedade. 
 
Como notou John Muncie (1999), temos de abordar os pressupostos acerca da relação entre crime e 
juventude com alguma precaução. Para este autor os “pânicos morais” sobre a criminalidade da juventude 
podem não reflectir correctamente a realidade social. 
 
O comportamento anti-social, as subculturas e o inconformismo nos jovens, tudo isso, pode ser visto como 
delinquência, mas não constitui de facto uma conduta criminosa. 
 
O crime do colarinho branco 
O termo crime do colarinho branco foi introduzido pela primeira vez por Edwin Sutherland (1949), e refere-
se aos crimes cometidos por aqueles que pertencem aos sectores mais prósperos da sociedade. O termo 
abarca muitos tipos de actividade criminal, incluindo a fuga aos impostos, práticas comerciais ilegais, 
fraudes com seguros e propriedades, desfalques, fabrico e comercialização de produtos perigosos, 
poluição do ambiente, bem como o roubo puro e simples. 
 
O crime empresarial 
Alguns criminologistas têm vindo a falar em crime empresarial para descrever os tipos de ofensas 
cometidas por grandes empresas. A poluição, a rotulagem enganadora, as violações dos regulamentos de 
saúde e de segurança afectam muito mais a população do que a pequena criminalidade. 
 
Gary Slapper e Steve Tombs (1999) efectuaram uma revisão dos estudos quantitativos e qualitativos sobre 
o crime empresarial. 
Os estudos revelaram haver seis tipos de violações relacionadas com grandes empresas: 

• Administrativas – burocráticas ou não cumprimento, 
• Ambientais – poluição, violação das licenças, 
• Financeiras – fuga aos impostos, pagamentos ilegais, 
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• Laborais – condições de trabalho, práticas de contratação, 
• Manufacturas – segurança dos produtos, embalagens, 
• Práticas comerciais injustas – contra a concorrência ou publicidade falsa. 

 
Crime organizado 
Ao falar-se em crime organizado alude-se a formas de actividade que têm muitas características dos 
negócios ortodoxos, mas que são ilegais. O crime organizado engloba, entre outras actividades, o jogo 
ilegal, a prostituição, o roubo em grande escala e esquemas de extorsão. 
 
A mudança de rosto do crime organizado 
Na sua obra, Fim do Milénio (1998), Manuel Castells argumenta que as actividades dos grupos de crime 
organizado estão cada vez mais a aumentar o seu alcance internacional. 
 
O “cibercrime” 
O crime organizado internacional foi não só bastante facilitado pelos recentes avanços nas tecnologias de 
informação, como também parece certo que a revolução nas telecomunicações e na informação irá mudar 
o rosto do crime em aspectos fundamentais. Os avanços na tecnologia proporcionaram novas e excitantes 
oportunidades e benefícios, mas também aumentaram a vulnerabilidade ao crime. Embora seja difícil 
quantificar a extensão do cibercrime – actos criminosos cometidos com a ajuda das novas tecnologias de 
informação – é possível enumerar as formas principais que parece estar a tomar. P. N. Grabosky e Russell 
Smith (1998) identificaram os nove tipos de crime mais frequentes baseados na tecnologia: 

• Escutas telefónicas; 
• A vulnerabilidade ao vandalismo electrónico e ao terrorismo é cada vez maior; 
• Roubar serviços de telecomunicações; 
• A intimidade das telecomunicações constitui um problema crescente; 
• É difícil controlar os conteúdos ofensivos e a pornografia no ciberespaço; 
• Crescimento nas fraudes do telemarketing; 
• Existe um risco maior de crimes pela transferência de fundos electrónicos; 
• O branqueamento de dinheiro electrónico pode ser usado para “deslocar” os lucros ilegais de um 

crime, de modo a esconder a sua verdadeira origem; 
• As telecomunicações podem também ser usadas para conspirações criminosas. 

 
As prisões serão uma resposta adequada ao crime? 
O princípio subjacente ao sistema prisional moderno é o de ele contribuir para “melhorar” o indivíduo de 
maneira a que este possa ter um papel digno e decente na sociedade, depois de sair em liberdade. Pensa-
se igualmente que as prisões, bem como as sentenças longas, constituem um poderoso dissuasor do 
crime. 
 
As prisões são muitas vezes referidas como “universidades do crime”. Assim, não constitui surpresa que 
os níveis de reincidência – a repetição de ofensas criminais por parte daqueles que já  estiveram presos – 
sejam bastantes elevados. 
 
Alguns defensores da reforma do sistema de justiça penal alegam que se devia mudar de uma justiça 
punitiva, para formas de uma justiça reparadora. Uma “justiça reparadora” procura sensibilizar os 
reclusos para os efeitos dos seus crimes através do cumprimento de “sentenças” no seio da comunidade. 
 
Conclusão: Pág. 240 e 241 
Sumário: Pág.241-243 
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7 - Organizações Modernas 
 

As organizações e a vida moderna 
Um hospital moderno é um bom exemplo de uma organização. Uma organização é um grupo amplo de 
pessoas, estruturado em linhas impessoais e constituído para se alcançarem objectivos específicos; no 
caso do hospital, estes objectivos são os de curar doenças e prestar outras formas de assistência médica. 
 
Contudo, a tremenda influência que as organizações passaram a exercer nas nossas vidas não pode ser 
vista como totalmente positiva. As organizações têm frequentemente o poder de tirar as coisas das nossas 
mãos, colocando-as sob o controlo de autoridades e especialistas sobre os quais temos pouca influência. 
 
Teorias das organizações 
Max Weber desenvolveu a primeira interpretação sistemática da emergência das organizações modernas. 
Segundo este autor, as organizações constituem formas de coordenar as actividades dos seres humanos, 
ou os bens que produzem, de forma constante no tempo e no espaço. 
 
Uma organização precisa de regras escritas para funcionar e de ficheiros onde a sua “memória” seja 
armazenada. Concebeu as organizações como fortemente hierarquizadas, tendendo o poder a estar 
concentrado no topo. 
 
A perspectiva de Weber sobre a burocracia 
De acordo com Weber, todas as grandes organizações em grande escala tendem a ser de natureza 
burocrática. A palavra “burocracia” foi utilizada pela primeira vez por de Gournay. 
 
A burocracia é, por conseguinte, o poder dos funcionários. A princípio o termo era aplicado apenas aos 
funcionários do governo, mas o seu uso foi generalizado gradualmente para nos referirmos às grandes 
organizações em geral. 
 
Weber considerava a burocracia como uma parte central da racionalização da sociedade, que estava a 
afectar todas as facetas da vida desde a ciência à educação e ao governo. Em vez de confiarem em 
crenças e costumes tradicionais, as pessoas na idade moderna tomavam decisões racionais orientadas 
para um objectivo concreto. 
De maneira a estudar as origens e a natureza da expansão das organizações burocráticas, Weber 
construiu um tipo ideal de burocracia (“ideal” aqui não se refere ao que é mais desejável, mas a uma 
“forma pura” de organização burocrática). Weber (1976) enumerou as características particulares do tipo 
ideal de burocracia: 

1. Existe uma nítida hierarquia de autoridade; 
2. O regulamento escrito governa a conduta dos funcionários a todos os níveis da organização; 
3. Os funcionários são trabalhadores a tempo inteiro e assalariados; 
4. Há uma separação entre as tarefas do funcionário na organização e a sua vida privada; 
5. Nenhum membro da organização é dono dos recursos materiais com que opera. 

 
Weber acreditava que quanto mais uma organização se aproxima do tipo ideal de burocracia tanto mais 
eficaz será na prossecução dos objectivos para os quais foi criada. Weber considerava que a burocracia 
tinha uma “superioridade técnica” sobre outras formas de organização. 
 
Blau: relações formais e informais nas burocracias 
A análise da burocracia de Weber dá a primazia às relações formais nas organizações – as relações 
entre as pessoas segundo o que está estipulado nas regras da organização. Weber pouco disse acerca 
das ligações informais e das relações de pequenos grupos que podem existir em todas as organizações. 
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Num estudo clássico, Peter Blau analisou as relações informais num departamento governamental 
encarregado de investigar possíveis fugas ao fisco (Blau, 1963). 
 
Merton: as disfunções da burocracia 
Primeiro, Merton sublinhou que os burocratas são treinados para confiar unicamente nas regras e 
procedimentos escritos. Não são encorajados a ser flexíveis, a usar as suas próprias capacidades de 
raciocínio na tomada de decisão ou procurar soluções criativas; a burocracia prende-se com a gestão de 
casos de acordo com um conjunto de critérios objectivos. Merton receava que esta rigidez pudesse levar 
ao ritualismo burocrático. 
Segunda preocupação de Merton é a de que a aderência às regras burocráticas pudesse eventualmente 
assumir prioridades sobre os objectivos subjacentes à organização. 
Uma das maiores fraquezas da burocracia é a dificuldade que tem em lidar com casos que precisam de 
uma consideração e tratamento especiais. 
 
Burns e Stalker: sistemas mecanicistas e orgânicas 
Os procedimentos burocráticos podem ser aplicados eficazmente a todos os tipos de trabalho? Alguns 
académicos sugeriram que a burocracia faz sentido para desenvolver tarefas rotineiras, mas pode ser 
problemática em contextos em que as exigências do trabalho mudem de forma imprevisível. Tom Burns e 
G. M. Stalker constataram que as burocracias eram de eficácia limitada em indústrias onde a flexibilidade 
e a inovação são preocupações primordiais (Burns e Stalker, 1966). 
 
Burns e Stalker distinguiram dois tipos de organizações: mecânicas e orgânicas. As organizações 
mecânicas são sistemas burocráticos em que existe uma cadeira hierárquica de comando, com a 
comunicação a fluir verticalmente através de canais claros. 
 
As organizações orgânicas, pelo contrário, são caracterizadas por possuírem uma estrutura mais flexível 
na qual os objectivos gerais da organização assumem primazia sobre responsabilidades definidas de 
modo estreito. Os fluxos de comunicação e as “directivas” são mais difusas, movendo-se em muitas 
trajectórias e não apenas em trajectórias verticais. 
 
Instituições totais 
Goffman trabalhou com base na tradição interaccionista, investigando o fenómeno social na perspectiva 
dos próprios actores sociais, tendo em conta os significados que estes atribuíam ao mundo à sua volta. 
Goffman procurou compreender o funcionamento das instituições como os hospitais mentais, as prisões, 
os reformatórios e os mosteiros que impõem coercivamente aos seus residentes um sistema de existência 
completamente isolado do mundo exterior. 
 
A teoria das organizações de Michel Foucault: o controlo do tempo e do espaço 
A maioria das organizações modernas funciona em espaços físicos especificamente planeados para o 
efeito. 
Michel Foucault demonstrou que a arquitectura de uma organização está directamente implicada na 
ordenação social e no sistema de autoridade. 
 
Michel Foucault, utilizou o termo organizações de encarceramento para se referir às instalações onde as 
pessoas são encarceradas – mantidas em isolamento – e privadas do ambiente social exterior. 
 
A proximidade física facilita a formação de grupos primários, ao passo que a distância física pode 
incrementar a polarização dos grupos – uma atitude de contraposição entre “nós” e “eles” no 
relacionamento interdepartamental. 
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Os horários laborais regulam as actividades no tempo e no espaço – nas palavras de Foucault, “distribuem 
eficientemente os corpos” pela organização. Os horários são a condição da disciplina organizacional, pois 
articulam as actividades de um grande número de pessoas. 
 
A vigilância nas organizações 
A disposição das salas, dos corredores e dos espaços abertos dos edifícios de uma organização pode 
fornecer pistas básicas sobre o modo como o seu sistema de autoridade funciona. 
Quanto mais visível for a actividade dos subordinados, tanto mais facilmente podem ser submetidos àquilo 
a que Foucault chama vigilância, a supervisão de actividades no seio das organizações. 
 
A vigilância assume duas formas: 

• Uma é a supervisão directa do trabalho dos subordinados por parte dos seus superiores, 
• A segunda é mais subtil, mas igualmente importante, consiste em manter arquivos, registos e o 

historial do indivíduo. 
 
