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Sociologia

Neste Guia, você vai estudar a ideia de controle social.
Pág. 49 a 51 do Volume 3
Prof. Hector Molina

O conceito de “controle social” pode assumir
diversos significados para diferentes escolas
sociológicas. De modo geral, poderíamos pensar
que as análises sobre o controle social parte do
seguinte questionamento: por que e de que modo
a sociedade se configura como a organização dos
indivíduos segundo critérios específicos?
Fazendo uma analogia, analisar o controle social
seria como compreender como uma máquina
funciona, como suas peças se organizam, que
partes a controlam etc. Mas, como quase tudo na
sociologia, essas análises podem variar bastante!

Pensa aí!
Para você, a ideia de “controle” parece
positiva ou negativa? O controle é
necessário para a harmonia da
sociedade ou ele pode acabar
diminuindo a liberdade dos indivíduos?
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Controle social

O controle social para Durkheim
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TOCA RAUL!
Se você não conhece Raul Seixas, algum
familiar com certeza conhece! Raul foi uma
das figuras mais emblemáticas da música
brasileira do século XX. Muitas músicas
tiveram enormes sucessos e são lembradas
até hoje. Uma delas, chamada “Ouro de
Tolo”, narra a vida de uma pessoa integrada
à sociedade, com casa, carro e família,
mas que está descontente. Além de ser
um clássico, essa música nos faz pensar se
a integração social é realmente capaz de
garantir a felicidade dos indivíduos!

Você se lembra de Durkheim, não é mesmo?
Para ele, a ideia de controle social é vista de
maneira positiva. Como você já sabe, Durkheim
tinha como principal preocupação compreender
e desenvolver a coesão social, isto é, o grau de
unidade dos indivíduos para que a sociedade
possa se manter funcionando. Para ele, o
controle social trabalha, na verdade, como
meio de integração social. Quanto mais as
instituições funcionarem em sua complexidade,
maior seria a solidariedade social entre os
indivíduos. Nesse sentido, para Durkheim, há
a necessidade do controle social por meio da
família, da escola, dos relacionamentos e das
instituições do Estado.

Escola de Chicago
Vários estudiosos vinculados à Universidade de Chicago se
dedicaram ao tema do controle social, a partir da primeira
metade do século XX. Seus estudos estavam orientados à
criação de políticas governamentais para lidar com a questão
do intenso número de imigrantes nos EUA. Entre as várias
interpretações da Escola de Chicago, destaca-se a que
vincula o comportamento dos indivíduos à força de seu meio
socioambiental. A Teoria da Ecologia Humana, como ficou
conhecida, defendia que os indivíduos perdiam a autonomia
de suas ações quando vinculados ao meio social, influenciado
também pelos aspectos físicos. A teoria foi bastante criticada
por não conseguir captar a complexidade do comportamento
humano e por reduzir a ação dos indivíduos a reflexos diretos
aos estímulos externos.

Os membros da Escola de
Chicago tendiam a indicar os
bairros mais vinculados aos
imigrantes como os bairros
“desorganizados”, em que a
criminalidade e o desvio social
se desenvolviam. Essa análise
foi bastante criticada por não
levar em consideração uma
série de fatores econômicos,
políticos e culturais.

Atividade
Os estudiosos da Escola de Chicago apontavam que, em sociedade, o “livre-arbítrio”
individual deixaria de existir. Sobre esse tema, assista ao vídeo “Temos livre-arbítrio?
Quem toma nossas decisões?”, do canal Nerdologia. Nele, são explicadas experiências
científicas que buscaram compreender a questão das decisões individuais dos seres
humanos. Após assistir ao vídeo, indique, ao menos, três situações sociais em que o
livre-arbítrio pode deixar de existir e explique como isso poderia acontecer.
Disponível em: <https://bit.ly/2F4GOzj>. Acesso em: 26 set. 2020.

Para ir além
Você lembra o que é e como se organizou a chamada Escola de Chicago? Para relembrar,
assista ao vídeo a seguir.
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