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Emile DurKheim e o estatuto da cientificidade da sociologia

OBRAS DE EMILE DURKHEIM:

•As Regras do Método Sociológico (1895)
Construir um método

•A divisão do trabalho social (1893)
Objeto da Sociologia

•O Suicídio (1895) 
Aplicação do Método

CAMPO DE INVESTIGAÇÃO:

•Desenvolve um método próprio da
sociologia;

•Precisa do seu objeto de
investigação;

•Desenvolve a aplicabilidade do
método.
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O conceito de Solidariedade: harmonia entre os indivíduos. 



4

OBS.:
Para Durkheim os
princípios da divisão
do trabalho são mais
morais do que
econômicos. São os
fatores que unem os
indivíduos numa
sociedade, pois geram
um sentimento de
solidariedade entre
aqueles que realizam
as mesmas funções.

https://www.todamateria.com.br/durkheim/
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Assim como as formas de coesão e solidariedade, o suicídio, para Durkheim, também é
um fato social. Segundo o sociólogo, o suicídio repete-se em todas as sociedades, sendo
modificadas apenas as motivações e os seus índices de uma sociedade para a outra.

O que interessa à sociologia sobre o suicídio é a análise de todo o processo social, dos
fatores sociais que agem não sobre os indivíduos isolados, mas sobre o grupo, sobre o
conjunto da sociedade.

Para o sociólogo francês, existem três tipos fundamentais de suicídio:

O suicídio
A causa para todos os tipos de suicídios são sociais, de acordo com Durkheim.
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•Suicídio egoísta: o indivíduo passa a sofrer por não ver mais sentido em sua própria
vida. De modo que não há sentido em continuar sofrendo por uma sociedade que não
o compreende como indivíduo.

•Suicídio altruísta:pessoa encontra-se disposta a tirar a sua própria vida em nome de
um objetivo que, em seu julgamento, será bom para a coletividade. Podemos citar o
exemplo dos pilotos kamikaze japoneses que, na Segunda Guerra Mundial, com a falta
de projéteis, lançavam seus próprios aviões nos alvos, causando suas próprias mortes.

•Suicídio anômico: comum em períodos de crise financeira, política e de valores, esse
tipo de suicídio é provocado por uma desordem social que leva a uma desordem
psíquica no indivíduo. Esse que, muitas vezes, era detentor de muitos bens e de uma
estrutura de vida estável até perder toda a ordem financeira e/ou psicológica que
possuía. No momento da perda e sem saber lidar com a nova situação, o indivíduo
provoca a sua própria morte.
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“Funcionalismo”: acredita que toda e qualquer ação de um indivíduo possui
uma função direcionada dentro da sociedade, ou seja, as ações partem de
experiências e práticas coletivas. Para Durkheim, a consciência coletiva
determina a consciência individual.

CONSCIÊNCIA 
COLETIVA 

SOCIEDADE
( INDIVÍDUO ) 

CONSCIÊNCIA 
INDIVIDUAL 
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1. Segundo Émile Durkheim “[...] constitui uma lei da história que a solidariedade
mecânica, a qual a princípio é quase única, perca terreno progressivamente e que a
solidariedade orgânica, pouco a pouco, se torne preponderante”.

Fonte: DURKHEIM, É. A Divisão Social do Trabalho, In Os Pensadores. Tradução de Carlos A. B. de Moura. São Paulo: Abril Cultural, 
1977, p. 67.

Por esta lei, segundo o autor, nas sociedades simples, organizadas em hordas e
clãs, prevalece a solidariedade por semelhança, também chamada de
solidariedade mecânica. Nas organizações sociais mais complexas, prevalece a
solidariedade orgânica, que é aquela que resulta do aprofundamento da
especialização profissional.

De acordo com a teoria de Durkheim, é correto afirmar que:
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A) As sociedades tendem a evoluir da solidariedade orgânica para a solidariedade
mecânica, em função da multiplicação dos clãs.

B) Na situação em que prevalece a solidariedade mecânica, as sociedades não
evoluem para a solidariedade orgânica.

C) As sociedades tendem a evoluir da solidariedade mecânica para a solidariedade
orgânica, em função da intensificação da divisão do trabalho.

D) Na situação em que prevalece a divisão social do trabalho, as sociedades não
desenvolvem formas de solidariedade.

E) Na situação em que prevalecem clãs e hordas, as sociedades não desenvolvem
formas de solidariedade e, por isso, tendem a desaparecer progressivamente.
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02. Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile
Durkheim.

A) A cultura, resultado das relações de produção e da divisão social do trabalho.

B) O fato social, exterior e coercitivo em relação à vontade dos indivíduos.

C) O conflito de classes, base da divisão social e transformação do modo de
produção.

D) A sociedade, produto da vontade e da ação de indivíduos que agem
independentes uns dos outros.

E) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os
indivíduos.
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03. Segundo Èmile Durkheim (1858-1917), os costumes e as ideias existentes na
sociedade não fomos nós, individualmente, que fizemos. São produtos da vida em
comum e exprimem as necessidades sociais. São mesmo, na sua maior parte, obras de
gerações passadas.
Segundo as reflexões do autor sobre esse tema, marque a alternativa INCORRETA:

A) Cada sociedade dispõe de certas regras, normas e leis que existem
independentemente dos indivíduos e fazem com que a sociedade se perpetue.

B) As leis e regras sociais existem fora da consciência individual, pairam como que
acima de todos, formando uma consciência coletiva que a todos permeia.

C) Os costumes e normas solidificam-se em instituições sociais e essas, por sua vez, são
todas as crenças e comportamentos instituídos e essenciais para a coletividade.

D) As transformações das regras e normas sociais ocorrem de forma dialética, em que o
processo de mudanças é condicionado principalmente pela interação dos indivíduos
na ação-reflexão-ação.



Gabarito:

1) C

2) B

3) D 
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Durkheim define fato social como os instrumentos sociais e culturais que
determinam as maneiras de agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo. Assim,
o fato social o obriga a se adaptar às regras da sociedade.

Dessa forma, qual relação podemos estabelecer entre Divisão social do trabalho ,
Solidariedade e Suicídio?

@keuricampelo


