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Fenômenos sociais 

 

Teoria 

 

O que são fenômenos sociais? 

Durante nossa vida em sociedade ocorrem vários fatos que interferem na forma como nos relacionamos. 

Muitos desses fatos são geradores de um modo novo de comportamento, outros são consequências de 

alterações no tecido social. Quando esse cenário se dá temos o que chamamos de fenômeno social, um 

acontecimento social que envolve comportamentos, ações e situações observadas na vida social. 

Fenômenos sociais costumam ser ligados a uma determinada época, deixando de acontecer com as 

mudanças na estrutura social. 

Fenômenos sociais são acontecimentos que interferem na sociedade, que afetam os indivíduos na sua 

posição como sujeitos. Ou seja, as relações, os conflitos e os acordos entre os indivíduos em comunidade.  

Dessa forma, mesmo o fenômeno social ocorrendo na vida de um indivíduo, ele não é um fenômeno social 

apenas por isso. É necessário que os fenômenos extrapolem a individualidade e tenham efeitos coletivos, que 

sejam observados no grupo ou comunidade. 

 

Marcel Mauss e o Fenômeno Social Total 

Mauss era sobrinho de Durkheim e participou de muitos de seus estudos, herdando suas questões 

sociológicas e bases teórico-metodológicas. O antropólogo desenvolveu o conceito de fenômeno social total 

procurando demonstrar, como seu tio e mentor, o alcance e força dos acontecimentos sociais. O fenômeno 

social total é baseado em dois princípios. Primeiro, esses fenômenos são sociais por serem grupais. O 

comportamento só pode ser entendido e estudado a partir de relações que estabelece com a sociedade. 

Segundo, esses fenômenos são totais por serem complexos de multidimensionais. Nas palavras de Mauss 

“as experiências dos atores sociais não são redutíveis a uma única dimensão do real, as suas implicações 

distribuem-se pelos diferentes níveis do real”. Por isso, os fenômenos são observáveis de diferentes ângulos 

e compreendidos de maneira bastante diversa. 

A realidade é complexa e multifacetada. De fato, os acontecimentos sociais extrapolam o próprio tecido social 

e têm correspondências com outras áreas da vida humana. A camada de ozônio e sua interação com a 

sociedade, por exemplo, se relacionou durante muito tempo com fabricantes de produtos eletrodomésticos 

da linha branca, políticos, ambientalistas, manifestantes, meteorologistas e outros grupos. Assim são os 

fenômenos sociais totais, acontecimentos que atravessam vários aspectos da vida social, como, por exemplo, 

o processo de socialização. 

O real social é multidimensional, mais único. Na análise sociológica é necessário levar em conta essa 

característica dos fenômenos sociais totais, sua multiplicidade. Riqueza, suicídio, desemprego ou qualquer 

que seja o fenômeno nunca é um acontecimento, mas o fato em geral. Sendo assim, quando abordamos um 

algo na sociedade, abordamos sua generalização, mesmo que os fatos individuais que permitam construir 

essa generalização difiram entre si em alguns pontos. 
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Fenômenos sociais e seus efeitos 

Na organização social os fenômenos acontecem de maneira variada. Dependendo de suas consequências, 

os indivíduos podem sentir seus efeitos de maneira positiva ou negativa. Essa interação com as 

consequências dos fenômenos muda de acordo com o período histórico, ou seja, o que pode ser considerado 

negativo no nosso tempo pode ter sido considerado positivo antes. 

Podemos considerar como fenômenos sociais positivos a escola, a queda da desigualdade, o respeito às 

liberdades individuais, aumento da expectativa de vida, etc. Já os fenômenos sociais negativos são o 

desemprego, aumento da violência, desabastecimento, gentrificação, etc. Percebemos aqui que os 

fenômenos sociais negativos são conhecidos também por problemas sociais. 
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Exercícios 

 

1. Entre os fenômenos sociais estudados pela Sociologia, a mobilidade social é um indicador do nível de 

desigualdade e de mudança social. Sabendo disso, ao falarmos em mobilidade social, estamos nos 

referindo: 

 

a) à frequência com a qual as famílias de uma sociedade deslocam-se ou mudam suas residências 

em um determinado período de tempo. 

b) ao número de migrantes e imigrantes que passam pelo território de um país em determinado 

tempo. Assim, quanto maior for o número de migrantes e imigrantes, mais “movimentada” uma 

sociedade será. 

c) ao índice de pessoas que conseguem ascender ou que caem na escala socioeconômica de uma 

sociedade, observando os meios e os mecanismos que os indivíduos dispõem para tanto. 

d) ao desenvolvimento dos meios de transporte públicos responsáveis pela movimentação das 

pessoas em uma sociedade justa e desenvolvida. 

e) à quantidade de carros ou veículos que circulam em uma cidade, tendo em mente que, quanto 

maior for a quantidade de veículos em uma cidade, mais móvel ela se tornará. 

