
Émile Durkheim

As paixões humanas só se detêm diante de um poder moral que res
peitam. Se falta uma autoridade moral desse gênero, impera a lei do mais 
forte; latente ou agudo, há necessariamente um estado de guerra crônico... 
Enquanto em outros tempos as funções econômicas só tinham um papel 
secundário, hoje ocupam o primeiro plano. Diante delas, vemos as fun
ções militares, administrativas e religiosas recuarem cada vez mais. Só 
as funções científicas têm condições de lhes disputar a posição: e mesmo 
assim, a ciência hoje só tem prestigio na medida em que pode servir à 
prática, isto é, em boa parte, às profissões econômicas. Por isso se pôde 
afirmar a respeito das nossas sociedades, com uma certa razão, que elas 
são ou tendem a ser essencialmente industriais. Uma forma de atividade 
que assumiu tamanha importância no conjunto da vida social não pode 
evidentemente permanecer a tal ponto desregulada, sem que resultem di
ficuldades das mais sérias. Isto constitui, notadamente, uma fonte de des
moralização geral.

De la division du travail social
Prefácio da 2? edição, pp. 3-4.

Esta análise do pensamento de Durkheim focalizará seus três livros princi
pais: Da divisão do trabalho social, Le suicide e As formas elementares da vida 
religiosa. Procurarei depois avançar um pouco mais na minha interpretação, re
constituindo a evolução do seu pensamento e examinando a relação entre suas 
verdadeiras idéias e as fórmulas metodológicas que empregou para traduzi-las. 
Finalmente, estudarei as relações entre a sociologia, como a concebia Durkheim, 
e a filosofia.

“Da divisão do trabalho social”

Da divisão do trabalho social (1893), tese de doutoramento de Durkheim, 
é seu primeiro grande livro.

E também aquele em que se reconhece mais claramente a influência de Au
guste Comte. O tema deste primeiro livro é central no pensamento do autor: as 
relações entre os indivíduos e a coletividade. Como pode uma coleção de indi
víduos constituir uma sociedade? Como se chega a esta condição da existência 
social que é o consenso?

A esta pergunta fundamental Durkheim responde distinguindo duas formas 
de so iid a r ied a d e í  ̂ SoManedade dita mecânica e  a orgânica.
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A primeira é, para usar a expressão de Durkheim, uma solidariedade por 
semelhança. Quando esta forma de solidariedade domina uma sociedade, os in
divíduos diferem pouco uns dos outros. Membros de uma mesma coletividade, 
eles se assemelham porque têm os mesmos sentimentos, os mesmos valores, re
conhecem os mesmos objetos como sagrados. A sociedade tem coerência por
que os indivíduos ainda não se diferenciaram.

A forma oposta de solidariedade, a orgânica, é aquela em que o consenso, 
isto é, a unidade coerente da coletividade, resulta de uma diferenciação, ou se 
exprime por seu intermédio. Os indivíduos não se assemelham, são diferentes. 
E, de certo modo, são diferentes porque o consenso se realiza.

Durkheim chama de orgânica a solidariedade baseada na diferenciação dos 
indivíduos, por analogia com os órgãos de um ser vivo, cada um dos quais exer
ce uma função própria; embora os órgãos não se pareçam uns com os outros, 
todos são igualmente indispensáveis à vida.

As duas formas de solidariedade correspondem, no pensamento de Durkheim, 
a duas formas extremas de organização social. As sociedades que há meio século 
chamávamos de primitivas, e que hoje preferimos chamar de arcaicas, ou socie
dades sem escrita (mudança de terminologia que exprime uma mudança de ati
tude com relação a essas sociedades), se caracterizam pela prevalência da soli
dariedade mecânica. Os indivíduos de um clã são, por assim dizer, intercambiá- 
veis. O resultado, e esta é uma das idéias essenciais do pensamento de Durkheim, 
é que o indivíduo não vem, historicamente, em primeiro lugar. A tomada dfi 

consciência da individualidade decorre do próprio desenvolvimento histórico, 
Nas sociedades primitivas, cada indivíduo é o que são os outros; na consciên
cia de cada um predominam, em número e intensidade, os sentimentos comuns 
a todos, os sentimentos coletivos. ;:

A oposição destas duas formas de solidariedade se combina com a oposi
ção entre sociedades segmentárias e aquelas em que aparece a moderna divisãíii 
de trabalho. Num certo sentido, uma sociedade de solidariedade mecânica é tam
bém uma sociedade segmentária. Mas a definição destas duas noções não é exa*< 
tamente a mesma.

No vocabulário de Durkheim, um segmento designa um grupo social effl 
que os membros estão estreitamente integrados. Mas o segmento é também uffl 
grupo situado localmente, relativamente isolado dos demais, que tem vida própria, 
Comporta uma solidariedade mecânica, por semelhança, mas pressupõe tam
bém a separação com relação ao mundo exterior. O segmento se basta a si mes
mo, tem pouca comunicação com o mundo exterior. Por definição, portanto, 3 
organização segmentária contradiz os fenômenos gerais de diferenciação, de
signados pela expressão de solidariedade orgânica. Mas pode acontecer, expli
ca Durkheim, que em certas sociedades em que o c o rre m  formas já  muito desenl
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volvidas da divisão econômica do trabalho subsista parcialmente uma estrutu
ra segmentária.

Vamos encontrar essa idéia numa passagem curiosa, em que Durkheim co
menta que a Inglaterra, embora tenha uma indústria moderna muito desenvol
vida, e portanto uma divisão econômica do trabalho, conservou o tipo segmen- 
tário e o sistema alveolar, mais do que outras sociedades em que a divisão eco
nômica do trabalho é menos avançada. Durkheim vê a prova desta sobrevivên
cia da estrutura segmentária na manutenção da autonomia local e na força da 
tradição:

Pode acontecer muito bem que, numa sociedade em particular, uma certa di
visão do trabalho e, notadamente, a divisão do trabalho econômico seja muito de
senvolvida, embora o tipo segmentário ainda exista de forma fortemente pronun
ciada. Parece ser o caso da Inglaterra. A grande indústria e o grande comércio pa
recem ter-se desenvolvido ali tanto quanto no continente, embora o sistema alveo
lar pareça muito acentuado, como o demonstram a autonomia da vida local e a 
autoridade da tradição.

O que acontece, com efeito, é que a divisão de trabalho, sendo fenômeno de
rivado e secundário, como acabamos de ver, ocorre na superfície da vida social, o 
que é sobretudo verdadeiro no caso da divisão do trabalho econômico. Ela está à 
flor da pele. Ora, em todo organismo os fenômenos superficiais, pela sua própria 
situação, são bem mais acessíveis à ação das causas externas, mesmo quando os 
fatores internos de que dependem de modo geral não se modificam. Basta assim 
que uma circunstância qualquer provoque num povo um desejo mais vivo de bem- 
estar material para que a divisão do trabalho econômico se desenvolva sem que a 
estrutura social mude sensivelmente. O espírito de imitação e o contato com uma 
civilização mais refinada podem levar a este resultado. É assim que o entendimen
to, parte culminante e, em conseqüência, mais superficial da consciência, pode ser 
facilmente alterado por influências externas como a educação, sem que os funda
mentos da vida psíquica sejam atingidos. Criam-se assim inteligências suficientes 
para que o êxito seja garantido sem ter contudo raízes profundas. Este gênero de 
talento não se transmite pela hereditariedade.

Esta comparação mostra que não se deve julgar a posição de uma sociedade 
na escala social de acordo com sua civilização, em especial a civilização econô
mica; esta pode não ser mais do que uma imitação, uma cópia, recobrindo estrutu
ra social de espécie inferior. Não há dúvida de que é um caso excepcional, mas ele 
pode ocorrer. (De la division du íravail social, 7? ed., pp. 266-267, n.)

Portanto, a noção de estrutura segmentária não se confunde com a solida
riedade por semelhança. Sugere apenas o relativo isolamento, a auto-suficiência 
dos vários elementos. Pode-se conceber uma sociedade global ocupando amplo 
espaço que não passasse da justaposição de segmentos, todos semelhantes e au
tárquicos.
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É possível a existência de um grande número de clãs, tribos ou grupos re
gionalmente autônomos, justapostos e talvez até mesmo sujeitos a uma autori
dade central, sem que a coerência por semelhança do segmento seja quebrada, 
sem que se opere, no nível da sociedade global, a diferenciação das funções ca
racterísticas da solidariedade orgânica.

A divisão do trabalho que Durkheim procura apreender e definir não se 
confunde com a que os economistas imaginam. A diferenciação das profissões e 
a multiplicação das atividades industriais exprimem a diferenciação social que 
Durkheim considera de modo prioritário. Esta diferenciação se origina na de
sintegração da solidariedade mecânica e da estrutura segmentária.

Falando destes temas fundamentais, podem-se tentar identificar algumas das 
idéias que decorrem desta análise, e fazem parte da teoria geral do nosso autor.

A primeira trata do conceito de consciência coletiva, que, desde esta época, 
figura no primeiro plano do pensamento de Durkheim.

Tal como é definida em Da divisão do trabalho social, a consciência cole
tiva é simplesmente “o conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média 
dos membros de uma sociedade”. Durkheim esclarece que este conjunto “for
ma um sistema determinado, que tem vida própria”. (Ibid., p. 46.) A consciên
cia coletiva só existe em virtude dos sentimentos e crenças presentes nas cons
ciências individuais, mas se distingue, pelo menos analiticamente, destas últi
mas, pois evolui segundo suas próprias leis e não é apenas a expressão ou a 
efeito das consciências individuais.

Sem dúvida, ela não tem como substrato um órgão único; é, por definiçãôi 
difusa, ocupando toda a extensão da sociedade; mas nem por isso deixa de te| 
características específicas, que a tornam uma realidade distinta. Com efeito, ela i| 
independente das condições particulares em que se situam os indivíduos. Estei 
passam, ela fica. E a mesma no Norte e no Sul, nas grandes e nas pequenas cidai 
des, nas diferentes profissões. Por outro lado, não muda em cada geração, mas 
contrário liga as gerações que se sucedem. Portanto, não se confunde com as cons; 
ciências particulares, embora se realize apenas nos indivíduos. É o tipo psíquico di 
sociedade, tipo que tem suas propriedades, condições de existência, seu modo dí 
desenvolvimento, exatamente como os tipos individuais, embora de outra maneira 
(De la division du travail social, p. 46.) *■

Esta consciência coletiva comporta, de acordo com as sociedades, maiol 
ou menor extensão ou força. Nas sociedades dominadas pela solidariedade me
cânica, a consciência coletiva abrange a maior parte das consciências indivi' 
duais. Nas sociedades arcaicas, a fração das existências individuais submetidl 
a sentimentos comuns é quase co-extensíva com a existência inteira. -

Nas sociedades em que aparece a diferenciação dos indivíduos, cada um teiHj 
em muitas circunstâncias, a liberdade de crer, de querer e agir conforme suai
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preferências. Nas sociedades de solidariedade mecânica, ao contrário, a maior 
parte da existência é orientada pelos imperativos e proibições sociais. O adjeti
vo social significa, neste momento do pensamento de Durkheim, apenas que tais 
imperativos e proibições se impõem à média, à maioria dos membros do grupo; 
que eles têm por origem o grupo, e não o indivíduo, denotando o fato de que este 
se submete a esses imperativos e proibições como a um poder superior.

A força desta consciência coletiva acompanha a sua extensão. Nas socie
dades primitivas, ela não só abrange a maior parte da existência individual, co
mo também os sentimentos coletivos têm força extrema, que se manifesta pelo 
rigor dos castigos impostos aos que violam as proibições sociais. Quanto mais 
forte a consciência coletiva, maior a indignação com o crime, isto é, contra a 
violação do imperativo social. Finalmente, a consciência coletiva também é par- 
ticularizada. Cada um dos atos da existência social, em particular cada um dos 
ritos religiosos, é definido com precisão. Os detalhes relativos ao que é preci
so fazer, e ao que é preciso crer, são impostos pela consciência coletiva.

Por outro lado, quando reina a solidariedade orgânica, Durkheim pensa ob
servar também uma redução da esfera da existência que cobre a consciência 
coletiva, um enfraquecimento das reações coletivas contra a violação das proi
bições e sobretudo uma margem maior na interpretação individual dos impera
tivos sociais.

Para dar um exemplo simples, o que a justiça exige, numa sociedade pri
mitiva, é fixado com exatidão minuciosa pelos sentimentos coletivos. Por outro 
lado, nas sociedades em que a divisão do trabalho é mais avançada, essa exigên
cia só será feita de modo abstrato, por assim dizer, universal. Num caso, a jus
tiça é que tal indivíduo receba tal sanção precisa; em outro, que haja uma espé
cie de igualdade nos contratos e que cada um receba o que lhe é devido, que é 
definido de muitas formas, nenhuma das quais é isenta de dúvidas, e fixada de 
modo unívoco.

Dessa análise, Durkheim deduz uma idéia que manteve por toda a sua vida, 
e que ocupa o centro de toda sua sociologia: a que pretende que o indivíduo nas
ce da sociedade, e não que a sociedade nasce dos indivíduos.

Enunciada assim, a fórmula parece paradoxal, mas o próprio Durkheim a 
exprime muitas vezes nesses termos. Procurando reconstituir seu pensamento, di
ria que o primado da sociedade sobre o indivíduo tem pelo menos dois senti
dos, que no fundo nada têm de paradoxal.

O primeiro é o da prioridade histórica das sociedades em que os indivíduos 
se assemelham uns aos outros e estão, por assim dizer, perdidos no todo, com 
relação àquelas outras sociedades cujos membros adquiriram ao mesmo tempo 
consciência da sua responsabilidade e da capacidade que têm de exprimi-la. As 
sociedades coletivistas, em que cada um se assemelha a todos, vêm historicamen
te em primeiro lugar.
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Dessa prioridade histórica resulta uma prioridade lógica na explicação dos 
fenômenos sociais. Se a solidariedade mecânica precedeu a solidariedade orgâ
nica, não se podem, com efeito, explicar os fenômenos da diferenciação social e 
da solidariedade orgânica a partir dos indivíduos. Enganam-se os economistas 
que explicam a divisão do trabalho pelo interesse dos indivíduos em comparti
lhar as ocupações de modo a fazer crescer o rendimento da coletividade. Essa 
explicação pela racionalidade da conduta individual parece a Durkheim uma 
inversão da ordem. Dizer que os homens dividiram o trabalho e atribuíram uma 
ocupação específica a cada um para aumentar a eficácia do rendimento coleti
vo é admitir que os indivíduos são diferentes uns dos outros, e conscientes des
sa diferença, antes da diferenciação social. Com efeito, a consciência da indi
vidualidade não podia existir antes da solidariedade orgânica e da divisão do 
trabalho. A busca racional do aumento da produção não pode explicar a dife
renciação social, pois esta busca pressupõe justamente tal diferenciação social1.

Durkheim esboça, neste ponto, o que será uma das idéias fundamentais em 
toda a sua carreira: a definição da sociologia como a prioridade do todo sobre 
as partes, ou a irredutibilidade do conjunto social à soma dos elementos, e a ex
plicação dos elementos pelo todo.

