
 

 

Tarefa 16 professor Gilberto 
 
01. Vamos ler o seguinte trecho de texto: 

É, assim, imprescindível debater com a sociedade um outro conceito de currículo e escola, com novos 
parâmetros de qualidade. Uma escola que seja um espaço e um tempo de aprendizados de socialização, de 
vivências culturais, de investimento na autonomia, de desafios, de prazer e de alegria, enfim, do 
desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões. Essa escola deve ser construída a partir do 
conhecimento da realidade brasileira. Nesse processo, é preciso valorizar os avanços e superar as lacunas 
existentes no projeto político-pedagógico, ou seja, melhorar aquilo que pode ser melhorado. 
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de políticas de educação infantil e 
ensino fundamental. Coordenação geral do ensino fundamental. Orientações gerais. 

Brasília, 2004. p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/noveanorienger.pdf>. Acessado em: 
26/05/2012. 

A partir do texto citado podemos estabelecer que: 
a) A escola é a única instituição para que as crianças aprendam e interiorizem as normas e regras que o 

processo de socialização tem para nos transmitir. 
b) A escola não tem a obrigação de considerar dimensões ou problemáticas externas, já que é somente 

responsável por aquilo que acontece nas salas de aula e por ensinar o conteúdo curricular 
estabelecido. 

c) A transmissão de conhecimentos sociais, de regras, comportamentos, respeito e atitudes corretas para 
as crianças acontece no espaço da escola de maneira exclusiva e unilateral do professor para a 
criança, já que, quando entram na escola, elas desconhecem as maneiras apropriadas de se 
comportar. 

d) A escola é uma das instituições que fazem parte do processo de socialização e, precisamente por isso, 
deve ser sensível às problemáticas externas, pois as crianças convivem com diversas realidades 
econômicas e culturais. 

 
02. Ao longo da aula trabalhamos sobre o processo de socialização. Estabelecemos determinadas 

características dele, assim como as maneiras nas quais nós o experimentamos. Levando em conta as 
informações referidas e utilizando como inspiração a imagem aqui colocada, podemos compreender: 

 
a) Para se converter num adulto responsável é preciso deixar para trás as ideias e pensamentos infantis, 

já que é necessário assumir outras responsabilidades. 
b) O tipo de adulto que somos depende, em grande parte, do tipo de criação que tivemos quando criança, 

ou seja, os valores que aprendemos, as atividades que praticamos, as pessoas que conhecemos, etc. 
c) Todos os adultos gostariam de se comportar como crianças, de maneira livre e sem respeitar as 

normas, mas não podem fazê-lo por coações externas que os obrigam a se comportar de outras 
maneiras. 

d) Quando alcançamos a fase adulta, temos por finalizado o processo de socialização, tendo assim já 
assimilado e interiorizado todo o conhecimento social sobre as normas, valores, costumes, etc. 

 
03. Em que consiste, do ponto de vista sociológico, o processo de socialização? 