 

 

2. Ao fazer uso da sociologia de Max Weber, podemos afirmar que fenômenos sociais como, por exemplo, 

a moda, a formação do Estado ou o desenvolvimento da economia capitalista, podem ser 

compreendidos por meio do conceito de ação social. Esta afirmação implica considerar que:  

 

a) Estes fenômenos sociais são determinados pela estrutura econômica vigente em uma dada 

sociedade e condicionam as condutas e os interesses dos indivíduos.  

b) As estruturas sociais são constituídas a partir das ações dos indivíduos, os quais são livres para 

realizar escolhas e orientam suas condutas com referência à ação de outros indivíduos.  

c) Os fenômenos sociais são constituídos como sistemas orgânicos, de modo que os indivíduos 

agem em cooperação com o todo, tendo em vista o bom funcionamento da sociedade.  

d) A conduta individual tem base exclusivamente racional e é orientada para o interesse de 

transformação social, com vistas ao progresso da sociedade e à autonomia do indivíduo. 
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3. A publicidade abaixo expressa ideias e valores dos movimentos de contestação e de crítica de 

costumes, ocorridos em sociedades europeias e americanas, incluindo-se o Brasil, na década de 1960. 

Uma das transformações ocasionadas por esses movimentos de contestação, claramente explorada 

na publicidade, foi:  

 

 

a) Politização das questões de gênero 

b) Mecanização do trabalho doméstico  

c) Modernização da identidade feminina  

d) Massificação dos hábitos de consumo 
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4. Observe a charge. 

 

No Brasil, os críticos da abertura indiscriminada às importações alertam para o fato de que ela contribui 

para aumentar o desemprego e a exclusão social. A insistência em realizar essa abertura relaciona-se 

à seguinte característica do processo de globalização: 

 

a) Desestímulo ao processo de privatização de empresas 

b) Esvaziamento econômico do setor de comércio e serviços 

c) Imposição de medidas protecionistas para as empresas nacionais 

d) Facilidade de deslocamento de mercadorias, capitais e informações 
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5. O exame da distribuição de renda da população auxilia na avaliação do grau de justiça social, da 

qualidade da ação previdenciária do Estado e da eficácia das políticas públicas de combate à pobreza. 

Observe o gráfico que indica a razão entre a renda anual dos 10% mais ricos e a renda anual dos 40% 

mais pobres, no Brasil, nos anos de 2001 a 2008. 

 

 

Considerando os dados apresentados, é possível afirmar que a principal ação governamental que 

contribuiu para a mudança verificada na distribuição da renda na sociedade brasileira durante o período 

indicado foi: 

 

a) Elevação do valor real do salário mínimo 

b) Redução da carga tributária do setor produtivo 

c) Diminuição da taxa básica de juros ao consumidor 

d) Ampliação do investimento público em infraestrutura 
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6. “A legislação penal do fim do século XIX determinava: a ociosidade era considerada “crime” e, como 

tal, punida. Reconhecida e legitimada abertamente, a prática da repressão aos desempregados e 

subempregados – os pobres – ficava clara no discurso dos responsáveis pela segurança pública e pela 

ordem nas cidades. O controle social dessas camadas deveria ser realizado de forma rígida. Sidney 

Chalhoub afirma que os legisladores brasileiros utilizam o termo “classes perigosas” como sinônimo 

de “classes pobres”, e isso significa dizer que o fato de ser pobre o torna automaticamente perigoso à 

sociedade [...]. A existência do crime, da vagabundagem e da ociosidade justificava o discurso de 

exclusão e perseguição policial às camadas pobres e despossuídas”. 
(PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. São Paulo: Ática, 2002. p. 24.) 