No estudo da divisão do trabalho, Durkheim descobriu duas idéias essen
ciais: a prioridade histórica das sociedades em que a consciência individual está 
inteiramente fora de si e a necessidade de explicar os fenômenos individuais 
pelo estado da coletividade, e não o estado da coletividade pelos fenômenos in
dividuais.

O fenômeno da divisão do trabalho que o sociólogo quer explicar é dife^ 
rente, portanto, do que os economistas entendem pelo mesmo conceito. A divi| 
são do trabalho é uma certa estrutura de toda a sociedade, de que a divisão téç| 
nica ou econômica do trabalho não passa de uma manifestação. s|

Depois de definir cientificamente a divisão do trabalho, é necessário estu
dá-la melhor. * 

A resposta dada por Durkheim à questão metodológica é a seguinte: paií 
estudar/cientificamente um fenômeno sociall é preciso estudá-lo objetivameni 
te, isto é, do exterior, encontrando o meio pelo qual os estados de consciêncig 
não perceptíveis diretamente podem ser reconhecidos e compreendidos. Esteç 
sintomas, ou expressões dos fenômenos de consciência, são, em Da divisão dO 
trabalho social, os fenômenos jurídicos. De modo sugestivo, e talvez um pçucflj 
simplista, Durkheim caracteriza um dos tipos de solidariedade: o direito repres
sivo, que pune as faltas ou crimes, e o direito restitutivo, ou cooperativo, cüj#| 
essência não é a punição das violações das regras sociais, mas repor as coisa® 
em ordem quando uma falta foi cometida, ou organizar a cooperação entre oS| 
indivíduos.
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O direito repressivo revela a consciência coletiva nas sociedades de solida
riedade mecânica, já  que, pelo próprio fato de que multiplica as sanções, mani
festa a força dos sentimentos comuns, sua extensão e sua particularização. 
Quanto mais ampla a consciência coletiva, quanto mais forte e particularizada, 
maior será o número de atos considerados como crimes, isto é, atos que violam 
um imperativo, ou um interdito, que ferem diretamente a consciência da cole
tividade.

Esta definição de crime é tipicamente sociológica, no sentido em que 
Durkheim interpreta o termo sociológico. Nesta acepção, crime é simplesmen
te um ato proibido pela consciência coletiva. Não importa que pareça inocente 
ao observador situado em outra sociedade, ou em outro período histórico. Num 
estudo sociológico, o crime só pode ser definido do exterior tomando como 
referência o estado de consciência coletiva da sociedade considerada. Esta defi
nição é portanto objetiva e relativista.

Dizer que alguém é sociologicamente um criminoso não significa que o 
consideremos culpado com relação a Deus, ou com relação à nossa própria con
cepção de justiça. Criminoso é aquele que, numa sociedade determinada, deixou 
de obedecer às leis do Estado. Nesse sentido, Sócrates provavelmente merecia 
ser considerado criminoso.

Evidentemente basta levar essa idéia até as últimas conseqüências para que 
ela se tome trivial, ou então chocante para o espírito. A definição sociológica do 
crime leva, de fato, logicamente, a um relativismo integral, fácil de pensar em 
termos abstratos, mas ao qual, na realidade, ninguém adere, nem mesmo aqueles 
que o professam.

De qualquer forma, depois de ter esboçado uma teoria do crime, Durkheim 
deduz dela sem dificuldade uma teoria das sanções. Afasta com um certo des
prezo as interpretações clássicas, segundo as quais as sanções teriam por fina
lidade prevenir a repetição do ato culpado. Para ele, a sanção não tem a função 
de amedrontar ou de dissuadir; seu sentido não é este. A função do castigo é sa
tisfazer a consciência comum, ferida pelo ato cometido por um dos membros da 
coletividade. Ela exige reparação e o castigo do culpado é esta reparação feita 
aos sentimentos de todos.

Durkheim considera esta teoria da sanção mais satisfatória do que a inter
pretação racionalista pelo efeito de dissuasão. É provável que, sociologicamen
te, ele estivesse certo. Mas não devemos deixar de reconhecer que, se o castigo 
é sobretudo uma reparação feita à consciência coletiva, o prestígio da justiça e 
a autoridade das sanções ficam enfraquecidos.

Um cínico, como Pareto, diria que Durkheim tem razão, e que efetivamen
te muitos castigos não passam de uma espécie de vingança da consciência cole
tiva, aplicada a indivíduos indisciplinados, embora não convenha admiti-lo, pois 
não se poderia manter o respeito pela justiça se esta fosse vista como um mero 
tributo aos preconceitos de uma sociedade arbitrária e irracional!
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No direito restitutivo, não se trata de punir, mas sim de restabelecer o esta
do das coisas como deve ser segundo a justiça. Aquele que não resgatou sua dí
vida deve pagá-la. Mas esse direito restitutivo, ao qual pertence por exemplo o 
direito comercial, não é a única forma de direito característica das sociedades 
de solidariedade orgânica. Quando menos, deve-se interpretar o direito restitu
tivo num sentido muito amplo, de modo a englobar todas as regras jurídicas que 
têm por objeto a organização da cooperação entre os indivíduos. O direito ad
ministrativo ou o direito constitucional pertencem, como o comercial, ao gênero 
do direito cooperativo: constituem menos a expressão dos sentimentos comuns 
de uma coletividade do que a organização da coexistência regular e ordenada de 
indivíduos já diferenciados.

Poder-se-ia acreditar que Durkheim encontra assim uma idéia que tinha 
uma função importante na sociologia de Spencer e nas teorias dos economistas 
clássicos: a idéia de que a sociedade moderna se baseia essencialmente no con
trato, isto é, em acordos concluídos livremente pelos indivíduos. Neste caso, a 
visão de Durkheim se ajustaria de certo modo à fórmula clássica “do estatuto ao 
contrato”, ou ainda “de uma sociedade dominada por imperativos coletivos a 
uma sociedade na qual a ordem comum é criada pelas livres decisões dos indi
víduos”.

Mas não é esta a idéia de Durkheim. Para ele, a sociedade moderna não se 
baseia no contrato, como a divisão do trabalho não se explica a partir de deci
sões racionais dos indivíduos de repartir as ocupações para aumentar a produ
ção coletiva. Se a sociedade moderna fosse “contratualista”, poderia ser expli
cada pelo comportamento dos indivíduos. Ora, o que o sociólogo quer demons
trar é precisamente o contrário.

Opondo-se assim aos “contratualistas”, como Spencer, e aos economistas, 
Durkheim não nega que nas sociedades modernas os contratos concluídos li
vremente pelos indivíduos tenham um papel importante. Mas esse elemento 
contratual é um derivado da estrutura da sociedade, e até mesmo um derivado do 
estado da consciência coletiva na sociedade moderna. Para que haja uma esferal 
cada vez mais ampla, em que os indivíduos possam concluir livremente acordos 
entre si, é preciso que a sociedade tenha uma estrutura jurídica que autorizei 
essas decisões autônomas dos indivíduos. Em outras palavras, os contratos inte- 
rindividuais se situam dentro de um contexto social que não é determinado pe
los próprios indivíduos. A divisão do trabalho pela diferenciação é a condição 
primordial da existência de uma esfera de contrato. Encontra-se aqui o princí
pio da prioridade da estrutura social sobre o indivíduo, ou ainda da prioridade 
do tipo social sobre os fenômenos individuais.

Os contratos são concluídos entre indivíduos, mas suas condições são fixa* 
das por uma legislação que traduz a concepção que a sociedade global tem do 
justo e do injusto, do tolerável e do proibido. i
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A sociedade em que predomina o tipo orgânico de solidariedade não é defi
nida, portanto, pela substituição da comunidade pelo contrato. A sociedade mo
derna também não é definida pela substituição do tipo militar pelo industrial, 
para usar a antítese de Spencer. Ela se define prioritariamente pela diferencia
ção social, de que o contratualismo é uma conseqüência e manifestação.

Quando os economistas ou os sociólogos explicam a sociedade moderna pe
lo contrato, eles invertem a ordem histórica e lógica. É a partir da sociedade glo
bal que compreendemos o que são os indivíduos e como (e por que) eles podem 
livremente contratar entre si.

Mas qual é a causa da solidariedade orgânica ou da diferenciação social que 
é considerada como a característica essencial das sociedades modernas?

Observemos, antes de mais nada, que não é evidente que Durkheim tenha 
razões para formular este problema nos termos em que o enuncia: qual é a cau
sa do desenvolvimento da solidariedade orgânica e da diferenciação social? Ele 
não pode ter certeza a priori de que é possível ou mesmo impossível encontrar 
a causa de um fenômeno que não é simples ou isolável, mas sim um aspecto 
do conjunto da sociedade. Durkheim quer determinar a causa do desenvolvi
mento da divisão do trabalho nas sociedades modernas.

Trata-se aqui de um fenômeno essencialmente social. Quando o fenômeno 
a explicar tem esta natureza, segundo o princípio da homogeneidade da causa 
e do efeito, a causa deve ser também social, o que elimina a explicação indivi
dualista. Curiosamente, Durkheim afasta assim uma explicação que Auguste 
Comte tinha também considerado e eliminado, segundo a qual o fator essencial 
do desenvolvimento social teria sido o enfado ou a procura da felicidade. De fato, 
nada prova que nas sociedades modernas os homens sejam mais felizes do que 
nas sociedades arcaicas. Não há dúvida de que neste ponto ele tem razão. A 
única coisa surpreendente é que julgue necessário -  mas na sua época, prova
velmente, era necessário -  escrever tantas páginas para demonstrar que a dife
renciação social não pode ser explicada pela busca do prazer ou da felicidade.

É verdade, afirma ele, que os prazeres são mais numerosos e sutis nas so
ciedades modernas, mas esta diferenciação dos prazeres é o resultado da dife
renciação social, não a causa. Quanto à felicidade, ninguém poderia dizer que 
somos mais felizes do que os homens que nos precederam. Durkheim naquela 
época já estava impressionado pelo fenômeno do suicídio: apresenta a freqüên
cia dos suicídios como a melhor prova de que a felicidade não aumenta com o 
progresso, nas sociedades modernas. Sugere que os suicídios são mais comuns hoje 
do que no passado. Contudo, na falta de estatísticas sobre as sociedades anti
gas, não podemos ter certeza disto.

A divisão do trabalho não pode portanto ser explicada pelo enfado, pela bus
ca da felicidade» pelo aumento dos prazeres, ou pelo desejo de aumentar a pro
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dução coletivajA  divisão do trabalho é um fenômeno social^ que só pode ser 
explicado por outro fenômeno social: o de uma combinação do volume, densi
dade material e moral da sociedade.

O volume da sociedade é simplesmente o número dos indivíduos que per
tencem a uma determinada sociedade. Este volume não pode explicar, isolada
mente, a diferenciação social. Numa sociedade numerosa, estabelecida num 
vasto território, mas constituída pela justaposição de segmentos e pela aproxi
mação de um grande número de tribos, cada tribo conservando sua estrutura 
tradicional, o volume em si mesmo não provocaria a diferenciação.

Para que o volume, isto é, o aumento do número dos indivíduos, se tome 
uma causa da diferenciação, é preciso acrescentar a densidade, nos dois senti
dos, o material e o moral. A densidade material é o número dos indivíduos em 
relação a uma superfície dada do solo. A densidade moral é a intensidade das 
comunicações e trocas entre esses indivíduos. Quanto mais intenso o relaciona
mento entre os indivíduos, maior a densidade. A diferenciação social resulta da 
combinação dos fenômenos do volume e da densidade material e moral.

Para explicar esse mecanismo, Durkheim invoca o conceito da luta pela 
vida, que Darwin popularizou na segunda metade do século XIX. Quanto mais 
numerosos os indivíduos que procuram viver em conjunto, mais intensa a luta 
pela vida. A diferenciação social é a solução pacífica da luta pela vida. Em vez 
de alguns serem eliminados para que outros sobrevivam, como ocorre no reino 
animal, a diferenciação social permite a um número maior de indivíduos sobre
viver, diferenciando-se. Cada um deixa de estar em competição com todos, poden
do assim ter um papel, e preencher uma função. Deixa de ser necessário elimi
nar a maioria dos indivíduos, a partir do momento em que, não sendo eles se
melhantes entre si, porém diferentes, cada um colabora com uma contribuição 
que lhe é própria para a vida de todos2).

Esta explicação está de acordo com o que Durkheim considera uma regra do 
método sociológico: a explicação de um fenômeno social por outro fenômeno so
cial e a explicação de um fenômeno global por outro fenômeno global.

Desde este primeiro trabalho importante, o pensamento de Durkheim se 
organiza em torno de algumas idéias essenciais.

A diferenciação social, fenômeno característico das sociedades modernas, 
é a condição criadora da liberdade individual. Só numa sociedade em que a 
consciência coletiva perdeu uma parte da sua rigidez o indivíduo pode ter uma 
certa autonomia de julgamento e de ação.

Nessa sociedade individualista, o problema mais importante é manter o 
mínimo de consciência coletiva, à falta da qual a solidariedade orgânica provo
caria a desintegração social.

O indivíduo é a expressão da coletividade. No sistema de solidariedade me
cânica ele é intercambiável. Numa sociedade arcaica, não seria apropriado cha-
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má-lo de “o mais insubstituível dos seres”, segundo a fórmula de Gide. Mas, mes
mo quando se integra numa sociedade em que cada um pode e quer ser o mais in
substituível dos seres, o indivíduo ainda é a expressão da coletividade. A estru
tura desta impõe a cada um uma responsabilidade própria. Mesmo na socieda
de que permite a cada um ser o que é individualmente, há uma parte, maior do que 
acreditamos, de consciência coletiva, presente nas consciências individuais. A 
sociedade de diferenciação orgânica não se poderia manter se, fora ou acima do 
reino contratual, não houvesse imperativos e interditos, valores e objetos sagra
dos coletivos, que vinculassem as pessoas ao todo social.

“O suicídio” (1897)

O livro que Durkheim escreveu sobre o problema do suicídio está estreita
mente ligado ao estudo da divisão do trabalho. De modo geral, Durkheim apro
va o fenômeno da divisão orgânica do trabalho, que considera um desenvolvi
mento normal e, sem dúvida alguma, feliz das sociedades humanas. Considera 
uma coisa boa a diferenciação dos indivíduos e das profissões; a regressão da 
autoridade da tradição; o domínio crescente da razão, o desenvolvimento da par
te que foi deixada à iniciativa pessoal. Contudo, observa também que o homem 
não se sente necessariamente mais feliz com sua sorte nas sociedades moder
nas, e registra, de passagem, o aumento do número dos suicídios, expressão e pro
va de certos traços, talvez patológicos, da organização atual da vida coletiva.

A última parte do livro dedicada à divisão do trabalho inclui uma análise 
dessas características patológicas. Durkheim fala já da “anomia”, ausência ou de
sintegração das normas sociais, conceito que vai ter um papel predominante no 
estudo do suicídio. Passa em revista então certos fenômenos: as crises econô
micas, a inadaptação dos trabalhadores a suas ocupações, a violência das rei
vindicações dos indivíduos com relação à coletividade.

