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• processo em que membros da sociedade aprendem a viver nela;

• momento em que as regras sociais são internalizadas nos indivíduos
recém chagados, tais como bebês, crianças, estrangeiros, migrantes;

• o processo de socialização produz a identidade do indivíduo e
influencia até mesmo em sua personalidade.

Quanto a isso, vale lembrar as palavras do sociólogo francês Durkheim, quando afirma que:

“A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta”.

Relembrando: SOCIALIZAÇÃO
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A SOCIEDADE É UMA CONSTRUÇÃO HUMANA 
E O SER HUMANO É RESULTADO DO MEIO 

SOCIAL DO QUAL ESTÁ INSERIDO
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• Instituições são formadas para atender as necessidades sociais. Para isso, dispõem de
um poder normativo e coercitivo aceito pela maioria da população dessa sociedade.

Instituições Sociais

• Instituição é toda forma ou estrutura social estabelecida, constituída,

sedimentada na sociedade e com caráter normativo - ou seja, ela define regras

(normas) e exerce formas de controle social.

Exemplo: o Estado, a igreja, a escola, a família, o trabalho assalariado, a
propriedade privada, o exercito, a polícia, etc.
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As Instituições são interdependentes

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.



A FAMÍLIA 
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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.



A IGREJA 
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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.



A ESCOLA 
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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.
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ENEM(Segunda aplicação) 2017
1. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi

insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis pressões de histórias de
família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade.
Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição.

BERGER, P. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística.Petrópolis: Vozes, 1986 (adaptado).

O casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica o(a)

A) consolidação da igualdade sexual.
B) ordenamento das relações sociais.
C) conservação dos direitos naturais.
D) superação das tradições culturais.
E) questionamento dos valores cristãos.
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02. Toda sociedade desenvolve mecanismos de controle social com o objetivo de fazer
com que cada indivíduo adote comportamentos esperados. Sobre esse assunto,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) A família, como esfera privada da vida regida por sentimentos e laços de sangue, 
não participa dos processos de controle social.
B) A polícia e o judiciário são instituições que exercem controle social de tipo formal e 
são próprias de sociedades complexas.
C) A religião é uma importante instituição de controle social, devido a sua alta 
eficiência na definição de comportamentos socialmente aceitos.
D) O controle social para ser eficiente deve combinar a transmissão de valores com 
estratégias de coerção.
E) Nas sociedades complexas, ocorre uma tendência de substituição de estratégias 
difusas de controle pela sua institucionalização formal, o que pode ser observado pelo 
incremento do aparato jurídico e policial.
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Analise a charge e o texto abaixo: 

@keuricampelo
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GABARITO:
1. B
2. A


