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Émile Durkheim e os Fatos Sociais 

- Método sociológico 

 

Causalidade: Durkheim se preocupa em estabelecer um corte 

quanto ao método de Comte e Spencer, principalmente, 

preocupados em identificar a utilidade dos fatos sociais. Para 

Durkheim é preciso compreender as causas para somente depois 

entender suas consequências. 



Émile Durkheim e os Fatos Sociais 

- Método sociológico 

 

Comparativo: é o próprio método sociológico para Durkheim. 

“Não temos senão um meio de demonstrar que um fenômeno é 

causa de outro, e é comparar os casos em que estão 

simultaneamente presentes ou ausentes, procurando ver se as 

variações que apresentam nestas diferentes combinações de 

circunstâncias testemunham que um depende de outro" 



Émile Durkheim e os Fatos Sociais 

-Fato social 

Fatos sociais são todas as manifestações da sociedade que se 

impõem sobre o indivíduo “e devem ser tratados como coisas”. 

Para Durkheim, fatos sociais são “toda maneira de agir ou pensar, 

fixo ou não, capaz de exercer sobre o indivíduo uma coerção 

exterior, apresentando uma existência própria independente das 

manifestações individuais que possa ter”. 
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Coercibilidade: refere-se à forma como os fatos se impõem aos 

indivíduos independente de suas vontades.  

 

Exterioridade: refere-se aos valores que se encontram na 

sociedade antes do indivíduo e moldarão seu comportamento. 

 

Generalidade: refere-se à difusão geral dos valores sociais. As 

regras valem para todos. 



Émile Durkheim e os Fatos Sociais 

-Suicídio 

Para Durkheim, o 

suicídio é também um 

fato social que deve 

ser estudado de forma 

particular. 
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“Com efeito, se em lugar de apenas vermos os suicídios como 

acontecimentos particulares, [...] nós considerássemos o 

conjunto dos suicídios cometidos numa sociedade dada, durante 

uma unidade de tempo dada, constata-se que o total assim 

obtido não é uma simples soma de unidades independentes, um 

todo de coleção, mas que ele constitui por si só um fato novo e 

sui generis, que possui sua unidade e sua individualidade, 

consequentemente sua natureza própria, e que, ademais, é uma 

natureza eminentemente social.” 

 



Émile Durkheim e os Fatos Sociais 

Definição de suicídio:  

 

“Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta direta ou 

indiretamente de um ato, positivo ou negativo, realizado pela própria 

vítima e que ela saiba que produzirá esse resultado. A tentativa é o 

ato assim definido mas interrompido antes que dele resulte a morte.” 
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Suicídio egoísta está presente somente nas sociedades 

modernas, “superiores”, e trata-se de um impulso individual se 

sobrepondo ao coletivo. 

Suicídio altruísta, ao contrário, se caracteriza por uma imposição 

do coletivo sobre o individual. 

Suicídio anômico se caracteriza por uma perda dos laços sociais, 

geralmente decorrente de rápidas e abruptas transformações que 

destituem de sentido a vida do indivíduo. 


