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1. A Sociologia surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise
social na Europa. Émile Durkheim não deixou de ser influenciado por esse
contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da Sociologia uma
disciplina científica capaz de criar repostas aos desafios enfrentados pela
sociedade moderna.
Entre os desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho,
entendida pelo autor como um exemplo dos efeitos de um estado de anomia,
caracterizado pela ausência de instituições capazes de exercerem um poder
moral sobre os indivíduos.
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2. Fato social são formas de pensar, de sentir e de agir que a sociedade impõe aos
indivíduos. Eles têm as seguintes características: generalidade, exterioridade e
coercitividade. São exemplos de fato social:

• A escola é um fato social e – como instituição – cumpre um relevante papel na
formatação do comportamento individual em consonância com as regras e valores
presentes na consciência coletiva.

• A arquitetura de nossas casas constitui um fato social, na medida em que seguimos
padrões e obedecemos a um senso estético exterior às nossas consciências
individuais.

• O sistema eleitoral é um fato social, porque pertence à esfera da vida política.
• As leis de trânsito são um fato social, porque mostra a força do Estado.
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3. De acordo com Susie Orbach, “Muitas coisas feitas em nome da saúde geram
dificuldades pessoais e psicológicas. Olhar fotos de corpos que passaram por
tratamento de imagem e achar que correspondem à realidade cria problema de
autoimagem, o que leva muitas mulheres às mesas de cirurgia. Na geração das
minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos.
Elas têm medo de comida e do que a comida pode fazer aos seus corpos. Essa é
a nova norma, mas isso não é normal. Elas têm pânico de ter apetite e de
atender aos seus desejos. Portanto, de acordo com Durkheim, os padrões do
que se considera saudável e belo são exemplos de fato social e, portanto, são
suscetíveis de exercer coerção sobre o indivíduo.
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4. Para Durkheim, o fato social, é exterior e coercitivo em relação à vontade
dos indivíduos, ou seja, corresponde a um conjunto de normas e valores
criados exteriormente, isto é, fora das consciências individuais.
As características do fato social:
• Generalidade –

• Exterioridade –

• Coercitividade –
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5. 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 positivista, pois se
fundamenta na busca de objetividade e neutralidade
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