
                                                                                                                                
 
 

Trilha de Aprendizagem 

 

AULA : 04 Processo de Socialização e Instituição Social 

 

  

SOCIOLOGIA 

Semana 04 

1ª 

série 

Prezados Estudantes Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná. Para ajudá-los em seus estudos, 

você está recebendo o resumo, dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos1 aula e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana 

Aula 04 
Olá, estudante! 
 
 Nas últimas aulas, retomamos as noções básicas da disciplina de Sociologia, vamos ver se vocês 
aprenderam. Tivemos contato com uma ciência que está presente no nosso dia a dia, que muitos de nós não 
tivemos a oportunidade de conhecermos, a Sociologia, vamos relembrar o que ela estuda? A sociologia é uma 
CIÊNCIA que estuda as relações sociais, mas o que é ciência e relações sociais? Vimos que podemos chamar de 
ciência tudo aquilo que pensamos? Não exatamente, o que pensamos, vimos nas aulas passadas as diferenças 
entre senso comum e ciência, lembram? Ah, entenderam, então a ciência que estuda a sociedade, a sociologia, 
tem métodos científicos para o melhor entendimento das relações sociais? Só retomando, porque devemos 
estudar a Sociologia? Devemos estudar a Sociologia para: “desnaturalizarmos” verdades pré-concebidas; E 
também para despertarmos nossa “Imaginação Sociológica” (Wright Mills), isto é, a capacidade de analisar nossas 
vivências cotidianas e estabelecer as relações entre elas e as situações mais amplas que nos condicionam e nos 
limitam, mas que também explicam o que acontece com nossa vida, lembraram das atividades reflexivas da aula 3? 
 A aula 4 teve como objeto principal trabalhar com o processo de socialização e dar uma breve introdução 
sobre as instituições sociais. Vamos lá então!!! Não nascemos sociais, nos tornamos sociais a partir do processo de 
socialização. O que vocês acham? Questão de difícil resposta, mas nos tornamos sociais a partir do processo de 
socialização. Mas o que significa esse processo? Desde o momento que somos expelidos do útero materno, 
passamos por um processo de aprendizagem e de “moldagem” para sermos aceitos socialmente. Aprendemos, a 
andar, a falar, a comer, a nos higienizar, a brincar, a mentir, entre outras coisas. Assim, significa o processo pelo 
qual os indivíduos formam a sociedade e são formados por ela. 
Entendi, a socialização é um processo de aprendizado que é iniciado quando nascemos e termina com a nossa 
morte, correto? Assim sendo, aprendemos a sermos sociais.  
  Ah, já estava me esquecendo, temos o processo de socialização primária: que acontece com a nossa 
família, grupo dos seus iguais (amigos) e o processo de socialização secundária: escola, os meios de comunicação 
(TV, INTERNET), ambiente de trabalho. 
 O outro processo de grande importância é o de interação social; ou seja, influência recíproca; a todo o 
momento influenciamos e somos influenciados por grupos e pessoas, não conseguimos viver sem interagir, 
precisamos desenvolver e receber afetos das pessoas, isto nos torna sociáveis. Ou seja, ao interagirmos estamos 
nos relacionando com as pessoas num determinado contexto social: família, escola, trabalho, etc. 
 Escreva  sobre a importância do processo de socialização primária para a ordem social. Vocês devem 
refletir sobre a importância da família para a sociedade.  
 
 
Lembre de registrar sua reflexão para entregar ao seu professor!!! 

Bom Estudo!!! 


