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O avanço da ordem econômica mundial capitalista nas sociedades modernas 
trouxe consigo muitas transformações nos papéis das instituições sociais bem como 
acarretou na extinção de outras, por exemplo, a escravidão no Brasil, que perdurou 
quase quatro séculos até a abolição, em 1888. Émile Durkheim (1858-1917) definiu 
a instituição social como sendo todas as crenças e modos de proceder estabelecidos 
pela coletividade. 

Para esse sociólogo, a sociologia é “[...] a ciência das instituições sociais, de 
sua gênese e de seu funcionamento” (DURKHEIM, 2007, p. 30). Família, escola, 
Estado, igrejas, partidos políticos são instituições sociais tendo em vista que operam 
sobre os indivíduos. Nesse sentido, os sociólogos contemporâneos Peter L. Berger e 
Brigitte Berger (2004, p. 193) afirmam que a instituição social funciona como 
instrumento de regulação e controle das atividades de seus membros, um “[...] 
padrão de controle, ou seja, uma programação da conduta individual imposta pela 
sociedade”. 

A escola, por exemplo, inserida em um mundo cada vez mais globalizado, é 
entendida como instituição social responsável por promover, reproduzir e viabilizar 
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a transmissão dos conhecimentos e habilidades de uma geração para a outra. O 
professor e pesquisador Henry Giroux (2019) trouxe, em uma entrevista ao jornal El 

País, alguns apontamentos acerca dos ataques que as instituições escolares vêm 
sofrendo e afirmou se tratar, na verdade, de uma crise da democracia. 
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