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Para Durkheim, um fenômeno quando agride os preceitos morais, pode ser
considerado normal desde que encontrado na sociedade de forma
generalizada desde que não coloque em risco a integração social..

Considerou o crime um fato social
normal porque é encontrado em
todas as sociedades e serve de
parâmetro para a sociedade. Se o
crime põe em risco a integração social
é considerado patológico
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ANOMIA

Carência de regulamentação social, ausência de
regras sociais. As crises econômicas e conflitos
capital-trabalho se devem a uma situação de
anomia..

Atribui essa crise moral às mudanças rápidas ocorridas na
sociedade no final do século XIX e ao descompasso entre o
avanço material e as normas morais e jurídicas.
Ao estudar o suicídio, refere-se ao suicídio anômico que
acontece devido ao enfraquecimento das regras morais.

Tal estado de anomia se deve à própria sociedade que
apresenta uma situação de desregramento levando os
indivíduos a perderem a noção dos fins individuais e dos limites
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CONCLUSÃO

A Sociologia tem por finalidade não só explicar a sociedade como também encontrar
soluções para a vida social.

Trata-se apenas de conhecer os seus problemas e de buscar uma solução científica
para eles: curar as suas doenças.

Os problemas sociais não se resolveriam dentro de uma luta política e sim através da

ciência, ou seja, da Sociologia.

Foi com Durkheim que a Sociologia passou a ser considerada propriamente uma
ciência, dotada de um objeto especifico, os fatos sociais, e de uma metodologia.
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A tarefa da Sociologia é compreender o funcionamento da sociedade capitalista

de modo objetivo, para observar, compreender e classificar as leis sociais,

descobrir as que são falhas e corrigi-las por outras mais eficientes.

Durlkheim, ao lado de Marx e Weber, representa uma contribuição importante
para a Sociologia e para as Ciências Sociais de modo geral. Sua construção
metodológica permanece obrigatória aos pesquisadores do campo social,
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