Todos esses fenômenos são patológicos. Com efeito, na medida em que as 
sociedades modernas se fundamentam na diferenciação, torna-se indispensável 
que o trabalho que cada um exerce corresponda a seus desejos e aptidões. Além 
disso, uma sociedade que propicia crescentemente o individualismo está obri
gada, pela sua própria natureza, a respeitar a justiça. As sociedades dominadas 
pela tradição atribuem a cada um um lugar fixado pelo nascimento ou pelos im
perativos coletivos. Nessas sociedades, seria anormal que o indivíduo reivindi
casse uma situação adaptada a seus gostos ou proporcional aos seus méritos. Nas 
sociedades modernas, porém, o individualismo é o princípio fundamental. Nelas 
os homens são e se sentem diferentes uns dos outros, e cada um quer obter tudo 
aquilo a que julga ter direito. O princípio individualista de justiça se toma o 
princípio coletivo, indispensável, da ordem atual. As sociedades modernas só 
podem ser estáveis se respeitarem a justiça.
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Mesmo nas sociedades baseadas na diferenciação individual, subsiste o equi
valente da consciência coletiva das sociedades em que impera a solidariedade 
mecânica, isto é, as crenças, os valores comuns. Se esses valores comuns se de
bilitam, se a esfera dessas crenças se reduz demasiadamente, a sociedade fica 
ameaçada de desintegração.

O problema central das sociedades modernas, como de todas as sociedades, 
é portanto a relação entre os indivíduos e o grupo. Este relacionamento é transfor
mado pelo fato de que o homem se tomou por demais consciente de si mesmo 
para aceitar cegamente quaisquer imperativos sociais. De outro lado, porém, tal 
individualismo, em si mesmo desejável, comporta perigos, pois o indivíduo po
de exigir da coletividade mais do que esta lhe pode dar. É preciso portanto uma 
disciplina que só a sociedade pode impor.

Em D e la division du travail social, sobretudo no prefácio da segunda edi
ção, Durkheim alude ao que, para ele, constitui a solução do problema: a orga
nização de grupos profissionais que favoreçam a integração dos indivíduos na 
coletividade.

O estudo do suicídio trata de um aspecto patológico das sociedades moder
nas, e revela do modo mais marcante a relação entre o indivíduo e a coletivida
de. Durkheim quer mostrar até que ponto os indivíduos são determinados pela 
realidade coletiva. Desse ponto de vista, o fenômeno do suicídio tem excepcio
nal interesse, já  que, aparentemente, nada pode ser mais individual do que o 
fato de um indivíduo destruir sua própria vida. Se pudermos provar que esse 
fenômeno é determinado pela sociedade, estará provada, a partir do caso mais 
desfavorável, a verdade da tese de Durkheim. Quando o indivíduo se sente só 
e desesperado, a ponto de se matar, é ainda a sociedade que está presente na 
consciência do infeliz, e o leva, mais do que sua história individual, a esse ato 
solitário.

O estudo durkheimiano do suicídio tem o rigor de uma dissertação acadê
mica. Começa por definir o fenômeno; continua com uma refutação das inter
pretações anteriores; estabelece uma tipologia; e, com base nessa tipologia, de
senvolve uma teoria geral do fenômeno considerado.

Suicídio é “todo caso de morte provocado direta ou indiretamente por um 
ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que devia 
provocar esse resultado”. (Le suicide, ed. de 1960, p. 5.)

Ato positivo: disparar um tiro de revólver na própria têmpora. Ato negati
vo: não abandonar uma casa em chamas ou recusar a alimentação até a morte. 
Uma greve de fome que leva até a morte é um exemplo de suicídio.

A expressão “direta ou indiretamente” nos leva a uma distinção compará
vel à que foi feita entre o ato positivo e o negativo. Um tiro de revólver acarre
ta a morte diretamente; não abandonar uma casa em chamas, ou recusar ali
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mentação, pode provocar indiretamente ou a longo prazo o resultado almejado, 
isto é, a morte.

De acordo com esta definição, o conceito de suicídio engloba não só os ca
sos reconhecidos por todos mas também, por exemplo, o ato do capitão que 
prefere afundar seu navio a render-se; o do samurai que se mata porque se con
sidera desonrado; o das mulheres indianas que acompanham seus maridos na 
morte. Em outras palavras, é preciso considerar também como suicídio os casos 
de morte voluntária envoltos em auréola de heroísmo e de glória, e que à pri
meira vista não somos tentados a englobar nos suicídios ditos comuns, como os 
de amantes desesperados, os de banqueiros arruinados, de criminosos acossa
dos, descritos nos noticiários dos jornais.

As estatísticas nos mostram, imediatamente, que a taxa de suicídio, isto é, 
a freqüência dos suicídios em relação a uma população determinada, é relativa
mente constante. Este fato é considerado essencial por Durkheim. A taxa de 
suicídio é característica de uma sociedade global, ou de uma região, ou provín
cia. Ela não varia arbitrariamente, mas em função de múltiplas circunstâncias. 
A tarefa do sociólogo é estabelecer correlações entre as circunstâncias e as va
riações da taxa de suicídio, variações que são fenômenos sociais. Convém de 
fato distinguir o suicídio, fenômeno individual (tal pessoa em tal conjuntura se 
matou), da taxa de suicídio, que é um fenômeno social, e que Durkheim procura 
explicar. Para a teoria, o mais importante é a relação entre o fenômeno indivi
dual -  suicídio -  e o fenômeno social -  taxa de suicídio.

De acordo com a definição do fenômeno, Durkheim afasta as explicações 
de tipo psicológico. Muitos médicos e psicólogos que estudaram suicídios indi
viduais se sentem tentados a explicá-los em termos psicológicos ou psicopato- 
lógicos. Dizem, por exemplo, que a maioria dos que se matam encontram-se 
num estado patológico ao cometerem esse ato a que os predispunham a sua sen
sibilidade ou o seu psiquismo. A este tipo de explicação Durkheim opõe ime
diatamente a argumentação que segue.

Admite que haja uma predisposição psicológica ao suicídio, predisposição 
que se pode explicar em termos psicológicos ou psicopatológicos. De fato, os 
neuropatas têm maior probabilidade, em determinadas circunstâncias, de come
ter o suicídio. Contudo, Durkheim afirma que a força que determina o suicídio 
não é psicológica, mas social.

A discussão científica está centrada nesses dois termos: predisposição psi
cológica e determinação social.

Para demonstrar essa distinção, Durkheim emprega o método clássico das 
variações concomitantes. Estuda as variações da taxa de suicídio em diferentes 
populações e procura provar que não há correlação entre a freqüência dos esta
dos psicopatológicos e a freqüência dos suicídios.
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Considera, por exemplo, as diversas religiões, e constata que a proporção 
de alienados entre os indivíduos de religião judaica é particularmente elevada; 
por outro lado, a freqüência dos suicídios entre esses indivíduos é muito baixa. 
Esforça-se também por demonstrar que não há uma correlação entre as dispo
sições hereditárias e a taxa de suicídio. A porcentagem dos suicídios aumenta 
com a idade, o que é pouco compatível com a hipótese segundo a qual a causa 
eficiente do suicídio seria transmitida pela hereditariedade. Procura refutar as
sim uma interpretação que poderia ser sugerida pela repetição de casos de sui
cídio numa mesma família.

Um escritor político francês do século passado, Prévost-Paradol, embaixa
dor da França nos Estados Unidos, cometeu suicídio em Washington, poucos dias 
depois da sua chegada, e da declaração da guerra de 1870. Cerca de trinta anos 
mais tarde, seu filho também se suicidou, em circunstâncias diferentes. Esses 
exemplos de suicídios repetidos na mesma família levariam a acreditar que a 
predisposição para o suicídio se transmitisse hereditariamente. Durkheim, porém, 
afasta, de modo geral, esta hipótese.

Afasta também, nas suas análises preliminares, a interpretação do suicídio 
como fenômeno de imitação. Aproveita a oportunidade para “acertar as contas” 
com um sociólogo célebre do seu tempo, com quem estava em desacordo a res
peito de tudo. Trata-se de Gabriel Tarde, que considerava a imitação o fenôme- 
no-chave da ordem social3. Para Durkheim, sob o nome de imitação, três fenô
menos distintos são confundidos.

O primeiro é o que chamaríamos hoje de fusão das consciências, que é o 
fato de que os mesmos sentimentos afetam um grande número de pessoas. O 
exemplo típico é o da massa revolucionária, a que Jean-Paul Sartre se refere 
longamente em Crítica da razão dialética. Na massa revolucionária os indiví
duos tendem a perder a identidade da sua consciência; cada um sente o que os 
outros sentem. Os sentimentos que agitam os indivíduos são sentimentos co
muns. Os atos, as crenças, as paixões pertencem a cada um porque pertencem 
a todos. Mas o suporte desse fenômeno psicossociológico é a própria coletivi
dade, e não um ou mais indivíduos.

O segundo fenômeno é a adaptação do indivíduo à coletividade, de forma 
a se comportar como os outros, sem haver contudo uma fusão de consciências. 
Cada um se inclina diante dos imperativos sociais mais ou menos difusos; o 
indivíduo prefere não se singularizar. A moda é uma forma atenuada de impe
rativo social. Uma mulher de certo meio se sentiria humilhada por usar um ves
tido diferente do que é considerado apropriado para uma determinada estação. 
Neste caso, não há propriamente imitação, mas sujeição do indivíduo a uma 
regra coletiva.
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Finalmente, só merece ser considerado imitação, no sentido exato do ter
mo, “um ato que tem como antecedente imediato a representação de ato seme
lhante, realizado anteriormente por outrem, sem que entre a representação e a 
execução se intercale qualquer operação intelectual, explícita ou implícita, so
bre as características intrínsecas do ato reproduzido”. {Le suicide, p. 115.) Para 
compreender este fenômeno, basta pensar na tosse de contágio, durante confe
rência tediosa, ou em todas as reações mais ou menos mecânicas que se obser
vam às vezes nas reuniões muito numerosas.

Convém distinguir igualmente o contágio e a epidemia, distinção que é tí
pica do método de Durkheim. O contágio é um fenômeno que podemos chamar 
de interindividual ou mesmo individual. Alguém tosse como reação à tosse do 
vizinho. No fim, o número dos que tossem pode ser grande, mas cada acesso de 
tosse é estritamente individual. O fenômeno se propaga de um indivíduo para 
outro como uma pedra que ricocheteia sobre a água. Já a epidemia, que pode 
ser transmitida por contágio, é um fenômeno coletivo cujo suporte é o conjun
to da sociedade. Esta distinção entre a sucessão de atos individuais e o fenôme
no coletivo permite, uma vez mais, perceber a intenção essencial de Durkheim 
-  a determinação do social enquanto tal.

Em suma, “não se pode designar com o mesmo nome (de imitação) o pro
cesso em virtude do qual, numa reunião, se elabora um sentimento coletivo do 
qual resulta nossa adesão às regras comuns ou tradicionais de comportamento; 
e, por fim, o que determina que os carneiros de Panúrgio se lancem à água, por
que um deles fez isso. Sentir em comum, inclinar-se diante da autoridade da 
opinião e repetir automaticamente o que os outros fazem são coisas distintas”. 
{Ibid., p. 115.)

Depois dessas análises formais, Durkheim refuta, com a ajuda de estatísti
cas, a idéia de que a taxa de suicídio seria determinada essencialmente pela 
imitação. Se os suicídios se devessem ao contágio, seria possível segui-los num 
mapa, a partir de um centro, onde a taxa seria particularmente elevada, para 
outras regiões. Ora, a análise geográfica dos suicídios não revela tal tendência. Ao 
lado de regiões onde a taxa é elevada, há outras onde é especialmente baixa. A 
distribuição dessas taxas é irregular, incompatível com a hipótese da imitação. 
Pode haver contágio em alguns casos: por exemplo, às vesperas de uma derro
ta, alguns indivíduos desesperados se suicidam. Mas esses fenômenos de contá
gio não explicam nem a taxa de suicídio nem suas variações.

Depois de definir o suicídio, e de afastar as explicações do fenômeno pela 
imitação e a psicopatologia, resta a etapa principal da investigação: o estabele
cimento de uma tipologia.

Para isso, Durkheim trabalha com os dados de suicídio que encontra, isto 
é, estatísticas incompletas e parciais que lidam com números reduzidos: a taxa
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de suicídio oscila entre 100 e 300 por milhão de pessoas por ano. Certos médi
cos, mais céticos, sustentaram a tese de que o estudo das variações da taxa de 
suicídio praticamente não tem nenhum alcance devido ao pequeno número dos 
casos estudados e às possíveis inexatidões dessas estatísticas.

Durkheim constata que a taxa de suicídio varia em função de algumas cir
cunstâncias que examina; acredita que é possível determinar os tipos sociais do 
suicídio com base em determinadas correlações estatísticas. Contudo, de acor
do com outra teoria, seria possível estabelecer as variações dessa taxa em vir
tude das circunstâncias sem se chegar porém à determinação de uma tipologia. 
$  Os três tipos de suicídio que Durkheim se propõe a definir são: o suicídio 
egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anòmico.

O suicídio egoísta é analisado graças à correlação entre a taxa de suicídio 
e os contextos sociais integradores, a religião e a família, esta última conside
rada sob o duplo aspecto de casamento e prole.

A taxa de suicídio varia com a idade, isto é, de modo geral, aumenta com 
ela. Varia também de acordo com o sexo: é mais elevada entre os homens que en
tre as mulheres. Flutua com a religião, e Durkheim, baseando-se em estatísti
cas alemãs, estabelece que os suicídios são mais freqüentes nas populações pro
testantes do que nas católicas. Compara a situação dos homens e mulheres ca
sados com a dos celibatários e a dos viúvos e viúvas. Os métodos estatísticos 
que utiliza são simples: compara a freqüência dos suicídios entre os homens 
casados e solteiros da mesma idade, de modo a identificar o que chama de coe
ficiente de preservação, que indica a diminuição da freqüência do suicídio, nu
ma idade determinada, devido à situação familiar. Estabelece também os coe
ficientes de preservação ou, ao contrário, os coeficientes de agravamento para 
as mulheres celibatárias ou casadas, para os viúvos e viúvas.

Em conclusão, verifica que se há uma preservação dos indivíduos, homens e 
mulheres, devido ao casamento, ela se deve, a partir de uma certa idade, menos ao 
estado civil do que à existência de filhos. Com efeito, depois de uma certa idade, 
as mulheres casadas sem filhos não se beneficiam de um coeficiente de preserva
ção elevado; ao contrário, seu coeficiente de agravamento aumenta. Não é, pois, 
tanto o casamento que protege, mas a família e os filhos. A família sem filhos não 
é um meio integrador suficientemente forte. Pode ser que as mulheres sem filhos 
sofram daquilo que os psicólogos de hoje chamam de frustração.

Assim, os indivíduos deixados a si mesmos têm desejos infinitos. Incapa
zes de se satisfazerem, só atingem um certo equilíbrio graças a uma força exte
rior de ordem moral, que lhes ensina a moderação e os ajuda a encontrar a paz. 
Toda situação que tende a fazer aumentar a disparidade entre desejos e satisfa
ção se traduz por um coeficiente de agravamento.

