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PRODUTO DA SOCIEDADEINDIVÍDUO

SOCIEDADE PRECEDE O INDIVÍDUO

AS IDEIAS DE DURKHEIM SOBRE A SOCIEDADE
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1. (UFU 2015) A concepção da Sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato
social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma Sociologia objetiva e
científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social.
(ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 336).
Em vista do exposto, assinale a alternativa correta.

a) Durkheim demonstrou que o fato social está desconectado dos padrões de
comportamento culturais do indivíduo em sociedade e, portanto, deve ser usado para
explicar apenas alguns tipos de sociedade.
b) Segundo Durkheim, a primeira regra, e a mais fundamental, é considerar os fatos
sociais como coisas para serem analisadas.
c) O estado normal da sociedade para Durkheim é o estado de anomia, quando todos os
indivíduos exercem bem os fatos sociais.
d) A solidariedade orgânica, para Durkheim, possui pequena divisão do trabalho social,
como pode ser demonstrada pela análise dos fatos sociais da sociedade.
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2. (UEL 2011) O positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social,
destacando-se, entre seus principais teóricos, Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre
a concepção de conhecimento científico, presente no positivismo do século XIX, é
correto afirmar:

a) A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais,
razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico.

b) Os fatos sociais fogem à possibilidade de constituírem objeto do conhecimento
científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do
conhecimento e a neutralidade científica.
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c) Apreender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o
materialismo histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as
investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais.

d) A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que
demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições
forjadas historicamente.

e) O papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à
compreensão da sociedade os valores por ele assimilados durante o processo de
socialização obtido no seio familiar.
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3. (ENEM 2016) A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses
filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do
campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões
são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames
sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma
realidade tão complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e tão
apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. (DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de

sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000). O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em
construir uma sociologia com base na

A) vinculação com a filosofia como saber unificado.
B) reunião de percepções intuitivas para demonstração.
C) formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.
D) adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais.
E) incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político.
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Max Weber, sociólogo alemão, nasceu em 21/04/1864 em Erfurt e morreu em
14/06/1920, em Munique, vítima de pneumonia aguda.
Período histórico em que viveu: Unificação alemã com Bismarck (1871), I
Guerra Mundial (1914-1918).
Principais Livros: A ética protestante e o espírito do capitalismo; Economia e
sociedade, além de inúmeros ensaios publicados em coletâneas sobre o autor.
De Família alemã, burgueses liberais e protestantes.

Max Weber (1864 – 1920)
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Max Weber, diferentemente dos estudiosos anteriores, focou seus
estudos nos indivíduos e suas ações. Defendia que o indivíduo tinha
vontade própria, e, por isso, acreditava que para compreender a vida
em sociedade era preciso entender o que estava levando o indivíduo
a agir de determinada maneira.
Weber desenvolveu o conceito de ação social: “uma ação que,
quanto a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao
comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso”.
Weber acreditava que era preciso compreender os indivíduos em suas
relações sociais, para compreender a sociedade.
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O que é Sociologia, para Weber? Sociologia é uma “ciência que
pretende compreender interpretativamente a ação social e assim
explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos”.
SOCIOLOGIA COMPREENSIVA
A realidade social não é única como no Positivismo.
Devemos ter uma perspectiva histórica das sociedades a serem
analisadas (cada sociedade é particular).
Devemos compreender o que é valioso aos integrantes da sociedade
(Cultura).
A objetividade é impossível nas ciências sociais.
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