 

O texto acima discute a configuração das classes sociais no Brasil, tomando como referência as 

questões da cidadania e da violência. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, é correto 

afirmar que, no final do século XIX, no Brasil: 

 

a) A ação dos poderes públicos no trato da questão social estava centrada na supressão dos 

desníveis entre as classes sociais, condição básica para a emergência do Brasil industrializado. 

b) A herança colonial da estrutura social brasileira conduzia o poder estatal a reconhecer como 

legítimas as lutas das classes populares no questionamento da estrutura política oligárquica 

vigente. 

c) O combate às “classes perigosas” obrigava os poderes públicos à implementação de políticas de 

geração e distribuição de renda, reduzindo, assim, a influência do Partido Comunista Brasileiro 

junto aos pobres. 

d) O desemprego e a criminalidade referidos às classes populares eram vistos pelos poderes 

públicos, menos como questão social e mais como questão de polícia, dentro de uma concepção 

restritiva de cidadania. 

e) A repressão policial restringia-se aos desempregados e subempregados, pois os trabalhadores 

assalariados eram protegidos por uma legislação trabalhista que garantia, por exemplo, 

aposentadoria e descanso remunerado. 
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7. ''Em seu livro Jihad vs. McWorld, Benjamin Barber foi incrivelmente profético ao descrever nosso mundo 

complicado, em que dois cenários aparentemente contraditórios desenrolam-se simultaneamente: um, 

onde 'cultura é lançada contra cultura, pessoas contra pessoas, tribos contra tribos' e outro, onde 

'ímpeto de forças econômicas, tecnológicas e ecológicas (...) exigem integração e uniformidade e (...) 

hipnotizam as pessoas em todo o planeta com o universo fast de música, computador, comida (...), um 

McMundo unido pela comunicação, informação, entretenimento, comércio'.'' 

WORLDWATCH INSTITUTE. Estado do mundo. 2004. Salvador: Uma, 2004. p. 179. 

 

O texto e a figura compõem um quadro que aponta para uma das contradições socioeconômicas 

mais marcantes da globalização. São elementos constituintes dessa contradição: 

a) Intensa homogeneização do espaço - eliminação de culturas tradicionais. 

b) Democracia nos países ricos - autoritarismo e desorganização da sociedade civil nas nações 

subdesenvolvidas. 

c) Incentivo à integração econômica - fragmentação política pelo nacionalismo. 

d) Poder das empresas globais - popularização dos sistemas de transportes em massa. 

e) Universalização de produtos e facilidade de circulação de riqueza - diferenciação de ritmo e 

intensidade dos países e das populações na globalização. 
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8. • A diversidade cultural são diferenças que existem entre os seres humanos, tais como: linguagem, 

dança, vestuário, religião e outras manifestação populares. A diversidade cultural é algo associado à 

dinâmica do processo associativo. 

 

• A desigualdade social, no mundo contemporâneo, é um fenômeno que ocorre em quase todos os 

países do globo terrestre, guardadas suas proporções e dimensões, e é desencadeado, principalmente, 

pela má distribuição de renda – em uma população na qual se concentra a maioria dos recursos em 

mãos de uma minoria abastada da sociedade – e falta de investimentos na área social, como educação 

e saúde. 

 

A relação entre os conceitos de diversidade cultural e desigualdade social se expressa, no Brasil, em 

uma situação social específica representada 

 

a) por afrodescendentes, cuja precária situação socioeconômica relaciona-se, em grande parte, com 

o preconceito e a discriminação que sofrem em decorrência de suas origens culturais e do papel 

que representaram na sociedade brasileira até o fim do século XIX. 

b) por portadores de deficiência física e mental, tratados desigualmente quando pleiteiam o acesso 

a setores sociais específicos, a exemplo da educação e do emprego. 

c) por grupos identificados como LGBT, obrigados a se refugiarem em áreas periféricas dos centros 

urbanos, acusados de transmitirem, por suas opções sexuais, doenças incuráveis e contagiosas 

às diferentes classes sociais. 

d) por grupos religiosos evangélicos que, por adotarem moda, alimentação e estruturas familiares 

consideradas bizarras, são facilmente reconhecidos e preteridos no acesso ao mercado de 

trabalho. 

e) pelos imigrantes asiáticos e seus descendentes, por formarem grupos fechados que resistem à 

integração na cultura brasileira, apesar de alcançarem altos índices de prosperidade econômica 

no Brasil. 

