
 

 

 

Olá,estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Sociologia sobre a instituição escolar. Para 

ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

teremos 1 aula e vamos tratar sobre: 

 

 

 Na aula passada, estudamos a Instituição Social Família e na aula de hoje estudaremos a 

Instituição Escola. Lembram do conceito de Instituição Social? Não? Vamos relembrar: instituições 

sociais são estruturas que organizam a vida social. Elas são maneiras duradouras e legítimas de agir e 

pensar na sociedade. Elas exercem um controle social. Apesar das instituições serem duradouras, elas 

sofrem mudanças de acordo com as necessidades culturais, locais e políticas. As instituições sociais são 

responsáveis pela preservação e transmissão dos valores, das tradições e da cultura. Vamos relembrar o 

nosso esquema sobre este assunto: 

Instituição Social = Regras + Função. 

 Outra característica de grande importância sobre a Instituição Social Escolar é que ela também 

promove a estrutura da educação. A educação é necessária para a construção do conhecimento e os 

valores de todas as sociedades. Segundo Durkheim, a educação depende do desenvolvimento da 

ciência, da organização política e econômica e das atividades culturais de uma sociedade.  

 Agora vamos refletir sobre as características da Escola: Dentro dos espaços escolares, o 

processo de aprendizagem é múltiplo, seja pelo conhecimento curricular, seja pela troca de 

experiências. São nesses ambientes que a interação também acontece, proporcionando o contato para 

além dos muros escolares. 

“(...) tanto a sociedade política em seu conjunto, quanto o meio especial ao qual ela é mais particularmente 
destinada... Resulta da definição acima que a educação consiste em uma socialização metódica da jovem geração” 
(DURKHEIM, 2015, p. 14).  

 A escola é um agente de controle social tem como objetivo principal transmitir e fiscalizar a 

adequação dos indivíduos às normas e regras sociais. Para Bourdieu, a educação formal é reprodutora 

das contradições sociais e das desigualdades sociais e segue: “A educação é uma ação social ao mesmo 

tempo conservadora e inovadora: ela ajusta as gerações à ordem vigente e também dá subsídios para 

mudanças”. 

Para reforçar o que estudamos, realize as atividades que estão na lista de exercícios. 
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LISTA DE EXERCÍCIOS  AULA 6 

 

1- Defina Instituição Social. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2- Quais as características da Instituição Escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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