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Durkheim e os fatos sociais 

 

Resumo 

 

Émile Durkheim (1858 – 1917) foi um sociólogo francês que estabeleceu, pela primeira vez, a 

Sociologia como uma disciplina acadêmica, e que é considerado um dos três sociólogos clássicos, junto de 

Max Weber (1864 – 1930) e Karl Marx (1818 – 1883). Pelo seu pioneirismo, buscou delimitar o objeto de 

estudo da Sociologia e o método adequado para explicar os fenômenos sociais. 

Ele acreditava, em grande medida, que todos os fenômenos que ocorrem no âmbito de uma sociedade 

possuem um significado para o todo social, transformando-se no precursor do chamado funcionalismo, tese 

sociológica segundo a qual todas as práticas sociais possuem uma função na sociedade, assim como cada 

órgão humano possui uma função para o organismo do indivíduo como um todo. O funcionalismo ou método 

comparativo defendido por Durkheim nada mais é do que uma adaptação do método experimental das 

Ciências Naturais a serviço da análise da realidade social. O método experimental parte da observação de 

certos fenômenos a fim de encontrar regularidades (leis) que possam contribuir para a formulação de 

generalizações. De maneira análoga, o funcionalismo durkheimiano defende que toda e qualquer fenômeno 

social possui uma significação para a sociedade como um todo, ou seja, que não há fenômenos sociais 

isolados, irracionais ou sem significado, mas todos eles estão integrados nesse grande organismo que é o 

sistema social. Desde já, podemos compreender que Durkheim, diferentemente, por exemplo, de Max Weber, 

considera que há uma primazia da sociedade em relação ao indivíduo, o que tentaremos esclarecer na 

sequência através do seu conceito fundamental de fato social. 

A questão que os sociólogos clássicos buscam responder é, em linhas gerais, se o agente 

fundamental dos fenômenos sociais é o indivíduo ou a sociedade. Em outras palavras, é a organização social 

que age e molda a conduta dos indivíduos que pertencem a esse todo social ou, inversamente, são os 

indivíduos que agem e determinam a própria estrutura social? Segundo 

Durkheim, há uma série de fatores dentro de uma sociedade que podem ser analisados e 

compreendidos pela ciência independentemente das consciências dos indivíduos que a ela pertencem, a isso 

ele deu o nome de fatos sociais. O que constitui uma sociedade, portanto, são exatamente esses fatos sociais, 

que a tornam passível de descrição, interpretação e explicação pela sociologia enquanto ciência. 

Os fatos sociais são justamente as regras ou normas coletivas que acabam se impondo de maneira 

coercitiva aos indivíduos. Podemos, então, listar três elementos característicos dos fatos sociais segundo 

Durkheim: Eles são exteriores ao indivíduo, eles são coercitivos e são gerais. Sua exterioridade pode ser 

explicada na medida em que não está no poder do indivíduo modificar, através meramente de sua vontade, 

as regras sociais às quais está submetido. Eles são coercitivos porque há punições e sanções para aqueles 

que não obedecem às regras. Por fim, eles são gerais no sentido de que devem ser observados por todos 

aqueles que fazem parte de certo grupo social. 
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Exercícios 

 

1. Durkheim expõe três características fundamentais para distinguir o fato social. São elas:  

a) legitimidade, coerção social, individualidade 

b) coercitividade, exterioridade, generalidade 

c) identidade, universalismo, humanismo 

d) generalidade, solidariedade, anomia 

e) universalismo, legitimidade, generalidade 

 
 

2. De acordo com Florestan Fernandes: 

A concepção fundamental de ciência, de Émile Durkheim (1858-1917), é realista, no sentido de defender 

o princípio segundo o qual nenhuma ciência é possível sem definição de um objeto próprio e 

independente.  
FERNANDES, F. Fundamentos empíricos da explicação sociológica. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 1967. p. 73. 

 

Assinale a alternativa que descreve o objeto próprio da Sociologia, segundo Emile Durkheim (1858-

1917). 

a) O conflito de classe, base da divisão social e transformação do modo de produção. 