Os limites da vigilância 
Weber e Foucault argumentaram que a forma mais eficaz de gerir uma organização consiste em 
maximizar a vigilância – ter divisões de autoridade claras e consistentes. 
 
Um excesso de supervisão directa pode alienar os empregados, que sentem que lhes são negadas 
quaisquer hipóteses de envolvimento no trabalho que desenvolvem. 
Esta é uma das razões principais pelas quais as organizações baseadas no tipo de princípios formulados 
por Weber e Foulcault, como grandes fábricas de linhas de montagem e hierarquias de autoridade rígidas, 
acabarem eventualmente por ter grandes dificuldades. 
 
Burocracia e democracia 
Vivemos hoje naquilo a que alguns têm chamado a sociedade de vigilância (Lyon, 1994) – uma 
sociedade onde a informação acerca das nossas vidas é compilada por todo o tipo de organizações, não 
apenas por empregados. 
 
Weber antevia também um conflito potencial entre os burocratas de carreira e os políticos 
democraticamente eleitos. 
 
Robert Michels (1967), um estudante de Weber, inventou uma expressão que desde então se tornou 
famosa para se referir à perda de poder da base para o topo – a lei de ferro da oligarquia – a oligarquia 
significava a governação por parte dos indivíduos. 
 
O género e as organizações 
Os estudos feministas nos anos 70 conduziu a análise das relações de género em todas as principais 
instituições da sociedade, incluindo organizações e burocracias. As sociólogas feministas não só 
sublinharam a desigualdade nos papéis de género nas organizações, como exploraram as formas pelas 
quais as próprias organizações modernas se desenvolveram de um modo específico moldado pelo género. 
 
Kanter investigou a posição das mulheres nas organizações e as formas como eram privadas de ganhar 
poder. Focou-se na “homossociabilidade masculina” - a forma como os homens mantêm com sucesso o 
poder num circulo fechado e permitem o acesso apenas àqueles que fazem parte do mesmo “endogrupo”. 
Às mulheres e aos membros de minorias étnicas eram efectivamente negadas oportunidades de 
progressão, sendo ainda afastados das redes sociais e dos relacionamentos interpessoais cruciais para 
promoções. 
De acordo com Kanter, à medida que maior número de mulheres assumir papeis e poder, as 
desigualdades serão eliminadas. 
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A abordagem feminista radical apresentada por Kathy Ferguson, difere grandemente da de Kanter. 
Ferguson não considerava a desigualdade entre géneros nas organizações como algo que pudesse ser 
resolvido com a promoção de mais mulheres para posições de poder. Na sua perspectiva, as 
organizações modernas estavam fundamentalmente manchadas por valores e padrões de dominação 
masculinos. 
Argumentava que as mulheres iriam ser sempre relegadas para papeis subordinados em tais estruturas. A 
única verdadeira solução era as mulheres construírem as suas próprias organizações com base em 
princípios muito diferentes dos princípios dos homens. 
 
As mulheres na gestão 
Nos últimos anos, muitas qualidades de liderança frequentemente associadas às mulheres foram vistas 
como activos essenciais para as organizações que tentam tornar-se mais flexíveis nas suas operações. 
Em vez de confiarem nos estilos de gestão rígidos de “cima para baixo”, as organizações são encorajadas 
a adoptar politicas que assegurem o comprometimento do empregado, o entusiasmo colectivo pelos 
objectivos, a partilha de responsabilidade e o enfoque nas pessoas. A comunicação, o consenso e o 
trabalho em equipa são citados por teóricos da gestão como as abordagens-chave que irão distinguir as 
organizações de sucesso na nova era global. Estas capacidades de gestão designadas como 
“competências moles” são tradicionalmente associadas às mulheres. 
 
Wajcman argumenta energicamente que as organizações são completamente moldadas pelo género, 
tanto de formas subtis como de formas óbvias. 
 
O modelo de mentor tem sido tradicionalmente o do homem mais velho que “cuida” de um jovem protegido 
no qual revê traços de si mesmo quando era mais jovem. 
Do estudo de Wajcman, a mais provável as mulheres citarem a falta de orientação na carreira como uma 
das grandes barreiras à sua progressão do que os homens. 
 
E para lá da burocracia? 
As burocracias ainda predominam no Ocidente, mas a ideia de Weber de que uma hierarquia de 
autoridade explícita, como o poder e saber concentrados no topo, é a única maneira de gerir grandes 
organizações, começa a parecer antiquada. 
Há mais de três décadas, Burns e Stalker concluíram que as estruturas burocráticas tradicionais podem 
sufocar a inovação e a criatividade em indústrias de “ponta” (1966). 
Partindo de rígidas estruturas de comando verticais, muitas organizações estão a voltar-se para modelos 
“horizontais” e cooperantes de forma a tornarem-se mais flexíveis e com capacidade de resposta às 
flutuações do mercado. 
 
Mudança organizacional: o modelo japonês 
As empresas japonesas divergem das características que Weber associou à burocracia de várias 
maneiras: 

• Tomada de decisão de baixo para cima, 
• Menos especialização, 
• Segurança laboral, 
• Produção em grupo, 
• Fusão entre o trabalho e a vida privada. 

 
A transformação da gestão 
Nos anos 80, muitas organizações ocidentais começaram a introduzir novas técnicas de gestão de forma a 
fomentar a produtividade e a competitividade. Dois ramos populares da teoria da gestão – a gestão  de 
recursos humanos e a abordagem da cultura organizacional – mostraram que o modelo japonês não 
tinha passado despercebido no Ocidente. A gestão de recursos humanos (GRH) é um estilo de gestão 
que considera a força de trabalho da empresa como vital para a sua competitividade económica. 
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A segunda tendência da gestão – a criação de uma cultura organizacional distinta – está relacionada de 
forma próxima com a GRH. De forma a promover a lealdade à companhia e o orgulho no seu trabalho, a 
direcção da companhia trabalha com os trabalhadores para construir uma cultura organizacional que 
envolve rituais, eventos e tradições próprias dessa companhia. 
 
Os piqueniques das empresas, as “sextas-feiras informais” (dias em que os empregados podem vestir-se 
de forma mais prática) e os projectos comunitários patrocinados pela empresa são exemplos de técnicas 
de construção de uma cultura organizacional. 
 
A tecnologia e as organizações modernas 
Para as organizações modernas o reordenamento do tempo e do espaço é fundamental. Hoje em dia, as 
tecnologias da informação e da comunicação electrónica possibilitam que se transcenda o espaço e se 
controle o tempo segundo formas que eram desconhecidas até há relativamente pouco tempo. 
 
As organizações enquanto redes 
Já vimos anteriormente como as fronteiras físicas das organizações estão a ser esbatidas pela capacidade 
das novas tecnologias de informação para transcender países e zonas temporais. Muitas organizações já 
não operam, como anteriormente, como unidades independentes. Um número crescente está a descobrir 
que as suas operações se desenvolvem mais eficazmente quando estão ligadas numa rede de complexas 
relações com outras organizações e companhias. 
 
Manuel Castells argumenta que a “empresa em rede” é a forma organizacional mais adequada a uma 
economia global de informação. Com isto, o autor quer dizer que é cada vez mais impossível às 
organizações – sejam elas grandes empresas ou pequenos negócios – sobreviver se não fizerem parte de 
uma rede. 
 
Numa altura em que a inovação tecnológica é essencial para se manterem competitivas, é difícil, mesmo 
para as empresas líderes, permanecer no topo sem recorrer às competências e aos recursos de outras. 
 
A “descentralização” é outro processo que contribui para que as organizações funcionem como redes. 
Stanley Davis defende que à medida que as empresas, assim como outro tipos de organizações, se 
transformam cada vez mais em redes, passam também por um processo de descentralização através do 
qual o poder e a responsabilidade são devolvidos de cima para baixo ao longo da organização, em vez de 
ficarem concentrados nos níveis de topo (1988). 
 
O debate em torno da desburocratização 
Um dos principais debates no seio da sociologia das organizações consiste em saber se estamos a assistir 
ao declínio gradual das burocracias de estilo weberiano – o processo de desburocratização – ou se as 
burocracias continuam a ser a forma organizacional típica na sociedade. 
 
A emergência da “adhocracia” 
Henry Mintzberg argumenta que não existe um modelo burocrático único (1979). Em vez disso, existe uma 
variedade de estruturas organizacionais que respondem a diferentes necessidades – desde burocracias 
complexas para lidar com as exigências de um comércio multinacional a burocracias profissionais 
constituídas por especialistas com formação como trabalhadores sociais e professores. Cita quatro tipos 
de burocracias “tradicionais” que são adequadas para a realização de determinadas tarefas em ambientes 
de mercado estáveis; todas estas formas organizacionais são variações do modelo de burocracia 
weberiano. 
 
Mintzberg identifica também uma quinta forma organizacional – a “adhocracia” – e sugere que esta se está 
a tornar mais comum com o tempo e a mudança de circunstâncias. Ao contrário das outras formas de 
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burocracia, a “adhocracia” não realiza tarefas estandardizadas de acordo com procedimentos 
preestabelecidos. De facto, tanto as suas funções como a sua composição estão constantemente em 
mudança! Na perspectiva de Mintzberg, a “adhocracia” assenta no trabalho em equipa entre pequenos 
grupos de técnicos de diversas origens  que se juntam para trabalhar em projectos descontínuos ou para 
resolver problemas específicos. A “adhocracia” é por definição fluida e flexível. 
 
A organização pós-moderna 
Se o modelo de burocracia de Weber tipificou as organizações no decursos da idade moderna, alguns 
sociólogos argumentam que as mudanças ocorridas no âmbito das burocracias estão a dar origem a 
“organizações pós-modernas”. Stuart Clegg é um dos académicos que acredita que a previsão de Weber 
acerca de uma racionalização e centralização crescentes não se tornou realidade. 
 
Clegg está preocupado com a influência dos contextos culturais sobre as formas das organizações. 
 
De acordo com Clegg, outra característica das organizações pós-modernas é a das des-diferenciação. 
Com isto o autor refere-se a uma tendência para o abandono de tarefas rotineiras especializadas face aos 
desenvolvimentos de competências mais amplas e diversas. Os trabalhadores das organizações pós-
modernas estão envolvidas em muitos mais passos do processo. Nas organizações pós-modernas ser 
competente em muitas áreas de uma função é mais importante do que desenvolver uma especialidade 
rotineira. 
 
A “McDonaldização” da sociedade? 
De acordo com Ritzer, a McDonaldização é o “processo pelo qual os princípios em que assentam os 
restaurantes de comida rápida estão a dominar um número cada vez maior de sectores da sociedade 
americana bem como do resto do mundo”. Ritzer utiliza os quatro princípios orientadores dos restaurantes 
da McDonald´s – eficiência, cálculo, uniformidade e controlo através da automação – para demonstrar que, 
com o tempo, a nossa sociedade está a tornar-se cada vez mais racionalizada (1996). 
 
O sistema McDonald´s é construído deliberadamente para maximizar a eficiência e minimizar a 
responsabilidade e o envolvimento humano no processo. 
 
Ritzer argumenta que a sociedade como um todo está a mover-se no sentido de um modelo altamente 
estandardizado e regulado para obter as coisas feitas. A McDonaldização está a tornar a vida social mais 
homogénea, mais rígida e menos pessoal. 
 
Conclusão: Pág. 372 
Sumário: Pág. 372 – 373 
 
 

8 – Educação 
 

As transformações no papel da educação 
A educação, na sua forma moderna, que envolve a instrução dos alunos em espaços construídos para o 
efeito, levou muito tempo a emergir. Durante vários séculos, a educação formal só estava ao dispor dos 
poucos que tivessem tempo e dinheiro para a mesma. 
 
Houve mudanças consideráveis desde os tempos pré-modernos. Nos países industrializados, hoje, a 
literacia é elevada, ou seja, praticamente toda a gente sabe ler e escrever a um nível básico. Todos 
passámos por um processo de educação formal. A palavra impressa e a comunicação electrónica, 
combinadas com o ensino formal fornecido pelas escolas e universidades, tornaram-se fundamentais para 
o nosso modo de vida. 
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Educação e industrialização 
O processo de industrialização e a expansão das cidades influenciaram significativamente o 
desenvolvimento do sistema educativo. 
 
