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UNIDADE   I – A EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO SOCIAL

1.1 Histórico da Sociologia:

A. A idéia do SOCIAL: O homem sempre indagou sobre dois tipos de fenômenos: 

o físico e o social; o físico primeiramente, daí o surgimento inicial das ciências 

da natureza (ciência = comprovação da investigação, antes desta havia o senso 

comum); e depois, a ciência dos fenômenos sociais, do comportamento, dá-se 

então o surgimento das ciências sociais.

B. Sociologia:  fruto  de  várias  formas  de  conhecer  e  pensar  sobre  a  natureza 

humana;

C. Precursores da Sociologia:

Idade Antiga: Aristóteles e Platão

Idade Média (Idade das Trevas): Santo Agostinho e São Thomas de Aquino

Idade Moderna: Maquiavel, Thomas Hobbes, Montesquieu e Jean Jacques Rousseau.

1.2  Razões Sociais do Aparecimento da Ciência da sociologia:

      A. Sociologia como ciência: A sociologia clássica surgiu com “Augusto Conte” com 

a Teoria do Positivismo. 

      B. POSITIVISMO: Segundo esta teoria os estudos da sociedade só deveriam ter 

validade quando feitos com caráter científico.

      C. Pontos do Positivismo: 

• Os estudos da sociedade devem basear-se em observações reais  e não em meras 

especulações;

• A ciência  não tem emoção,  daí,  considerar  essa  nova ciência  como a Física 

Social, sendo a mais complexa e a menos geral das ciências;

• Considerou a sociedade sob dois aspectos: o estático e o dinâmico. Estático: são 

as  instituições  permanentes  que  mantem  uma  sociedade  (Ex.:  família, 

linguagem,  religião,  Estado,...)  e  o  Dinâmico:transformações  necessárias  às 

mudanças  (mudança  das  normas,  criação  de  novas  instituições,...).  Daí  ,  o 

Estático é a Ordem e o Dinâmico é o Progresso.
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1.3 Objeto de estudo da Sociologia:

• Objeto:  Toda ciência  tem um objeto  = aquilo  que ela  maneja  (Ex.:  Física  - 

fenômenos físicos,  Psicologia  -  comportamento  do indivíduo).  Na Sociologia 

seu objeto é o FATO SOCIAL.

• Fato Social: - Verdade/Realidade social; - socie do latim = pessoa; - é a maneira 

de pensar, sentir e agir de um grupo ou uma sociedade.

• Finalidade das ciências sociais: explicar, compreender as relações do HOMEM 

com  outros  sistemas.  História  –  Homem  x  tempo;  Economia  -  Homem  x 

recursos; Direito - Homem x Normas, SOCIOLOGIA – HOMEM X HOMEM.

• Conceito de sociologia:  Ciência  que estuda os fatos sociais para sua melhor 

compreensão.

• Características do Fato social: 

EXTERIORIDADE: Porque não nasce com o indivíduo, portanto está fora de nós;

COERCITIVIADE:  Porque exerce uma pressão ou controle sobre os indivíduos, 

pois são dotados de força moral;

GENERALIDADE: Porque é  comum a todos os indivíduos inseridos no mesmo 

contexto.

• Classificação do Fato Social quanto à sua forma: 

ESTÁTICOS (permanentes, como por exemplo, as instituições), e.

 DINÂMICOS (temporários, como eleições, greve, moda,...).

1.4     Os Clássicos da Sociologia:

• HERBERT SPENCER: Criou a “Teoria Organicista” , onde a sociedade é um 

organismo  que  cresce,  tornando-se  cada  vez  mais  complexo;  nesta  teoria  a 

mesma  complexidade  de  um  organismo  ocorre  na  sociedade,  nasce  , 

cresce,evolui e morre.

• MAX WEBER: “Teoria da Ação Social” onde qualquer ação que o indivíduo 

faça  é  orientada  pela  ação  de  outras  ações  defende  que  a  sociedade  é  um 

conjunto de ações individuais; Processo de imitação.

