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Contribuição valiosa para a Sociologia como  
ciência empírica; 

Levou a Sociologia para a academia e foi seu  
primeiro professor; 

O contexto histórico do período em que viveu 
foi conturbado e cheio de conflitos; 

Sistematizou metodologicamente a Sociologia, 
definindo como seu objeto de estudo os Fatos  
Sociais. 



 A sistematização metodológica da Sociologia, isto é, a  
definição de seu objeto, das regras para observação dos  

fatos sociais etc. 

O desenvolvimento de vários estudos sobre os mais  
diversos aspectos da vida social (divisão do trabalho,  

religião, suicídio). 

A condução da Sociologia para a Universidade,  
tornando-a uma disciplina acadêmica. 

O MÉTODO: a influência de Comte sobre o pensamento  
contemporâneo ocorre via método Durkheimniano. 



A grande questão que move a 

sociologia do autor:  

 

“Por que os agrupamentos humanos 

não costumam desfazer-se facilmente 

e, ao contrário, desenvolvem 

mecanismos para lutar contra 

ameaças de desintegração?” 

(2002:77). 



 Fatos  
Sociais 

Regras morais; 
Regras jurídicas; 
Dogmas religiosos; 
Sistemas financeiros; 
Formas de vestir; 
De se comunicar; 
De se divertir; 
De trabalhar; 
Valores sociais; 
Necessidade de respeitar limites 



Maneiras  
de ser 

Maneiras  
de pensar 

Maneiras  
de agir 

 Não extrapolam os limites sociais.  Refletem a  
prática social da maioria da população. 

Se encontram fora dos limites permitidos pela 
ordem social e pela moral vigente. Transitórios e 
excepcionais. 



CARACTERÍSTICAS DOS FATOS 
SOCIAIS 

 

 
 

EXTERIOR  
(ao indivíduo) 
 
Existe antes, 
durante e depois 
da existência do 
indivíduo e 
independe deste. 
 

 
 

COERCITIVO 
(se impõe à força) 
 
Mesmo que não 
queiramos somos 
forçados a agir de 
tal forma sob pena 
de leis ou sanções. 

 
 

GERAL 
(difundido 
socialmente) 
 
Se apresenta na 
maioria de 
indivíduos de uma 
dada sociedade 



CONSCIÊNCIA 

Individual Coletiva 

- Representa nossa  

individualidade; 

- Fatos de nossa vida  

pessoal; 

- Aspectos psicológicos  

individuais. 

- Sistema de hábitos grupais  

dos quais fazemos parte; 

- Práticas morais – sociais ou 

dentro das empresas; 

- Tradições nacionais ou  

profissionais; 

- Crenças religiosas. 



Nas sociedades 
complexas 

Pouca divisão social do  
Trabalho; 
Baixa especialização; 
Consciência coletiva  
prevalente sobre a individual; 
SOLIDARIEDADE MECÂNICA 

Divisão do Trabalho  
acentuada; 
Intensa especialização; 
Predomínio da consciência  
individual; 
SOLIDARIEDADE ORGÂNICA 

Nas sociedades 
primitivas 



Família, Escola,  
Religião, Estado,  
Casamento,  
Sindicatos,  
Gerência etc. 

 
ATORES DO CONTROLE SOCIAL 
Pais, Educadores, Padres,  
Polícia Juízes, Exército,  
Fiscais etc.  
 

  ESTADO DE ANOMIA 

 ENFRAQUECIMENTO DA  
 CONSCIÊNCIA COLETIVA 

  FALHAS NA 
  COESÃO SOCIAL 
 