Na era moderna, a educação e as qualificações tornaram-se uma pedra basilar para as oportunidades de 
emprego e de carreira. 
 
Origens e desenvolvimento do sistema educativo britânico 
O moderno sistema de educação começou pela primeira vez a tomar forma, na maioria das sociedades 
ocidentais, no começo do século XIX. A Grã-Bretanha foi muito mais relutante do que a maioria dos outros 
países no estabelecimento de um sistema nacional integrado. Por volta de meados do século, a Holanda, 
a Suiça e os estados alemães tinham conseguido uma frequência mais ou menos universal das escolas 
primárias, mas a Inglaterra e o País de Gales ainda se encontravam longe de tal objectivo. A educação na 
Escócia estava um pouco mais desenvolvida. 
 
Até 1944, a grande maioria das crianças britânicas frequentava apenas uma única escola gratuita, a 
escola primária, até aos catorze anos de idade. Além do sistema elementar, havia escolas secundárias, 
mas os pais tinham e as pagar. 
 
A Lei da Educação de 1944 deu inicio a várias transformações fundamentais, que incluíam a frequência 
gratuita das escolas secundárias para todos, o aumento da escolaridade obrigatória até aos quinze anos e 
o compromisso com a igualdade de oportunidades no campo da educação. A educação passou a constituir 
uma responsabilidade fundamental das autoridades locais eleitas. 
 
O governo do Partido Trabalhista, que regressou ao poder em 1964, comprometeu-se com a criação de 
comprehensive schools (escolas compreensivas), abolindo a divisão entre os «liceus» e as «escolas 
secundárias modernas», misturando, por conseguinte, crianças com diferentes antecedentes de classe. 
 
A educação e a política 
A educação tem sido de há muito um campo de luta política e contínua a sê-lo neste novo século. Um 
debate prolongado tem-se centrado no impacto do ensino inclusivo (comprehensive schooling) – nos 
padrões educacionais e nas desigualdades na sociedade em geral. 
 
Foi o governo trabalhista, como já foi mencionado, que introduziu o sistema compreensivo, e devido a isso 
o apoio para a educação inclusiva tende a ser associado muito mais à politica de esquerda do que à de 
direita. Os mentores da educação inclusiva acreditavam que as novas escolas iriam proporcionar mais 
igualdade de oportunidades do que era possível na educação selectiva. 
 
Tal revolução destinava-se ao desmantelamento das gigantescas comprehensive shools e à redução do 
poder das autoridades escolares locais, responsáveis pela sua administração. Além do estabelecimento do 
currículo nacional, a Lei da Educação de 1988 introduziu um novo sistema de administração escolar, 
denominado «administração local das escolas». 
 
O sistema compreensivo e os seus críticos 
Os críticos do sistema compreensivo acreditam que este falhou em dois aspectos. E acordo com esses 
críticos, as comprehensive schools não promoveram maior igualdade de oportunidades, mas antes o 
contrário. 
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A politica de Educação do New Labour (Novo Partido Trabalhista) 
A educação tem sido uma prioridade essencial do novo governo trabalhista. De facto, quando Tony Blair e 
tornou Primeiro-ministro defendeu que a “educação, a educação e a educação”, estaria no topo da sua 
agenda politica. 
O New Labour comprometia-se a apoiar e a modernizar as escala compreensivas. 
 
Em vez de se centrar nas questões do aumento da despesa e de melhores recursos para a educação, o 
New Labour tem enfatizado a importância de métodos eficazes de ensino e de uma forte liderança por 
parte dos directores das escala como elementos-chave da reforma educativa. Algumas das principais 
iniciativas governamentais incluem: 

• O programa Começar de Novo (Fresh Start Programme) procura melhorar de forma sustentada as 
escolas menos bem sucedidas, fechando-as e reabrindo-as com novo corpo docente sob a 
liderança de um “super-reitor”, 

• Uma estratégia antiabsentista visa a redução do absentismo escolar para um terço por volta de 
202, 

• O pagamento dos professores com base no desempenho permite aos directores das escolas 
autorizar aumentos na remuneração para professores que se destaquem. 

• O Novo Partido Trabalhista tem apoiado, numa escala limitada, a gestão privada das escolas. 
 
Comparações internacionais 
Como comparar as escolas britânicas às suas correspondentes no estrangeiro? 
Entre os estados da União Europeia, as escolas britânicas destacam-se pelo número, inferior à média, de 
línguas estrangeiras ensinadas por aluno. 
 
A Educação superior  
O sistema na Grã-Bretanha 
As universidades e as faculdades são financiadas pelo governo e os professores, em todos os níveis do 
sistema educativo, têm salários determinados de acordo com tabelas salariais nacionais. 
 
A crise no financiamento da educação superior  
Enquanto as universidades se expandiam, tiveram que lidar com financiamentos estatais estáveis ou 
mesmo reduzidos. O que daí resultou foi uma grave crise no financiamento da educação superior. 
 
Universidades electrónicas 
Por meio da aprendizagem baseada na Internet e da criação de “e-universidades”(universidades 
electrónicas), a educação e as qualificações estão a tornar-se mais acessíveis a uma audiência global. 
 
A educação e as novas tecnologias da comunicação 
A expansão da tecnologia de informação parece influenciar a educação de várias formas. A economia do 
conhecimento procura uma força de trabalho com competências e conhecimentos informáticos, sendo 
cada vez mais evidente que a educação pode, e deve, desempenhar um papel crítico na satisfação desta 
necessidade. 
 
A tecnologia na sala de aula 
A educação desenvolveu-se para proporcionar capacidades de literacia e de computação, proporcionando 
o acesso ao mundo dos media impressos. Não há nada mais característico da escola do que o livro ou o 
manual escolar. 
 
Aos olhos de muitos, tudo isto está destinado a mudar com o uso crescente dos computadores e das 
tecnologias multimédia na educação. 
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Alguns falam numa “revolução na sala de aula”: a chagada da «realidade virtual» e da «sala de aula sem 
paredes». 
 
A educação e o fosso tecnológico 
Os críticos das novas tecnologias argumentam que, mesmo tendo grandes efeitos, podem contribuir para 
o reforço das desigualdades educacionais. A «pobreza de informação» poderia vir a somar-se às 
privações materiais que têm actualmente um grande efeito no ensino. 
 
A privatização da educação 
As escolas desempenham um papel crítico na socialização das crianças, na oferta de iguais oportunidades, 
na criação de força de trabalho capaz e de uma cidadania activa e informada. 
 
Perante o envolvimento de um número crescente de companhias privadas e de “organizações de gestão 
educativa” na administração de actividades educativas, alguns observadores acreditam que estamos a 
caminhar para a “privatização da educação”. 
 
Estados Unidos: os empresários da educação 
O Projecto Edison – uma empresa de educação que gere uma cadeia de 80 escolas públicas em 16 
estados diferentes – é um dos candidatos à liderança no mercado do ensino privado nos Estados Unidos. 
Com efeitos, muitos investidores nos Estados Unidos acreditam que o “mercado” da educação com fins 
lucrativos está no limiar de um crescimento explosivo. 
 
Grã-Bretanha: a recuperação das escolas «sem sucesso» 
A privatização de escolas no Reino Unido não foi tão longe quanto nos Estados Unidos. Porém o governo 
do “Novo Partido Trabalhista” tem apoiado a ideia do controlo da gestão das escolas sem sucesso, sob a 
tutela das autoridades educativas locais, por parte de empresas privadas. 
 
Teorias da escolarização e desigualdade 
Bernstein: códigos linguísticos 
Há diversas perspectivas teóricas sobre a natureza da educação moderna e as suas implicações na 
desigualdade. Uma delas realça a importância das capacidades linguísticas. Nos anos setenta, Basil 
Bernstein sustentou que as crianças de origens sociais diversas desenvolvem códigos, ou formas de 
discurso, diferentes no começo da sua vida, que afectam as suas experiências escolares posteriores. 
 
O discurso das crianças da classe trabalhadora, declara Bernstein, representa um código restrito – uma 
forma de uso da linguagem que contém muitas pressuposições não declaradas, que nem fala espera que 
os outros conheçam. Um código restrito é um tipo de discurso ligado ao seu contexto cultural específico. 
 
Em contrapartida, segundo Bernstein, o desenvolvimento da linguagem das crianças da classe média 
envolve a aquisição de um código elaborado – um estilo de linguagem em que o significado das palavras 
pode ser individualizado, para se adaptar às exigências de situações particulares. As formas como as 
crianças de classe média aprendem a usar a linguagem estão menos ligadas a contextos particulares; a 
criança é capaz de generalizar e expressar ideias abstractas mais facilmente. 
 
As ideias de Bernstein ajudam-nos a entender as razões pelas quais as crianças de origem 
socioeconómica mais baixa tendem a ser «mal-sucedidas» na escola. As características que se 
descrevem a seguir, todas com efeitos restritivos sobre as oportunidades educacionais das crianças das 
classes baixas, têm sido associadas ao código restrito: 

• A criança recebe provavelmente respostas limitadas a questões postas em casa e, por 
conseguinte, é provável que seja ao mesmo tempo menos bem informada e menos curiosa sobre 
o mundo em geral do que aquelas que dominam códigos elaborados. 

• A criança irá encontrar dificuldades para se ajustar à linguagem abstracta e não emotiva usada no 
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ensino, bem como aos princípios gerais da disciplina escolar. 
• Muito do que o professor diz será provavelmente incompreensível, na medida em que depende do 

uso de formas linguísticas diferentes daquelas a que a criança está acostumada. 
• Enquanto a criança terá poucas dificuldades com o que se aprende de cor ou por «repetição», irá 

ter grandes dificuldades em entender as distinções conceptuais que implicam a generalização e a 
abstracção. 

 
Illich: o currículo oculto 
Illich é conhecido pelo seu juízo crítico sobre o desenvolvimento económico moderno, que descreve como 
um processo através do qual pessoas anteriormente auto-suficientes são despojadas das suas 
capacidades tradicionais e colocadas na dependência de médicos no que diz respeito à sua saúde, de 
professores quanto à sua instrução, da televisão para efeitos de entretenimento e de patrões para 
poderem subsistir. 
 
Afirma que as escolas se têm desenvolvido para tratar de quatro tarefas básicas: 

• a provisão de cuidados de custódia; 
• a distribuição de pessoas por ocupações; 
• a aprendizagem dos valores dominantes; 
• a aquisição de aptidões e conhecimentos aprovados socialmente. 

A escola tornou-se uma organização de custódia, pois a sua frequência é obrigatória e as crianças são 
«mantidas longe das ruas», entre os começos da infância e a sua entrada no mundo do trabalho. 
 
O currículo oculto ensina às crianças que o seu papel na vida é «saber qual é o seu lugar e conforma-se 
com ele» (Illrich, 1973). 
 
Illrich advoga a desescolarização da sociedade. Salienta que a escolaridade obrigatória é uma invenção 
relativamente recente, não havendo razão para ser aceite como algo de inevitável. Ele salienta que a 
educação deveria das acesso aos recursos disponíveis a todos os que quisessem aprender – em qualquer 
altura das suas vidas, e não apenas na infância ou na adolescência. Em vez de escolas, Illrich sugere 
diversos tipos de enquadramento educacional. 
 
Bourdieu: educação e reprodução cultural 
O conceito de reprodução cultural é talvez a forma mais instrutiva para relacionar alguns dos temas 
destas três perspectivas teóricas (Bourdieu, 1986, 1988; Bourdieu e Passeron, 1977). Por reprodução 
cultural entendemos os modos como as escolas, conjuntamente com outras instituições sociais, 
contribuem para perpetuar as desigualdades económicas e sociais ao longo das gerações. 
 
Willis: uma análise da reprodução cultural 
O relatório de um estudo baseado em trabalho de campo, levado a cabo por Paul Willis, numa escola de 
Birmingham, constitui uma discussão famosa da reprodução cultural (1977). 
 
