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As Ciências Humanas

APLICAÇÃO DO MÉTODO DAS CIÊNCIAS NATURAIS 

AO ESTUDO DOS FENÔMENOS SOCIAIS 

POSITIVISMO

A sociedade é regulada por leis semelhantes às da 

natureza, isto é, leis invariáveis e independentes da 

vontade humana. Daí deve haver na sociedade uma 

ordem natural. 
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OS PRECURSORES DO 
POSITIVISMO

Saint-
Simon

1760/1825

Augusto Comte

1798/1857
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 AUGUSTE COMTE – (1798-1857) 

Fonte/imagem: ideiaemcadeia.blogspot.com  

É um pensador e filósofo francês, 
considerado o precursor do positivismo. 

Ele acreditava que era possível planejar o 
desenvolvimento da sociedade e do 
indivíduo com critérios semelhantes aos 
das ciências exatas e biológicas. 
Auguste Comte também é considerado o 
grande sistematizador da SOCIOLOGIA. 
“Pai da Sociologia”.

Fonte/texto: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/auguste-comte-423321.shtml
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ÉMILE DURKHEIM (1858 – 1917)

Fonte/imagem: davidemiledurkheim.blogspot.com 

Foi o fundador da Escola Francesa de Sociologia.

Para ele a Sociedade sempre está acima dos indivíduos 
dispondo de certas regras, normas, costumes e leis. Estas se 
solidificam em instituições sociais e são a base da sociedade.

Durkheim enfatiza que a necessidade da coesão e da 
integração para a sociedade se manter.

Para ele a força da Sociedade está na herança transmitida, por 
meio da educação,  às gerações futuras.  

Fonte/texto: TOMAZI, N. D. Sociologia para o Ensino médio. Volume único -  3. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2013. 9
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 DURKHEIM e a SOCIOLOGIA 
enquanto Ciência

Durkheim propôs um método para a Sociologia, 
que consiste no conjunto de regras que o 
pesquisador deve seguir para realizar, de maneira 
correta, suas pesquisas. 

Este método enfatiza a posição de neutralidade e 
objetividade que o pesquisador deve ter em 
relação à sociedade: ele deve descrever a 
realidade social, sem deixar que suas idéias e 
opiniões interfiram na observação dos fatos 
sociais.

Fonte/texto:http://www.mundociencia.com.br/sociologia/durkein.htm
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 DURKHEIM e as INSTITUIÇÕES 
SOCIAIS

Para ele a ausência das instituições ou a 
fragilidade das mesmas gera o conflito 
social e caracteriza o estado de anomia.

FAMÍLIA;
ESCOLA (EDUCAÇÃO);
ESTADO;
RELIGIÃO;

São, segundo Durkheim, as instituições 
sociais que reúnem os elementos básicos 
e essenciais de uma sociedade.

Fonte/imagem: www.cafecomsociologia.com 

Família 

Escola 

Religião 
Estado 

Fonte/texto: TOMAZI, N. D. Sociologia para o Ensino médio. Volume único -  3. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2013. 11

http://www.cafecomsociologia.com/


Fonte/texto: TOMAZI, N. D. Sociologia para o Ensino médio. Volume único -  3. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2013.

 DURKHEIM e os FATOS SOCIAIS
Durkheim também tem como objeto de estudo os fatos 
sociais. Ele considera a socialização um fato social amplo. E 
revela que os fatos sociais têm três características 
fundamentais:

Coerção: exercem força sobre os indivíduos, 
levando-os a conformar-se às regras da 
sociedade em que vivem, independentemente  
de sua vontade e escolha. O grau de coerção de 
um fato social pode ser identificado pelas 
sanções sociais que ele provoca. 

Exterioridade: existem e 
atuam sobre os indivíduos 
independentemente de sua 
vontade ou adesão consciente.

Generalidade: é social todo 
fato que é geral. Isto é, que se 
repete em todos os indivíduos ou, 
pelo menos, na maioria deles.
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A sociedade, como todo organismo, apresenta estados 
normais e patológicos, saudáveis e doentios.

Fato 
Social 
Normal

quando se encontra generalizado na sociedade ou 
desempenha alguma função social importante.

Fato Social 
Patolológico

aquele que se encontra fora dos limites permitidos 
pela ordem social e pela moral vigente
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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, o aborto e o suicídio fatos sociais normais 
porque são encontrados em todas as sociedades e servem de 
parâmetro para a sociedade. Se esses fatos põem em risco a 
integração social são considerados patológicos.



 DURKHEIM e a SOLIDARIEDADE
Ao analisar a Sociedade industrial do século XIX, DURKHEIM percebeu que:

“os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nas mais diferentes sociedades 
seriam dados pela SOLIDARIEDADE SOCIAL, sem a qual não haveria uma vida social”

A Solidariedade Social é observada por Durkheim da seguinte maneira:

Fonte/texto:http://www.brasilescola.com/sociologia/Emile-durkheim-os-tipos-solidariedade-social.htm

Solidariedade MECÂNICA:  
(Consciência coletiva prevalece sobre 

a consciência individual)
depende da extensão da vida 
social que a consciência coletiva 
(ou comum) alcança. Quanto 
mais forte a consciência coletiva, 
maior a intensidade da 
solidariedade mecânica. 
Identidade Coletiva.

Solidariedade ORGÂNICA:
(Consciência individual prevalece sobre a consciência 

coletiva)
processo de individualização dos membros da 
sociedade, os quais assumem funções 
específicas dentro da divisão do trabalho social. 
A função individual determina lugar do 
indivíduo na sociedade. Identidade pessoal.
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