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

c) A ação social que define as inter-relações compartilhadas de sentido entre os indivíduos. 

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

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

 

3. Segundo Durkheim, quando um fato põe em risco o consenso, a adaptação e a evolução da sociedade, 

estamos diante de uma sociedade doente. Considerando essa informação, explique o que é fato normal 

e o que é fato patológico para Durkheim. 

 

 

4. Émile Durkheim considera o fato social o objeto de estudo da Sociologia e propõe regras para explicá-

lo. Duas dessas regras são formuladas da seguinte maneira: 

I. A causa determinante de um fato social deve ser buscada entre os fatos sociais anteriores, e não 

entre os estados de consciência individual. 

II. A função de um fato social deve ser sempre buscada na relação que mantém com algum fim 

social. 
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. 5. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1968. p. 102. 

 

Com base nas regras (I) e (II) e nos conhecimentos sobre o fato social, explique como se dá a relação 

entre indivíduo e sociedade para Durkheim. Exemplifique essa relação. 
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5. De acordo com Durkheim, para se garantir a objetividade do método científico sociológico, torna-se 

necessário que o pesquisador mantenha certa distância e neutralidade em relação aos fatos sociais, 

os quais devem ser tratados como “coisas”. 

Considerando a frase anterior, assinale a alternativa correta sobre fato social. 

a) Corresponde a um conjunto de normas e valores que são criados diretamente pelos indivíduos 

para orientar a vida em sociedade. 

b) Corresponde a um conjunto de normas e valores criados exteriormente, isto é, fora das 

consciências individuais. 

c) É desprovido de caráter coercitivo, uma vez que existe fora das consciências individuais. 

d) É um fenômeno social difundido apenas nas sociedades cuja forma de solidariedade é orgânica. 

 

 

6. Os fatos sociais são definidos por Émile Durkheim, um dos fundadores da Sociologia, como o objeto 

fundamental dessa ciência. Sobre esse conceito, assinale o que for correto.  

(01) Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, possuindo existência concreta que ultrapassa as 

vontades e pensamentos dos membros de uma sociedade, tomados isoladamente.  

(02) Os fatos sociais são coercitivos, portanto, exercem pressão sobre os indivíduos com o objetivo de 

submetê-los às suas determinações, normas e regras.  

(04) Os fatos sociais são anteriores aos membros das coletividades, pois já existem antes da chegada 

de cada um dos indivíduos e, provavelmente, continuarão a existir após a sua morte.  

(08) A coerção exercida pelos fatos sociais é apenas de natureza física, ou seja, manifesta-se somente 

pela ameaça de castigos corporais ou pela privação da liberdade.  

(16) Os fatos sociais não se aplicam à totalidade dos membros de uma sociedade. Estão excluídos do 

seu alcance de sujeição e determinação os membros dos grupos intelectual e economicamente 

dominante. 

Soma: (        )  

 

 

7. Quando crianças brincam e brigam entre si; quando jovens se reúnem para jogar videogame ou se 

encontram na balada, riem, dançam e ficam; quando velhos se encontram em clubes de terceira idade 

e relatam suas experiências de vida, namoram e dançam podemos falar de socialização? Por quê? 
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8. Émile Durkheim (1858-1917) é considerado, por muitos estudiosos, o fundador da sociologia como 

ciência independente das demais ciências sociais. Sua contribuição foi fundamental, pois, por meio do 

estabelecimento de regras e de métodos próprios, determinou o objeto da sociologia e formulou alguns 

conceitos importantes para compreender a sociedade. Com relação a esse assunto, analise os itens a 

seguir: 

I. A sociedade prevalece sobre o indivíduo, pois as regras e as normas sociais são construídas 

exteriormente às consciências individuais. 

II. A sociologia tem como principal objeto de estudo a compreensão dos fatos sociais. 

III. Fatos sociais podem ser definidos como “coisas”, ou seja, são maneiras de agir, pensar e sentir 

construídas coletivamente e que orientam a vida dos indivíduos em sociedade. 