• ÉMILE DURKHEIN : “Teoria dos fatos sociais”. Defende que a sociedade é um 

conjunto  de  ações,  pensamentos  e  sentimentos  que  existem  apenas  nas 
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consciências  dos  indivíduos,  mas  que  são  constituídos  externamente. 

*Nesta  teoria  há uma  Consciência  Coletiva:  baseada na semelhança  entre os 

homens  através  dos  costumes  =  SOLIDARIEDADE  MECÂNICA.  *Surge  a 

Divisão Social do Trabalho   onde a coesão entre os homens está desvinculada 

dos costumes , estando baseada numa relação de dependência mútua, uma moral 

profissional=SOLIDARIEDADE ORGÂNICA.

• KARL MARX: “Teoria de determinismo Econômico”, aqui as relações humanas 

decorrem dos modos de produção. Surgem duas forças antagônicas os que não 

possuem meios de produção X os que detem o poder, a produção e desenvolvem 

ideologias para manter  seus privilégios,  surge luta de classes, ricos X pobre, 

patrão X empregado.
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UNIDADE II: A SOCIOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE ESTUDO DO 

DESENVOLVIMENTO.

2.1 A cultura do Homem:

• Diferença  entre  a  Sociedade  Humana e  a  Sociedade  Animal:  O homem sempre 

viveu em sociedade, e não pode imaginar a sua existência fora dela. Na sociedade 

Humana criam-se normas para frear os impulsos da individualidade, o homem usa 

sua racionalidade  para se comunicar,a  sociedade sempre evolui  em benefício do 

grupo . Na sociedade animal existem as leis biológicas – instinto, não há variação de 

geração para geração e dificuldades de adaptação.

• O que é a Sociedade Humana: Veja a seguir algumas teorias que tentam explicar sua 

origem:

A. Natureza Social (Aristóteles): segundo esta teoria o homem é inerentemente social; 

B.NecessidadesHumanas(Platão):De acordo   com esta teoria , desde cedo os homens 

tem necessidades para suprir, pois há as diferenças nas aptidões. Com isso o homem 

teria se unido ao outro, formando-se a sociedade.

 C. EGOÍSMO OU INTERESSES INDIVIDUAIS (Maquiavel e Hobbes): Para essa 

Teoria, o homem foi de início, pouco mais que selvagem, levando uma vida egoísta, 

visando apenas a  satisfação de seus  desejos  e  impulsos.  Com o tempo,  no entanto, 

compreendeu que vivendo em grupo e em paz conseguiria prosperidade material.

D.  CONTRATO SOCIAL  (Rousseau  e Locke): Nesta teoria é caracterizado que o 

homem não era bom, nem mau, mas simplesmente da natureza. Mas as forças que o 

afetavam só poderiam ser controladas em cooperação, através de um contrato.

2.1.1 Introdução :

     “ O ser humano é a única criatura do reino animal capaz de criar e manter cultura. 

Cada sociedade humana possui sua cultura própria, de maneira que os membros de uma 

sociedade  comportam-se  diferentemente  dos  membros  de  qualquer  outra  sociedade, 

com relação a alguns aspectos significativos de comportamento.”
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2.1.2 Conceito:

     Cultura é um complexo total de conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes e 

quaisquer  outras  aptidões  e  hábitos  adquiridos  pelo  homem como membro  de  uma 

sociedade.

    *  Visão antropológica:  Desde que o homem passou a  viver  em grupo houve a 

necessidade de criar cultura.

     *Visão crítica: algumas criações são usadas de modo errôneo, causam prejuízo a 

sociedade.

2.1.3 Critérios:

*Processo Universal

*Variabilidade: -Tempo

                         - Espaço

                         -Cumulativa

                         -Dinâmica e contínua

                         -Aprendida e transmitida de geração para geração. 

2.2 Processos Culturais :

• Aculturação: processo no qual ocorre a fusão de duas ou mais culturas.  Ex. 

