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• 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.

Relembrando: SOCIALIZAÇÃO 

O que é um “Fato Social”?

Conceito desenvolvido por Émile Durkheim em sua obra “As Regras do 
Método Sociológico”, de 1895.

https://cafecomsociologia.com/2009/03/fatos-sociais.html
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Para Durkheim o objeto de estudo da Sociologia são os FATOS SOCIAIS. São os
instrumentos e regras sociais e culturais que determinam as maneiras de
agir, pensar e sentir na vida de um indivíduo.

os fatos sociais possuem três características básicas:

•São Exteriores (Existem independente da vontade do indivíduo);
•São Coercitivos (Realizam coerção para com aqueles que não o cumprem)
•São Gerais (São cumpridos por todos);

 Um exemplo comum de fato social é a educação imposta aos indivíduos
(coercitividade), que já tem uma existência como instituição anterior aos membros da
sociedade (exterioridade) e é um fenômeno que se verifica na totalidade da sociedade
(generalidade).

https://www.proenem.com.br/enem/sociologia/
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Coerção Social: é quando o indivíduo sofre pressão, se sentindo obrigado a agir
de determinada forma imposta pela sociedade.
Exemplo: seguir um padrão de beleza estabelecido pela mídia e sociedade.

Exterioridade: é quando o indivíduo age independente de sua vontade.
Exemplo: obedecer às normas jurídicas.

Generalidade: é quando o indivíduo age conforme a maioria à sua volta.
Exemplo: atitudes de um grupo em comum.

Exemplo de fato social:



5

•Devemos pensar a sociedade como um corpo, que para funcionar é
necessário que todos os órgãos estejam em plena adequação, esses órgãos
são os indivíduos, quando todos estão em harmonia está se formando uma
coesão social, que acaba por gerar uma solidariedade social entre os
membros de um mesmo grupo.

•No caso de algum indivíduo que foge do padrão, que realize uma fuga da
lógica imposta, esse ser deve ser observado como um desvio da curva.
Durkheim vai chamar esse comportamento de ANOMIA.
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01. Uma das importantes contribuições de Émile Durkheim
foi sua teoria sobre o fato social. Buscando uma relação
entre o diálogo apresentado na tirinha e o conceito de fato
social, é correto afirmar que o diálogo apresentado na
tirinha.
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A) se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua
individualidade, ela acaba agindo como todo mundo e, segundo a definição de
Durkheim, fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao
indivíduo, dotada de um poder de coerção.

B) não se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua
individualidade, ela acaba agindo como todo mundo e, segundo a definição de
Durkheim, fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao
indivíduo, dotada de um poder de coerção.

C) se relaciona com o fato social porque a filha pretende agir a partir da sua
individualidade e, segundo a definição de Durkheim, fato social seria toda maneira de
fazer ou de pensar, reconhecível pela particularidade do ser que não sofre influência
externa.
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02. Durkheim definiu com clareza o objeto da Sociologia – os fatos sociais – e
distinguiu três características: a exterioridade, a coercitividade e a generalidade.
Com base em seus conhecimentos sobre o assunto, analise as proposições e,
posteriormente, assinale a alternativa correta.

I- O fato social exterior é aquele que existe e atua sobre o indivíduo, independente de 
sua vontade ou de sua adesão consciente. 
II- O fato social coercitivo só se manifesta no indivíduo se ele reagir à sanção. Portanto, 
depende da forma como o indivíduo se expressa. 
III- O fato social é geral quando se repete em todos os indivíduos ou, pelo menos, na 
maioria deles. Nesse sentido, a generalidade se manifesta na natureza coletiva ou em 
um estado comum ao grupo.

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e III estão corretas.
C) Apenas I e III estão corretas.

D) Todas as proposições estão corretas.
E) Nenhuma das proposições está correta.
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03. De acordo com a definição de Durkheim, assinale a alternativa que não 
corresponda a exemplos de fatos sociais:

A) O uniforme escolar. O véu e a burca islâmicos. A língua de um país.

B) A ausência de regras. Uma vontade particular.

C) O casamento. As normas jurídicas. Os valores morais.

D) Os valores religiosos. O sistema monetário de um país. A forma de se vestir.
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1. Cite e explique as características dos fatos sociais.

2. Explique o conceito de fato social e dê um exemplo da nossa realidade

social que o represente.

@keuricampelo
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1. A

2. C

3. B


