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Tranformações de um mundo globalizado
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social transformations in a globalizing world. London: SAGE, 2012.

Leandro Raizer1

Estamos vivendo num mundo marcado pela velocidade das mudanças sociais que afetam a vida
dos indivíduos, famílias, comunidades, organizações, empresas, estados nação e redes internacionais.
Isso tudo faz com que a Sociologia se transforme em uma ciência da mudança.
Diante dessa constatação, o livro Sociology Today: Social Transformations in a Globalizing World
editado pelo professor Arnaud Sales, da Universidade de Montréal, aborda o conjunto, diversidade e
variedade das transformações sociais pelas quais passam as sociedades e espaços transnacionais. A
obra, que conta com a colaboração de renomados sociólogos internacionais, oferece uma elaborada
e sintética perspectiva sobre as transformações no mundo social, incluindo as turbulências políticas,
as dinâmicas artísticas e culturais, mudanças familiares, questões de gênero, fluxos de migração e
movimentos sociais.
Para Sales as sociedades modernas deparam-se com transformações em escala, força e
brutalidade comparáveis as experenciadas durante a passagem das sociedades agrarias para as
industriais, o que está ainda em progresso em vários países. Nunca como antes um número tão
grande de atores sociais, processos e forças estiveram envolvidas nesse tipo de transformação que
afeta diversos domínios da vida social. A Sociologia e outras ciências estão sendo confrontadas pelo
enorme desafio de tentar entender e interpretar esse processo desorganizado de modernização
avançada.
Diante desse cenário, o objetivo principal do livro não é cobrir e analisar detalhadamente
todos os aspectos desse processo, mas compreender e interpretar a variedade e diversidade das
transformações pelas quais as sociedades nacionais e os espaços transnacionais vem sofrendo, com
destaque para a busca de subsídios para a compreensão ampliada dos impactos sobre nossas vidas,
trabalho, cultura, política; e a própria existência do mundo social.
O livro está dividido em seis partes, apresentando um conjunto importante de reflexões que
abarcam desde uma síntese apurada do estado atual das transformações globais, quanto discussões
que partem das mais destacadas perspectivas teóricas (ação-estrutura, microssociologia, teoria dos
campos sociais).
Na primeira parte do livro, apresenta-se um diagnóstico multidimensional (social, econômico,
político, cultural, científico) do processo de transformação social e seus diferentes campos de
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estudo. Mudança social, transformação social e velocidade das mudanças são os conceitos centrais
discutidos. Também ganha espaço a discussão sobre os processos de estruturação e desestruturação
social, tanto no âmbito das transformações institucionais-nacionais, quanto no âmbito do processo
de globalização.
Já na segunda, aborda-se as diferentes perspectivas conceituais para compreensão do fenômeno
de mudança social. Ganha destaque tanto uma releitura da teoria da agência-estrutura (Touraine,
Giddens, Archer’s, Sztompka, Bourdieu, etc), quanto a reflexão em torno da produção do conhecimento
no contexto de “a world made of knowledge”.
Na terceira parte do livro discute-se a recomposição do domínio político e os desafios implicados
para a sociedade civil. Sobretudo ganha destaque a transição social marcada pela década de 1980
e seus impactos na composição dos partidos, elites, sociedade civil no contexto de expansão da
democracia, derivando no surgimento de movimentos sociais globais. Por outro lado, na quarta parte
a temática central é a transformação das organizações e do trabalho. Novas formas de organização
emergiram nas ultimas décadas, com destaque para as organizações em rede, trazendo consigo
transformações profundas na organização do trabalho e nos processos burocráticos. O trabalho e o
emprego nacionais ganham cada vez mais uma dimensão global, transnacional, obrigando os países
a reverem suas políticas trabalhistas, e os modelos de gestão da força de trabalho.
Na parte quinta, as transformações no mundo da vida e na cultura ganham atenção. Questões
de gênero, família, religião, cultura global e hábitos esportivos são as dimensões analisadas. Por fim,
na parte final do livro são analisadas as condições sociais globais de existência diante do fenômeno
de mudanças aceleradas. Os diferentes regimes de vida urbana, transformações nos sistemas de
saúde e a questão da migração fazem parte da reflexão apresentada.
Em suma, o livro “Sociology Today” apresenta tanto uma síntese bastante acurada do contexto
atual experenciado pelas sociedades nacionais e global, e a multiplicidade de fenômenos implicados;
quanto uma leitura atual das diferentes perspectivas teóricas que, com destaque, têm auxiliado na
compreensão do processo de rápida transformação social global experenciado nas últimas décadas.
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