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MUDANÇAS NA ESTRUTURA – pág. 27, 28,29. 

 

- Quando se falamos em mudança social estamos nos referindo às transformações ocorridas na 

estrutura da sociedade (podem-se alterar algumas regras, padrões, funções, objetivos, 

hierarquias etc). 

Vejamos alguns conceitos importantes para pensarmos a estrutura social (e suas possibilidades 

de transformação). 

Status: posição assumida dentro de um contexto de interação entre pessoas ou entre grupos. 

É uma espécie de identidade social.  

É importante observar que todos os indivíduos têm status, ou seja, todos são vistos de alguma 

forma enquanto membro de uma estrutura social/sociedade. 

Uma pessoa pode ocupar vários status ao mesmo tempo (status gerais), e também ter um 

status com o qual se identifica com maior frequência (status dominante). 

Tipos de status 

Status adquirido: status que adquirimos com nossos próprios esforços. Exemplo: ser aprovado 

em uma universidade bastante concorrida, e se tornar um estudante de terceiro grau. 

Status atribuído: aqueles que possuímos independente das nossas conquistas. Exemplo: seu 

sexo, sua orientação sexual, sua etnia, etc. 

*o status atribuído influencia fortemente no status adquirido. 

Alguns status dominantes podem ser tão negativos que acabam ocasionando em preconceitos, 

discriminações, isolamentos e até violência. Podemos chamar essas marcas ou rótulos de 

estigma social. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Exercício 

1 – Aponte uma situação cotidiana em que podemos observar relação entre status adquirido e 

status atribuído. Explique. 

2 – Pesquise e explique a diferença entre preconceito e discriminação. 

3 – Página 34 (questões 3 e 4) 

3 – A leitura é uma forma agradável de nos alimentar intelectualmente, podendo também nos 

trazer conforto nesses dias que estamos fora da nossa rotina e mais introspectivos. Por isso, 

para discutirmos o tema do status social de maneira mais aprofundada, mas também mais 

leve, sugiro a leitura do livro O sol é para todos.  

 

 

 

 

 

 