Este primeiro tipo social de suicídio, identificado por meio do estudo esta
tístico das correlações, é definido pelo termo egoísmo. Homens e mulheres são
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mais inclinados ao suicídio quando pensam essencialmente em si mesmos, quan
do não estão integrados num grupo social, quando os desejos que os animam  
não podem ser reduzidos a uma medida compatível com o destino humano pela 
autoridade do grupo e pela força de obrigações impostas por um meio estrito e 
vigoroso.

O segundo tipo de suicídio é o altruísta que, no livro de Durkheim, com
porta dois exemplos principais. O primeiro, que se observa em muitas socieda
des arcaicas, é o da viúva indiana que aceita ser colocada na fogueira que deve 
queimar o corpo do marido morto. Neste caso, não se trata evidentemente de 
suicídio por excesso de individualismo, mas, ao contrário, pelo completo desa
parecimento do indivíduo no grupo. O indivíduo se mata devido a imperativos 
sociais, sem pensar sequer em fazer valer seu direito à vida. Do mesmo modo, 
o comandante de um navio que não quer sobreviver à perda da sua nave se suici
da por altruísmo; sacrifica-se a um imperativo social interiorizado, obedecendo 
ao que o grupo lhe ordena, a ponto de sufocar o próprio instinto de conservação.

Além destes casos de suicídio heróico ou religioso, Durkheim descobre nas 
estatísticas um exemplo moderno de suicídio altruísta: o aumento da freqüên
cia de suicídios no exército. As estatísticas utilizadas por Durkheim, e acredito 
que as estatísticas atuais vão no mesmo sentido, revelam, de fato, para os mili
tares de uma certa idade, suboficiais e oficiais, um coeficiente de agravamento: 
os militares se suicidam um pouco mais do que os civis da mesma idade e de 
iguais condições. Esses suicídios não podem ser explicados como do tipo egoís
ta, pois, por definição, os militares -  trata-se de profissionais e graduados -  per
tencem a um grupo fortemente integrado. Os soldados recrutados consideram 
sua situação transitória, e combinam a obediência aos superiores com uma gran
de liberdade na apreciação do sistema. Os militares de carreira, com toda a evi
dência, aderem ao sistema em que estão integrados porque, salvo casos excep
cionais, não o teriam escolhido se não lhe dedicassem um mínimo de lealdade. 
Pertencem a uma organização cujo princípio constitutivo é a disciplina. Estão, 
portanto, no extremo oposto dos celibatários que rejeitam a disciplina da vida 
familiar e são incapazes de limitar seus desejos infinitos.

Há, portanto, dois tipos básicos “na corrente suicidógena”: os que se afas
tam demais do grupo social e os que estão demasiadamente presos ao grupo. Os 
egoístas se suicidam mais facilmente que os outros, mas também aqueles que 
têm excesso de altruísmo, que se confundem a tal ponto com o grupo a que per
tencem, são incapazes de resistir aos golpes do destino.

Finalmente, há um terceiro tipo de suicídio, o anômico. É o tipo que mais 
interessa a Durkheim, porque é o mais característico da sociedade moderna. 
Este é o suicídio que é revelado pela correlação estatística entre a freqüência do 
suicídio e a&fâsss do ciclo econômico.
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As estatísticas parecem demonstrar uma tendência ao aumento da freqüên
cia dos suicídios nos períodos de crise econômica, mas também, o que é sur
preendente e mais inesperado, nos períodos de grande prosperidade.

Outro fenômeno curioso é que há uma tendência à redução da freqüência 
dos suicídios durante os grandes acontecimentos políticos. Durante as guerras, 
por exemplo, o número de suicídios tende a diminuir.

Esses fenômenos, o aumento de freqüência nas fases de agitação social e sua 
diminuição durante os grandes acontecimentos, sugerem ao sociólogo a idéia 
do suicídio anômico. Esta expressão foi usada por Durkheim em Da divisão do 
trabalho social, e corresponde a um conceito-chave da sua filosofia social. O 
que lhe interessa, acima de tudo, chegando ao ponto de obcecá-lo, é a crise da 
sociedade moderna, definida pela desintegração social e pela debilidade dos 
laços que prendem o indivíduo ao grupo.

O suicídio anômico não é só aquele que aumenta durante as crises econô
micas; é também aquele cuja freqüência cresce paralelamente ao número de 
divórcios. Durkheim faz um estudo, longo e sutil, da influência do divórcio so
bre a freqüência dos suicídios entre homens e mulheres.

As estatísticas fornecem, a este respeito, resultados relativamente difíceis 
de interpretar. O homem divorciado está mais “ameaçado” pelo suicídio (a ex
pressão é de Durkheim) do que a mulher. Para compreender o fenômeno, é pre
ciso analisar o que o homem e a mulher recebem de equilíbrio, de satisfação e 
disciplina no casamento. O homem encontra equilíbrio e disciplina no casa
mento, porém, graças à tolerância dos costumes, conserva uma certa liberdade. 
A mulher (Durkheim escrevia num período que já está encerrado) vai achar no 
casamento mais disciplina do que liberdade. Por outro lado, o homem divorcia
do volta à indisciplina, à disparidade entre desejos e satisfação, enquanto a mu
lher divorciada se beneficia de uma liberdade adicional que compensa em parte 
a perda da proteção familiar.

Assim, além dos dois tipos de suicídio já estudados, o egoísta e o altruís
ta, há o suicídio anômico que atinge os indivíduos devido às condições de vida 
nas sociedades modernas, em que a existência social não é regulamentada pelos 
costumes. Os indivíduos estão em competição permanente uns com os outros; 
esperam muito da vida, fazem grandes exigências e se sentem sempre acuados 
pelo sofrimento resultante da desproporção entre suas aspirações e satisfações. 
Esta atmosfera de inquietação é propícia ao desenvolvimento da “corrente sui- 
cidógena”.

Durkheim procura demonstrar, em seguida, que os tipos sociais que pro
põe correspondem aproximadamente a tipos psicológicos.

O suicídio egoísta se manifestará por um estado de apatia e pela ausência 
de vinculação com a vida; o suicídio altruísta, pela energia e a paixão; o anô
mico, enfim, pela irritação associada às numerosas situações de decepção ofe
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recidas pela vida moderna, por um desgosto resultante da tomada de consciên
cia da desproporção entre as aspirações e as satisfações.

Uma vez traduzidos os tipos sociais em termos psicológicos, resta explicar os 
resultados do estudo, o que é essencial do ponto de vista da teoria sociológica.

A teoria de Durkheim pode ser resumida assim: os suicídios são fenôme
nos individuais, cujas causas são, contudo, essencialmente sociais. Há “corren
tes suicidógenas” (para usar a terminologia de Durkheim) que atravessam a so
ciedade, originando-se não no indivíduo mas na coletividade, e que são a causa 
real e determinante dos suicídios. Indubitavelmente, estas correntes suicidóge
nas não atingem indiscriminadamente qualquer indivíduo. Quem se suicida 
provavelmente estava predisposto ao suicídio pela sua constituição psicológica, 
por fraqueza nervosa, ou distúrbios neuróticos. Da mesma forma, as circuns
tâncias sociais que criam correntes suicidógenas criam também estas predispo
sições psicológicas, porque os indivíduos, vivendo nas condições peculiares da 
sociedade moderna, são mais sensíveis e, por conseguinte, mais vulneráveis.

As causas reais dos suicídios são, em suma, forças sociais que variam de so
ciedade para sociedade, de grupo para grupo e de religião para religião. Ema
nam do grupo e não dos indivíduos isoladamente. Uma vez mais, encontra-se 
aqui o tema fundamental da sociologia de Durkheim, a saber, o fato de que em 
si as sociedades são de natureza diferente dos indivíduos. Existem fenômenos 
e forças cujo suporte é a coletividade e não a soma dos indivíduos. Estes, em 
conjunto, fazem surgir fenômenos ou forças que só podem ser explicados pela 
sua conjunção. Há fenômenos sociais específicos que comandam os fenômenos 
individuais; o exemplo mais notável ou mais eloqüente é justamente o das cor
rentes sociais que levam os indivíduos à morte, embora cada um deles pense que 
está obedecendo apenas a si mesmo, quando na realidade é um joguete dessas 
forças coletivas.

Para extrair as conseqüências práticas do estudo do suicídio, convém inda
gar sobre o caráter normal ou patológico  deste fenômeno. Durkheim conside
ra o crime um fenômeno socialmente normal, o que não significa que os crimi
nosos não sejam muitas vezes psiquicamente anormais, nem que o crime não 
mereça ser condenado e punido. Contudo, sabemos que em todas as sociedades 
um certo número de crimes são cometidos; assim, se queremos referir-nos ao 
que se passa regularmente, o crime não é um fenômeno patológico. Pelo mes
mo motivo, uma certa taxa de suicídio pode ser considerada normal.

Mas Durkheim acredita, embora não o demonstre conclusivamente, que o 
aumento da taxa de suicídio na sociedade moderna é patológico e que a atual 
taxa de suicídio revela certos aspectos patológicos da sociedade moderna.

De fato, esta se caracteriza pela diferenciação social, a solidariedade orgâ
nica, a d en sid ad e  d a  população, a intensidade das comunicações, a luta pela vida.
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Todos esses fatos, ligados à essência da sociedade moderna, não devem ser con
siderados em si mesmos anormais.

Contudo, na parte final de Da divisão do trabalho social, como no fim de Le 
suicide, Durkheim indica que as sociedades modernas apresentam certos sintomas 
patológicos, principalmente a insuficiente integração do indivíduo na coletivida
de. O tipo de suicídio que, sob este ponto de vista, interessa mais a Durkheim é o 
que ele chama de anômico. É a causa do aumento da taxa de suicídio nos perío
dos de crise econômica e também em períodos de prosperidade, isto é, em todos 
os casos em que se produz um exagero da atividade e uma ampliação das trocas e 
das rivalidades. Estes fenômenos são inseparáveis das sociedades em que vive
mos, mas, a partir de um certo limiar, tomam-se patológicos.

Há razão para crer que esse agravamento (da taxa de suicídio) deve-se não à 
natureza intrínseca do progresso, mas às condições particulares em que ele se rea
liza em nossos dias, e nada nos assegura que essas condições sejam normais. Com 
efeito, não nos devemos deixar cegar pelo brilho do desenvolvimento das ciências, 
das artes e da indústria ao qual assistimos. Indubitavelmente ele se realiza no meio 
de uma efervescência doentia, cujos efeitos dolorosos todos sentimos. É muito 
possível, portanto, e até mesmo verossímil, que o aumento do número de suicídios 
se origine num estado patológico que acompanha atualmente a marcha da civili
zação, embora não constitua uma condição necessária.

A rapidez com que o número de suicídios tem aumentado não autoriza nem 
mesmo outra hipótese. Em menos de cinqüenta anos esse número triplicou, quadru
plicou ou quintuplicou, de acordo com o país. Por outro lado, sabemos que esses 
suicídios estão associados ao que há de mais entranhado na constituição das socie
dades, cujo temperamento exprimem. E o temperamento dos povos, como o dos 
indivíduos, reflete o estado do organismo no que ele tem de mais fundamental. É 
preciso portanto que nossa organização social se tenha modificado profundamen
te no curso deste século, para ter determinado tal elevação da taxa de suicídio. Ora, 
é impossível que uma alteração ao mesmo tempo tão grave e tão rápida não seja 
mórbida, pois uma sociedade não pode mudar de estrutura com tanta rapidez. Ela 
só adquire outras características mediante uma série de modificações lentas e qua
se imperceptíveis; e ainda assim as transformações possíveis são limitadas. Uma 
vez que o tipo social se fixa, ele deixa de ser indefinidamente flexível; atinge rapi
damente um limite que não pode ser ultrapassado. Portanto, as modificações 
implicadas pela estatística dos suicídios atuais não podem ser normais. Mesmo sem 
saber precisamente em que consistem, pode-se afirmar antecipadamente que resul
tam não de uma evolução regular, mas de um abalo mórbido que pode ter desen- 
raizado as instituições do passado, sem contudo substituí-las, porque não é em pou
cos anos que se pode refazer a obra dos séculos. Ora, se a causa é anormal, o efei
to não pode ser normal. Conseqüentemente, o que atesta a maré montante dos sui
cídios não é o brilho da nossa civilização, mas um estado de crise e de perturba
ção que não se pode prolongar sem trazer perigo. {Ibid.,p- 422.)
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De qualquer maneira, podemos então restaurar a integração do indivíduo na 
coletividade? Durkheim passa em revista, sucessivamente, o grupo familiar, o 
grupo religioso e o político, em particular o Estado, procurando demonstrar que 
nenhum desses três grupos proporciona o contexto social próximo do indivíduo 
que daria a este segurança, embora sujeitando-o às exigências da solidariedade.

Nosso autor afasta a reintegração no grupo familiar por duas razões. De 
um lado, a taxa de suicídio anômico não aumenta menos entre os casados do que 
entre os solteiros, o que indica que o grupo familiar não oferece proteção mais 
eficaz contra a corrente suicidógena. Seria vão, portanto, contar com a família 
para que o indivíduo passasse a ter um ambiente mais próximo e capaz de lhe 
impor disciplina. De outro lado, as funções da família estão em declínio na so
ciedade moderna. Cada vez mais limitada, seu papel econômico se reduz cada 
vez mais. A família não pode, portanto, servir de intermediário entre o indivíduo 
e a coletividade.

O Estado, ou o grupo político, está muito afastado do indivíduo, é exces
sivamente abstrato e autoritário para proporcionar o contexto necessário à inte
gração.

A religião, enfim, não pode fazer desaparecer a anomia, eliminando as cau
sas profundas do mal. Durkheim espera uma disciplina do grupo que deve agir 
como órgão de reintegração. É preciso que os indivíduos consintam em limitar 
seus desejos, obedecendo aos imperativos que ao mesmo tempo determinam os 
objetivos que podem adotar e os meios que têm o direito de empregar. Ora, nas 
sociedades modernas, as religiões apresentam cada vez mais um caráter abstra
to e intelectual. De certo modo, tomam-se mais puras; contudo, perdem em parte 
sua função de coerção social. Incitam os indivíduos a transcender suas paixões 
e a viver de conformidade com a lei espiritual, mas não conseguem mais pre
cisar as obrigações ou as regras às quais os homens devem submeter-se na vida 
profana. Em suma, não constituem escolas de disciplina, no mesmo grau em que 
o foram no passado. Ora, o que Durkheim procura, para remediar os males da 
sociedade moderna, não são teorias ou idéias abstratas, mas morais em ação.

O único grupo social que pode favorecer a integração dos indivíduos na 
coletividade é, por conseguinte, a profissão ou, para empregar o termo usado 
por Durkheim, a corporação.

No prefácio da segunda edição de Da divisão do trabalho social, Durkheim 
se refere longamente às corporações como instituições que consideramos hoje 
anacrônicas, mas que na realidade respondem às exigências da ordem atual. Cha
ma de corporações, de modo geral, as organizações profissionais que, reunin
do empregadores e empregados, estariam suficientemente próximas do indiví
duo para constituir escolas de disciplina, seriam suficientemente superiores a 
cada um para se beneficiar de prestígio e autoridade. Além disso, as corpora
ções responderiam ao caráter das sociedades modernas, em que predomina a 
atividade econÔto*®*-
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Voltarei a falar sobre essa concepção das corporações, versão do socialis
mo de Durkheim, que, tendo sido rejeitada tanto pelos socialistas como pelos 
liberais, foi condenada à sorte ingrata de mera doutrina acadêmica.