Cultura Brasileira= européia+ africana+indígena

• Estagnação  ou  declíneo:  uma  cultura  pode  isolar-se  do  resto  do  mundo  e 

manter-se  estagnada  em  relação  a  cultura  do  resto  do  estado,  do  país 

continente,...Ex.: quilombos.

• Subcultura:considera-se subcultura alguns hábitos e costumes que são próprios 

de um determinado grupo ou espaço dentro de uma cultura maior.Ex.: cultura 

japonesa no Brasil;

• Contracultura: O que vai contra o que é considerado correto pela sociedade . 

Ex.:cultura da violência.
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 2.3. Socialização:

     Processo que visa a integração do  indivíduo na sociedade, quando são interiorizados 

os elementos sócio-culturais do meio; integrando-os na estrutura de sua personalidade. 

     Influenciam neste  processo  a  família,  vizinhos,  a  comunidade,  a  escola,  carga 

genética,...

CADA HOMEM

COMO TODOS OS HOMENS CULTURA
COMO ALGUNS HOMENS SOCIALIZAÇÃO

COMO NENHUM OUTRO  HOMEM PERSONALIDADE
   

HOMEM SOCIALIZADO

SOCIALIZAÇÃO CULTURA PERSONALIDADE

Processos Sociais:

2.4.1 Introdução: “ A sociedade é uma realidade, logo , dinâmica, ou seja, está sempre 

em processo (em ação).

2.4.2 Considerações Gerais: 

• Processo: qualquer ação entre duas ou mais pessoas, seja aproximando (positivo) 

ou afastando (negativo).

• Condição  necessária  para  a  interação:  contato  social=  *exige 

comunicação(difere de contato físico);*através da linguagem falada, escrita ou 

não  simbólica;  *  produz  no  indivíduo-  a  socialização  ,no  grupo  –  a 

civilização;*pode ser direto (telefone) ou indireto(leitura de livro, cinema).

INTERAÇÃO : É a essência da vida social , nesse processo pode originar diferentes 

formas de interagir

  

GRUPO GRUPO
INDIVÍDUO GRUPO
INDIVÍDUO INDIVÍDUO
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a. Cooperação   :  ação  social  que  ocorre  entre  duas  ou  mais  pessoas  para  a 

realização de interesses comuns

b. Competição :    Forma pela qual indivíduos lutam pela subsistência. É uma luta 

social frente da DST 

c. Conflito     :  é  quando indivíduos ou grupos ,  lutam por  status.  É  consciente, 

pessoal e surge devido a interesses diferentes.

d. Acomodação  :     Ajustamento  que  permite  ação  conjunta  e  harmônica  em 

situações sociais.

e. Assimilação:     Conjunto de mudanças  de ordem psíquica a que estão sujeitas as 

pessoas. 

. 2.4.3    Isolamento Social: situação marginal que carece do contato social:

• Produz no indivíduo: Homo ferus;

• Produz no grupo: controle de folk .

2.4.4 Tipos de Contato:

• Espacial: fatores geográficos dificultam a  comunicação;

• Estrutural: diferenças biológicas isolam determinados grupos;

• Psíquico: ocorre por diferenças de interesses e ponto de vista;

• Habitual: diferenças de hábitos e costumes.
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UNIDADE   III: A ORGANIZAÇÃO SOCIAL

3.1. Conceito:

 Modo como os homens se organizam na sociedade.

3.2. Estratificação  Social:  é  a  divisão  da  sociedade  hierarquicamente  sobreposta: 

Envolve caráter  nitidamente  social;  manifesta-se  na  formação de classes;  é  um 

processo universal.

• Todas as sociedades se organizaram classes durante a história.

     3.2.1 Classes sociais: Conjunto de pessoas com posições semelhantes. Ex.: por renda 

familiar, por escolaridade, por profissão, por nível de consumo,...

