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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 disciplinando a sociedade e

submetendo os indivíduos a determinados
padrões sociais e princípios morais.
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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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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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EXERCITANDO:
01. Normalidade II – Quino
O Controle Social pode ser tomado como um conjunto de
penalidades e aprovações, chamadas também de
sanções. Estas são aplicadas aos indivíduos pela
sociedade para assegurar a conformidade das condutas
aos modelos estabelecidos. A imagem e o texto destacam
aspectos relativos:
A)aos anseios idealistas utópicos perante as convenções
sociais.
B)à natureza imitadora da maioria dos indivíduos diante
das instituições sociais.
C)à possibilidade de reação e reversão de processos
condicionantes.
D)à garantia de liberdade coletiva pelo uso da força.
E)às relações de poder presentes nas sociedades.
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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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03. Uma das importantes contribuições de Émile Durkheim foi sua teoria sobre
o fato social. Buscando uma relação entre o diálogo apresentado na tirinha e o
conceito de fato social, é correto afirmar que o diálogo apresentado na tirinha.
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A) se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua
individualidade, ela acaba agindo como todo mundo e, segundo a definição de
Durkheim, fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao
indivíduo, dotada de um poder de coerção.
B) não se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua
individualidade, ela acaba agindo como todo mundo e, segundo a definição de
Durkheim, fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao
indivíduo, dotada de um poder de coerção.

C) se relaciona com o fato social porque a filha pretende agir a partir da sua
individualidade e, segundo a definição de Durkheim, fato social seria toda maneira de
fazer ou de pensar, reconhecível pela particularidade do ser que não sofre influência
externa.
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PRÓXIMA AULA:
O QUE É POLÍTICA?

@keuricampelo
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