
 
 

 

 

1 

Filosofia / Sociologia 

 

Emile Durkheim 

 

Exercícios 

 

1. O objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é o fato social, que deve ser tratado como “coisa” e o 

sociólogo deve afastar suas prenoções e preconceitos. A construção durkheimiana do objeto de estudo da 

sociologia pode ser considerada: 

a) positivista, pois se fundamenta na busca de objetividade e neutralidade. 

b) dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador. 

c) kantiana, pois trata da “coisa em si” e realiza a coisificação da realidade. 

d) nietzschiana, pois coloca a “vontade de poder” como fundamento para a pesquisa. 

e) weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um sujeito. 

 

 

2. 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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3. “Solidariedade orgânica” e “solidariedade mecânica” são conceitos propostos pelo sociólogo francês 

Émile Durkheim (1858-1917) para explicar a ‘coesão social’ em diferentes tipos de sociedade. De 

acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, prevalece a 

‘solidariedade orgânica’, onde os indivíduos se percebem diferentes embora dependentes uns dos 

outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca 

do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que asseguram a coesão social e conduzir a 

uma situação de ‘anomia’. 

De acordo com os postulados de Durkheim, é CORRETO dizer que o conceito de “anomia” indica: 

a) a necessidade de todos demonstrarem solidariedade com os mais necessitados. 

b) uma situação na qual aqueles indivíduos portadores de um senso moral superior devem se 

colocar como líderes dos grupos dos quais fazem parte. 

c) a condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha 

as mesmas regras e normas e têm dificuldades para distinguir, por exemplo, o certo do errado e 

o justo do injusto. 

d) o consumismo exacerbado das novas gerações, representado pelo aumento do número 

de shopping centers nas cidades 

e) a solidariedade que as pessoas demonstram quando entoam cantos nacionalistas e patrióticos 

em manifestações públicas como os jogos das seleções nacionais de futebol. 
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4. Leia o texto a seguir: 

Acordei pensando... Que não agimos apenas por nosso desejo Que sempre fazemos as coisas 

pensando em outros... Que nossas ações só existem em relação a nossa família, vizinhança, cidade 

Que essas ações, de espírito coletivo, geram solidariedade Que quanto mais amor e relações existirem, 

mais coletivas serão nossas ações Que os desejos ocultos e egoístas camuflam a infelicidade de 

quem é incapaz de pensar no coletivo. 
Disponível em: http://manguevirtual.blogspot.com.br/search/label/POESIA 

 

Acerca dos aspectos que definem o objeto de estudo sociológico contido no texto, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) A coerção é uma característica importante para adaptar os indivíduos às regras da sociedade em 

que vivem. 

b) A educação dos indivíduos é uma forma utilizada pela sociedade para internalizar, nas pessoas, 

hábitos e costumes do grupo social. 

c) A ação individual é importante para a formação da coletividade, mas a vontade individual é 

fundamental para a constituição da solidariedade. Sem esta não existe sociedade. 

d) A generalidade é um aspecto importante nas ações coletivas, pois as regras e normas sociais são 

comuns a todos os membros de uma sociedade. 

e) As instituições sociais são responsáveis pela socialização e pelo controle das ações individuais. 

Elas ensinam os indivíduos a seguirem as regras sociais que lhes são exteriores. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tirinha acima, quase todas as pessoas possuem um comportamento similar. Nesse caso 

específico, pode-se dizer que o consumo se tornou, segundo a abordagem durkheimiana: 

a) Um fato social. 

b) Uma anomia social. 

c) Um erro social. 

d) Uma morte social. 

e) Uma modalidade social. 
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6. Para que o caso Paulo Coelho revele o modo como cultura erudita e indústria cultural se relacionam 

no Brasil, é preciso articular dois movimentos. Em primeiro lugar, tentar uma explicação para o 

sucesso do escritor, centrando a análise no pacto ficcional que seus livros propõem aos leitores. Em 

seguida, tentar entender seu fracasso em encontrar assento no domínio culto da literatura brasileira, 

expresso sobretudo na reação da crítica. Parto de uma dupla recusa: a da atribuição mecânica do 

sucesso comercial ao propósito de autoajuda (gênero editorial, não literário) num contexto de 

ultraindividualismo egoísta; e a do juízo de valor estético como critério absoluto do literário. 
PINHEIRO, F. A recusa acadêmica em entender Paulo Coelho. In: Folha de São Paulo, 20 jan. 2013. Adaptado. Disponível 

em: Acesso em 22 jan. 2013. 

A recusa evocada pelo autor do texto corresponde a uma importante consideração metodológica. 

Tomando como referência a metodologia proposta por Émile Durkheim, esse tipo de recusa está 

inserido na ideia de “tratar os fatos sociais como coisas” e corresponde a: 

a) Descartar sistematicamente todas as prenoções. 

b) Distinguir os fatos sociais normais dos patológicos. 

c) Dividir o fenômeno em quantas partes forem necessárias. 

d) Cuidar para que os fenômenos se apresentem isolados de suas manifestações individuais. 

e) Jamais tomar por objeto os fenômenos que não foram previamente definidos. 
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7. O sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917), em sua obra As Regras do Método Sociológico, 

ocupou-se em estabelecer o objeto de estudo da sociologia. Entre as constatações de Durkheim, está 

a de que o fato social não pode ser definido pela sua generalidade no interior de uma sociedade. Nessa 

obra, Durkheim elabora um tratamento científico dos fatos sociais e cria uma base para a sociologia 

no interior de um conjunto coeso de disciplinas sociais, visando fornecer uma base racional e 

sistemática da sociedade civil. 