      * classes abertas: permitem a entrada de pessoas na classe;

      * classes fechadas: castas

     3.2.2 . Mobilidade Social: Mudança de indivíduo de uma classe para outra.

OBS.:  O  HOMEM  SE  ORGANIZA  PARA  O  MELHOR  ATENDIMENTO  DE  SUAS 

NECESSIDADES.

NECESSIDADE: Falta ou carência de alguma coisa que se deseja possuir.

Tipos:

• Primárias: essenciais para a sobrevivência do homem: alimentação, habitação, 

trabalho, saúde, transporte, educação, lazer,...

• Secundárias: aquela que o homem pode passar sem ela: luxo, riqueza,...

3.3. As Instituições Sociais:

    3.3.1. Origem: 

• As instituições se originam nas necessidades dos homens, na falta e carência de 

alguma coisa e a busca da satisfação destas;

• Nos costumes: (tradições e mores).
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     3.3.2.Função:

     O objetivo ou função para a qual foi criada.

EX: Família = procriação, manutenção da sociedade.

       Educacional= socialização do saber

       Econômica= regular a produção e consumo de bens.

   3.3.3 Estrutura: 

     Deve possuir uma organização pessoal e equipamentos, tudo que dá condições para 

seu funcionamento.

   3.3..4. Tipos:

• Regulativas : Todas as principais instituições, as essenciais.

• Operativas:As  que  vão  complementar  as  necessidades  das  instituições 

essenciais, servindo de apoio. Ex.: correios, sistema bancário.

   3.3.4. Conceitos:

• Conjunto  de  normas,  valores,  idéias  e  padrões  de  conduta  cristalizados,  que 

atendem  a  uma  atividade  vital  básica  ou  a  um  conjunto  de  interesses 

fundamentais para a vida social.

• São modos de agir, pensar e sentir,  idéias e padrões de conduta relacionados 

com a satisfação das necessidades fundamentais do grupo, tais como:segurança, 

alimentação e etc.

• É uma estrutura relativamente permanente, de padrões, papéis e relações que os 

indivíduos  realizam  segundo  determinadas  formas  sancionadas  e  unificadas, 

com o objetivo de satisfazer às necessidades básicas do homem.

   3.3.5. Características:

    ORIGEM: A instituição social é toda crença, todo o comportamento instituído pela 

sociedade.

     SURGIMENTO E EXISTÊNCIA: Ela surge e persiste devido às necessidades dos 

membros da sociedade, ela estabelece o modo socialmente aceito de agir, reagir e de 

realizar as atividades sociais.

     FUNÇÃO/ESTRUTURA:Toda instituição deve ter função, meta ou propósito do 

grupo, cujo o objetivo seria regular as necessidades humanas, e , estrutura, conjunto de 
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equipamento,  pessoal,  organização  e  comportamento  que  servem  de  base  para  a 

realização dos objetivos.

ORIGEM  /TIPOS:  As  instituições  desenvolveram-se  dos  costumes,  onde  continua 

radicada,  a  instituição  social  divide-se  em  regulativa  ou  primária,  cuja  função  tem 

importância vital para a existência da sociedade e  operativa a qual se atribui funções 

mais restritas e que interessam a determinados  grupos, em determinado tempo.

3.3.6. As principais Instituições Sociais:

• Política: Também chamada governamental,  é responsável pela manutenção da 

ordem, pela defesa da sociedade contra ataques externos, e pelo estabelecimento 

das leis da sociedade.

• Família: Responsável pelo controle da função reprodutora, pela socialização da 

criança e pela estratégia da segurança econômica de seus membros.

• Religiosa:  O  meio  pelo  qual  o  homem  se  ajusta  ao  seu  meio  ambiente 

sobrenatural, um sistema unificado em crenças relativas às coisas sagradas que 

unem uma comunidade moral única todos aqueles  que as adotam.

• Econômica: São órgãos de alta manutenção, são fundamentais na sociedade e 

levam os indivíduos ao atendimento de suas necessidades através do consumo de 

bens.