Mas, nesta discussão sobre o caráter patológico das taxas atuais de suicídio 
e a busca de uma terapêutica, surge uma idéia central da filosofia de Durkheim: 
abandonado a si mesmo, o homem é movido por desejos ilimitados; quer sem
pre mais do que tem, e se decepciona sempre com as satisfações que obtém nu
ma existência difícil.

Como determinar a quantidade de bem-estar, de conforto, de luxo a que um 
ser humano pode aspirar legitimamente? Não encontramos na constituição orgâ
nica nem na constituição psicológica do homem nada que marque um limite a tais 
inclinações. O funcionamento da vida individual não exige que os homens se dete
nham aqui e não acolá; prova disso é o fato de que desde o começo da história os 
homens não pararam de se desenvolver, sempre obtiveram satisfações cada vez 
mais completas, e, nem por isso, a saúde média foi se enfraquecendo. Sobretudo, 
como estabelecer a maneira como devem variar, em virtude das condições, das pro
fissões, da importância relativa dos serviços, etc.? Não há uma sociedade em que os 
homens estejam igualmente satisfeitos nos diferentes graus da hierarquia social. 
Contudo, em seus traços essenciais, a natureza humana é basicamente a mesma. 
Portanto, não é ela que poderá conferir às necessidades esse limite variável que 
lhes seria necessário. Em conseqüência, na medida em que dependem só do indi
víduo, elas são ilimitadas. Em si mesma, abstraindo-se as forças exteriores que a 
regulam, nossa sensibilidade é um abismo sem fundo, que nada pode preencher. 
(Le suicide, p. 273.)

O homem individual é um homem de desejos, e, por isso, a primeira neces
sidade da moral e da sociedade é a disciplina. O homem precisa ser disciplina
do por uma força superior, autoritária e amável, isto é, digna de ser amada. Esta 
força, que ao mesmo tempo se impõe e atrai, só pode ser a própria sociedade.

As discussões das teses de Durkheim sobre o suicídio tocaram diversos pon
tos. O primeiro, que foi estudado em particular pelo doutor A. Delmas, tem a 
ver com o valor das estatísticas4. As estatísticas sobre o suicídio lidam inevita
velmente com números reduzidos, porque, felizmente, poucas pessoas se suici
dam. Por isso as correlações estatísticas são estabelecidas com base em diferen
ças de taxa de suicídio relativamente pequenas. Assim, um médico que aceite a 
interpretação psicológica do suicídio poderá demonstrar que as variações da 
taxa de suicídio não são significativas na maioria dos casos, devido aos erros 
que as estatísticas comportam.

Duas fontes de erro são incontestáveis: a primeira é o fato de que os suicí
dios quase sempre só são conhecidos pelas declarações dâs famílias. Alguns são
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conhecidos porque as próprias circunstâncias do ato desesperado os tomam 
públicos; no entanto, um bom número de suicídios são cometidos em condições 
tais que as autoridades só os registram mediante a declaração das famílias. E a 
proporção dos suicídios não-confessados pode variar de acordo com o meio 
social, a época e outros fatores.

A segunda fonte de erro tem a ver com a freqüência dos suicídios frustra
dos ou das tentativas de suicídio. Durkheim não chegou a estudar este proble
ma, que aliás só recentemente foi levado em consideração. É, na verdade, muito 
complexo, pois seria necessário um estudo psicossocial de cada caso a fim de 
saber se a intenção suicida era verdadeira ou não.

O segundo ponto de controvérsia está relacionado com a validade das cor
relações estabelecidas por Durkheim. Maurice Halbwachs dedicou-se a uma 
análise aprofundada dessas correlações5.

Para dar uma idéia simples deste gênero de discussão, basta aludir à tese 
clássica de Durkheim: os protestantes se suicidam mais freqüentemente do que 
os católicos porque a religião católica tem uma força integrativa superior à pro
testante. Essa tese se baseou em certas estatísticas alemãs, em regiões de reli
gião mista, e parece convincente, até o momento em que se pergunte se por aca
so os católicos moram em zonas agrícolas e os protestantes em cidades. Ora, se 
esses dois grupos religiosos forem também populações que têm gênero de vida 
diferente, a teoria do valor integrativo das religiões se toma duvidosa.

De modo geral, o estabelecimento de correlações entre a taxa de suicídio e 
um fator como o religioso exige a demonstração de que não existem outros fa
tores diferenciais nos casos comparados. Ora, raramente se chega a um resultado 
incontestável. O fator religioso é difícil de isolar. Populações próximas umas das 
outras, e de diferentes religiões, têm geralmente gêneros de vida e atividades pro
fissionais semelhantes.

O terceiro ponto em discussão -  o mais interessante do ponto de vista teó
rico -  é a relação entre a interpretação sociológica e a psicológica. Os psicólo
gos e os sociólogos estão de acordo sobre um fato: a maioria dos que se suici
dam têm constituição nervosa ou psíquica vulnerável, embora não necessaria
mente anormal: situam-se nos limites extremos da normalidade. Em palavras 
mais simples, muitos dos que se matam são, de um modo ou de outro, doentes 
nervosos do tipo ansioso ou ciclotímico. O próprio Durkheim não tinha dificul
dade em aceitar esta observação, mas comentava que nem todos os neuropatas 
se suicidam, afirmando que o caráter neuropático constitui apenas uma circuns
tância favorável à ação da corrente suicidógena que escolhe suas vítimas.

Não é por haver tantos neuropatas num grupo social que nele ocorrem anual
mente tantos suicídios. A neuropatia faz apenas com que estes sucumbam mais do 
que aqueles. Esta é a origem da grande diferença que separa o ponto de vista do
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clínico e o do sociólogo. O primeiro está sempre diante de casos particulares, iso
lados; constata que muitas vezes a vítima tinha um caráter nervoso ou era um al
coólatra, e explica por um ou outro desses estados psicopáticos a ação realizada. 
Tem razão num sentido: se quem se matou foi aquela pessoa e não os seus vizinhos, 
é porque, freqüentemente, foi por esse motivo. Mas esse motivo não explica que, 
de modo geral, há pessoas que se matam e muito menos que, numa sociedade, um 
número definido de pessoas se matam em períodos de tempo determinados. (Le sui
cide, p. 370.)

O equívoco, em textos desse gênero, provém da expressão “corrente suici
dógena”, conceito que parece sugerir que existe propriamente uma força social 
ou coletiva, emanação de todo o grupo, levando os indivíduos a se matar. Ora, 
nem os fatos individuais observados diretamente nem os fatos estatísticos nos 
obrigam a aceitar essa hipótese. As taxas de suicídio podem ser explicadas pela 
porcentagem de nervosos ou de ansiosos numa sociedade e pela incitação ao 
suicídio que se exerce sobre eles. Nem todos os ansiosos se matam, e é possí
vel conceber que a proporção dos que se suicidam varie de acordo com a situa
ção profissional, as circunstâncias políticas e o estado civil.

Em outras palavras, nada nos obriga a considerar as correntes suicidógenas 
como realidade objetiva, ou como causa determinante. Os fatos estatísticos po
dem resultar da ação conjugada de dados psicológicos ou psicopatológicos e das 
circunstâncias sociais. Estas contribuem para o aumento do número dos dese
quilibrados psíquicos e, dentre estes, do número dos que se matam.

O risco da interpretação ou da terminologia de Durkheim reside na substi
tuição da interpretação positiva, que combina sem dificuldade fatores indivi
duais e coletivos, por uma concretização mítica dos fatores sociais, transfigu
rados em força supra-individual, novo Moloch a escolher suas vítimas entre os 
indivíduos.

“As formas elementares da vida religiosa” (1912)

O terceiro grande livro de Durkheim, As form as elementares da vida reli
giosa, é certamente o mais importante e profundo, o mais original; e também, 
a meu ver, aquele que revela mais claramente a inspiração do autor.

Seu objetivo é elaborar uma teoria geral da religião, com base na análise 
das instituições religiosas mais simples e mais primitivas. Esta fórmula já  reve
la uma das idéias fundamentais de Durkheim: é legítimo, e possível, fundamentar 
uma teoria das religiões superiores no estudo das formas religiosas primitivas. 
O totemismo revela a essência da religião. Todas as conclusões extraídas por 
Durkheim do estudo do totemismo pressupõem que se possa apreender a essên
cia de um fenômeno social observando suas formas mais elementares.
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Há uma outra razão pela qual o estudo do totemismo tem significação de
cisiva no sistema de Durkheim. Segundo este, a ciência detém hoje, nas nossas 
sociedades individualistas e racionalistas, a autoridade intelectual e moral su
prema. É possível ir adiante da ciência e não permanecer atrás e recusar os seus 
ensinamentos. Mas a sociedade que determina e favorece o desenvolvimento do 
individualismo e do racionalismo tem necessidade, como toda sociedade, de 
crenças comuns. Ora, ao que parece, estas crenças não podem ser proporcionadas 
pela religião tradicional, que não responde às exigências do espírito científico.

Há uma saída que parece simples a Durkheim e que -  não sei se ouso em
pregar aqui esta palavra -  é milagrosa: a própria ciência não revela que a reli
gião não passa, no fundo, da transfiguração da sociedade? Se através da história, 
sob as formas de totem ou de Deus, os homens nunca adoraram senão a reali
dade coletiva transfigurada pela fé, é possível sair deste impasse. A ciência da 
religião revela a possibilidade de reconstituir as crenças necessárias ao consen
so, não porque seja suficiente para fazer surgir a fé coletiva, mas porque deixa 
a esperança de que a sociedade do futuro ainda seja capaz de fabricar deuses, uma 
vez que todos os deuses do passado não foram senão a transfiguração da pró
pria sociedade.

Neste sentido, As form as elementares da vida religiosa representa a solu
ção dada por Durkheim à antítese entre ciência e religião. Descobrindo a realida
de profunda de todas as religiões, a ciência não recria uma religião, mas dá con
fiança na capacidade que têm as sociedades de produzir em cada época os deu
ses de que necessitam: “Os interesses religiosos não passam da forma simbóli
ca de interesses sociais e morais.”

Diria que As form as elementares da vida religiosa representa, na obra de 
Durkheim, o equivalente de Système de politique positive  na obra de Auguste 
Comte. Durkheim não descreve uma religião da sociedade, como Comte des
creveu, pormenorizadamente, uma religião da humanidade. Chega mesmo a dizer 
de modo explícito que Comte se enganava ao afirmar,que um indivíduo tinha 
condições de foijar uma religião sob encomenda. Com efeito, se a religião é uma 
criação coletiva, seria contrário à teoria um sociólogo criar sozinho uma reli
gião. Contudo, na medida em que Durkheim queria demonstrar que o objeto da 
religião era a transfiguração da sociedade, sua indagação é comparável à de Au
guste Comte, quando este, para fundar a religião do futuro, afirmava que, depois 
de matar os deuses transcendentes, a humanidade amaria a si mesma, ou seja, 
àquilo que tinha de melhor.

As form as elementares da vida religiosa é um livro que pode ser estudado 
sob três pontos de vista, porque reúne três modalidades de estudos: comporta 
uma descrição e uma análise detalhada do sistema de clãs e do totemismo de 
certas tribos australianas, com alusões a tribos da América; contém uma teo
ria da e s s ê n e »  dft fsligião, baseada no estudo do totemismo australiano: Dor
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fim, esboça uma interpretação sociológica das formas do pensamento humano, 
isto é, uma introdução à sociologia do conhecimento.

Destes três temas, é o primeiro, o estudo descritivo do sistema dos clãs e do 
totemismo, que ocupa mais lugar. Mas não vou me deter nele, pois seria impos
sível fazer um resumo da descrição.

Na verdade é o segundo tema, a teoria geral das religiões, baseada no estu
do do totemismo, que me interessa aqui. O método de Durkheim é, neste livro, 
o mesmo das obras anteriores. Começa definindo o fenômeno; depois, refuta as 
teorias diferentes das suas; finalmente, numa terceira etapa, demonstra a natu
reza essencialmente social das religiões.

Para Durkheim, a essência da religião é a divisão do mundo em fenôme
nos sagrados e profanos. Não é a crença numa divindade transcendente: há reli
giões, mesmo superiores, sem Deus. A maioria das escolas budistas, por exem
plo, não professam a fé num deus pessoal e transcendente. A religião também não 
pode ser definida pelas noções de mistério, ou de sobrenatural, que só podem ser 
tardias. Só se concebe o sobrenatural por oposição ao natural; e para ter uma idéia 
clara do natural é preciso pensar de maneira positiva e científica. A noção de 
sobrenatural não pode preceder a idéia, também tardia, de uma ordem natural.

A categoria do religioso é constituída pela distinção bipartida do mundo 
entre o profano e o sagrado. O sagrado se compõe de um conjunto de coisas, de 
crenças e de ritos; quando as coisas sagradas mantêm umas com as outras rela
ções de coordenação e subordinação, de modo a formar um sistema com certa 
unidade, que não cabe em nenhum outro sistema do mesmo gênero, o conjunto 
das crenças e dos ritos correspondentes constitui uma religião.

A religião pressupõe portanto o sagrado, em seguida a organização das 
crenças relativas ao sagrado e, por fim, ritos ou práticas derivados das crenças, 
de modo mais ou menos lógico.

Uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coi
sas sagradas, isto é, separadas, proibidas; crenças e práticas que unem numa mes
ma comunidade moral, chamada igreja, todos os que a elas aderem. (Les formes 
élémentaires de la vie religieuse, p. 65.)

A noção de igreja é acrescentada ao conceito de sagrado, e ao sistema de 
crenças, para diferenciar a religião da magia, que não implica necessariamente 
o consenso dos fiéis, reunidos em igreja.

Depois de definir a religião, Durkheim, numa segunda etapa da sua inves
tigação, afasta as interpretações anteriores à sua. Estas interpretações são, na 
primeira parte do livro, o animismo e o naturismo, que representam as principais, 
concepções existentes da religião elementar. Segundo o animismo, a crença re-j
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ligiosa é a fé em espírito, transfiguração da experiência que os homens têm da 
sua dupla natureza, de corpo e alma. Para o naturismo, os homens adorariam as 
forças naturais transfiguradas. A exposição e a refutação destas duas doutrinas 
são bastante longas, mas há uma idéia subjacente a esta dupla crítica. Quer se 
adote a interpretação animista ou a naturista, termina-se, segundo Durkheim, 
por dissolver o objeto considerado. Se a religião consistisse em amar espíritos 
irreais, ou forças naturais transfiguradas pelos homens, ela corresponderia a uma 
alucinação coletiva. Ora, que se pode dizer de uma ciência cujo resultado mais 
imediato seria a dissolução da realidade do seu objeto?