Willis propôs-se investigar a forma como ocorre a reprodução cultural – ou, nas suas palavras, «o modo 
como os miúdos das classes trabalhadoras obtêm empregos de classe trabalhadora». A experiência do 
fracasso escolar ensina-as a reconhecer as suas limitações intelectuais; uma vez aceite a sua 
«inferioridade», transitam para ocupações com perspectivas de carreira profissional limitadas. 
 
Aprender a não trabalhar: os “moços machos” dos anos 90 
Máirtín Mac an Ghaill, estava decidido a compreender como rapazes da classe trabalhadora, nos inícios 
dos anos 90, viam as suas próprias transições para a vida adulta e perspectivas para o futuro. 
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Muitos dos rapazes na escola viam os anos pós-escola como caracterizados pela dependência (na família 
em particular), por esquemas de formação do governo “inúteis”, e por um mercado de trabalho inseguro, 
desfavorável a jovens trabalhadores manuais. 
 
Os rapazes machos tinham conhecido como um grupo na altura em que se tornaram adolescentes; os 
membros dos grupos estavam nas últimas posições em todas as disciplinas. As suas atitudes perante a 
educação eram abertamente hostis – partilhavam uma visão comum de que a escola era parte de um 
sistema autoritário que colocava exigências de estudo sem sentido aos estudantes que retinha. Enquanto 
os “rapazes” de Willis tinham encontrado formas de manipular o ambiente escolar em seu favor, estes 
tinham uma atitude de desafio perante o seu papel no âmbito da escola. 
 
As escolas tornaram-se território disputado, como as ruas. Os rapazes machos consideravam os 
professores da mesma forma que os agentes da lei (com aberto desdém) e acreditavam ser a fonte 
principal de conflito na escola. 
 
O género e o sistema educativo 
O género e o desempenho escolar 
Investigadores feministas desenvolveram um certo número de estudos importantes, reveladores do modo 
como o género influencia o processo de aprendizagem. Descobriram que o currículo escolar era muitas 
vezes dominado pelo masculino e que os professores dedicavam mais atenção aos rapazes do que às 
raparigas na sala de aula. 
 
Desde os ínicios dos anos 90, as raparigas ultrapassaram de forma consistente os rapazes em todas as 
áreas e a todos os níveis do sistema educativo britânico. 
 
O problema dos “rapazes com insucesso” tem sido considerado com grande preocupação, porque é 
associado a problemas sociais maiores, como o crime, o desemprego, a droga e as famílias 
monoparentais, embora alguns acreditem que a atenção dada ao problema é falaciosa. 
 
As interpretações sobre a incidência das diferenças de género no desempenho escolar. 
Um factor que deve ser tomado em linha de conta para explicar o desempenho das raparigas na escola é 
a influência do movimento das mulheres no desenvolvimento da auto-estima e das expectativas das 
raparigas. 
 
O «laddsisn» - um conjunto de atitudes e perspectivas partilhadas por muitos rapazes que é anti-educação 
e anti-aprendizagem. Muitos consideram que as taxas elevadas de exclusão e evasão escolar entre os 
rapazes se encontram enraizadas na crença de que aprender “não é fixe”. 
 
Estará o mau desempenho escolar realmente associado ao género? 
 
O género e a educação superior  
As organizações de mulheres na Grã-Bretanha e noutros lugares têm atacado frequentemente a 
discriminação sexual na escola e na educação superior. As mulheres ainda estão muito pouco 
representadas no corpo dos professores das faculdades e universidades. 
 
Educação e etnicidade 
A exclusão social tornou-se uma questão de grande relevância para os sociólogos na última década. No 
âmbito da sociologia da educação, a exclusão escolar surge muitas vezes associada a fenómeno como a 
vadiagem, a delinquência, a pobreza, a supervisão limitada dos pais e o fraco empenhamento em relação 
à educação. 
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O QI e o sucesso 
O que é a inteligência? 
Durante muitos anos, os psicólogos discutiram se existe uma única capacidade humana a que se possa 
chamar inteligência e, se assim é, até que ponto depende de diferenças inatas. A inteligência é difícil de 
definir, porque o termo cobre muitas qualidades diferentes e frequentemente não relacionadas. Podemos 
supor, por exemplo, que a forma mais «pura» de inteligência é a capacidade para resolver enigmas 
matemáticos abstractos. Contudo, pessoas muito aptas em tais problemas têm por vezes pouca 
capacidade noutras áreas, como a história ou a arte. Em virtude do conceito se ter revelado tão pouco 
flexível em relação à definição aceite, alguns psicólogos propuseram (e muitos educadores, à falta de 
melhor, aceitaram) que se pode considerar simplesmente a inteligência «como o que os testes de QI 
(quociente de inteligência) medem». 
 
O QI e os factores genéticos 
Eles também estão estreitamente correlacionados com diferenças sociais, económicas e étnicas, visto que 
estas estão associadas a variações nos níveis de sucesso escolar. Um artigo publicado por Arthur Jensen 
em 1969 causou furor, ao atribuir parcialmente as diferenças no QI entre negros e brancos a variações 
genéticas (Jensen, 1967, 1979). 
 
Mais recentemente, o psicólogo Richard J. Herrnstein e o sociólogo Charles Murray reabriram o debate 
sobre o QI e a educação de uma forma controversa. Que a evidência acumulada ligando o QI à herança 
genética se tornou agora esmagadora. As diferenças significativas na inteligência entre vários grupos 
raciais ou étnicos, afirmam, devem em parte ser explicadas em termos de hereditariedade. 
 
Críticos de Herrnstein e Murray refutam que as diferenças de QI entre grupos raciais e étnicos sejam de 
origem genética. Esses Afirmam que as diferenças no QI resultam de diferenças sociais e culturais. 
 
As guerras da Curva de Bell 
Segundo Stephen Jay Gould, um dos participantes em The Bell Curve Wars, Herrnstein e Murray estão 
enganados em quatro premissas principais. Põe em causa a sua posição de que a inteligência possa ser 
descrita por um único número de QI; que as pessoas sejam classificadas de modo significativo segundo 
uma única escala de inteligência; que a inteligência derive substancialmente da herança genética; que a 
inteligência não possa ser alterada. 
 
Inteligência emocional e interpessoal 
Daniel Goleman (1996), no seu livro intitulado A Inteligência Emocional, defendeu que a «inteligência 
emocional» poderia pelo menos ser tão importante quanto o QI na determinação na nossa vida. Por 
inteligência emocional entende-se o modo como as pessoas usam as suas emoções – a capacidade de se 
motivar a si próprio, de ter autocontrolo, entusiasmo e persistência. De uma maneira geral, esta não se 
herda, e quanto mais for ensinada às crianças, mais oportunidades essas terão de utilizar as suas 
capacidades intelectuais. 
 
Conclusão: a aprendizagem no decurso da vida 
As novas tecnologias e a ascensão da economia do conhecimento estão a transformar as concepções 
tradicionais do trabalho e da educação. 
 
A educação terá de ser simultaneamente um meio e um fim para o desenvolvimento de uma educação 
pessoal completa e autónoma ao serviço do autodesenvolvimento e da auto compreensão. 
 
Sumário: Pág. 528 – 530 
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9 – Religião 
 

Ao longo da história subsequente, a religião continuou a ser um elemento central da experiência humana, 
influenciando o modo como vemos e reagimos ao meio que nos rodeia. 
 
O estudo da religião representa um desafio, na medida em que coloca fortes exigências à imaginação 
sociológica. 
 
Definição de religião 
A variedade de crenças e de organizações religiosas é tão grande, que os estudiosos têm tido grande 
dificuldade em chegar a uma definição de religião genericamente aceite. No Ocidente, a maioria das 
pessoas identifica a religião com o Cristianismo – uma fé num ser supremo, que nos obriga a um 
comportamento de índole moral na terra, e nos promete uma vida além da morte. No entanto, não 
podemos certamente definir nestes termos a religião como fenómeno global. 
 
O que não é religião 
O que a religião, em termos gerais, não é. 

• Em primeiro lugar, a religião não deveria ser identificada com o monoteísmo; 
• Em segundo lugar, a religião não deveria ser identificada com os preceitos morais que controlam o 

comportamento dos crentes – como os Dez Mandamentos que Moisés teria supostamente 
recebido de Deus; 

• Em terceiro lugar, a religião não está necessariamente preocupada em explicar como o mundo se 
tornou o que é; 

• Em quarto, a religião não pode ser identificada com o sobrenatural, vista como envolvendo 
intrinsecamente a crença num universo “para além do reino dos sentidos”. 

 
O que é a religião 
As características que todas as religiões parecem, de facto, partilhar são as seguintes. As religiões 
implicam um conjunto de símbolos que invocam sentimentos de reverência ou de temor, ligados a rituais 
ou cerimónias (como os serviços religiosos) realizados por uma comunidade de crentes. 
 
Os rituais associados à religião são muito diversos. Os actos rituais podem incluir orações, cânticos, 
canções, comer certo tipo de comida – ou abster-se de o fazer – jejuar em certos dias e por aí adiante. 
 
A existência de cerimoniais colectivos é vista usualmente pelos sociólogos como um dos factores 
principais que distinguem a religião da magia, embora as fronteiras entre uma e outra não sejam, de modo 
algum, nítida. A magia consiste em influenciar o curso dos acontecimentos através do uso de poções, 
cânticos ou práticas rituais. É geralmente praticada por indivíduos e não por uma comunidade de crentes. 
 
Variedades de religião 
Nas sociedades tradicionais, a religião desempenha geralmente um papel central na vida social. 
Embora haja vários tipos destes especialistas, um dos mais comuns é o Xamã (palavra que encontra a 
sua origem nos índios norte-americanos). Um Xamã é um individuo que se acredita ser capaz de contactar 
com os espíritos, ou com forças não naturais, através de certos rituais. Por vezes, os Xamãs são, no fundo, 
mais mágicos do que chefes religiosos. 
 
Totemismo e animismo 
As duas formas de religião mais recorrentes nas culturas pequenas são o totemismo e o animismo. A 
palavra “totem”, originária das tribos índias norte-americanas, tem sido amplamente utilizada para 
assinalar espécies animais ou plantas que se acredita terem poderes sobrenaturais. 
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As mascotes são totems. 
 
O animismo é uma crença em espíritos ou fantasmas, que se pensa viverem no mesmo mundo que os 
seres humanos. Tais espíritos podem ser vistos como benignos ou malignos e podem influenciar o 
comportamento humano em numerosos aspectos. 
 
As religiões que tendem para o monoteísmo, contudo, são relativamente pouco frequentes entre as 
pequenas culturas tradicionais. A maioria destas são politeístas, ou seja, crêem em muitos deuses. 
 
Judaísmo, Cristianismo e Islamismo 
As três religiões monoteístas mais influentes na historia do mundo são: 

• Judaísmo, 
• Cristianismo, 
• Islamismo. 

Todas tiveram a sua origem na Próximo Oriente e influenciaram-se mutuamente. 
 
Judaísmo 
O Judaísmo é a mais antiga das três religiões, datando de cerca de 1000a.c. Os seus profetas ou líderes 
religiosos, inspiraram-se parcialmente em crenças religiosas existentes na religião, mas diferenciaram-se 
pela sua adoração de um Deus único e todo-poderoso. 
Os Hebreus acreditavam que Deus exige obediência a códigos morais estritos e reivindicam o monopólio 
da verdade, vendo as suas crenças como a única religião verdadeira (Zeitlin, 1984, 1988). 
 
Cristianismo 
Muitos pontos de vista judaicos foram adoptados e incorporados pelo Cristianism. Jesus era um judeu 
ortodoxo e o Cristianismo começou como uma facção do judaísmo; não se sabe ao certo se Jesus 
desejava fundar uma religião distinta. 
 
Embora os Cristãos tenham sido, inicialmente, barbaramente perseguidos, o Imperador Constantino 
acabou por adoptar o Cristianismo como religião oficial do Império Romano. 
 
