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• SURGIMENTO DA SOCIOLOGIA;

• RAZÕES PARA ESTUDAR SOCIOLOGIA;

• AUGUSTE COMTE – POSITIVISMO.
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CONTEÚDO:

Émile Durkheim

Durkheim foi o primeiro sociólogo a delimitar um conjunto de

regras específicas para o método de trabalho sociológico.
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• Émile Durkheim foi um psicólogo, filósofo e
sociólogo francês do século XIX. Junto
a Karl Marx e Max Weber, compõe
a tríade dos pensadores clássicos da Sociologia.

• Formulou as regras do método
sociológico e emancipou a Sociologia como uma
ciência autônoma. Durkheim também foi o
primeiro docente a ocupar uma cátedra de
Sociologia em uma universidade.

Émile Durkheim (1858-1917) – FRANÇA 
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Durkheim acreditava que a melhor forma de comprovar os fenômenos
sociais, era através da elaboração de um método científico. O método
criado por Durkheim é chamado de ‘Método Comparativo’, ou de
“Funcionalismo”.

Esse formato de fazer Sociologia para Durkheim era marcado por:

• Observação de um fenômeno
• Elaboração de hipóteses
• Realização de experiências controladas

https://www.proenem.com.br/enem/sociologia/


6

“Funcionalismo”: acredita que toda e qualquer ação de um indivíduo possui
uma função direcionada dentro da sociedade, ou seja, as ações partem de
experiências e práticas coletivas. Para Durkheim, a consciência coletiva
determina a consciência individual. É neste sentido que para os funcionalista
a educação vai ter um papel determinante na organização da sociedade. Ela
vai ter a função de passar os valores e as regras da sociedade para os
indivíduos.

CONSCIÊNCIA 
COLETIVA 

SOCIEDADE ( INDIVÍDUO ) 

CONSCIÊNCIA 
INDIVIDUAL 
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SOCIALIZAÇÃO :
• Processo em que membros da sociedade aprendem a viver nela;

• Momento em que as regras sociais são internalizadas nos indivíduos
recém chagados, tais como bebês, crianças, estrangeiros, migrantes;

• O processo de socialização produz a identidade do indivíduo e influencia
até mesmo em sua personalidade.

Quanto a isso, vale lembrar as palavras do sociólogo francês Durkheim, quando
afirma que:

“A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta”.
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• Socialização Primária: como o próprio nome já indica, esse tipo de socialização
ocorre na infância e se desenvolve no meio familiar. Aqui, a criança tem contato
com a linguagem e vai compreendendo as relações sociais primárias e os seres
sociais que a compõem. Além disso, é nesse estágio em que são interiorizados
normas e valores. A família torna-se a instituição social mais fundamental desse
momento.

• Socialização Secundária: nesse caso, o indivíduo já socializado primariamente vai
interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais
desenvolvidas, bem como a sociedade que está inserido. Se por acaso o sujeito
social teve uma socialização primária afetada, isso poderá gerar diversos
problemas na sua vida social, uma vez que o primeiro momento de socialização é
essencial na construção do caráter do indivíduo.

CLASSIFICAÇÃO:
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01. ENEM 2016
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.
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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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02. Leia o texto a seguir:
A aluna Geisy Villa Nova Arruda, 20, não poderá mais
frequentar o prédio em que estudava antes do dia 22 de
outubro, quando foi perseguida, encurralada, xingada e
ameaçada por cerca de 700 alunos, no campus de São
Bernardo (de uma Universidade particular),
alegadamente por causa do microvestido que trajava.

(Adaptado de: Folha de São Paulo. (Universidade particular) decide “exilar” 
Geisy em outro prédio. Caderno cotidiano, C1, 11 nov. 2009.)

A matéria refere-se ao recente episódio, de repercussão
nacional na mídia e que teve como desfecho a
readmissão da aluna à referida instituição, após o
posicionamento da opinião pública.
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Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Durkheim, é correto
afirmar que o acontecimento citado revelou:

a) a consolidação de uma nova consciência coletiva, de bases amplas, representada
pelos alunos da referida instituição.

b) o desprezo da consciência coletiva dominante na sociedade em relação aos destinos
individuais, no caso, à aluna que foi alvo dos ataques dos estudantes.

c) a força da consciência coletiva da sociedade que se impôs aos comportamentos
morais desviantes com a finalidade de resgatar a harmonia social, preservando as
instituições.

d) a presença de um quadro de profunda anomia social e o quanto os valores sociais
de decência foram perdidos pela consciência coletiva que se posicionou
favoravelmente à estudante.

e) o perigo representado pela presença de uma consciência coletiva forte e majoritária
atuando como obstáculo para o desenvolvimento da vida social sadia ao impedir
que alguns indivíduos defendessem os melhores valores morais.
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Émile Durkheim: 

FATOR SOCIAL 


