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As instituições sociais são fenômenos históricos e, como tais, podem sofrer 
mudanças e até mesmo deixar de existir.

Exemplo:
A escravidão foi uma instituição vigente no Brasil entre 1500 e Com a libertação dos
africanos escravizados, as instituições econômicas do país sofreram profundas
transformações: deixou de haver trabalho escravo e os trabalhadores passaram a
receber salário. Como resultado, as instituições familiar, religiosa e educacional
foram igualmente afetadas por essa mudança institucional e tiveram de reorganizar
seu sistema de status, seus padrões de comportamento e suas normas jurídicas em
relação aos ex-escravos.

RETOMAR O SLIDE
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• Grupo primário de forte influência na formação
do indivíduo, a família é o primeiro corpo social
no qual os indivíduos convivem. É um tipo de
agrupamento social cuja estrutura varia em
alguns aspectos no tempo e no espaço. Essa
variação pode se referir ao número e à forma do
casamento, ao tipo de família e aos papéis
familiares;
• Os seres humanos constroem sai identidade e
personalidade desde os primeiros contatos coma
família.
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• Todas as sociedades conheceram ou
conhecem alguma forma de religião. Na
verdade, as crenças religiosas são um fato
social universal, porque ocorrem em toda
parte, desde os tempos mais remotos.
Cada povo tem nas crenças religiosas um
fator de estabilidade, de aceitação da
hierarquia social e de obediência às
normas que a sociedade considera
necessárias para a manutenção do
equilíbrio social.

RETOMAR O SLIDE
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Responsável pela transmissão de

padrões de relacionamento, pelo

aprendizado de códigos e linguagens

e da prática de valores para conviver

com os outros.

RETOMAR O SLIDE



Analise a charge e o texto abaixo: 
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QUAL A ALTERNATIVA CORRETA? 
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ABRAÇO E ATÉ A PRÓXIMA AULA = )
@keuricampelo

O controle social são formas pelas quais a

sociedade inculca os valores na mente de

seus membros, para evitar que adotem

comportamentos divergentes.

 Explique com suas próprias palavras a

afirmação acima.