Islamismo 
As origens do Islamismo, hoje, em dia a segunda maior religião do mundo, têm pontos em comum com as 
do Cristianismo. O Islamismo deriva dos ensinamentos do profeta Maomé no século VII da era cristã. 
Segundo o Islamismo, o seu único Deus, Alá, domina toda a vida humana e a natural. Os Pilares do Islão 
são os cinco deveres religiosos essenciais dos muçulmanos (assim se chamam os crentes islâmicos).  

• O primeiro é a recitação do credo islâmico “Só ala é Deus e Maomé o seu profeta”, 
• O segundo, é rezar as orações formais cinco vezes ao dia, fazendo-as preceder por uma lavagem 

cerimonial, 
• O terceiro pilar consiste na observância da Ramadão, um mês de jejum durante o qual não se 

pode ingerir comida ou bebida durante o dia., 
• O quarto é a dádiva de esmolas (dinheiro aos pobres) estabelecida na lei islâmica, que tem sido 

usada frequentemente como fonte de impostos pelo Estado, 
• A quinta espera-se que cada crente tente fazer pelo menos uma peregrinação a Meca. 

 
As religiões do Extremo Oriente 
Hinduísmo 
A mais antiga de todas as grandes religiões ainda proeminentes no mundo de hoje é Hinduísmo, cujas 
crenças fundamentais datam de há cerca de 6000 anos, e que é a religião a que se reporta o exemplo 
mencionado na abertura deste capítulo. O hinduísmo é uma religião politeísta. 
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1ª Característica – a maioria dos Hindus aceita a doutrina do ciclo da reencarnação – a crença de que 
todos os seres vivos são parte de um processo eterno de nascimento, morte e renascimento. 
2ª caraceristica-chave – é o sistema de castas, que se baseia na crença de que as pessoas nascem numa 
dada posição na hierarquia social e ritual, de acordo com a natureza das suas actividades em 
encarnações anteriores. 
 
O hinduísmo aceita a existência de numerosas perspectivas religiosas diferentes e não traça uma linha 
nítida de separação entre crentes e não crentes. 
 
Budismo, Confucionismo e Taoísmo 
As religiões éticas do Oriente englobam o Budismo, o Confucionismo e o Taoísmo. Estas religiões não têm 
deuses. Pelo contrário, valorizam ideias éticos que relacionam o crente com a coesão e unidade naturais 
do universo. 
O Budismo deriva dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, O Buda (o iluminado), que era um príncipe 
Hindu de um pequeno reino no sul do Nepal do século VI a.c. De acordo com Buda, os seres humanos 
podem escapar ao ciclo de reencarnação pela renúncia ao desejado. O caminho da salvação reside numa 
vida de autodisciplina e de meditação, afastada das tarefas da vida mundana. O objectivo global do 
Budismo é atingir o Nirvana, a realização espiritual completa. 
O budismo aceita muitas variações, incluindo a fé em divindades locais, e não insiste numa ideia única. 
 
O confucionismo era a base da cultura dos grupos dominantes na China tradicional. “Confúcio”, viveu no 
século VI a.c. No mesmo período de Buda. Confúcio era um mestre e não um profeta à maneira dos 
chefes religiosos do Médio Oriente. Confúcio não é visto pelos seus seguidores como um deus, mas como 
o “mais sábio dos homens sábios”. O Confucionismo pretende ajustar a vida humana à harmonia interior 
da natureza, realçando a veneração dos antepassados.  
O Taoísmo partilha princípios semelhantes, insistindo na meditação e na não-violência como meios para 
atingir uma vida superior. 
 
Teorias da Religião 
As abordagens sociológicas da religião ainda são fortemente, influenciadas pelas ideias dos três teóricos 
“clássicos” da Sociologia: Marx, Durkheim, e Weber. Nenhum era crente e todos achavam que a 
importância da religião iria diminuir nos tempos modernos. Todos acreditavam que a religião era, num 
sentido fundamental, uma ilusão. 
 
Marx e a religião 
De acordo com Feuerbach, a religião consiste em ideias e valores produzidos pelos seres humanos no 
decurso do seu desenvolvimento cultural, mas projectados erroneamente em forças divinas ou deuses. 
Feuerbach usa o termo alienação para se referir à criação de deuses ou forças divinas dos seres 
humanos. 
 
Marx aceitou o ponto de vista de que a religião representa a alienação humana. 
Marx afirmou que a religião “é o coração de um mundo sem coração” - o refugio da crueldade da realidade 
diária. Na opinião de Marx, a religião na sua forma tradicional tende a desaparecer e tal deverá suceder. 
Marx declarou, numa frase famosa, que a religião tem sido o “ópio do povo”. 
 
Durkheim e o ritual religioso  
Durkheim não relaciona a religião, em primeiro lugar, com as desigualdades sociais ou o poder, mas com 
a natureza geral das instituições de uma sociedade. Baseia o seu trabalho num estudo sobre o totemismo. 
E argumenta que o totemismo representa a religião na sua forma mais “elementar” ou simples – daí o título 
do seu livro. 
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Durkheim define a religião em termos de distinção entre o sagrado e o profano. Objectos sagrados e 
símbolos, sustenta, são tratados como separados dos aspectos de rotina da existência – o domínio do 
profano. 
 
Porque é que o totem é sagrado? 
De acordo com Durkheim, porque é o símbolo do próprio grupo e representa os seus valores centrais. 
Durkheim realça fortemente o facto de as religiões não serem nunca apenas uma questão de fé. As 
cerimónias desviam os indivíduos dos problemas da ida social profana para uma esfera mais elevada, 
onde se sentem em contacto com forças superiores. 
 
Do ponto de vista de Durkheim, as cerimonias e os rituais são essenciais para manter a coesão entre os 
membros do grupo. 
Durkheim acreditava que com o desenvolvimento das sociedades modernas a influência da religião diminui. 
O pensamento científico substitui, cada vez mais, as explicações religiosas e as actividades cerimoniais e 
rituais passam a ocupar só uma pequena parte das vidas dos indivíduos. Durkheim pensa como Marx que 
a religião tradicional – isto é, a religião que envolve forças divinas ou deuses – está prestes a desaparecer. 
“ Os antigos deuses estão mortos”, escreve Durkheim. 
 
Weber e as religiões mundiais 
Max Weber, pelo contrario, efectuou um estudo profundo sobre as religiões de todo o mundo. Nenhum 
académico antes ou depois dele efectuou um trabalho de tal alcance. A maior parte da sua atenção 
concentrou-se no que chamou religiões mundiais – aquelas que atraíram um grande número de crentes e 
que afectaram decisivamente o curso global da história. Estudou pormenorizadamente o Hinduísmo, o 
Budismo, o Taoísmo e o Judaísmo antigo e na ética protestante e o espírito do capitalismo. 
 
Os escritos de Weber sobre a religião diferem dos de Durkheim, na medida em que concentrou a sua 
atenção na relação entre religião e as mudanças sociais, coisa a que Durkheim deu pouca atenção. 
Também contrastam com o trabalho de Marx, porque Weber defende que a religião não é 
necessariamente uma força conservadora. Pelo contrário, os movimentos inspirados na religião têm 
muitas vezes produzido transformações sociais espectaculares. Assim, o Protestantismo – em particular o 
Puritarismo – foi a fonte da visão do mundo capitalista no Ocidente moderno.  
O sucesso material era, para ele, um sinal de favor divino. 
 
Ao analisar as religiões orientais, Weber conclui que elas forneceram barreiras insuperáveis ao 
desenvolvimento do capitalismo industrial, tal como este aconteceu no Ocidente. 
 
Weber vê o Cristianismo como uma religião de salvação, que envolve a crença de que todos os seres 
humanos podem ser “salvos” se adoptarem a fé religiosa e seguirem os seus princípios morais. 
Enquanto as religiões do Oriente cultivam uma atitude de passividade face à ordem existente por parte do 
crente, O Cristianismo implica uma luta constante contra o pecado e, por isso, pode estimular a revolta 
contra a ordem existente. 
 
Avaliação 
Marx estava certo ao afirmar que a religião tem frequentemente implicações ideológicas, servindo para 
justificar os interesses dos grupos dominantes. 
Weber tem razão ao realçar o impacto perturbador, e muitas vezes revolucionário, dos ideais religiosos na 
ordem social pré-estabelecida. 
 
Durkheim, este acentua, acima de tudo, o papel da religião na promoção da coesão social. Não obstante, 
não é difícil utilizar as suas ideias para explicar as divisões religiosas, o conflito e as mudanças, bem como 
a solidariedade. 
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Tipos de organização religiosa  
Igrejas e seitas 
Todas as religiões implicam comunidades de crentes, mas estas encontram-se organizadas de maneiras 
muito diferentes. 
Weber e Troeltsch estabeleceram uma distinção entre igrejas e seitas. 
 
Uma igreja é um grande corpo estabelecido – como a Igreja Católica ou a Igreja de Inglaterra. Uma seita 
é um grupo de crentes mais pequeno e não tão hierarquizado, que surge normalmente como protesto 
contra uma igreja – como sucedeu com os Calvinistas ou com os Metodistas. As igrejas têm, geralmente, 
uma estrutura burocrática formal, com uma hierarquia de funcionários religiosos, e tendem a representar a 
face conservadora da religião, em virtude de estarem integradas na ordem institucional existente. 
 
As seitas são comparativamente pequenas. O seu objectivo é descobrir o “caminho da verdade” e segui-lo, 
e tendem a afastar-se da sociedade que as rodeia indo para comunidades  próprias. Os membros das 
seitas vêem as igrejas estabelecidas como corruptas. 
 
Denominações religiosas e cultos 
Outros autores desenvolveram posteriormente a tipologia igreja/seita, criada inicialmente por Weber e 
Troeltsch. Um exemplo disto é o trabalho de Howard Becker, que lhe adicionou  outros dois tipos: 

• a denominação religiosa, 
• e o culto. 

A denominação é uma seita que “acalmou” e se transformou num corpo institucionalizado em vez de se 
transformar num grupo de protesto activo. As seitas que sobrevivem durante um certo período de tempo 
transformam-se inevitavelmente em denominações. 
 
As denominações religiosas são reconhecidas como mais ou menos legítimas pelas igrejas e existem 
paralelamente a estas, cooperando quase sempre com elas. 
Os cultos parecem-se com as seitas, mas realçam aspectos diferentes. São organizações mais soltas e 
transitórias, sendo formadas pelos indivíduos que rejeitam o que vêem como valores mundanos. Centram-
se na experiência individual, reunindo indivíduos que pensam do mesmo modo. As pessoas não se juntam 
formalmente a um culto. Em vez disso, seguem teorias especiais ou modos prescritos de comportamento. 
 
Avaliação 
As organizações religiosas que já existem há algum tempo, tendem a tornar-se burocráticas e inflexíveis. 
Contudo, os símbolos religiosos têm um extraordinário poder emocional sobre os crentes e resistem a 
serem reduzidos ao nível da rotina. 
 
Género e Religião 
Nestas hierarquias, tal como noutras áreas da vida social, as mulheres são, na maioria das vezes, 
excluídas do poder. Isto é muito claro no Cristianismo, mas é também uma característica de todas as 
principais religiões. 
 
Imagens religiosas 
A religião Cristã é, decididamente, um assunto de homens tanto no seu simbolismo como na sua 
hierarquia. 
Não se levou ainda a cabo qualquer estudo amplo do envolvimento simbólico e material da mulher nas 
diferentes religiões. Mas parece haver poucas religiões, se é que existe alguma, em que as mulheres 
sejam figuras dominantes, quer simbolicamente quer como autoridades religiosas. 
 
As mulheres nas organizações religiosas 
No Budismo, as mulheres têm sido autorizadas tradicionalmente a ser freiras, o que também tem 
constituído a principal via para a expressão directa da convicção religiosa feminina no cristianismo. 
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As mulheres e o catolicismo 
A religião Cristã nasceu do que era, num sentido fundamental, um movimento revolucionário; mas, nas 
suas atitudes para com as mulheres, algumas das principais igrejas Cristãs encontram-se entre as 
organizações mais conservadoras das sociedades modernas. As mulheres como ministros de culto são há 
muito aceites por certas seitas e denominações religiosas, mas as Igrejas Católica e Anglicana persistem 
no apoio formal às desigualdades de género. 
 