• Educacional:  Instituição  formal  de  socialização,  através  da  qual  o  indivíduo 

aprende as coisas necessárias para ajustar-se a vida social.  
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UNIDADE  IV: SOCIOLOGIA JURÍDICA

4.1. Conceituação:

• SOCIOLOGIA:  Procura  investigar  as  relações  sociais/  o  comportamento 

coletivo/  a  realidade  social  do homem/  a  interação  social  /  o  universo sócio 

cultural/ o objeto de estudo é o fato social / o pensar. Sentir e agir do grupo.

• SOCIOLOGIA JURÍDICA: procura investigar as relações sociais do Direito/ a 

realidade  social  do  Direito  /  universo  sócio-cultural  do  Direito/  o  objeto  de 

estudo é o fato jurídico  como fato social.

   *Conceito de Sociologia Jurídica:

     È  o  estudo dos  fenômenos  jurídicos  configurados,  ou seja,  valores  e  modelos 

definidos em normas e integrados na estrutura social vigente. Investigando a vida social 

e sua relação com o Direito.

    Descreve a realidade social do Direito.

4.2. Características:

     

• Os  juristas  evocam  o  Direito  em  seu  caráter  normativo,  e  os  sociólogos 

consideram os fenômenos jurídicos como fatos sociais.

• O homem pela necessidade de uma convivência social pacífica institucionalizou 

uma série de práticas, valores e padrões sociais de conduta.

• Para GEORGE GURVITCH a sociologia Jurídica dá ao jurista uma descrição 

objetiva da realidade social do Direito num determinado meio social. 

• Segundo ÉMILE DURKHEIM o social é coercitivo e o Direito é símbolo da 

solidariedade  social,  isto  é,  o  número  de  relações  sociais  e  necessariamente 

proporcionais ao número das normas jurídicas que as determina, segundo ele, o 

objetivo  da  Sociologia  Jurídica  é  investigar  como  as  regras  jurídicas  se 

constituíram real e efetivamente, e o modo como elas funcionam na sociedade.
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• Para MAX WEBER a Sociologia Jurídica procura aprender até que ponto as 

regras do Direito são observadas, e como os indivíduos orientam a sua conduta 

de acordo com elas. Para ele o Direito é um conjunto de normas positivas que 

regulam a conduta humana.

• RECÂNSES  JICHES  trata  do  Direito  como  fenômeno  condicionado  pela 

sociedade, sejam eles positivos, negativos ou de interferência com outros fatos, 

o Direito é fenômeno condicionado e condicionante da realidade social aonde 

vai se manifestar.

4.2.1 Objeto e Domínio de estudo da Sociologia Jurídica:

• Objeto: Direito como fato social;

• Domínio: A realidade social do Direito (sua eficácia).

4.2.2. Finalidade:

     Não se confunde o objeto da Sociologia Jurídica com o de qualquer outra ciência que 

também se relacione com o direito, por isso que se preocupa apenas com o Direito como 

um  fato  social  concreto,  integrante  de  uma  superestrutura  social.  A  finalidade  da 

Sociologia Jurídica é estabelecer uma relação funcional entre a realidade social  e as 

diferentes  manifestações  jurídicas,  sob  forma  de  regulamentação  da  vida  social, 

fornecendo subsídios para as suas transformações no tempo e no espaço.

OBS.:

• Eficácia da Norma Jurídica: lei eficaz é aquela que tem força para realizar os 

efeitos  sociais  para  os  quais  foi  elaborada.  É  quando  a  lei  é  oportuna  e 

corresponde às necessidades do grupo e da sociedade.

• Efeito da norma Jurídica:  è todo e qualquer resultado produzido pela norma, 

decorrente de sua própria existência. É sua aceitação real, seu cumprimento, sua 

hostilização ou até, seu descaso por ela.
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4.3.O Direito como Fato Social:

      Direito do ponto de vista sociológico é, conforme vimos, um fato social, e como tal 

tem sua origem, não na divindade, nem na razão, nem na consciência coletiva dos povos 

tampouco no Estado – mas sim na própria sociedade, nas inter-relações sociais.  Por 

conseguinte,  trata-se  de  uma  ciência  essencialmente  social,  uma  peculiaridade  da 

sociedade humana.