Sobre o significado do fato social para Durkheim, é correto afirmar que 

a) os fenômenos sociais, embora obviamente inexistentes sem os seres humanos, residem nos 

seres humanos como indivíduos, ou seja, os fatos sociais são os estados mentais ou emoções 

dos indivíduos. 

b) os fatos sociais, parecem, aos indivíduos, uma realidade que pode ser evitada, de maneira que se 

apresenta dependente de sua vontade. Nesse sentido, desobedecer a uma norma social não 

conduz o indivíduo a sanções punitivas. 

c) a proposição fundamental do método de Durkheim é a de que os fatos sociais devem ser tratados 

como coisas, ou seja, como objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de forma 

natural, mas através da observação e da experimentação. 

d) Durkheim considera os fatos sociais como coisas materiais. Pode-se afirmar, portanto, que todo 

objeto de ciência é uma coisa material e deve ser abordado a partir do princípio de que o seu 

estudo deve ser abordado sem ignorar completamente o que são. 

e) os fatos sociais são semelhantes aos fatos psíquicos, pois apresentam um substrato semelhante 

e evoluem no mesmo meio, de maneira que dependem das mesmas condições. 
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8. Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das Ciências Sociais e entre as suas diversas obras 

se destacam “As Regras do Método Sociológico”, “O Suicídio” e “Da Divisão do Trabalho Social”. Sobre 

este último estudo, é correto afirmar que 

a) a divisão do trabalho possui um importante papel social. Muito além do aumento da 

produtividade econômica, a divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de um 

tipo específico de solidariedade.    

b) a solidariedade mecânica é o resultado do desenvolvimento da industrialização, que garantiu uma 

robotização dos comportamentos humanos.    

c) a solidariedade orgânica refere-se às relações sociais estabelecidas nas sociedades mais 

tradicionais. O nome remete ao entendimento da harmonia existentes nas comunidades de menor 

taxa demográfica.    

d) indiferente dos tipos de solidariedade predominantes, o crime necessita ser punido por 

representar uma ofensa às liberdades e à consciência individual existente em cada ser humano 

e) a consciência coletiva está vinculada exclusivamente às ações sociais filantrópicas 

estabelecidas pelos indivíduos na contemporaneidade, não tendo nenhuma relação com 

tradições e valores morais comuns.  
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Gabarito 

1. A 

Durkheim é grandemente influenciado pelo positivismo de Comte e propõe uma ciência social pautada nos 

padrões das ciências naturais, voltadas para a objetividade e neutralidade do pesquisador e da atuação 

científica. 

 

2. D 

Durkheim, assim como os demais sociólogos de sua época, buscava fazer da sociologia uma disciplina 

científica, visto que seria através desta análise que o homem compreenderia melhor a sociedades e os 

impactos por ela sofridos. Esse pensamento foi inspirado na visão positivista de Auguste Comte em fazer da 

disciplina uma ciência. 

3. C 

A anomia é um distanciamento ou ausência das normas, padrões e valores de uma sociedade, quando 

o indivíduo não se vê comtemplado pela solidariedade vigente levando a uma situação de dissolução 

da coesão social. 

4. C 

A alternativa C está em desacordo com as demais. A sociologia inspirada nos estudos de Émile 

Durkheim procura compreender a influência da sociedade no indivíduo e não o inverso. Ou seja, por essa 

perspectiva (que não necessariamente é a mesma de todos os autores da sociologia), é a coletividade 

que influencia a ação individual, e não o inverso. 

 

5. A 

O consumo nas sociedades capitalistas passa a ser uma forma de construir relações e interações. 

Torna-se comum a aquisição de produtos e serviços em profusão, mesmo que sem necessidade. Isso 

ocorre porque esses são os valores da sociedade capitalista, sendo assim esse um caso de fato social 

e não de anomia ou qualquer outro problema na análise sociológica de Durkheim. 

 

6. A 

 O sociólogo, quando rejeita certas explicações tradicionais para analisar um fenômeno, está 

justamente descartando as prenoções que podem interferir na sua abordagem sociológica. Sendo 

assim, somente a alternativa [A] está correta.  

 

7. C 

É famosa a frase de Durkheim de que “os fatos sociais devem ser tratados como coisas”. Nessa 

perspectiva, Durkheim pretende garantir a objetividade da análise sociológica, considerando os 

fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos e exercendo coerção sobre eles. 

 

8. A 

A divisão do trabalho é importante por favorecer a coesão social e a solidariedade. Em sociedades 

tradicionais, a solidariedade é do tipo mecânico, enquanto que em sociedades modernas o que existe é 

a solidariedade de tipo orgânico. Vale ressaltar que as alternativas [D] e [E] explicam, de forma incorreta, 

a função do crime e o conceito de consciência coletiva. 