IV. Os fatos sociais são dependentes dos indivíduos e dotados de poder coercitivo. 

V. As instituições sociais, como a Igreja, o Exército e a família, são importantes para compreender 

como as normas sociais são consolidadas fora dos indivíduos. 

Estão CORRETOS 

a) I, II, III e IV, apenas. 

b) I, II, III e V, apenas. 

c) II, III e V, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

 

9. Considerando a abordagem sociológica da sociedade, assinale o que for correto. 

(01) Os fatos que são coletivos, coercitivos e exteriores ao indivíduo são considerados sociais e podem 

gerar análises sobre a sociedade. 

(02) Ao observar o sentido da ação do indivíduo, é possível compor um quadro de probabilidades que 

conduzem à compreensão das formas de organização social. 

(04) É possível analisar a emergência da sociedade capitalista, observando as relações de 

reciprocidade estabelecidas entre o indivíduo e a sociedade. 

(08) A abordagem sociológica da sociedade capitalista foi constituída de forma autônoma, tendo pouca 

relação com as transformações provocadas, por exemplo, pela Revolução Industrial. 

(16) Ao promover uma análise crítica e instruída da sociedade, a perspectiva sociológica contraria 

interesses, concepções, explicações e convicções de determinados grupos. 

Soma: (        ) 
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10. Na obra As regras do método sociológico, Émile Durkheim estabelece sua metodologia de análise e 

define o fato social como objeto de estudo da sociologia, ressaltando o papel dessa ciência na 

sociedade contemporânea e na relação entre indivíduo e sociedade. Em um trecho da obra, lê-se: 

 

Não estou obrigado a falar o mesmo idioma que meus compatriotas, nem a empregar as mesmas 

moedas legais; mas é impossível agir de outra maneira. Minha tentativa fracassaria lamentavelmente, 

se procurasse escapar dessa necessidade. Se sou industrial, nada me proíbe de trabalhar utilizando 

processos e técnicas do século passado; mas, se o fizer, terei a ruína como resultado inevitável. Mesmo 

quando posso realmente me libertar dessas regras e violá-las com sucesso, vejo-me sempre obrigado 

a lutar contra elas. 
DURKHEIM, É. As regras do método sociológico. 5. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968. p. 3. 

Com base no enunciado e nos conhecimentos sobre o método sociológico, responda aos itens a seguir. 

a) Quais características definem o "fato social"? Qual delas é preponderante no trecho selecionado? 

b) Segundo Durkheim, explique "consciência coletiva" e "consciência individual". 
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Gabarito 

 

1. B  

A afirmativa B está correta porque apresenta três elementos componentes da teoria sociológica de 

Durkheim, ao passo que as demais questões não os apresentam (ou apresentam misturados a 

elementos estranhos). Assim, para Durkheim, o fato social é caracterizado por ser coercivo (há uma 

imposição da sociedade sobre o indivíduo, prevalecendo ela sobre ele), exterior (vêm de fora, pois, 

as questões de esfera íntima e que só valem para o indivíduo não constituem fatos sociais), geral (tem 

efeito sobre todos, não há como um fato social valer para uma pessoa e não para outra, porque a 

sociedade se impõe a todos). 

 

2. B  

O conflito de classes é objeto da sociologia na teoria marxista. A ação social é o objeto da análise 

sociológica de Weber. A sociedade como produto da vontade de indivíduos que agem independentes faz 

parte de ideais liberais em uma sociedade em que predomina o individualismo. Por fim, a cultura é objeto 

de análise principal da antropologia, em uma vertente chamada culturalismo. Portanto, a alternativa 

correta é a B: Durkheim entendia como objeto da sociologia o fato social. 

 

3. Espera-se que o aluno contemple alguns conceitos de integração social / coesão / consciência coletiva 

ou generalidade / coesão / consciência coletiva; tanto para o fato social normal quanto o patológico, 

acrescido da discussão sobre conduta, valores, moralidade. 

