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A construção do social 

Multiplicidade de abordagens para 
Analisar a sociedade e a mudança social 

Inter-relacionamento entre 
sociologia e história 

HISTÓRIA 
Construída pelos próprios indivíduos, não havendo um destino 

socialmente histórico exterior à acção humana.  

Assumem um papel central no 
desenvolvimento das sociedades, são 

SUJEITOS HISTÓRICOS. 



COMUNIDADE, SOCIEDADE E CULTURA 

CONCEITOS DISTINTOS 

SOCIEDADE 

COMUNIDADE 

CULTURA 

Conjunto de indivíduos com objectivos e interesses comuns 
que, vivendo no mesmo local, se organizam. 

Conceitos interdependentes – nenhuma cultura pode existir 
sem sociedade, mas também nenhuma sociedade pode 

existir sem cultura. 



DESIGUALDADES 
SOCIAIS 

MODELOS DE ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 

Traço cultural comum a todas as sociedades 

ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL Divisão da sociedade em estratos hierarquizados (cada um 
deles ocupado por indivíduos que detêm a mesma 

posição social ou posição social semelhante). 

Ao longo da história 

Escravatura 

Castas 

Ordens ou Estados 

Classes sociais 



SISTEMAS DE ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL 

ESCRAVATURA 
(Grécia, Roma, etc.) 

Forma de desigualdade extrema: alguns indivíduos estão na 
posse de outros, podendo trocá-los como se de qualquer 

mercadoria se tratasse. 

CASTAS 
(sucontinente indiano) 

Os grupos sociais são posicionados na hierarquia social de 
acordo com o seu presumível grau de pureza religiosa. 

ORDENS OU 
ESTADOS 

(Idade Média) 

Os grupos sociais são posicionados na hierarquia social com 
base nos princípios de superioridade do serviço de Deus e 

do serviço de armas. 

CLASSES SOCIAIS 
(após a Revolução Industrial) 

As classes sociais integram indivíduos que partilham 
recursos semelhantes. 



CLASSES SOCIAIS 

Distinguem-se das formas de 
estratificação social anteriores 

porque: 

- As classes não são estabelecidas por disposições legais ou 
religiosas. 

- A mobilidade social é o maior dado que o estatuto do 
indivíduo pode ser alcançado. 

- Os factores que determinam a pertença de classe são 
essencialmente de ordem económica (controlo e posse dos 
recursos materiais). 

- A pertença a uma classe não impõe um sistema de relações 
pessoais de dever ou de obrigação.  

 



MODERNIDADE E ABERTURA À PERMEABILIDADE SOCIAL 

Transformações no mundo 
económico 

ACOMPANHADAS de transformações a nível 
CULTURAL E POLÍTICO 

REVOLUÇÃO FRANCESA 
(1789) 

(ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade) 

(Locke defende que a 
propriedade privada é um 

direito natural). 

Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão 

(regimes democráticos) 

Degradação das condições de 
vida dos operários - proletariado 

REACÇÕES: 
- Socialistas utópicos 
- Socialismo científico (Marx e Engels) 
- Revoluções sociais do século XX (Revolução 
Russa de 1917)   
 



MUDANÇA SOCIAL 

MARCOS HISTÓRICOS 

 
 

   A destruição das formas de sociedade dominantes até há dois séculos deveu-se 
fundamentalmente à Revolução Industrial e à Revolução Francesa. 
   Outros acontecimentos também contribuíram para a mudança social: 

- Construção dos nacionalismos 

- Colonizações 

 - Construção dos impérios coloniais  

- Desenvolvimento cientifico e tecnológico dos séculos XIX e XX 

- Duas guerras mundiais do século XX 

- Construção da democracia 

- Descolonizações 



TOLERÂNCIA 

A RELATIVIDADE DOS VALORES – TOLERÂNCIA E INTOLERÂNCIA 

LIMITES 

Tendência para admitir formas de pensar, de 
sentir e de agir diferentes das nossas.  

Uma atitude de tolerância: 
   - não se aplica ao conhecimento científico 
   - não poderá assumir um carácter universal e absoluto 

INTOLERÂNCIA Atitudes que não respeitam as diferenças dos 
outros.  

RELIGIOSA tem sido uma constante ao longo da história, continuando 
actualmente a persistir. 

Outros focos de intolerância na actualidade: 
racismo, xenofobia, terrorismo, etc.  



DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

Amnistia Internacional 
Investiga e publicita casos de abuso dos direitos humanos 

ONU (Organização das Nações Unidas) 
– Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) 

–Declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na 

religião ou nas convicções (1981) 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONG) 

ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS  



 
 

AMI (Assistência Médica Internacional) 
O seu objectivo é também oferecer assistência médica de urgência em casos como 

conflitos armados, catástrofes, etc. 

Médicos sem fronteiras 
O seu objectivo é oferecer assistência médica de urgência em casos 

como conflitos armados, catástrofes, etc. 

ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONG) 

ORGANIZAÇÕES PORTUGUESAS (ONG) 

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento 
O seu objectivo é promover o desenvolvimento humano e sustentável 

das regiões e países mais desfavorecidos. 