     Nem todos tem idéia de quanto o direito se faz presente no meio social, de como está 

entrosado  com quase tudo que se passa na sociedade, participando das mais relações 

sociais. É difícil praticarmos um ato que não tenha repercussão no mundo do Direito.

     A norma Jurídica,  portanto,  é  um resultado da realidade  social.  Ela  emana da 

sociedade,  por  seus  instrumentos  e  instituições  destinados  a  formular  o  Direito,, 

refletindo o que a sociedade tem como objetivos, bem como suas crenças e valorações, 

o complexo de seus conceitos éticos e finalísticos.

     O Direito trata o fato social como fato jurídico. 

Assim o Direito é uma garantia social, um fenômeno social que existe na sociedade e 

para a sociedade.

4.3.1 Características:

• O direito é um fato social, tem sua origem na própria sociedade e se destina a 

satisfazer  as  necessidades  de  ordem,  paz  e  segurança,  sendo  uma  de  suas 

principais funções sociais, prevenir os conflitos sociais;

• É norma de conduta, impõe regras de comportamento sob ameaça de sanção. 

São normas abrigatórias, de observância necessária, estabelecidas num conjunto 

de preceitos pré determinados;

• É criação do homem, tem como objetivo manter condutas de forma ordenada e 

disciplinada, fundamentando-se na justiça que é o seu principal objetivo;

• *efeito e eficácia da norma – objetivo final- justiça.

• O Direito Positivo (leis escritas) surgiu quando os mores começaram a perder 

sua  força  coercitiva.  O Direito  surgiu  pela  necessidade  de  uma força  social 

maior por parte do grupo, a fim de fazer os indivíduos se conformarem com os 

padrões sociais estabelecidos;

• A coercitivade do fato jurídico é organizada, se faz em nome da sociedade e 

emana de um poder que esta em sociedade cria para sua melhor organização;
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• Todo fato social exerce coerção sobre a conduta do indivíduo, impelindo a certo 

modo de agir e reagir, de acordo com os padrões sociais de conduta.

4.3.2. Funções da Norma Jurídica:

• Conservação  da  Ordem  Social:  através  de  normas  comportamentais 

regularizadas  e  sistematizadas,  através  das  quais  podem  ser  estabelecidos  o 

equilíbrio e a segurança nas relações sociais.

• Condicionante dessa ordem social: A norma Jurídica resiste como forma, com o 

objetivo de alcançar o bem estar social, é considerado o elemento indispensável 

para a estabilidade social.

• Educadora  do  Grupo:  Através  da  socialização  e  dos  preceitos  estabelecidos, 

induz  os  indivíduos  e  a  própria  sociedade  a  uma  ordenação  social,  a  uma 

convivência  social  dentro  dos  padrões  estabelecidos.  Pela  socialização,  o 

indivíduo assimila os valores sócio-culturais de seu meio, aprendendo a agir e 

reagir de acordo com eles.

• Forma de controle social: A norma jurídica é o instrumento institucionalizado de 

controle social, visando a integração dos indivíduos e estabelecimento da ordem, 

é a preservação da estrutura social.

UNIDADE V: A SOCIEDADE E O DIREITO

*Sociedade: indivíduos em interação possuidores de uma cultura.

*Direito:padrões,  valores,  normas  criadas  para  a  regulamentação  do  convívio 

social.

     A sociedade está em permanente transformação assim, há sempre uma contradição 

entre o Direito cristalizado em determinado momento e a sociedade, o que o obriga a 

também modificar-se; a evolução da sociedade e do Direito implica na evolução dos 

órgãos encarregados de sua aplicação e fiscalização.