A freira britânica, Lavinia Byrne, defendeu o caso das mulheres sacerdotisas no seu livro Women at the 
Altar. 
 
As mulheres na Igreja de Inglaterra 
Apesar de se ter liberalizado muito mais do que a Igreja Católica, a Igreja Anglicana é também dominada, 
em grande parte, pelos homens. Até 1922, na Igreja de Inglaterra permitia-se que as mulheres fossem 
diaconisas, mas não sacerdotistas. 
 
Em 1922, a Igreja de Inglaterra votou finalmente a favor da abertura do sacerdócio às mulheres. Muitos 
grupos opuseram-se a esta decisão, incluindo a organização Mulheres Contra a Ordenação de Mulheres, 
formada pela senhora Margaret Brown. Segundo ela e alguns grupos masculinos anglicanos, tal constituía 
um desvio blasfemo da verdade bíblica revelada. 
 
Religião, Secularização e Mudança Social 
Como vimos, uma perspectiva partilhada pelos primeiros pensadores sociólogos era a de que a religião 
tradicional se tornaria cada vez mais marginal no mundo moderno. 
 
A secularização descreve o processo pelo qual a religião perde a sua influência sobre as várias, esferas 
da vida social. 
O debate sobre a tese da secularização é uma das áreas mais complexas em sociologia da religião. Em 
termos muito simples, existe um desacordo entre os apoiantes da tese secularização – que concordam 
com os fundadores da sociologia e vêem a religião a perder o seu poder e importância no mundo moderno 
– e os que se opõem ao conceito, que argumentam que a religião continua a ser uma força significativa, 
apesar de surgir muitas vezes sob formas novas e desconhecidas. 
 
As dimensões da secularização 
A secularização pode ser avaliada segundo um determinado número de aspectos ou dimensões. Algumas 
delas são objectivas na sua natureza, como, por exemplo, o nível de adesão às organizações religiosas. 
 
Uma segunda dimensão da secularização diz respeito ao grau de influência social, riqueza e prestígio 
das igrejas e de outras organizações religiosas. 
 
A terceira dimensão da secularização diz respeito às crenças e aos valores. Podemos designá-la como 
religiosidade. 
 
Tal como em outras dimensões da secularização, devemos ter um conhecimento profundo do passado 
para avaliarmos o grau de declínio em matéria de religiosidade. Os apoiantes da tese da secularização 
argumentam que, no passado, a religião era muito mais importante na vida quotidiana das pessoas do que 
é hoje. A igreja estava no centro da vida local e representava uma forte influência na família e na vida 
pessoal. 
 
A no Reino Unido 
A maioria dos adultos britânicos considera-se membro de uma organização religiosa. Só cerca de 5 por 
cento dos Britânicos declaram não ter qualquer filiação religiosa. 
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Apesar de muitas pessoas afirmarem que acreditam em Deus ou em algum tipo de ser superior, o numero 
de pessoas que frequentam a igreja é muito menor. 
 
As igrejas Trinitárias, que incluem, entre outros, os Anglicanos, os católicos, os Metodistas e os 
Presbiterianos, são as que acreditam na união da Trindade num só Deus. Os seus membros diminuíram 
de 8.8 milhões em 1970 para 6.5 milhões em 1994. No entanto, houve uma aumento no numero e 
membros de algumas igrejas não Trinitárias, como os Mórmones e as Testemunhas de Jeová. Entre as 
populações das minorias étnicas, a frequência das igrejas e dos serviços religiosos tem também subido. 
A Igreja de Inglaterra tem sido chamada o “partido Conservador em oração”, e ainda há uma certa verdade 
nisto. É mais provável que os católicos pertençam à classe trabalhadora. Esta orientação de classe revela-
se no comportamento eleitoral. Os Anglicanos tendem a votar no Partido Conservador e os católicos no 
trabalhistas, tal como muitos dos Metodistas. O metodismo esteve inicialmente associado de um modo 
estreito ao desenvolvimento do Partido Trabalhista. 
 
A religião nos Estados Unidos 
A liberdade da expressão religiosa foi legalizada pela constituição americana muito antes de existir 
tolerância religiosa em qualquer outra sociedade ocidental. 
 
Os Estados Unidos não têm uma igreja “oficial”, como a igreja Anglicana em Inglaterra. Os Estados Unidos 
também possuem uma diversidade de grupos religiosos muito maior do que qualquer outro país 
industrializado. 
 
No debate sobre a secularização, os Estados Unidos representam uma importante excepção à perspectiva 
de que a religião está a declinar nas sociedades ocidentais. 
 
Avaliação da tese da secularização 
Teria o apelo da religião perdido o seu alcance com o aprofundar da modernidade? Tal conclusão seria 
questionável por várias razões: 

• Em primeiro lugar, a posição da religião na Grã-Bretanha e noutros países do Ocidente é muito 
mais complexa do que os apoiantes da tese da secularização sugerem. As crenças religiosas e 
espirituais continuam a ser forças poderosas e motivadoras na vida de muitas pessoas, mesmo se 
não escolhem adorar formalmente através da forma da igreja tradicional. 

• Em segundo lugar, a secularização não pode ser medida apenas de acordo com a pertença às 
igrejas Trinitárias concorrentes. 

• Em terceiro lugar, parecem existir poucas provas da secularização nas sociedades não ocidentais. 
No Irão e noutras áreas do médio Oriente, África e Índia, um fundamentalismo islâmico dinâmico 
desafia a ocidentalização. 

Parece claro que a secularização como conceito é muito útil para explicação das mudanças que estão a 
ter lugar nas igrejas tradicionais de hoje – tanto em termos do declínio do seu poder e influência e em 
relação aos processos de secularização interna que afectam, por exemplo, o papel das mulheres e dos 
homossexuais. 
 
De forma crescente, as respostas religiosas à mudança estão a dar-se sob formas novas e desconhecidas. 
 
Novos movimentos religiosos 
Os sociólogos utilizam o termo novos movimentos religiosos (NMRs) para se referirem ao conjunto de 
grupos religiosos e espirituais, cultos e seitas que surgiram nos países ocidentais, incluindo o Reino Unido, 
a par das religiões dominantes. Os NMRs incluem uma grande diversidade de grupos, desde grupos 
espirituais e de auto-ajuda no âmbito do movimento “New Age”, às seitas exclusivas como os Hare 
Krishnas (sociedade Internacional para a Consciência Krishna). 
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Alguns observadores são da opinião de que os novos movimentos religiosos deveriam ser vistos como 
uma resposta ao processo de liberalização e de secularização na sociedade e mesmo nas igrejas 
tradicionais. As pessoas que sentem que as religiões tradicionais se tornaram ritualistas e destituídas de 
significado espiritual podem encontrar conforto e um maior sentido de comunidade nos NMRs, mais 
pequenos e menos impessoais. 
Outros, como o investigador Bryan Wilson, vêem nos NMRs uma consequência da mudança social rápida. 
À medida que as normas tradicionais se quebram, as pessoas procuram tanto explicações como 
segurança. 
 
Um outro factor pode ser o de os NMRs serem apelativos para as pessoas que se sentem alienadas da 
sociedade dominante. 
 
Tipos de novos movimentos religiosos 
Roy Wallis propôs que os novos movimentos religiosos poderiam ser entendidos segundo três categorias 
amplas. 
A sua divisão dos NMRs em movimento de afirmação do mundo, de rejeição do mundo e de 
acomodação ao mundo baseia-se na relação de cada grupo com um mundo social maior. 
 
Movimentos de afirmação do mundo 
Os movimentos de afirmação do mundo estão mais próximos dos grupos de “auto-ajuda” ou de “terapia” 
do que dos grupos religiosos convencionais. 
Tal como o nome sugere, os movimentos de afirmação não rejeitam o mundo exterior ou os seus valores. 
Pelo contrário, procuram aumentar as capacidades dos eus seguidores para agirem e terem sucesso 
nesse mundo através da libertação do potencial humano.  
A Igreja da Cientologia é um exemplo deste tipo de grupo. 
Os cientologistas acreditam que somos seres espirituais, mas que negligenciamos a nossa natureza 
espiritual. 
Muitos dos elementos do denominado movimento “New Age” inserem-se na categoria dos movimentos 
de afirmação do mundo. O movimento “New Age” surgiu da contracultura dos anos 60 e 70 e envolve um 
vasto espectro de crenças, práticas e estilos de vida. 
 
O sociólogo Paul Heelas diz que o movimento “New Age” está, sobretudo, comprometido com a ideia de 
“auto-espiritualidade” - a crença de que o eu (self) é sagrado (1996). 
 
Movimentos de rejeição do mundo 
Os movimentos que o rejeitam criticam muito o mundo exterior. Exigem frequentemente mudanças 
significativas no estilo de vida dos seus seguidores – pode-se esperar que os seus membros vivam de 
uma forma ascética, mudem a maneira de se vestir ou o penteado ou que sigam determinada dieta. Os 
movimentos que rejeitam o mundo são frequentemente exclusivos, ao contrário dos movimentos de 
afirmação que tendem a ser inclusivos por natureza. Espera-se que os seus membros diluam as suas 
identidades individuais na do grupo, para aderirem a códigos de ética estritos ou regras e que se afastem 
de actividades no mundo exterior. 
 
Movimentos de acomodação ao mundo 
O terceiro tipo de novos movimentos religiosos é o que mais se assemelha às religiões tradicionais. Os 
movimentos de acomodação ao mundo tendem a enfatizar a importância da vida religiosa interior em 
relação a preocupações mais mundanas. Os membros destes grupos reclamam a pureza espiritual que 
acreditam ter sido perdida nos contextos religiosos tradicionais. 
 
Um dos exemplos dos movimentos de acomodação é o Pentecostalismo. Os Pentacostalistas aceitam que 
o Espírito Santo pode ser ouvido através dos indivíduos a quem foi concedido o dom de “falar em línguas”. 
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Os novos movimentos religiosos e a secularização 
Os que se opõem à tese apontam para a diversidade e dinamismo dos NMRs e argumentam que a religião 
e a espiritualidade são ainda uma faceta central da vida moderna. À medida que as religiões tradicionais 
perdem a sua força, a religião não desaparece, mas é canalizada para novas direcções. 
 
Movimentos Milenaristas 
A existência do milenarismo e de movimento com crenças milenaristas mostra muito claramente que, 
frequentemente, a religião inspira o activismo e a mudança social. Um grupo milenarista é um grupo que 
antecipa a salvação imediata e colectiva dos crentes por meio de alguma mudança cataclísmica no 
presente ou pelo reviver da idade de ouro que se supõe ter existido no passado. 
 
Os movimentos milenaristas estão embebidos profundamente na história do Cristianismo e surgiram em 
dois contextos principais – entre os pobres do Ocidente, no passado, e entre os povos colonizados noutras 
partes do mundo mais recentemente. 
 
Os seguidores de Joaquim 
Um dos movimentos milenaristas na Europa medieval ficou conhecido como o Joaquimismo e floresceu 
no século XIII. Neste período, a prosperidade económica da Europa aumentava rapidamente e a Igreja 
Católica dominante tornava-se cada vez mais rica. 
O Joaquimismo desenvolveu-se em protesto contra estas tendências da igreja oficial. 
 
A Dança do Espíritos 
Um exemplo bastante diferente de um movimento milenarista é o do culto da Dança dos Espíritos que 
surgiu entre os Índios nas Planícies da América do Norte no final do século XIX. 
 
A natureza dos movimentos milenaristas 
Aparentemente, todos parecem envolver actividades de profetas (chefes ou mentores “inspirados”), que 
se apoiam em ideias religiosas estabelecidas e proclamam a necessidade da sua revitalização. Estes 
profetas atraem seguidores quando conseguem exprimir por palavras aquilo que outros apenas sentem 
vagamente, e quando são capazes de agitar emoções que levam à acção. 
 
Os movimentos milenaristas surgem frequentemente quando há mudanças culturais radicais ou um 
aumento súbito de pobreza (Worsley, 1970). 
 
