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Sociedade, cultura, ideologia e ambiente



SOCIEDADE



Para onde navegamos?

O sociólogo Wright Mills comparou a nossa civilização a uma 

galera que navega pelos mares. Nos porões estão os remadores. 

Remam com precisão cada vez maior. A cada novo dia recebem 

remos novos, mais perfeitos. Acelera-se o ritmo das remadas. Sabem 

tudo sobre a ciência do remar. A galera navega cada vez mais 

rápida. Mas perguntados sobre o porto de destino, respondem os 

remadores: “o porto não nos importa. O que importa é a velocidade 

com que navegamos”. Multiplicam-se os meios técnicos e 

científicos ao nosso dispor, que fazem com que as mudanças sejam 

cada vez mais rápidas; mas não temos ideia alguma pra onde 

navegamos. Para onde?

Somente um navegador louco ou perdido navegaria sem ter 

ideia "do para onde“. 



a)Qual é a interpretação que você faz desta parábola? O que ela

nos mostra?

b)Tendo como referência esta parábola, qual seria o nosso papel nos

dias de hoje?

c)Qual é finalidade dos avanços tecnológicos? Os avanços

tecnológicos estão fazendo com que os seres humanos sejam mais

felizes ou estamos nos tornando os seus escravos? Justifique.

1 – Refletindo sobre a parábola: 



a) Ela é muito diferente do que era há 10 ou 15 anos atrás? 

Identifique em itens pelo menos 5 diferenças.

b) Em que período da sua vida, você teve uma qualidade 

de vida melhor? Por quê?

2 - Vamos pensar um pouco sobre a sociedade atual:



É comum termos a sensação de que o mundo sempre foi da

mesma forma como é hoje. Entretanto, o mundo sofre

transformações contínuas ao longo dos tempos e essas

transformações causam diferenças na maneira de viver das

sociedades.

É preciso compreender que as condições sob as quais vivemos

hoje nunca aconteceram em outras épocas da história da

humanidade. A condição da espécie humana, no século XXI, é

o produto de longas transformações, conflitos e

acontecimentos. Isso faz com que o nosso tempo presente seja

único, bem como foram únicos todos os momentos da história

que vieram antes e os que virão depois de nós.



Sociedade brasileira atual e seus desafios



Demografia

• Aproximadamente 200 milhões de habitantes

• Maioria da população na faixa litorânea

• Expectativa de vida do brasileiro em 2015, 75,44 anos

• Redução do número de crianças e aumento de idosos

3 – Demografia

a) Observando o primeiro gráfico, quais são as consequências

do crescimento populacional brasileiro para o ambiente?

b) Quais são os desafios sociais e econômicos que o segundo

gráfico nos revela? Aponte pelo menos 5 desafios.



A urbanização e algumas dificuldades

• O processo de urbanização da sociedade brasileira foi rápido

demais.

• Em 1940, a população urbana era 31%, em 1960, era 45% e

hoje está em torno de 85%.

• Cerca de 44% dos brasileiros vivem em regiões metropolitanas.

4 - A urbanização e algumas dificuldades

a) Quais os problemas ambientais e sociais que você destacaria

do intenso processo de urbanização do Brasil num curto

período de tempo?

b) Por que o aumento da pobreza nos centros urbanos contribui

com a degradação ambiental?



A urbanização e algumas dificuldades

• Esta rápida urbanização caracterizou-se pela falta de planejamento e

resultou em problemas como: favelização, poluição, violência, drogadição,

enchentes, mobilidade e condições sanitárias precárias.

• Esta rápida urbanização da sociedade brasileira não foi acompanhada de

políticas adequadas de moradia, mais de 50% dos domicílios brasileiros não

têm coleta de esgoto e, do coletado, menos de 40% recebem algum

tratamento. A produção de lixo hoje no Brasil é de 273 mil toneladas/dia.

Articulação: políticas públicas com objetivos econômicos e sociais

• O bolsa-família atende 14 milhões de famílias e atinge ¼ da

população. Este programa e outros do gênero são motivos de

debates na sociedade brasileira. Muitos o criticam por considerarem

meramente assistencialista, carecendo de instrumentos para melhor

qualificar as pessoas assistidas e proporcionar-lhes saída efetiva da

condição de pobreza extrema.





Próxima aula: cultura e ideologia