     O Direito e a sociedade são elementos inseparáveis, o que acontece na sociedade, 

repercute no mundo do Direito e vice-versa.
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5.1. Controle Social : 

 

     5.1.2.Controle social:

      Sistema de organização Social: Conjunto de padrões valores ou regras criadas pela 

sociedade para a regulamentação do convívio social.  Cria padrões,  valores,  anseia a 

estabilidade social dentro dos valores , das regras dos padrões estabelecidos.

*Objetivo do controle: paz, harmonia e equilíbrio social.

*Mecanismos de controle social:

• Leis (Direito Positivo): controle social formal exercido pelo Estado e pelos seus 

órgãos;

• Usos e costumes: controle social informal;

• Educação: grupos que funcionam como agente de socialização: interiorização 

dos valores sócio-culturais indispensáveis para a sua sobrevivência no seu meio 

social;

• Meios de comunicação: tem força de pressão;

     OBS.: Só a existência da norma não haveria o controle Social.

*Formas de Controle Social:

     Positivo: è aquele que está dentro dos padrões  estabelecidos pela sociedade em 

geral, pela sociedade como um todo;

     Negativo: anti-social, atende às expectativas dos grupos de desvio - não é o controle 

predominante, atende as expectativas deles. (gangues, punks);

     Formal:positivados, leis escritas.

     Informal:é aquele que não está positivado , está nos costumes e tradições de um 

povo.

  

                     Grupal: atende aos anseios de uma categoria determinada, e não ao todo. 

(sindicato, associação de moradores);

Institucional: atende aos anseios da sociedade como um todo.
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5. Conceitos de Controle Social:

●      Ação permanente do Grupo para a preservação da ordem e da eficácia dos valores, 

a fim de que se atinjam as finalidades propostas.

●      Conjunto de meios ou métodos empregados usados pela sociedade para assegurar a 

conformidade das condutas aos valores estabelecidos.

● Ação permanente da sociedade para a preservação da ordem e da eficácia social, 

buscando uma ideal conformidade dos hábitos e atitudes humanos.

UNIDADE VI: SOLIDARIEDADE,CONFORMIDADE, 

CONSENSO SOCIAL E ANOMIA

     Toda  e  qualquer  sociedade  pressupõe  organização  para  alcançar  os  objetivos 

comuns. A sociedade mantem-se através de um controle social, cujos mecanismos de 

conduta para a organização social são a solidariedade, a conformidade e o consenso 

social.

     Uma interação é solidária quando aspirações e as ações exteriores das partes em 

interação concorrem e se  auxiliam mutuamente   na realização de seus  objetivos.  O 

espírito de solidariedade é um sentimento de dependência recíproca uma atmosfera de 

moral comum, a qual resulta primitivamente de uma vida coesa, firma-se pela  reflexão 

sobre  as  interdependências  e  torna-se  vontade de  cooperação  para  lutar  contra  seus 

efeitos  perniciosos.  A  vida  da  humanidade,  no  desenvolvimento  solidário  do 

pensamento, exige a concessão recíproca, a tolerância.

     A solidariedade é realizada através do processo de cooperação, é um fenômeno real e 

humano e é um princípio fundamental do convívio humano.

     Segundo  Durkheim,  na  sociedade  primitiva  a  coesão  social  baseava-se 

principalmente nos valores a que todos os membros do grupo prestam obediência. Nas 

sociedades complexas e diferenciadas, este consenso já não é tão vasto que uma a trama 

social, por vários grupos podem adotar concepções diferentes, senão competidoras, de 

bom e de mau, de certo e de errado. Nas sociedades adiantadas, a solidariedade baseia-
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se,  em  parte,  na  interdependência.  Entretanto,  sem  a  partilha  de  alguns  valores,  a 

unidade de uma sociedade complexa correria perigo ou seria enfraquecida.

     Já a conformidade é a aceitação passiva ao pré-estabelecido, seria a ação orientada 

para  uma  norma  ou  normas  especiais,  compreendida  dentro  dos  limites  de 

comportamento por ela permitido ou delimitado.