Por outro lado, Durkheim acredita poder explicar a realidade do fenômeno 
religioso. Se o homem adora a sociedade transfigurada, adora de fato uma rea
lidade autêntica. Que há de mais real do que a força da coletividade? A religião 
é uma experiência por demais permanente e profunda para não corresponder a 
uma realidade autêntica. Se esta realidade autêntica não é Deus, é preciso que 
seja o que está situado, por assim dizer, imediatamente abaixo de Deus, a saber, 
a sociedade.

O objetivo da teoria da religião de Durkheim é fundamentar a realidade do 
objeto da fé, sem admitir o conteúdo intelectual das religiões tradicionais, con
denadas pelo desenvolvimento do racionalismo científico; este permite salvar 
o que parece destruir, demonstrando que os homens nunca adoraram senão sua 
própria sociedade.

Para estudar as teorias animista e naturista, Durkheim se refere às concep
ções de Taylor e de Spencer, que estavam em moda na época. Essas concepções 
tinham como ponto de partida o fenômeno do sonho. No sonho, os homens se 
vêem onde sabem que não estão; imaginam assim um “duplo” de si mesmos e 
do seu corpo, sendo-lhes fácil conceber que no momento da morte este “duplo” se 
separa, transformando-se num espírito flutuante, gênio bom ou mau. Por outro 
lado, os primitivos não distinguem bem as coisas animadas das inanimadas. Por 
isso situam as almas dos mortos, ou os espíritos flutuantes, em determinadas rea
lidades. Nasce assim o culto dos gênios familiares e dos antepassados. A partir 
desta dualidade corpo-alma, inspirada no sonho, as religiões primitivas desen
volvem a concepção de um grupo numeroso de espíritos, benfazejos ou temí
veis, que se agitam em torno dos homens.

A refutação minuciosa de Durkheim analisa passo a passo os elementos des
sa interpretação. Por que dar tanta importância ao sonho? Supondo que se con
ceba um “duplo” de cada um de nós, por que sacralizá-lo? Por que atribuir-lhe 
um valor fora do comum? Segundo Durkheim, o culto dos antepassados não é um 
culto primitivo; e não é verdade que os cultos dos primitivos se dirigem espe
cialmente aos mortos. O culto dos mortos não é um fenômeno original.

De modo geral, depois de afirmar que a essência da religião é o sagrado, 
Durkheim não encontra muita dificuldade para marcar as deficiências da inter
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pretação animista. Com efeito, esta pode, a rigor, explicar a criação de um mundo 
dos espíritos; mas o mundo dos espíritos não é o mundo do sagrado. O essen
cial, isto é, o sagrado, continua sem explicação. Nem as forças naturais nem os 
espíritos ou as almas que flutuam à volta dos homens são sagrados por si mes
mos. Só a sociedade é uma realidade sagrada por si mesma. Ela pertence à or
dem da natureza, mas a ultrapassa. É ao mesmo tempo causa do fenômeno reli
gioso e justificativa da distinção espontânea entre profano e sagrado.

Durkheim opõe assim a verdadeira ciência da religião, que explica seu obje
to, às pseudociências que pretendem destruí-lo:

É inadmissível que sistemas de idéias como a religião, que têm tido um pa
pel tão importante na história, em que em todos os tempos os povos vieram colher 
a energia de que precisavam para viver, não passem de tecidos de ilusões. Hoje 
concorda-se que o direito, a moral e o próprio pensamento científico nasceram da 
religião, estiveram longamente confundidos com ela, continuam penetrados do seu 
espírito. De que modo uma fantasmagoria vã poderia ter modelado tão fortemen
te, de modo tão durável, as consciências humanas? Certamente deve ser considera
do como um princípio pelas ciências das religiões que a religião não exprime nada 
que não exista na natureza, pois todas as ciências se preocupam com os fenôme
nos naturais.

A questão é saber a que reino natural pertencem essas realidades, e o que fez 
com que os homens as representassem sob esta forma singular, própria ao pensa
mento religioso. Contudo, para que se possa enunciar tal pergunta, é preciso co
meçar pela admissão de que o que assim se representa é uma realidade.

Quando os filósofos do século XVIII consideravam a religião como um enor
me erro, imaginado pelos padres, podiam pelo menos explicar sua persistência 
pelo interesse da casta sacerdotal em enganar o povo. Mas, se os próprios povos fo
ram os artesãos desses sistemas de idéias erradas ao mesmo tempo que eles mes
mos é que eram enganados, como explicar que esse engodo extraordinário se te
nha perpetuado em toda a seqüência da história?...

Que dizer de uma ciência cuja descoberta principal levaria ao desaparecimen
to do seu objeto? (Les formes élémentaires de la vie religieuse, p. 98.)

Uma bela frase. Acredito porém que um não-sociólogo, ou um sociólogo 
que não pertencesse à escola de Durkheim, seria tentado a responder: Será que 
uma ciência da religião segundo a qual os homens adoram a sociedade salva
guarda seu objeto? Como bom cientista, Durkheim considera que a ciência das 
religiões postula, em princípio, a irrealidade do transcendente e do sobrenatu
ral. Contudo, pode-se voltar a encontrar a realidade da religião, depois de eli
minar o que tem de transcendental?

Para Durkheim (e esta idéia tem uma grande importância no seu pensa
mento), o totemismo é a religião mais simples. Uma tal afirmativa implica uma
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representação evolucionista da história da religião. Para um pensador não evo- 
lucionista, o totemismo seria uma simples religião, dentre muitas. Se Durkheim 
afirma que o totemismo é a religião mais simples e elementar, admite implici
tamente que há um processo de desenvolvimento da religião, a partir de uma 
origem única.

Além disso, para apreender a essência da religião no caso particular do 
totemismo é preciso subscrever a idéia de que uma experiência bem escolhida 
revela a essência de um fenômeno comum a todas as sociedades. A teoria da re
ligião de Durkheim não foi elaborada a partir do estudo de um grande número 
de fenômenos religiosos. A essência do fato religioso é apreendida em um caso 
particular, supostamente revelador do que é essencial em todos os fenômenos 
do mesmo gênero.

Durkheim analisa essa religião simples, que é o totemismo, utilizando as 
noções de clã e de totem. O clã é um grupo de parentesco não constituído por 
laços de sangue. É um grupo, talvez o mais simples de todos, que exprime sua 
identidade tomando como referência uma planta ou animal. A transmissão do 
totem do clã se faz nas tribos australianas quase sempre pelo lado materno, em
bora este processo não tenha a regularidade de uma lei absoluta. Ao lado dos to
tens de clã, existem totens individuais e totens de grupos mais desenvolvidos, 
como as fratrias e as classes matrimoniais6.

Nas tribos australianas estudadas por Durkheim cada totem tem seu emble
ma e seu brasão. Em quase todos os clãs encontramos objetos, pedaços de ma
deira ou de pedra polida, que representam figuradamente o totem, e participam 
do seu caráter sagrado. Não é difícil compreender o fenômeno. Nas sociedades 
modernas, a bandeira pode ser considerada como o equivalente do churinga 
australiano. Para uma coletividade, ela participa do caráter sagrado atribuído à pá
tria; sua profanação tem relação com certos fenômenos analisados por Durkheim.

Os objetos totêmicos, que trazem o emblema do totem, provocam compor
tamentos típicos da ordem religiosa, isto é, práticas de abstenção ou, ao contrá
rio, práticas positivas. Os membros do clã precisam abster-se de comer ou de tocar 
o totem, bem como os objetos que participam do seu caráter sagrado; ou então, 
ao contrário, precisam manifestar uma forma explícita de respeito.

Constitui-se assim, nas sociedades australianas, um universo de coisas sa
gradas que abrange em primeiro lugar as plantas ou animais que são os próprios 
totens; em seguida, os objetos que os representam. Eventualmente, o sagrado se 
comunica aos próprios indivíduos. Em última análise, o conjunto da realidade 
está dividido em duas categorias fundamentais: as coisas profanas, a respeito das 
quais as pessoas se comportam de modo “econômico” (a atividade econômica 
é o protótipo da atividade profana); de outra parte o universo das coisas sagra
das, plantas, animais e suas representações, indivíduos que, através do clã, par
ticipam das coisas sagradas, universo que se organiza de modo mais ou menos 
sistemático.; ;í,í ,, ,
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Para explicar o totemismo, Durkheim, como de hábito, começa por elimi
nar as interpretações que o derivam de uma religião mais primitiva. Afasta a 
interpretação segundo a qual o totemismo se teria desenvolvido a partir do culto 
dos antepassados, ou aquela que vê no culto dos animais o fenômeno primiti
vo. Rejeita a idéia de que o totemismo individual seria anterior ao totemismo 
clânico, e a que vê no totemismo local -  atribuição a um local determinado do 
totem -  o fenômeno primeiro. Para ele o fenômeno original, histórica e logica
mente, é o totemismo do clã. Esta tese é essencial, pois demonstra a prioridade 
ou anterioridade do culto que os indivíduos dirigem à própria sociedade. A ori
gem primordial do totemismo é o reconhecimento do sagrado. E o sagrado é 
uma força derivada da coletividade, e superior a todos os indivíduos.

Alguns textos nos farão compreender a teoria melhor do que quaisquer co
mentários:

O totemismo não é a religião de determinados animais, de determinados 
homens ou de certas imagens, mas uma espécie de força anônima e impessoal que 
encontramos em cada um destes seres, sem que se confunda com nenhum deles. 
Ninguém a possui inteiramente, e todos dela participam. É de tal forma indepen
dente dos sujeitos particulares em que se manifesta, que os precede e sobrevive a 
eles. Os indivíduos morrem; as gerações passam e são substituídas por outras. Mas 
esta força permanece atual, viva e semelhante a si mesma. Anima a geração pre
sente como animou a de ontem, e como dará vida à de amanhã. Se tomamos o ter
mo num sentido mais amplo, podemos dizer que é o deus adorado por cada culto 
totêmico; mas é um deus impessoal, sem nome, sem história, imanente ao mundo, 
difuso numa pluralidade inumerável de coisas. (Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, p. 269.)

Este belo texto, que poderia ser aplicado a qualquer forma de religião, 
explicita de maneira marcante o tema durkheimiano: todas as crenças ou práti
cas totêmicas são semelhantes, em sua essência, a qualquer crença ou prática 
religiosa.

Os australianos reconhecem como exterior ao mundo das coisas profana» 
uma força anônima, impessoal, que se encarna indiferentemente em uma planta, 
em um animal ou na representação de uma planta ou de um animal. É esta força 
impessoal e anônima, imanente e transcendente ao mesmo tempo, que atrai 
a crença e o culto. Seria muito fácil retomar essas expressões e aplicá-las a uma 
religião superior. Mas aqui se trata do totemismo, cuja interpretação é obtida ao 
se partir da prioridade do totemismo do clã: para que haja o sagrado é preciso que 
os homens façam a diferença entre o que é profano e cotidiano de uma parte, & 
o que é diferente por natureza (e portanto sagrado) de outra. Esta distinção aflo
ra à consciência dos primitivos porque eles têm, enquanto participantes de uma? 
coletividade, o sentimento difuso de que alguma coisa é superior à sua própriii
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individualidade, e de que esta coisa é a força da sociedade anterior a cada um 
dos indivíduos, que sobrevive a eles e à qual, sem saber, eles rendem um culto.

Encontramos entre os povos melanesianos, sob o nome de mana, uma noção 
que é o equivalente exato do wakan dos Sioux e do orenda iroquês. Eis a defini
ção dada por Codrington: “Os melanesianos crêem na existência de uma força ab
solutamente distinta de toda força material, que age de múltiplas maneiras, seja 
para o bem, seja para o mal, e que o homem tem o maior interesse em ter ao alcan
ce da mão e dominar. É o mana. Creio compreender o sentido que esta palavra tem 
para os indígenas... É uma força, uma influência de ordem imaterial e, num certo 
sentido, sobrenatural; mas é pela força física que ela se manifesta ou também por 
toda espécie de poder e superioridade que possuímos. O mana não se fixa sobre um 
objeto determinado; ele pode ser levado sobre qualquer tipo de coisa... Toda a reli
gião do melanesiano consiste em adquirir o mana, seja em proveito próprio, seja em 
proveito de outrem.” Não se trata, pois, da própria noção de força anônima e difusa 
que identificávamos havia pouco como o germe do totemismo australiano? (Les for
mes èlèmentaires de la vie religieuse, p. 277.)

Nesse texto, o conceito central de interpretação da religião é o de uma for
ça anônima e difusa. O exemplo é tirado desta vez das sociedades melanesianas. 
Mas o próprio encontro dessas análises, aplicadas a diferentes sociedades, con
firma para Durkheim a teoria segundo a qual a origem da religião reside na dis
tinção entre profano e sagrado, e segundo a qual a força anônima, difusa, supe
rior aos indivíduos e próxima deles, é, na verdade, o objeto do culto.

Mas por que a sociedade se torna o objeto da crença e do culto? Durkheim 
responde que a sociedade tem em si mesma algo de sagrado.

De modo geral, não há dúvida de que a sociedade tem tudo o que é preciso 
para despertar nos espíritos a sensação do divino, exclusivamente pela ação que 
exerce sobre eles; ela é, para seus membros, o que é uma divindade para os fiéis. 
De fato, uma divindade é, antes de mais nada, um ser representado pelo homem sob 
certos aspectos como superior a si mesmo, e do qual ele crê depender. Trate-se de 
uma personalidade consciente, como Zeus ou Jeová, ou de forças abstratas, como 
as que estão em jogo no totemismo, o fiel se crê sempre obrigado a certas manei
ras de agir, que lhe são impostas pela natureza do princípio sagrado com o qual se 
sente em comunhão. Ora, a sociedade provoca também em nós a sensação de uma 
perpétua dependência. Como tem uma natureza que lhe é própria, diferente da nos
sa natureza de indivíduos, persegue fins que também lhe são particulares; porém, 
como só os pode atingir por meio de nós, exige imperiosamente nossa participa
ção. Exige que, esquecendo nossos próprios interesses, sejamos seus servidores, 
impondo-nos todos os tipos de privações, trabalhos e sacrifícios sem os quais a vi
da social se tomaria impossível. É assim que somos obrigados, a cada momento, 
a nos subm eter a regras de conduta e de pensamento que nem fizemos nem quise-
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mos, e a normas de pensamento que nem formulamos nem pretendemos, e que às 
vezes são mesmo contrárias a nossos instintos e inclinações mais fundamentais.

Todavia, se a sociedade não obtivesse de nós esses sacrifícios e concessões, 
por uma imposição material, ela só poderia despertar em nós a idéia de uma força 
física a que nos faz ceder por necessidade, não a de uma potência moral como as 
que as religiões adoram. Na realidade, porém, o império que ela exerce sobre as 
consciências está muito menos associado à supremacia física, que é seu privilégio, 
do que à autoridade moral de que está investida. Aceitamos suas ordens não ape
nas porque ela está armada de modo a poder triunfar sobre nossas resistências, mas, 
antes de mais nada, porque ela é objeto de um respeito verdadeiro. (Les formes 
élémentaires de la vie religieuse, p. 295.)

fA sociedade desperta em nós o sentimento do divino!\É ao mesmo tempo 
um preceito que se impõe e uma realidade qualitativamente superior aos indi
víduos, que provoca neles o respeito, o devotamento e a adoração.

