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Individualismo igualitário ou individualidade fragmentada? 
Notas sociológicas sobre o conceito de indivíduo 

Resumo: Este artigo busca delinear um estado das artes sobre o conceito de indivíduo, 

enquanto reflexão metodológica que permite compreender os aspectos teóricos que 

envolvem tal conceituação no arcabouço analítico de cientistas sociais clássicos e 

contemporâneos. Buscamos, desse modo, analisar a importância dos conceitos de indivíduo 

e pessoa como parte significativa de uma discussão sociológica que contemple as noções de 

sociedade e comunidade, individualismo e individualidade, público e privado, assim como 

os processos subjetivos e objetivos que ajudam a consolidar as características do indivíduo 

na modernidade. Este trabalho também é parte modificada de um capítulo da nossa tese de 
doutorado, intitulado de: Entre a pessoa e o indivíduo: dilemas da sociologia relacional de 

Roberto DaMatta, defendida em dezembro de 2011, no programa de Pós-Graduação em 

sociologia, da Universidade Federal da Paraíba. Palavras-Chave: indivíduo, pessoa, 

individualização, individualidade  

Egalitarian individualism or fragmented individuality? 
Sociological notes on the concept of individual 

Abstract: This article aims to describe methodological reflections on the individual 

concept, trying to understand the theoretical aspects involving such concepts in the 

analytical of classical and contemporary social scientists. We analyze the importance of 
individual concepts and person as a significant part of a sociological discussion that 

incorporates the notions of society and community, individualism and individuality, public 

and private, as well as subjective and objective processes that consolidate individual's 

characteristics in modernity. This work is part of a chapter of our doctoral thesis, under the 

titled: The person and the individual: dilemmas of relational sociology of Roberto 

DaMattta, explained in December 2011, in the graduate program in sociology at the Federal 

University Paraíba. Keywords: Individual, person, individualization, Individuality 

 