O milenarismo tem sido, por vezes interpretado como sendo essencialmente uma rebelião dos pobres 
contra os privilegiados (Lantenari, 1963) ou dos oprimidos contra os poderosos, e este é um factor óbvio 
em muito casos. 
 
Os movimentos apocalípticos 
Os movimentos milenaristas estão relacionados com a crença apocalíptica, a crença nos ensinamentos 
revelados de forma divina acerca dos acontecimentos finais da história. Os movimentos apocalípticos 
olham para certos acontecimentos do mundo social como sinais de que o fim do mundo está eminente. 
 
Fundamentalismo religioso  
A força do fundamentalismo religioso é um outro indicador de que a secularização não triunfou no mundo 
moderno. O termo fundamentalismo pode ser aplicado em diferentes contextos para descrever a adesão 
estrita a um conjunto de princípios ou crenças. O fundamentalismo religioso descreve a abordagem 
desenvolvida por grupos religiosos que apelam a uma interpretação literal das escrituras ou textos básicos 
e acreditam que as doutrinas que imergem destas leituras deveriam ser aplicadas a todos os aspectos da 
vida social, económica e politica. 
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O fundamentalismo religioso é um fenómeno relativamente novo – o termo tornou-se de uso comum 
apenas nas duas ou três últimas décadas. Apareceu em larga medida como resposta à globalização. À 
medida que as forças da modernização minam progressivamente os elementos tradicionais do mundo 
social – como a família nuclear e a dominação das mulheres pelos homens – o fundamentalismo surgiu 
em defesa das crenças tradicionais. 
 
O fundamentalismo islâmico 
Dos antigos pensadores sociólogos, só provavelmente Weber teris suspeitado de que um sistema religioso 
tradicional, como o Islamismo, poderia passar por um reviver importante e tornar-se a base de grandes 
modificações politicas nos finais do século XX. 
 
O Xiismo separou-se do corpo principal do Islamismo ortodoxo nos primeiros tempos da sua história. O 
Xiismo tem sido a religião oficial do Irão (outrora conhecido como Pérsia) e foi a fonte das ideias que 
sustentaram a Revolução Iraniana. 
 
há grande numero de Xiitas noutros países do Médio Oriente, incluindo o Iraque, a Turquia e a Arábia 
Saudita – e na Índia e no Paquistão. Não obstante, a liderança islâmica nesses países está nas mãos da 
maioria, os Sunitas. Os muçulmanos Sunitas seguem o “Caminho Batido”, uma série de tradições que 
derivam do Alcorão e que toleram uma diversidade considerável de opiniões, em contraste com as 
perspectivas mais rígidas dos Xiitas. 
 
O Islão e o Ocidente 
Ao abrigo da lei islâmica – charia – tal como foi revivida, os homens e as mulheres devem manter-se 
rigorosamente segregados, sendo as mulheres obrigadas a cobrir a cabeça e o corpo em publico, os 
homossexuais fuzilados e os adúlteros apedrejados até à morte. 
Zubaida (1996) distinguiu três conjuntos de grupos que lutam entre si. Os radicais querem continuar a 
revolução Islâmica e aprofunda-la. 
Os conservadores são, sobretudo, funcionários religiosos, que acreditam que a revolução já foi 
suficientemente longe. 
Os pragmáticos são a favor das reformas do mercado e da abertura da economia ao investimento 
estrangeiro e ao comércio. 
 
A expansão do revivalismo Islâmico 
Apesar de as ideias subjacentes à revolução iraniana suporem a unificação do mundo islâmico contra o 
Ocidente, os governos dos países onde os Xiitas estão em minoria não alinharam com a revolução 
islâmica no Irão. 
 
O revivalismo islâmico não pode ser entendido inteiramente em termos religiosos; representa em parte 
uma reacção contra o impacto do Ocidente e é um movimento de reivindicação nacional ou cultural. 
 
O fundamentalismo cristão 
Os fundamentalistas acreditam que “a Bíblia é, francamente, um guia prático para os políticos, para o 
governo, para os negócios, as famílias e todos os assuntos da humanidade” (Capps, 1990). A Bíblia é tida 
como infalível pelos fundamentalistas – o seu conteúdo exprime a Verdade Divina. 
 
Campanhas contra o aborto, e a favor da oração nas escolas e dos valores familiares, tornaram-se 
gradualmente os pilares do movimento conhecido por “Nova Direita Cristã” 
 
Falweell registou “cinco problemas principais que têm consequências políticas, implicações politicas, que a 
moral norte-americana deveria estar preparada para enfrentar: o aborto, a homossexualidade, a 
pornografia, o humanismo, a família fracturada. (Kepel, 1994). 
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A “igreja electrónica” 
Os pregadores fundamentalistas e evangelistas percorreram o campo norte-americano antes da rádio, 
presidindo a reuniões revivalistas em tendas e nos campos. Com o advento da rádio, os pregadores 
conseguiram chegar a grandes audiências de massa com os seus sermões semanais. Contudo, foi com o 
advento da televisão que a expansão das perspectivas fundamentalistas atingiu o seu auge. 
 
Os média electrónicos (a televisão e a rádio) têm estado directamente envolvidos nas transformações da 
religião nos Estados Unidos desde 1960. 
 
Conclusão e sumários página 567 
 
 

10 – Os meios de comunicação de massa e a comunicação em geral 
 

Jornais e televisão 
Os jornais, na sua forma moderna, têm a sua origem nos panfletos e nas folhas de informação impressas 
e difundidas desde o século XVIII. Os jornais só  se tornaram «diários», com muitos milhares ou milhões 
de leitores, a partir dos fins do século XIX. 
A imprensa diária barata começou nos Estados Unidos. 
 
Durante meio século ou mais, os jornais foram a via principal para fazer chegar a informação, rápida e 
compreensivamente, ao público em geral. A sua influência enfraqueceu com o aparecimento da rádio, do 
cinema e – algo muito mais importante – da televisão. 
 
A transmissão televisiva 
A seguir à ascensão da Internet, a influência crescente da televisão é provavelmente o factor mais 
importante no desenvolvimento dos meios de comunicação, nos últimos quarenta anos. 
 
A televisão pública 
Na maioria dos países, o Estado tem estado directamente envolvido na administração da televisão. Na 
Grã-Bretanha, a BBC, que iniciou a nível mundial os programas de televisão, é uma empresa publica. 
 
Nos Estados Unidos, as três maiores cadeias de TV são canais comerciais. As Cadeias só estão 
autorizadas, por lei, a possuir cinco estações licenciadas que, no caso destas três organizações, se 
encontram nas maiores cidades. 
 
O futuro da BBC 
O seu futuro está ameaçado pela proliferação de novas formas de tecnologias da comunicação. 
 
A televisão global 
Mercados anteriormente fechados foram invadidos por empresas de comunicação social estrangeiras, 
devido ao facto de os governos terem vindo a liberalizar as normas sobre a transmissão televisiva. Este 
aspecto, associado aos avanços nas tecnologias por satélite e por cabo, veio facilitar muito a transmissão 
televisiva para além das fronteiras de estado-nação. 
 
O impacto da televisão 
Os dois tópicos de pesquisa mais comuns são o do impacto da televisão na propensão para o crime e para 
a violência e o da natureza das notícias televisivas. 
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TV e violência 
A incidência da violência nos programas de televisão está bem documentada. Os estudos mais extensivos 
foram efectuados por Gerbner e os seus colaboradores. 
 
A violência é definida, na pesquisa, como a ameaça de força física, ou o seu uso, contra o próprio 
indivíduo ou outros, em que estão envolvidos danos físicos ou a própria morte. 
 
Os estudos que Anderson analisou, porém, diferem largamente nos métodos usados, na força da 
associação supostamente revelada e na definição do termo «comportamento agressivo». Nos dramas de 
característica violentas (e em muitos desenhos animados para crianças), estão presentes temas 
subjacentes de justiça e castigo. 
 
Segundo Robert Hodge e David Tripp, as atitudes das crianças em frente à televisão não se limitam 
apenas ao mero registo dos conteúdos dos programas, mas envolvem interpretação e leitura daquilo que 
observam. 
 
Os estudo sociologicos sobre as noticias da televisão 
Considerando que grande parte da população não lê jornais, os noticiários televisivos tornam-se assim 
uma fonte de informação crucial sobre os acontecimentos mundiais. 
 
Géneros televisivos 
A televisão é um fio contínuo, mas a sua programação é uma confusão. 
A ideia de género é útil para a compreensão da natureza aparentemente caótica da programação 
televisiva. 
Os programas são categorizados em noticiários, telenovelas, concursos, programas musicais e filmes de 
acção e «suspense» (Thrillers). Cada género tem regras próprias que o distinguem dos outros. 
 
As telenovelas 
Os sociólogos têm opiniões distintas no que se refere à popularidade das telenovelas. 
Alguns pensam que elas proporcionam um escape, especialmente para as mulheres (as telenovelas são 
mais vistas pelas mulheres do que pelos homens) que consideram a sua vida aborrecida e opressiva. 
 
Teorias dos media 
As primeiras teorias 
A comunicação – a transferência de informação de um indivíduo ou grupo de indivíduos para outro, quer 
pela fala quer através dos mass media actuais – é crucial em qualquer sociedade. Dois dos primeiros e 
influentes teóricos da comunicação social foram os autores canadianos Harod Innis e Marshall Mcluhan 
Innis, sustentava que diferentes meios de comunicação social influenciam, fortemente, formas 
contrastantes de organização da sociedade. 
 
McLuhan (1964) desenvolveu algumas das ideias de Innis e aplicou-as, em especial, aos meios de 
comunicação social das sociedades industrializadas modernas. Segundo McLuhan, «o meio é a 
mensagem». Isto é, a natureza dos meios de comunicação social, que se podem encontrar numa 
determinada sociedade, influencia muito mais a estrutura dessa sociedade do que o conteúdo ou a 
mensagem, em si, veiculados pelos media. 
 
Os meios de comunicação social electrónicos, pensava McLuhan, estão a criar uma aldeia global – as 
pessoas, por todo o mundo, assistem à divulgação das principais notícias e assim participam, 
simultaneamente, dos mesmos acontecimentos. 
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Jurgen Habermas: a esfera pública 
O filósofo e sociólogo alemão Jurgen Habermas está ligado à «Escola de Frankfurt» de pensamento social. 
A Escola de Frankfurt era constituída por um grupo de autores que se inspiravam em Marx. 
 
A Escola de Frankfurt fez um estudo extensivo do que designavam como «indústria da cultura», que para 
eles abrangia as indústrias de entretenimento dos filmes, a televisão, a música popular, a rádio, os jornais 
e as revistas. 
 
Habermas pegou em alguns destes temas, mas desenvolveu-os de um modo diferente. Ele analisa o 
desenvolvimento dos meios de comunicação social desde o princípio do século dezoito até ao presente, 
traçando o percurso do que domina como «esfera pública» desde o seu aparecimento até ao seu declínio 
subsequente (Habermas, 1989). A esfera pública é um espaço de debate público onde se podem discutir 
questões desinteresse geral e uma área na qual se podem formar opiniões. 
 
A esfera pública, segundo Habermas, desenvolveu-se, primeiro, nos salões e cafés de Londres, Paris e 
outras cidades europeias. A esfera pública – pelo menos em princípio – envolve indivíduos que se 
encontram de igual para igual num fórum de debate público. 
 
O desenvolvimento dos meios de comunicação social de massas e o entretenimento de massas leva a que 
a esfera pública se torne, em grande parte, um logro. «A Opinião Pública» não se forma através de uma 
discussão aberta e racional, mas sim através da manipulação e do controlo – como, por exemplo, sucede 
na publicidade. 
 
Baudrillard: o mundo da hiper-realidade 
O autor francês pós-modernista Jean Baudrillard, cujo trabalho foi fortemente influenciado pelas ideias de 
Innis e McLuhan, é um dos mais influentes teóricos actuais dos meios de comunicação social. Baudrillard 
considera que o impacto dos modernos meios de comunicação de massa é muito diferente e, muito mais 
profundo, do que o de qualquer outra tecnologia. A televisão não nos «representa» só o mundo, mas, de 
uma forma gradual, define o que é, realmente, o mundo em que vivemos. 
 
