O fato social pode ser normal ou patológico. A sociedade, como todo
organismo, apresentaria estados normais (saudáveis) e patológicos
(doentios).

 Estado Normal: é o fato que não extrapola os limites dos
acontecimentos mais gerais de uma determinada sociedade e que reflete
os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população (consenso
entre os indivíduos).
 Estado Patológico: é aquele que se encontra fora dos limites permitidos
pela ordem social e pela moral (ruptura do consenso-anomia).
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4. O homicídio constitui um ato odioso em tempos normais e não o é em
tempos de guerra, porque não há neste caso um preceito que o proíba. Isto é,
um ato, intrinsecamente o mesmo, que pode ser condenado hoje por um país
europeu, pode não sê-lo na Grécia, simplesmente porque não violava, pois, na
Grécia nenhuma norma preestabelecida.” (DURKHEIM, Émile. Sociologia y Filosofia,
p. 160, Buenos Aires. Kraft, 1951). Após a leitura do trecho acima reproduzido e de
seus conhecimentos, analise as assertivas abaixo julgando-as como
VERDADEIRAS ou FALSAS:
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A) A noção de normalidade ou patologia só pode viabilizar-se ao considerarmos que
cada sociedade possui uma consciência coletiva singular, e portanto, diferentes
padrões de comportamento.
B) O organismo social não é o mesmo em dois momentos distintos, da mesma forma que
muitos organismos vivos mudam sua morfologia ao longo de sua vida. Por isso, o que
é normal hoje, pode não sê-lo amanhã.
C) É patológico o fato social que extrapola os limites permitidos pela ordem social
desafiando a moral vigente.
D) É normal apenas o fato social que é geral, ou seja, faz parte do regulamento social de
todas as sociedades simultaneamente.
E) Constitui-se um fato social patológico aquele que tem conotações diferenciadas em
cada sociedade.
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• Consciência Coletiva: “conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos
membros de uma mesma sociedade que forma um sistema determinado com vida
própria”. (A consciência coletiva é diferente da consciência particular dos indivíduos e
não corresponde à soma destas. De uma certa forma, a consciência coletiva é a própria
sociedade). São as crenças, os costumes, as idéias que todos que vivem em um mesmo
grupo compartilham uns com os outros.

A “consciência coletiva” é adquirida mediante os processos de socialização aos quais
somos submetidos ao longo da nossa vida na sociedade. Como por exemplo: a educação.
• Consciência Individual é aquilo que é próprio do indivíduo, que o faz diferente dos
demais. São crenças, hábitos, pensamentos, vontades que não são compartilhados pela
coletividade, mas que são especificamente individuais.
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5. 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). A matéria refere-se a 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.
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Durkheim, é
correto afirmar que o acontecimento citado revelou
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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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MECÂNICA

Solidariedade por semelhanças.

Solidariedade característica das sociedades primitivas, em que existe pouca ou nenhuma
divisão do trabalho (na maior parte das vezes encontra-se apenas uma divisão sexual).

ORGÂNICA

Solidariedade baseada no consenso.

É a solidariedade característica das sociedades avançadas (Europa industrializada
do século XIX). Tais sociedades são marcadas por uma intensa divisão do
trabalho social, que produz uma intensa especialização das funções, capaz de
levar o indivíduo a vincular-se à coletividade - criando coesão e integração social
- porque depende das partes que a compõem.
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6. Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das Ciências Sociais e entre as suas
diversas obras se destacam “As Regras do Método Sociológico”, “O Suicídio” e “Da Divisão do
Trabalho Social”. Sobre este último estudo, infere-se que
A)a divisão do trabalho possui um importante papel social. Muito além do aumento da
produtividade econômica, a divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de
um tipo específico de solidariedade
B)a solidariedade mecânica é o resultado do desenvolvimento da industrialização, que garantiu
uma robotização dos comportamentos humanos
C)a solidariedade orgânica refere-se às relações sociais estabelecidas nas sociedades mais
tradicionais. O nome remete ao entendimento da harmonia existentes nas comunidades de
menor taxa demográfica
D)indiferente dos tipos de solidariedade predominantes, o crime necessita ser punido por
representar uma ofensa às liberdades e à consciência individual existente em cada ser
humano
E) a consciência coletiva está vinculada exclusivamente às ações sociais filantrópicas
estabelecidas pelos indivíduos na contemporaneidade, não tendo nenhuma relação com
tradições e valores morais comuns.
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Principais Obras: Da divisão do trabalho social (1893); As regras do
método sociológico (1895); O suicídio (1897); Formas elementares da vida
religiosa (1912).
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