A sociedade favorece também o surgimento de crenças, porque os indiví
duos vivem em comunhão uns com os outros e, na efervescência da festa, ad
quirem a capacidade de criar o divino.

Há dois textos curiosos, que a este propósito são característicos. No primeiro, 
Durkheim descreve as cenas de exaltação que vivem os australianos de sociedades 
primitivas, no outro alude à Revolução Francesa, possível criadora de religião.

Eis o texto sobre os australianos:

Já ao cair da noite, aconteciam, sob a luz das tochas, todos os tipos de pro* 
cissões, de danças, de cânticos; crescia também a efervescência geral. Num dado 
momento, doze assistentes pegaram cada um uma espécie de grande tocha flame
jante e um deles, segurando a sua como se fosse uma baioneta, investiu contra um 
grupo de indígenas. Os golpes eram aparados com bastões e lanças. Formou-se uma 
confusão generalizada. Os homens saltavam, davam gritos selvagens; as tochas 
brilhavam, crepitavam ao atingir as cabeças e os corpos, lançando centelhas em to* 
das as direções. “A fumaça, as tochas em chamas, a chuva de faíscas, essa massa 
de homens que dançavam e gritavam, tudo isso, dizem Spencer e Gillen (os obser~ 
vadores das sociedades australianas estudadas por Durkheim), formava uma cena 
cuja selvageria é impossível descrever com palavras.” ,

Pode-se conceber facilmente que, chegando a esse estado de exaltação, o ho
mem não se reconheça mais. Sentindo-se dominado, arrastado por uma espécie de, 
poder exterior que o faz pensar e agir de maneira diferente do tempo normal, ele na
turalmente tem a impressão de não ser mais o mesmo. Sente-se transformado num 
novo ser: seus adornos, os tipos de máscaras com que cobre o rosto representa®; 
materialmente essa transformação interior, ainda mais porque não contribuem para 
determiná-la. E como, no mesmo instante, todos os seus companheiros se sentetO 
transfigurados do mesmo modo, traduzindo seus sentimentos por gritos, gestos 4 
atitudes, tudo se passa como se ele tivesse se transportado realmente para um mun**
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do especial, muito diferente do cotidiano, para um ambiente povoado de forças de 
excepcional intensidade, que o invadem e transformam. Experiências como estas 
sobretudo quando repetidas diariamente durante semanas, não poderiam deixar de 
dar-lhes a convicção de que há realmente dois mundos heterogêneos e incompará
veis. Um é aquele onde ele arrasta languidamente sua vida cotidiana; no outro, ao 
contrário, ele não pode penetrar sem se pôr imediatamente em relação com os 
poderes extraordinários que o galvanizam até o frenesi. O primeiro é o mundo pro
fano; o segundo, o das coisas sagradas. (Les formes élémentaires de la vie religieu- 
se, pp. 311-313.)

Esse texto me parece a expressão mais categórica da divisão de Durkheim. 
Imaginemos uma multidão participando de uma cerimônia que é ao mesmo 
tempo festa e culto; indivíduos que se aproximam uns dos outros por práticas 
comuns, por comportamentos semelhantes, que dançam e gritam. A cerimônia, 
atividade coletiva, arrasta os indivíduos para fora de si mesmos; faz com que 
participem da força do grupo; dá-lhes o sentimento de algo que não tem medi
da comum com a vida cotidiana, “que se arrasta languidamente”. Essa coisa ex
traordinária, ao mesmo tempo imanente e transcendente, é precisamente a força 
coletiva: algo de sagrado. Esses fenômenos de efervescência são um bom exem
plo do processo psicossocial graças ao qual nascem as religiões.

Durkheim alude também ao culto revolucionário. Na época da Revolução 
Francesa, as pessoas eram dominadas por uma forma de entusiasmo religioso. 
As palavras nação, liberdade, revolução estavam carregadas de valor sagrado com
parável ao do churinga dos australianos.

Esta aptidão da sociedade para se transformar em divindade, ou para criar 
deuses, nunca foi mais visível do que nos primeiros anos da Revolução. Com efei
to, naquela época, sob a influência do entusiasmo geral, coisas puramente laicas por 
natureza foram transformadas pela opinião pública em coisas sagradas: a Pátria, a 
Liberdade, a Razão. Uma religião tendia a se estabelecer por si mesma, com seu 
dogma, seus símbolos, seus altares, e suas festas. O culto da Razão e do Ser Su
premo procurou dar satisfação oficial a estas aspirações espontâneas. É bem ver
dade que esta renovação religiosa teve duração efêmera. O entusiasmo patriótico 
que a princípio transportava as massas se enfraquecia por si mesmo. Desaparecendo 
a causa, o efeito não se podia manter. Contudo, embora a experiência tenha sido 
breve, guarda todo seu interesse sociológico. A verdade é que, num caso determi
nado, viu-se a sociedade e suas idéias essenciais se transformarem, diretamente e 
sem transfiguração alguma, no objeto de um verdadeiro culto. (Pp. 305-306.)

Outras reviravoltas ocorrerão; chegará o momento em que as sociedades 
modernas serão outra vez possuídas pelo delírio sagrado, e deste nascerão no
vas religiões. (A lembrança das cerimônias hitleristas em Nuremberg incita-nos 
a acrescentar: iirffeluuiifiute!)
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Bergson termina Les deux sources de la morale et de la religion com a 
frase: “O universo é uma máquina de fabricar deuses.” Durkheim teria dito: as 
sociedades são máquinas de fabricar deuses. Mas, para que este esforço de cria
ção tenha êxito, é preciso que os indivíduos escapem da vida cotidiana, saiam 
de si mesmos, sejam possuídos pelo fervor de que a exaltação da vida coletiva 
é causa e expressão7.

A interpretação sociológica da religião assume assim em Durkheim duas 
formas. A primeira acentua a idéia de que no totemismo os homens adoram -  
sem que o saibam -  a sociedade; ou ainda de que o sagrado está vinculado em 
primeiro lugar à força coletiva e impessoal que é uma representação da própria 
sociedade. De acordo com a outra interpretação, as sociedades são levadas a criar 
deuses ou religiões quando entram num estado de exaltação que resulta da in
tensificação extrema da própria vida coletiva. Nas tribos australianas, esta exal
tação ocorre durante cerimônias que podemos ainda hoje observar. Durkheim 
sugere, nas sociedades modernas, sem enunciar uma teoria rigorosa, que isto 
acontece por ocasião das crises políticas e sociais.

A partir destas idéias fundamentais, Durkheim desenvolve uma interpreta
ção das noções de alma, de espírito, de deus, esforçando-se por seguir a elabo
ração intelectual das representações religiosas. A religião implica um conjunto 
de crenças, as quais se manifestam por palavras, isto é, assumem a forma de um 
pensamento cuja sistematização é levada a atingir maior ou menor grau. Durkheim 
procura investigar até onde vai a sistematização totêmica. Quer demonstrar ao 
mesmo tempo os limites da sistematização intelectual do totemismo e a possi
bilidade da passagem do universo totêmico para o das religiões mais comple
xas e tardias.

Além disso, Durkheim põe em evidência a importância de dois tipos de 
fenômenos sociais: os símbolos e os ritos. Muitas das condutas sociais se dirigem 
não para as coisas em si mesmas mas para seus símbolos. No totemismo, as proi
bições não se aplicam só aos animais e plantas totêmicas, mas também aos obje
tos que os representam. Do mesmo modo, na atualidade, nosso comportamento! 
social se orienta cotidianamente não só para as coisas, mas para os símbolos des* 
sas coisas. Quero aludir à bandeira, símbolo da pátria. A chama sob o Arco do 
Triunfo é outro símbolo. As manifestações públicas pró ou contra determinada 
política são também atos dirigidos a símbolos, tanto quanto a coisas.

Durkheim fez uma teoria elaborada dos ritos, dos quais examina os dife
rentes tipos e funções gerais. Distingue três tipos de ritos: os negativos, os posi
tivos e os ritos de expiação. Os negativos são essencialmente as proibições: 
interdição de comer, de tocar com as mãos, que se desenvolvem no sentido de 
todas as práticas religiosas de ascetismo; os positivos são atos de c o m u n h ã o  
que visam, por exemplo, a promover a fecundidade. As práticas de refeiçõeí|
rituais figuram entre os ritos positivos. Durkheim estada também os ritos
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imitação, miméticos ou representativos, que tendem a imitar as coisas que se 
desejam provocar. Todos esses ritos têm uma função social importante; seu ob
jetivo é manter a comunidade, acentuar o sentido de participação num grupo, 
revigorar a crença e a fé. Uma religião só vive através das práticas, símbolos de 
suas crenças e formas de renová-las.

Finalmente, Durkheim extrai do estudo do totemismo uma teoria sociológica 
do conhecimento. De fato, não se limita a procurar compreender as crenças e prá
ticas das tribos australianas; tenta compreender também as maneiras de pensar que 
estão associadas às crenças religiosas. A religião não é apenas o núcleo primitivo 
do qual saíram, por diferenciação, regras morais e regras religiosas, no sentido 
escrito; é também a origem primitiva do pensamento científico.

Essa teoria sociológica do conhecimento contém, a meu ver, três proposições:
1) As formas primitivas de classificação estão ligadas às imagens religio

sas do universo, retiradas das representações que as sociedades fazem de si 
mesmas, e da dualidade do mundo profano e religioso ou sagrado. Durkheim 
dá alguns exemplos:

É muito provável que jamais tivéssemos pensado em reunir os seres do uni
verso em grupos homogêneos, os gêneros, se não tivéssemos sob os olhos o exem
plo das sociedades humanas, se não tivéssemos começado por fazer das próprias 
coisas membros da sociedade dos homens, de tal modo que grupos humanos e 
grupos lógicos foram inicialmente confundidos. De outro lado, uma classificação 
é um sistema em que as partes estão dispostas de acordo com a ordem hierárqui
ca. Há elementos dominantes e outros que estão subordinados aos primeiros. As 
espécies, e suas propriedades distintivas, dependem dos gêneros e dos atributos que 
os definem. Ou então as diferentes espécies de um mesmo gênero são concebidas 
como estando situadas todas no mesmo nível. (Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, p. 210.)

De um modo geral, o tema de Durkheim é o seguinte: classificamos os se
res do universo em grupos chamados gêneros porque temos o exemplo das 
sociedades humanas. Estas são tipos de agrupamentos lógicos percebidos ime
diatamente pelos indivíduos. Ampliamos às coisas da natureza a prática do agru
pamento porque concebemos o mundo como uma imagem da sociedade.

As classificações, os elementos dominantes, os elementos subordinados são 
elaborados como imitação da hierarquia que existe na sociedade. Necessária 
para a classificação lógica dos gêneros e das espécies, a idéia da hierarquia só 
pode, de fato, ser extraída da própria sociedade. “Nem o espetáculo da natureza 
física nem o mecanismo das associações mentais poderiam nos dar essa idéia. 
A hierarquia e exclusivamente uma coisa social. Só na sociedade existem supe
riores, inferiores eigugts. Em conseqüência, ainda que os fatos não o demons
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trassem cabalmente, bastaria a análise dessas noções para revelar sua origem. 
Foi à sociedade que as tomamos emprestadas, para projetá-las depois na nossa 
concepção do mundo. A sociedade forneceu a tela sobre a qual trabalhou o pen
samento lógico.” (Ibid., p. 211.)

2) Durkheim afirma que uma idéia como a da causalidade provém da so
ciedade, e só dela pode provir. A experiência da vida coletiva faz nascer a idéia 
de força. É a sociedade que dá aos homens a concepção de uma força superior 
à dos indivíduos.

3) Por fim, Durkheim se esforça por demonstrar que a teoria sociológica 
do conhecimento, tal como ele a esboça, fornece o meio para superar a oposi
ção entre o empirismo e o apriorismo, esta célebre antítese da filosofia, ensi
nada pelos professores, lição que ele aprendeu no curso de filosofia do colégio, 
muito parecido talvez com o que ainda é ministrado hoje em dia.

O empirismo é a doutrina segundo a qual as categorias e, de modo geral, 
os conceitos resultam diretamente da experiência sensível; para o apriorismo, 
entretanto, os conceitos ou categorias são dados do espírito humano. Ora, 
Durkheim afirma que o empirismo é falso porque não pode explicar como os 
conceitos ou categorias saem dos dados sensíveis, e o apriorismo é falso por
que não explica nada, uma vez que ele coloca no espírito humano, como um 
dado irredutível e primeiro, aquilo que seria preciso explicar. A síntese vai re
sultar da intervenção da sociedade.

O apriorismo viu bem que as sensações não podem levar a conceitos ou ca* 
tegorias, e que há no espírito do homem mais do que dados sensíveis. Mas neiB 
o apriorismo nem o empirismo perceberam que esta coisa, que é mais que os 
dados sensíveis, deve ter uma origem e comportar uma explicação. Ora, é a vida 
coletiva que permite justificar a existência dos conceitos e das categorias. Oà 
conceitos são representações impessoais porque são representações coletivas; 
O pensamento coletivo é diferente, por natureza, do pensamento individual, € 
os conceitos são representações que se impõem aos indivíduos porque são re
presentações coletivas. Além disso, enquanto representações coletivas, os coni 
ceitos apresentam um caráter imediato de generalidade. De fato, as sociedade! 
não se interessam por detalhes e singularidades. A sociedade é um mecanismo 
pelo qual as idéias têm acesso à generalidade e encontram ao mesmo tempo a 
autoridade característica dos conceitos ou categorias. “Os conceitos exprimem 
a maneira pela qual as sociedades se representam as coisas.” (Les form es éle* 
mentaires de la vie religieuse, p. 626.)

A ciência tem autoridade sobre nós porque a sociedade em que vivemos 
assim o quer. “É preciso que os conceitos, mesmo quando construídos de acor
do com todas as regras científicas, baseiem sua autoridade unicamente no seu 
valor objetivo. Não basta que sejam verdadeiros para que sejam aceitos. Se nã4
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se harmonizam com as outras crenças, as outras opiniões, em uma palavra, com 
o conjunto das representações coletivas, serão negados; é como se não existis
sem. Se hoje basta, de modo geral, que tenham o selo de aprovação da ciência 
para merecer um crédito privilegiado, é porque temos fé na ciência. Mas essa 
fé não difere essencialmente da fé religiosa. O valor que atribuímos à ciência 
depende, em suma, da idéia que temos, coletivamente, da sua natureza e do pa
pel que deve exercer na vida; isto é: ela exprime um estado de opinião. Com 
efeito, tudo na vida social, inclusive a ciência, repousa sobre a opinião. Indubi
tavelmente, pode-se tomar a opinião como objeto de estudo, fazendo dela uma 
ciência; nisto consiste, principalmente, a sociologia. Mas a ciência da opinião 
não faz a opinião. Ela só pode esclarecê-la, torná-la mais consciente de si. Des
te modo, é verdade, ela pode levá-la a uma mudança; mas a ciência continua a 
depender da opinião, no momento em que parece transformá-la em lei; pois é da 
opinião que extrai a força necessária para agir sobre a opinião.” (Pp. 625-626.)

