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 Controle Social 
 
1.   

 
 
Apesar das muitas diferenças existentes entre Paris no século XIX e Rio de Janeiro no século 
XXI, os textos apontam para manifestações do exercício do poder militar em ambas as cidades. 
 
Nos dois contextos, é reconhecível a seguinte relação estratégica entre o espaço da cidade e a 
ação do Estado: 

a) Sítio urbano e polarização política 
b) Morfologia urbana e controle social 
c) Hierarquia urbana e segurança pública 
d) Centro urbano e marginalização econômica 

 
 
2. O filósofo e teórico social Michel Foucault (1926-1984) dedica sua obra “Vigiar e punir” (1999) 
para o entendimento das formas de controle social externas e internas. Segundo o autor, a 
construção do sujeito dócil, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de 
processos “disciplinadores”, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com 
o que se pede no meio social. Para entender esse fenômeno, Foucault voltou-se para a 
observação de instituições disciplinadoras, como a escola e os quartéis, onde os indivíduos que 
ali permanecem vivem sob o controle da instituição. 
 
Podemos concluir que, para Foucault, controle social é: 
a) A forma de controlar a reprodução biológica de um grupo social. 
b) A forma de estabelecer critérios em relação à reprodução humana em países superpopulosos. 
c) Um conjunto entre formas externas e internas de intervenção no comportamento do sujeito 
desviante. 
d) Um conjunto de regras que limita a interação entre indivíduos de classes e estratos diferentes 
em sociedades estamentais. 
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3. 

 
“Eu não vou mais precisar de muita força, vou usar todas as que tenho agora” – ele pensou. E ele 
se lembrou das moscas que rebentam suas perninhas ao tentarem escapar do mata-moscas. 
KAFKA, Franz. O processo. Porto Alegre: L & PM Pocket, 2007. p. 258. (Fragmento). 
O Controle Social pode ser tomado como um conjunto de penalidades e aprovações, chamadas 
também de sanções.  
 
Estas são aplicadas aos indivíduos pela sociedade para assegurar a conformidade das condutas 
aos modelos estabelecidos. A imagem e o texto destacam aspectos relativos 

a) À garantia de liberdade coletiva pelo uso da força. 
b) Aos anseios idealistas utópicos perante as convenções sociais. 
c) À natureza imitadora da maioria dos indivíduos diante das instituições sociais. 
d) À possibilidade de reação e reversão de processos condicionantes. 
e) Às relações de poder presentes nas sociedades. 

 
 
4.Texto I 
“O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através 
da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos 
os redutos — seja nas áreas abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O 
brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do 
reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõem 
como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes.” 

Entrevista com Joel Birman. A Corrupção é um crime sem rosto. IstoÉ. Edição 2099, 3 fev. 2010. 
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Texto II 
“Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um 
controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que 
as pessoas anteponham limitações umas às outras, e todas as limitações são convertidas, na 
pessoa a quem são impostas, em medo de um ou outro tipo.”  

ELIAS, N. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 
 
Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no Texto II, o argumento 
do Texto I acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a  

a) Incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de 
aparatos de controle policial. 

b) Manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sob a forma de leis e 
atos administrativos. 

c) Inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas 
grandes cidades brasileiras. 

d) Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social 
compatíveis com valores democráticos. 

e) Incapacidade das instituições político-legislativas em formular mecanismos de controle 
social específicos à realidade social brasileira. 

 
 
5. Hobbes afirmar que o Estado deve ser o responsável para que o homem não deixe prevalecer 
sua natureza má. E é nesse contexto que encontramos a ideia clássica sobre o conceito de 
controle social que é: 

a) Um conjunto heterogêneo de recursos materiais e simbólicos disponíveis em uma 
sociedade para assegurar que os indivíduos se comportem de maneira previsível e de 
acordo com as regras e preceitos vigentes. 

b) Um conjunto de leis que são feitas com a finalidade de reduzir a violência proveniente da 
natureza má da humanidade. 

c) Uma construção restrita ao teor político, haja vista que estamos diante das leis que 
sustentam a ordem de uma sociedade. 

d) Uma ideia abstrata e jurídica que tem a finalidade de controlar as pessoas para que essas 
não se manifestem de forma contrária ao sistema vigente. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
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