 

 

9. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da 

fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das 

vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do 

número de nascimentos. 
(GEORGE, P. Panorama do mundo atual. São Paulo. Difusão Europeia do Livro, 1968 (adaptado)) 

 

Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de 

 

a) Estabilização da pirâmide etária. 

b) Conclusão de transição demográfica 

c) Contenção da entrada de imigrantes. 

d) Elevação do crescimento vegetativo. 

e) Formação de espaços superpovoados. 
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10. "O Estado nacional [ ... ], que era sobretudo um conjunto de mediações entre a unidade da lei ou da 

ciência e a diversidade das culturas, se dissolveu no mercado ou, inversamente, se transformou em um 

nacionalismo identitário e intolerante que desemboca no escândalo da purificação étnica e condena as 

minorias à morte, à deportação, à violação ou ao exílio" 
(TOURAINE, Alain. O que é a democracia. Rio de Janeiro: Vozes, 1996).  

 

A violência imposta às minorias e/ou estrangeiros, fenômeno que ganhou força nas últimas décadas, 

está calcado na dificuldade ou na impossibilidade de pensar a diferença, do ponto de vista cultural. 

 

Esse fenômeno social pode ser descrito pelo conceito de: 

 

a) alteridade.  

b) relativismo cultural.  

c) etnocentrismo.  

d) identidade cultural.  

e) eurocentrismo. 
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Gabarito 

 

1. C 

Mobilidade social é um fenômeno que se refere ao deslocamento dos indivíduos na estratificação social, 

seja em movimento ascendente ou descendente. a mobilidade pode se valer de aspectos como acesso 

à educação, nível escolar familiar, estabilidade financeira e a ausência de estigmas sociais. 

 

2. B 

Os fenômenos sociais são ações e comportamentos dos indivíduos em grupo, que interferem em suas 

posições como sujeitos nas suas relações e interações sociais. 

3. A 

Observamos as mudanças sociais serem absorvidas pela cultura e serem expressadas pela publicidade. 

Em um dado período histórico isso seria absurdo, mas graças à luta política das mulheres pela ampliação 

dos direitos e diminuição da desigualdade de gênero esse tipo de peça possível, caricaturando essa luta. 

 

4. D 

Como exposto na charge, com a intensificação da circulação de mercadorias, capitais e informações foi 

possível uma reordenação da divisão internacional do trabalho, gerando desemprego no Brasil. 

 

5. A 

O gráfico representa uma melhor executada distribuição de renda, já que o decréscimo da razão expressa 

ou a diminuição dos ganhos dos 10% mais ricos ou o aumento dos ganhos dos 40% mais pobres. A única 

alternativa que aponta para um fenômeno compatível com o apresentado pelo gráfico é a letra A. 

 

6. D 

Como observamos, durante o fim do séc. XIX fenômenos como crime e desemprego eram vistos de 

maneira diferente como são hoje. Mas, principalmente, a pobreza, que era muito mais responsabilidade 

das classes despossuídas que um problema social e de Estado, e, por isso, combatidas como caso de 

polícia. 

 

7. A 

A rápida e intensa transformação do tecido social global pelo advento da globalização promove uma 

padronização do pensamento e do comportamento, levando ao apagamento de elementos tradicionais, 

vistos como obsoletos, inadequados e disruptivos. 

 

8. A 

A história do Brasil é marcada pela existência do período escravagista, onde uma imensa população de 

diferentes nações e etnias africanas foi sequestrada e obrigada a seguir um regime cruel e desumano de 

trabalho. A população negra ainda hoje é vítima de uma estrutura social discriminatória e preconceituosa. 
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9. B 

O fenômeno social de transição demográfica é observado nos país de ponta da industrialização, que, a 

partir de 1960 começaram a ver cair sua taxa de natalidade. A maioria dos países que enxergaram sua 

população "envelhecer" são países do centro do capitalismo e europeias. 

 

10. B 

O etnocentrismo é um fenômeno social que expressa a dificuldade de aceitar aquilo que é culturalmente 

diferente. Ele é a fonte de posturas xenofóbicas e preconceituosas, partindo do pressuposto de que a 

forma de enxergar o mundo e de estar no mundo do observador é a correta e todas as outras devem se 

adaptar a ela 

 

 

 

 

 

 
 