 

4. Para Durkheim, há predominância da sociedade sobre o indivíduo, e o fato social não é apenas a soma 

dos comportamentos individuais, pois ele é dotado de natureza própria. O indivíduo, ao agir, pensar e 

sentir, segundo o autor, expressa fatos sociais anteriores e suas condutas estão relacionadas também a 

fins e a fatos sociais posteriores. Assim, agir em sociedade, mesmo em benefício próprio, significa 

adotar comportamentos coletivos e não meramente individuais. As maneiras de ser, pensar e sentir, 

expressando-se através da moral, da religião, da educação, da produção e do consumo, da política, dos 

costumes, dos gostos, da moda etc., são socialmente determinadas e configuram os exemplos dessa 

relação. 

 

5. B  

A afirmativa A está errada porque os fatos sociais não são criados pelos indivíduos isoladamente para 

orientar a vida social, mas sim pela sociedade para orientar a conduta individual que terá reflexo social; 

a afirmativa C está errada porque os fatos sociais são coercitivos, eles buscam indicar um modo de 

comportamento em sociedade; por fim, a alternativa D está errada porque os fatos sociais estão 

presentes em qualquer tipo de organização social, seja nas de tipo orgânico ou nas de tipo mecânico, 

usando as classificações de modo de solidariedade criadas por Durkheim. 

 

6. 01 + 02 + 04 = 07 

(01) e (02) Corretas. Os fatos sociais ultrapassam a individualidade porque são instituídos pelo coletivo, 

por meio da coerção social.  

(04) Correta. Os fatos sociais antecedem e sucedem o indivíduo, sendo característica da própria 

sociedade.  

(08) Incorreta. A coerção dos fatos sociais é principalmente realizada sobre a psicologia do indivíduo, 

isto é, de natureza interior.  
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(16) Incorreta. Os fatos sociais alcançam todos os indivíduos indistintamente. Os dos grupos intelectual 

e economicamente dominantes podem até compreender a dominação, mas dificilmente poderão 

fugir a ela sem pagar um preço de ordem social. 

 

7. Sim, pois há: 

• Interação social. 

• Aprendizagem. 

• Desenvolvimento e reprodução de valores sociais. 

• Troca de experiência e reciprocidade. 

 

8. B 

Apenas a afirmativa IV está incorreta, pois os fatos sociais são independentes dos indivíduos. Durkheim 

é considerado o pai da sociologia pois foi o teórico que fez o recorte metodológico dessa ciência: definiu 

qual seria seu objeto e como ele poderia ser estudado. Sua perspectiva era de que a sociedade deveria 

ser investigada como uma coisa que existe externamente ao indivíduo. Ao mesmo tempo, no raciocínio 

do teórico, ela possuía um poder coercitivo, e os indivíduos seriam subjugados pela vida social e pelas 

instituições. 

 

9. 01 + 02 + 04 + 16 = 23 

(01) Correta. A questão faz referência a três características do fato social: coletividade, exterioridade e 

coercitividade. 

(02) Correta. As ações sociais buscam algum fim e na descoberta deste podemos perceber as formas 

de organização social. 

(04) Correta. A forma como as ações sociais se dão entre o indivíduo e a sociedade nos mostra o tipo 

de sociedade que estamos analisando. Na sociedade capitalista, a mediação pelo dinheiro é o 

grande definidor. 

(08) Incorreta. A Revolução Industrial tem grande importância na definição e interpretação da sociedade 

capitalista, pois é pela indústria que temos pela primeira vez em grande escala o fenômeno da troca 

de mão de obra por dinheiro e o surgimento de uma produção e de um consumo em massa. 

(16) Correta. A análise sociológica deve ser independente das interpretações que os membros 

individuais ou coletivos da sociedade usam para interpretar a si mesmos.    

 

10.  

a) Características do "fato social": generalidade, coercitividade e exterioridade. O que prepondera no 

trecho é a coercitividade. 

b) "Consciência coletiva" é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma 

mesma sociedade, formando um sistema com vida própria, que exerce uma força coercitiva sobre 

os seus membros. "Consciência individual" é o que cada pessoa tem de particular e que faz com que 

um indivíduo seja diferente dos demais; encontra-se submetida à consciência coletiva. 

 

 


