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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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A expressão ‘controle social’ tem origem na

sociologia. De forma geral é empregada para
designar os mecanismos que estabelecem a

ordem

social

submetendo

disciplinando
os

indivíduos

a

sociedade

e

a

determinados

padrões sociais e princípios morais. Assim sendo,
assegura a conformidade de comportamento dos
indivíduos a um conjunto de regras e princípios

prescritos e sancionados.
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Mas como somos levados a agir e pensar segundo
regras pré-definidas sem questionar?
Existe todo um aparato social que controla nosso comportamento e nos faz “andar
na linha”. Então, mesmo quando nós não estamos pensando, estamos sendo
controlados.
Os dispositivos de controle social existem em diferentes formatos. Podem ser
formais ou informais:
• Dispositivos formais: são aqueles dados pelas leis e normas que são
institucionalizadas.
• Dispositivos Informais: são aqueles dados por regras que regem a conduta de
cada um, mas que não tem o peso de leis. São exemplos, as crenças, os valores
morais, as tradições e costumes. Aqui a família, a escola e a igreja ocupam os
principais lugares de produção e difusão dos valores sociais a serem seguidos.
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A mídia é um dos grandes exemplos de
controle social não formal da atualidade. Ela
exerce

o

controle

social

através

das

indicações de comportamento, conselhos e
modelos de atitudes a serem seguidos, a

custas de exclusão social para quem não
partilha dos comportamentos divulgados

como padrão.
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SOCIALIZAÇÃO - Durkheim
• 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.
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Para Durkheim o objeto de estudo da Sociologia são os FATOS SOCIAIS. São os

instrumentos e regras sociais e culturais que determinam as maneiras de
agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo.

os fatos sociais possuem três características básicas:

•São Exteriores (Existem independente da vontade do indivíduo);
•São Coercitivos (Realizam coerção para com aqueles que não o cumprem)
•São Gerais (São cumpridos por todos);
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01. QUAL O CONCEITO DE CONTROLE SOCIAL PARA A SOCIOLOGIA?

02. A educação é uma prática social que ocorre em todas as instâncias da sociedade
humana, portanto, constitutiva e constituinte das relações sociais. O Estado na sua
relação com a sociedade concebe e implementa políticas públicas de educação que
visam garantir a manutenção e reprodução de um determinado projeto de sociedade.
Nos marcos do capitalismo-liberal, NÃO é finalidade da educação escolar:
A)Reproduzir a sociedade e manter a divisão social.
B)Conscientizar os indivíduos, tendo como horizonte a formação de sujeitos críticos,
autônomos e emancipados.
C)Promover a democracia representativa com controle do poder econômico.
D)Garantir força de trabalho capacitada para o crescimento econômico.
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