Este julgamento é ilustrativo daquilo a que Baudrillard chama hiper-realidade. Já não existe uma 
«realidade» (os acontecimentos dentro da sala do tribunal) que a televisão nos permite ver. A «realidade» 
é, de facto, uma profusão de imagens nos ecrãs de televisão do mundo inteiro, que definiu o julgamento 
como um acontecimento global. 
 
Baudrillard sustenta que, numa era em que os meios de comunicação social estão em todo o lado, criou-
se, na verdade, uma nova realidade – a hiper-realidade – , composta pela mistura do comportamento das 
pessoas com as imagens dos média. O mundo da hiper-realidade é construído por simulacros – imagens 
que só ganham o seu significado a partir de outras imagens e que, assim, não se fundamentam, de forma 
alguma, numa «realidade externa». 
 
John Thompson: os media e a sociedade moderna 
Inspirando-se em parte nos escritórios de Habermas, John Thompson analisou a relação entre os meios 
de comunicação social e o desenvolvimento das sociedades industriais (Thompson, 1990, 1995). Desde 
os primeiros tempos da impressão até à comunicação electrónica, afirma Thompson, os meios de 
comunicação social desempenharam um papel central no desenvolvimento das instituições modernas. 
 
Os modernos meios de comunicação social de massas, diz Thompson, não impedem o nosso juízo crítico; 
de facto, eles fornecem-nos muitas formas de informação a que não tínhamos acesso no passado. E, 
segundo Thompson, o que Habermas tem em comum com a Escola de Frankfurt é tratar-nos 
excessivamente como se fôssemos os recipientes passivos das mensagens dos meios de comunicação 
social. 
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A teoria de Thompson sobre os meios de comunicação depende da distinção entre três tipos de interacção: 

• A interacção face-a-face; 
• A interacção mediada envolve a utilização de um meio de comunicação social tecnológico – papel, 

conexões eléctricas, impulsos electrónicos. 
• A interacção quase-interacção mediada. Esta refere-se ao tipo de relações sociais criadas pelos 

meios de comunicação social de massas. 
 
Os dois primeiros tipos são «dialógicos»: os indivíduos comunicam de uma forma directa. A quase-
interacção mediada é «monológica»: um programa de televisão, por exemplo, é uma forma de 
comunicação num só sentido. 
 
A ideologia e os media 
O estudo dos média está intimamente relacionado com o impacto da ideologia na sociedade. Por 
ideologia entendemos a influência das ideias nas crenças e nos comportamentos das pessoas. 
 
A palavra foi usada pela primeira vez por um escritor francês, Destutt de Tracy, no final do século XVIII. 
Nessa altura ele utilizou-a com o sentido de «ciência das ideias». 
 
Marx, por exemplo, considerava a ideologia como uma «falsa consciência». Grupos poderosos são 
capazes de controlar as ideias dominantes que circulam numa sociedade de modo a justificar a sua 
posição. Por isso, segundo Marx, a religião é, muitas vezes, ideológica: ensina os pobres a contentarem-
se com o que têm. 
 
Thompson chama à teoria de Tracy a concepção neutral da ideologia e à teoria de Marx a concepção 
crítica da ideologia. 
 
As novas tecnologias da comunicação 
Alguns avanços tecnológicos importantes durante a segunda metade do século XX têm transformado 
completamente a face das telecomunicações – a comunicação da informação, sons ou imagens à 
distância através de um meio tecnológico. 
 
Quatro tendências tecnológicas têm contribuído para estes desenvolvimentos: o aperfeiçoamento 
constantes das capacidades dos computadores, juntamente com a diminuição dos preços; a digitalização 
da informação, que torna possível a integração das tecnologias dos computadores e das 
telecomunicações; o desenvolvimento das telecomunicações por satélite; as fibras ópticas que permitem 
que mensagens muito diferentes sejam enviadas por um único e pequeno cabo. 
 
Os Telemóveis: a vaga do futuro? 
Os anos 90 testemunharam o desenvolvimento de um fenómeno novo nas telecomunicações: a 
popularidade crescente dos telemóveis. 
 
A internet 
Tornava-se cada vez mais evidente para eles que o futuro não está no computador individual, mas num 
sistema global de computadores interligados – a Internet. 
 
As origens da Internet 
A Net teve a sua origem no Pentágono, o quartel-general das forças militares americanas. Estabeleceu-se 
em 1969 e, no início, era denominada como rede ARPA, o que significava Pentagon´s Advanced Research 
Projects Agency (Agência de Projectos de Pesquisa Avançada do Pentágono). 
 
A aplicação mais conhecida da Internet é a World Wide Web (WWW). 
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O impacto da Internet 
Por ciberespaço entende-se o espaço de interacção formado pela rede global dos computadores que 
compõem a Internet. No ciberespaço, como diria Baudrillard, deixamos de ser «pessoas», passando a ser 
mensagens nos ecrãs uns dos outros. 
 
A Internet está a transformar os contornos do quotidiano, esbatendo as fronteiras entre o global e o local, 
apresentando novos canais para comunicação e interacção, e permitindo cada vez mais a execução de 
tarefas quotidianas online. Porém, ao mesmo tempo que fornece novas e excitantes oportunidades para 
explorar o mundo social, a Internet também ameaça minar as relações humanas e as comunidades. 
 
As opiniões sobre os efeitos da Internet na interacção social dividem-se em duas grandes categorias. 

• Por um lado, encontram-se aqueles que vêem o mundo online como espaço de criação de novas 
formas de relacionamento electrónico que realçam ou complementam as interacções face-a-face 
existentes. Os académicos que vêem a Internet como um complemento positivo à interacção 
humana, argumentam que esta expande e enriquece as redes sociais das pessoas. 

• No entanto, nem todos têm, por outro lado, uma posição tão entusiástica. À medida que as 
pessoas dependem cada vez mais tempo a comunicar online e a realizar as suas tarefas diárias 
no ciberespaço, é provável que passem menos tempo a interagir uns com outros no mundo físico. 
Alguns sociólogos receiam que a expansão da Internet conduza a um aumento do isolamento 
social e da atomização, argumentando que, como efeito do acesso crescente à Internet nos lares, 
as pessoas despendem menos “tempo de qualidade” com as suas famílias e amigos. 

 
O ritmo frenético da sua expansão também representa desafios e ameaças a formas tradicionais de 
interacção humana. 
 
A globalização e os meios de comunicação 
A Internet é um dos principais factores e sintomas dos actuais processos de globalização. No entanto, a 
globalização está também a transformar a dimensão internacional e o impacto de outros media. 
 
No seu trabalho sobre globalização, David Held e os seus colegas (1999) apontam para cinco grandes 
alterações que têm contribuído para a emergência da ordem global dos média: 

1. O aumento da concentração da propriedade; 
2. A transferência da propriedade pública para privados; 
3. Estruturas empresariais transnacionais; 
4. Diversificação dos produtos media; 
5. Um número crescente de fusões de empresas de comunicação. 

 
A globalização dos média tem conduzido ao primeiro plano formas “horizontais” de comunicação. Se as 
formas de media tradicionais asseguravam que a comunicação ocorria de forma “vertical” no âmbito do 
estado-nação, a globalização leva à integração horizontal da comunicação. 
 
Música 
Como observaram David Held e os seus colegas na sua investigação sobre a globalização dos média e da 
comunicação, “a forma musical é aquela que se presta mais efectivamente à globalização”, porque a 
música é capaz de transcender as limitações da linguagem escrita e oral no acesso e apelo a uma vasta 
audiência. 
 
Cinema 
Existem formas diferentes de avaliar a globalização do cinema. Uma forma consiste em considerar o local 
de produção dos filmes e as suas fontes de financiamento. Se adoptarmos este critério, é então 
inquestionável que tem havido um processo de globalização na indústria cinematográfica. 
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Outra forma de avaliar a globalização do cinema consiste em considerar o peso da exportação na 
produção cinematográfica nacional. 
 
As «grandes empresas» de media 
Em Janeiro de 2000, duas das mais influentes empresas de media do mundo juntaram-se na maior fusão 
de empresas a que o mundo até então tinha assistido. A maior empresa de media do mundo, Time Warner, 
e o maior fornecedor de serviços de Internet do mundo, América Online (AOL), anunciaram a sua intenção 
de criar “a primeira empresa mundial integrada de media e comunicações para o Século da Internet. 
 
Esta fusão gerou uma enorme expectativa nos mercados financeiros, já que se tinha criado a quarta maior 
empresa do mundo. 
 
As implicações da fusão da AOL Time Warner tardam ainda a evidenciar-se, porém já existem 
divergências entre, por um lado, aqueles que vêem o negócio como libertador de novas e excitantes 
potencialidades tecnológicas e, por outro, aqueles que receiam a dominação dos mediapor grandes 
empresas. 
 
À medida que os media se tornam cada vez mais concentrados, centralizados e de alcance global, há 
razão para nos preocuparmos com a possibilidade de o papel importante dos média enquanto fórum de 
livre expressão e debate vir a ser limitado. 
 
O imperialismo dos meios de comunicação 
A posição privilegiada dos países desenvolvidos industrialmente, sobretudo no que se refere aos Estados 
Unidos, na produção e difusão dos meios de comunicação social, levou muitos observadores a falar de um 
imperialismo dos média. Fala-se do estabelecimento de um império cultural. Considera-se que a 
situação dos países menos desenvolvidos é particularmente sensível devido à falta de recursos para 
manter a sua própria independência cultural. 
 
Os medias globais e a democracia 
No seu trabalho sobre os media globais, Edward Herman e Robert McChesney (1997) exploram os efeitos 
dos meios de comunicação internacionais no funcionamento dos Estados democráticos. Por um lado, a 
expansão de fontes de comunicação globais pode pressionar com sucesso os governos autoritários a 
reduzirem o se controlo sobre as emissões controladas pelo Estado. 
 
Os meios de comunicação globais têm permitido a disseminação em larga escala de pontos de vista como 
o individualismo, o respeito pelos direitos humanos e a promoção dos direitos das minorias. 
 
Lull, para o autor, a televisão está no “centro de uma tempestade cultural” sobre o futuro da China. A 
televisão tem-se tornado um meio agitador, confirmando e incentivando o descontentamento popular sobre 
a falta de liberdades pessoais, a economia instável e a burocracia entrincheirada. 
 
Resistência e alternativas aos media globais 
A ascensão de impérios internacionais de electrónica que operam através de fronteiras estatais é 
percebida como uma ameaça à identidade cultural e aos interesses nacionais de muitos estados islâmicos. 
De acordo com Mohammadi, a resistência contra a incursão de formas de media externas vais desde a 
crítica silenciosa à recusa de qualquer tipo de satélite ocidentais. 
 
Ao analisar as respostas islâmicas à globalização dos média, Mohammadi divide os estados em três 
grandes categorias: modernizado, misto e tradicional. 
 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                            Disciplina /41065 – Sociologia Geral II 
 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                         página 69 de 69 

Mohammadi conclui que, embora os países islâmicos tenham respondido à globalização dos média 
tentando resistir ou providenciar uma alternativa, muitos consideraram necessário aceitar certas 
modificações na sua cultura de forma a manter a sua própria identidade cultural. 
 
A questão da regulamentação dos media 
Muitos estão preocupados com o aumento da influência dos empresários dos meios de comunicação 
social e das grandes empresas, na medida em que estas companhias constituem um negócio que não só 
vende mercadorias, como também influencia opiniões. 
 
Competitividade quer dizer pluralismo ou, pelo menos, deveria querer dizer – e, presumivelmente, o 
pluralismo é bom para a democracia. Mas o pluralismo será suficiente? apontam para os estados Unidos 
ao defenderem que a pluralidade de canais de meios de comunicação não garante a qualidade e o rigor 
dos conteúdos. Muitos vêem a manutenção de um sector público de transmissões forte como um elemento 
chave para impedir o domínio das grandes companhias de meios de comunicação social. 
 
Sumário, páginas 488. 


