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DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO (Página 36 a 38) 

Sociedades de Solidariedade Mecânica: nestas sociedades, os indivíduos que a integram 

compartilham das mesmas noções e valores sociais tanto no que se refere às crenças religiosas 

como em relação aos interesses materiais necessários a subsistência do grupo. É justamente 

essa correspondência de valores que irão assegurar a coesão social. 

Sociedades de Solidariedade Orgânica: predomina nas sociedades ditas “modernas” ou 

”complexas” do ponto de vista da maior diferenciação individual e social (o conceito deve ser 

aplicado às sociedades capitalistas). Além de não compartilharem dos mesmos valores e 

crenças sociais, os interesses individuais são bastante distintos e a consciência de cada 

indivíduo é mais acentuada. No entanto, a crescente divisão social do trabalho faz aumentar 

também o grau de interdependência entre os indivíduos, gerando coesão social. 

 

CONSCIÊNCIAS SOCIAIS 

Consciência coletiva: conjunto de conhecimentos e aspectos comuns de uma sociedade, o que 

leva seus membros a pensar e agir de maneira minimamente próxima ou semelhante. 

Compõem-se de práticas, normas, códigos culturais, crenças e sentimentos comuns à 

sociedade, ou seja, coletivos. Ao lado dessa dimensão, há as consciências individuais ou 

particulares, formadas por crenças e sentimentos pessoais, que tornam únicas as pessoas. 

Na concepção durkheimiana a consciência coletiva é mais forte que a soma das consciências 

individuais, o que o faz pertencer à corrente analítica chamada de coletivismo metodológico. 

Coletivismo metodológico: método de análise que parte do pressuposto de que a consciência 

coletiva não depende dos indivíduos. Existe independente deles. 

Exercícios 

1 – Páginas 43 e 44 (Questões 1 e 2) 

2 – Leia o texto A greve dos caminhoneiros e o Brasil em colapso (Página 45) e associe o 

conteúdo do mesmo aos conceitos de solidariedade (orgânica/mecânica) na perspectiva de 

Durkheim. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RMohuP_zH84

