Revisão de sociologia
Avaliação Bimestral - 1º anos
Identidade Social, Estratificação e Mobilidade
Social

Embora a vida social não tenha a organização de uma colmeia,
ela não deixa de ser organizada
organizada; se não o fosse, não saberíamos
como agir, e constantemente ficaríamos incertos às prováveis
reações dos outros.

Lembrando que no caso das abelhas, existe uma
programação natural e no nosso caso a vida social
consiste numa elaboração histórica e cultural.

A estrutura social é determinada pelo modo como se
organizam os aspectos econômico, cultural, social,
político e histórico de uma sociedade.
A realidade social revela padrões ou estruturas que dá
a cada um de nós um sentido para o lugar ao qual
pertencemos, o que se espera que façamos e como nós
devemos pensar e agir.

A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo
conjunto de suas vinculações em um sistema social: vinculado a
uma classe de idade, a uma classe social, a uma nação, etc.
A identidade permite que o indivíduo se localize em um sistema
social e seja localizado socialmente. Ela possibilita o
reconhecimento social da pessoa, mas também pode ser motivo
de estigma.

A sociologia mostra a existência de camadas na
sociedade utilizando o termo “estratificação social”.
Na estratificação os indivíduos são distribuídos em
diferentes grupos (camadas ou estratos sociais) que
apresentam uma relativa estabilidade e ocupam
posições diferentes na hierarquia social.
Esta hierarquia influi sobre o modo de vida, as escolhas
políticas, a mentalidade, o trabalho, etc.

A estratificação e as desigualdades produzidas
por ela são geradas histórica e socialmente,
emergindo de uma diversidade de situações que
influenciam diretamente as ações e as relações
estabelecidas na vida em sociedade.
Existem diferentes tipos de estratificação social
que estão em conformidade com a sociedade
estudada em cada época e lugar...

Mobilidade Social
Possibilidade de um indivíduo mudar de
posição na hierarquia social (é a forma
como os indivíduos se movimentam
dentro da sociedade).

AS SOCIEDADES ORGANIZADA EM CASTAS
Até poucas décadas, o sistema de castas governou a vida de milhões de
pessoas na Índia. Apesar de ter existido também noutros lugares do mundo, em
nenhum esse sistema foi tão fortemente consolidado como na Índia.
Em geral, as castas constituem comunidades fechadas e de
compartilhamento de características sociais hereditárias, apesar de não serem
delimitadas territorialmente. A hereditariedade é a base para divisão da
sociedade, sem qualquer possibilidade de ascensão social, o que significa dizer
que o sistema de castas é estanque (sem mobilidade social): aqueles que
pertencem às castas inferiores não podem manter contatos sociais com os
grupos superiores. Exemplo:

A sociedade organizada por Estamentos
Este tipo de estratificação representa a organização social típica do sistema
feudal medieval, dividida nos estamentos (grupos sociais), onde quase não
existia mobilidade social.
De tal modo, a sociedade estamental, esteve marcada pela posse de bens,
além do berço de nascimento, tal qual o nome de família e o prestígio
envolvido. Exemplo:

A sociedade organizada por Classes Sociais
Do ponto de vista histórico, só se pode falar de classes sociais depois
das revoluções burguesas do século XIX.
Uma característica do sistema de classes é a possibilidade de haver
mobilidade social. A posição de classe não é, no sistema capitalista,
necessariamente hereditária, como acontecia em outras épocas. As
estatísticas indicam porém, que a localização do individuo na estrutura
social é, na maioria dos casos, determinada pela posição social da família.