     As principais causas da conformidade são: a socialização (interiorização das normas 

sociais, integrando-as na estrutura da personalidade), o isolamento (processo em que o 

indivíduo adapta-se às diversas normas e valores, de maneira que a ação apropriada para 

uma determinada ocasião permaneça restrita  a  ela),  controle  social  (  advirão de seu 

comportamento desviado) , ideologia (reforça a conformidade do grupo, dá um apoio 

intelectual), interesses adquiridos (contribuem para a conformidade dos indivíduos do 

grupo  às  normas  sociais,  que  protegem  certas  vantagens  desfrutadas  por  seus 

integrantes,  e  as  transformam em vantagens  legitimadas,  originando a  convicção no 

apoio dado ás normas).

     Cada grupo da sociedade faz exigências específicas a seus membros, cuja eficácia 

depende em parte do consenso e da solidariedade existente dentro dele.

     O consenso social refere-se às maneiras de pensar, sentir e agir do  grupo social. Para 

que se possa chegar a um consenso é necessário haver solidariedade e conformidade às 

normas sociais existentes.

     A  vida  da  humanidade  no  desenvolvimento  solidário  do  pensamento,  exige  a 

concessão recíproca, a tolerância.

6.1  Anomia :  Palavra de origem grega. Vem de  a+  nomos,  donde  a significa 

ausência  ou  falta  ,  privação,  inexistência;  nomos  quer  dizer  lei,  norma. 

Etimologicamente, portanto, anomia significa falta de lei ou ausência de norma de 

conduta.

6.2: Outros empregos do termo com significados diferentes:

• Desorganização pessoal do tipo que resulta em um indivíduo desorientado 

ou fora da lei, com reduzida vinculação à rigidez da estrutura social ou à 

natureza de suas normas;  não atende às expectativas  sociais.Não está  em 

conformidade com os preceitos ou valores sociais.
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• Conflito de normas, o que resulta em situações sociais que acarretam para o 

indivíduo dificuldades  em seus  esforços  para  se  conformar  às  exigências 

contraditórias;

• Ausência de norma, ou seja, situação social que , em seus casos limítrofes, 

não contém normas; é , em conseqüência, o contrário de sociedade, como 

anarquia é o contrário de governo.

• Assim, pode-se afirmar que anomia indica desvio de comportamento ( ou 

comportamento desviante) , que pode ocorrer por ausência de lei, conflito de 

normas, ou ainda, desorganização pessoal.

 6.3. Causa do  Comportamento Anômico ( ou de Desvio): Desequilíbrio entre meios e 

metas   ocasionaria   o  comportamento  de desvio  individual  ou em grupo,  eis  que o 

indivíduo, no empenho de alcançar as metas que lhe foram sugeridas e não dispondo de 

meios para tal, buscaria outros meios, mesmo que contrários aos interesses sociais.

VII - A  IMPORTÂNCIA DO POLICIAL  MILITAR  NA VIDA 

SOCIAL.

  7.1. Sua função como instituição

  7.2. A  importância Social do Policial Militar.

  7.3.Missão  deste  Profissional:

 

 7.4 Considerações Finais:
     Soluções para a problemática dos comportamentos de desvios devem basear-se 

em reformas sociais nas instituições, nas leis, na ordem econômica, a fim de reduzir 

o desequilíbrio entre os meios e as metas sociais, e melhor distribuição da riqueza.

     A inovação deve ser por isso, uma das qualidades dos homens públicos, para 

realizar  as  mudanças  necessárias  para  tornar  a  satisfação  das  necessidades  mais 
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acessíveis, pois o desequilíbrio entre os meios e as metas sociais é a principal causa 

do comportamento de desvio.

     A questão não será resolvida com a polícia,  ou com leis  repressivas;  essas 

medidas podem contemporizar, mas nunca erradicar o mal.
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