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Humanização
• Humanização é o termo utilizado para descrever a aquisição ou

assimilação de características humanas positivas por uma pessoa ou
grupo de pessoas

• Com a humanização veio a socialização que se entende como o processo,
pro meio do qual o indivíduo aprende a desenvolver-se numa
determinada sociedade. O agente socializante será a própria sociedade.
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Émile Durkheim (1858-1917) – FRANÇA
•Émile Durkheim foi um psicólogo, filósofo e
sociólogo francês do século XIX. Junto
a Karl Marx e Max Weber, compõe
a tríade dos pensadores clássicos da Sociologia.

•Formulou
as
regras
do
método
sociológico e emancipou a Sociologia como uma
ciência autônoma. Durkheim também foi o
primeiro docente a ocupar uma cátedra de
Sociologia em uma universidade.
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SOCIALIZAÇÃO :
• 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”.
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Classificação:
•Socialização Primária: como o próprio nome já indica, esse tipo de socialização ocorre
na infância e se desenvolve no meio familiar. Aqui, a criança tem contato com a
linguagem e vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que a
compõem. Além disso, é nesse estágio em que são interiorizados normas e valores. A
família torna-se a instituição social mais fundamental desse momento.
•Socialização Secundária: nesse caso, o indivíduo já socializado primariamente vai
interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais
desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserido. Se por acaso o sujeito social
teve uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos problemas na sua
vida social, uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção
do caráter do indivíduo.

5

PRÓXIMA AULA:
- Controle Social;
- Fato Social (Durkheim).

@keuricampelo
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1. Qual o conceito de socialização na sociologia?

2.Qual é a importância da socialização?
3.Quais são os tipos de socialização?
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