Assim, todas as demonstrações seriam ineficazes se, numa certa sociedade, 
desaparecesse a fé na ciência. Esta tese é ao mesmo tempo evidente e absurda. 
De um lado, é evidente que as demonstrações já  não seriam convincentes, no dia 
em que as pessoas deixassem de acreditar no seu valor; contudo, as proposições 
continuariam a ser verdadeiras, mesmo que os homens decidissem afirmar que 
o branco é preto, ou que o preto é branco. Tratando-se do fato psicológico da cren
ça, Durkheim evidentemente tem razão; mas se se trata do fato lógico ou cien
tífico da verdade, creio que ele está, de modo igualmente evidente, equivocado.

No curso deste estudo fiz muitas citações, porque desconfiava de mim mes
mo. Tenho, de fato, uma certa dificuldade em penetrar a maneira de pensar de 
Durkheim, provavelmente devido à falta de simpatia necessária à compreensão.

Durkheim nos diz que a sociedade é ao mesmo tempo real e ideal; e que é 
essencialmente criadora do ideal. Ora, se considero a sociedade como uma 
coleção de indivíduos, por exemplo, o clã australiano (porque a sociedade, 
enquanto realidade que pode ser percebida pelos sentidos, se compõe de indi
víduos e dos objetos que estes utilizam), constato indubitavelmente que esta 
sociedade, uma realidade natural, pode de fato favorecer  o surgimento de cren
ças. É difícil imaginar as práticas religiosas de indivíduos solitários. Mais 
ainda: todos os fenômenos humanos têm uma dimensão social, e a religião, 
qualquer que seja, não pode ser concebida fora desses grupos, nos quais nas
ceu, ou das comunidades que chamamos igrejas. Mas, se dissermos que a 
sociedade em si mesma não é só real, mas ideal, e que na medida em que os 
indivíduos a adoram eles adoram uma realidade transcendente, então passo a 
ter dificuldade em acompanhar o raciocínio, pois se a religião consiste em amar 
uma sociedade concreta sensível, enquanto tal, este amor me parece idólatra; 
nesta hipótese, a religião é uma representação alucinatória, exatamente do mes
mo grau que «interpretação animista ou a naturista.
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Se a sociedade à qual se dirige o culto religioso é a sociedade concreta, 
perceptível sensorialmente, composta de indivíduos e tão imperfeita quanto 
estes, os que a adoram são vítimas de alucinação, exatamente como se adoras
sem plantas, animais, espíritos ou almas. Se a sociedade é considerada como 
realidade natural, Durkheim não consegue explicar o objeto da religião. Mas se 
a sociedade considerada por Durkheim não é a sociedade real, mas uma socie
dade diferente da que podemos observar, neste caso saímos do totemismo para 
ingressar numa espécie de religião da humanidade, no sentido de Auguste Comte. 
A sociedade a que se dirige a adoração religiosa não é uma realidade concreta, 
mas uma realidade ideal que representa o que há de ideal imperfeitamente rea
lizado na sociedade real. Neste caso, não é a sociedade que explica a noção do 
sagrado; é a noção de sagrado, dada ao espírito humano, que transfigura a so
ciedade como pode transfigurar qualquer outra realidade.

Durkheim afirma que a sociedade cria a religião quando está em eferves
cência. Trata-se simplesmente de uma circunstância concreta. Os indivíduos se 
encontram num estado psíquico tal que sentem o efeito de forças impessoais, ima- 
nentes e transcendentais; esta interpretação da religião se baseia numa explica
ção causai segundo a qual a efervescência social é favorável ao surgimento da 
religião. Nada sobra da idéia de que a interpretação sociológica da religião per
mite salvar seu objeto, demonstrando que o homem adora o que efetivamente 
merece ser adorado. E cometemos um erro ao falar da sociedade no singular, 
pois, segundo o próprio Durkheim, o que existe são sociedades. Ora, se o cultó 
se dirige às sociedades, só pode haver religiões tribais ou nacionais. Neste caso, 
a essência da religião consistiria em inspirar aos homens uma vinculação faná
tica a grupos parciais, consagrando a ligação de cada um deles com a coletivi
dade e, ao mesmo tempo, sua hostilidade com relação aos outros.

Parece-me inconcebível definir a essência da religião como a adoração do 
grupo pelo indivíduo, pois, pelo menos para mim, a adoração da ordem social 
é precisamente a essência da impiedade. Afirmar que os sentimentos religioso?: 
têm por objeto a sociedade transfigurada não é explicar uma experiência huma
na que a sociologia deseja compreender, é degradá-la.

“As regras do método sociológico”

No curso da análise dos temas e das idéias fundamentais dos três grandes 
livros de Durkheim não podemos deixar de notar a semelhança dos métodos 
utilizados e dos resultados obtidos. Em Da divisão do trabalho social, como em Le 
suicide ouj4s form as elementares da vida religiosa, o desenvolvimento do pen
samento de Durkheim é o mesmo: no ponto de partida, uma definição do fenôí| 
meno; depois, numa segunda fase, a refutação das interpretações anteriores. Po®
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fim, no ponto de chegada, uma explicação propriamente sociológica do fenô
meno considerado.

A semelhança vai ainda mais longe. Nos três livros, as interpretações ante
riores, refutadas por Durkheim, têm a mesma característica: são interpretações 
individualistas e racionalizantes, tais como as que encontramos na ciência eco
nômica. Em D a divisão do trabalho social, Durkheim afasta a interpretação do 
progresso no sentido da diferenciação pelos mecanismos da psicologia indivi
dual; demonstra que não se pode explicar a diferenciação social pelo esforço 
em aumentar a produtividade, pela busca do prazer ou da felicidade, pelo dese
jo de superar o enfado. Em Le suicide, a explicação que afasta é a visão do sui
cídio causado por fatores individuais, psicológicos, pela loucura ou o alcoolis
mo. Em As form as elementares da vida religiosa, as interpretações rejeitadas 
são as do animismo e do naturismo, que são também essencialmente individua
listas e psicológicas.

Nos três casos, a explicação a que chega é essencialmente sociológica, em
bora o adjetivo tenha em cada livro um sentido algo diferente. Em D a divisão 
do trabalho social a explicação é sociológica porque propõe a prioridade da so
ciedade sobre os fenômenos individuais. Em particular, o acento é posto sobre 
o volume e a densidade da população como causas da diferenciação social e da 
solidariedade orgânica. Em Le suicide, o fenômeno social pelo qual explica o sui
cídio é o que chama de corrente suicidógena, ou uma tendência social ao suicí
dio, que se manifesta em determinados indivíduos, devido a circunstâncias de 
ordem individual. Finalmente, no campo da religião, a explicação sociológica 
tem dupla característica: de um lado, é a exaltação coletiva provocada pela reu
nião de indivíduos num mesmo lugar, que faz surgir o fenômeno religioso e ins
pira o sentido do sagrado; de outro lado, é a própria sociedade que os indiví
duos adoram sem o saber.

Tal como concebida por Durkheim, a sociologia é o estudo dos fa to s  essen
cialmente sociais, e a explicação desses fatos de maneira sociológica.

As regras do método sociológico representa a formulação abstrata da prá
tica dos dois primeiros livros. A obra, que data de 1895, foi concebida quando 
Durkheim refletia sobre Da divisão do trabalho social, terminado em 1894, e 
Le suicide, de alguns anos depois.

A concepção da sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fa to  so
cial. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e 
científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fa to  social. 
Para que haja tal sociologia, duas coisas são necessárias: que seu objeto seja espe
cífico, distinguindo-se do objeto das outras ciências, e que possa ser observado e 
explicado de modo semelhante ao que acontece com os fatos observados e expli
cados pelas outras ciências. Esta dupla exigência leva às duas célebres fórmulas 
com que se costuma resumir o pensamento de Durkheim: é preciso considerar os
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fatos sociais como coisas; a característica do fato social é que ele exerce uma coer- 
ção sobre os indivíduos.

A primeira fórmula já  foi muito discutida, como testemunha o livro de 
Jules Monnerot, Les fa its  sociaux ne sont p a s  des choses, e exige um esforço 
de compreensão8. O ponto de partida é a idéia de que não conhecemos, no sen
tido científico do termo conhecer, o que são os fenômenos sociais que nos cercam, 
no meio dos quais vivemos e, pode-se mesmo dizer, que vivemos. Não sabe
mos, de fato, o que é o Estado, a soberania, a liberdade política, a democracia, 
o socialismo, o comunismo. Isto não quer dizer que não tenhamos nenhuma 
idéia sobre esses fenômenos. Contudo, precisamente porque temos deles uma 
idéia vaga e confusa é importante considerar os fatos sociais como coisas, isto 
é, devemos livrar-nos das pré-noções e dos preconceitos que nos paralisam 
quando pretendemos conhecê-los cientificamente. É preciso observar os fatos 
sociais do exterior; descobri-los como descobrimos os fatos físicos. Como 
temos a ilusão de conhecer as realidades sociais, torna-se importante conven
cer-nos de que elas não são conhecidas imediatamente. Por isso Durkheim afir
ma que é preciso considerar os fatos sociais como coisas. As coisas são tudo o 
que nos é dado, tudo o que se oferece (ou antes, se impõe) à nossa observação.

A fórmula “é preciso considerar os fatos sociais como coisas” nos leva a 
uma crítica da economia política, isto é, a uma crítica das discussões abstratas, 
dos conceitos como o de valor9. Segundo Durkheim, todos esses métodos têm o 
mesmo defeito fundamental. Partem da idéia falsa de que podemos compreen
der os fenômenos sociais a partir da significação que lhes atribuímos esponta
neamente, quando na verdade o sentido verdadeiro desses fenômenos só pode 
ser descoberto mediante uma exploração de tipo objetivo e científico.

Passamos, deste ponto, para uma segunda interpretação da fórmula segun
do a qual “o fato social é toda maneira de fazer, suscetível de exercer uma coer- 
ção externa sobre o indivíduo”.

Reconhecemos um fenômeno social na medida em que se impõe ao indi
víduo. Durkheim dá uma série de exemplos, aliás muito variados, que demons
tram a pluralidade dos sentidos que tem, no seu pensamento, o termo coerção. 
Há coerção quando, numa assembléia ou numa multidão, um sentimento se 
impõe a todos, como, por exemplo, quando por reação coletiva todos riem. Este 
é um fenômeno tipicamente social, porque tem como apoio e como sujeito o 
grupo em seu conjunto, e não um indivíduo em particular. Assim também a mo
da é um fenômeno social: cada um se veste de uma certa maneira, num deter
minado momento, porque todos se vestem daquele modo. Não é um indivíduo 
que origina a moda, é a sociedade que se manifesta por meio de obrigações 
implícitas e difusas. Durkheim exemplifica também com as correntes de opinião, 
que levam ao casamento, ao suicídio, a uma maior ou menor natalidade, e que
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qualifica de estados de alma coletivos. Cita, por fim, as instituições da educa
ção, o direito, as crenças, que têm igualmente como características o fato de se
rem dados exteriores aos indivíduos, e que se impõem a todos.

Os fenômenos da multidão, as correntes de opinião, a moralidade, a edu
cação, o direito e as crenças que os autores alemães chamam de espírito obje
tivo, tudo isso Durkheim reúne na mesma categoria, porque lhes reconhece a 
mesma característica fundamental. São gerais porque são coletivos; são dife
rentes nas repercussões que exercem sobre cada indivíduo; têm como substra
to o conjunto da coletividade. Em conseqüência, é legítimo dizer:

Fato social é toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre 
o indivíduo uma coerção exterior, ou então que é geral em toda a extensão de uma 
dada sociedade, embora tenha existência própria, independente das suas manifesta
ções individuais. (Les règles de la méthode sociologique, p. 14.)

Estas são as duas proposições que servem de fundamento para a metodo
logia de Durkheim: observar os fatos sociais como coisas e reconhecê-los pela 
coerção que exercem sobre os indivíduos. Estas duas proposições já  foram ob
jeto de discussões intermináveis, as quais, em grande parte, têm a ver com a am
bigüidade dos termos empregados.

É conveniente dizer que devemos chamar de coisa toda realidade observá
vel do exterior, e cuja natureza não conhecemos imediatamente. Neste sentido 
Durkheim tem toda a razão em afirmar que é preciso observar os fatos sociais co
mo coisas. Por outro lado, se o termo implica que os fatos sociais não compor
tam interpretação diferente da que comportam os fatos naturais, ou sugere que 
toda interpretação do significado que os homens atribuem aos fatos sociais 
deve ser afastada pela sociologia, Durkheim não tem razão. Além de tudo, esta 
regra seria contrária à prática do próprio Durkheim, que, em todos os seus livros, 
procurou apreender o sentido que os indivíduos ou os grupos atribuem à sua 
maneira de viver, suas crenças, seus ritos. O que chamamos -de compreensão é 
precisamente a apreensão do significado interno dos fenômenos sociais. A in
terpretação moderada da tese de Durkheim implica simplesmente que esta sig
nificação autêntica não é imediata, que precisa ser descoberta ou elaborada pro
gressivamente.

Há um duplo equívoco na noção de coerção. De um lado, o termo tem ordi
nariamente um sentido mais limitado do que aquele que lhe empresta Durkheim. 
Na linguagem comum, não se fala de coerção a propósito da moda ou das cren
ças; como estas crenças são interiorizadas, os indivíduos têm a impressão, ao abra
çar a fé dos seus semelhantes, de se exprimirem de modo pessoal e não-coletivo. 
Em outras palavras: Durkheim usa o termo coerção de modo infeliz, com sen
tido muito amplo e vago, o que é inconveniente, pois o leitor se sente quase ine
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vitavelmente tentado a lembrar apenas o sentido corrente do termo, embora a 
acepção de Durkheim seja muito mais ampla.

Por outro lado, a coerção constitui a essência do fenômeno social ou é ape
nas uma característica externa que permite reconhecê-lo? De acordo com o pró
prio Durkheim, a segunda interpretação é correta. Ele não pretende que a coerção 
seja a característica essencial dos fatos sociais, mas apresenta-a apenas como a 
aparência externa que permite reconhecê-los. No entanto, é difícil evitar um 
deslize que faz com que se passe do caráter exterior à definição essencial. Já se 
discutiu muito para saber se seria justo definir o fato social pela coerção. Pes
soalmente, acho que se tomamos a palavra coerção no sentido mais amplo, 
vendo nesta característica nada mais do que um traço facilmente visível, a teo
ria se torna menos interessante e também menos vulnerável.

O debate sobre os termos coisa e coerção foi ainda mais vivo porque 
Durkheim, como filósofo, é um conceitualista. Tem tendência a considerar os 
conceitos como realidades ou, pelo menos, achar que a distinção dos gêneros e 
das espécies está inscrita na própria realidade. Em sua teoria sociológica, os 
problemas de definição e de classificação ocupam um lugar importante.

Em seus três livros principais Durkheim começa por definir o fenômeno 
considerado. Para ele esta operação é essencial, pois se trata de isolar uma cate
goria de fatos.

Toda investigação científica se relaciona com um grupo determinado de fenô
menos abrangidos numa mesma definição. A primeira tarefa do sociólogo é portan
to definir as coisas que está estudando, para que se possa saber de que se trata, e 
para que ele o saiba também. Estai a condição primordial e mais indispensável de 
qualquer prova ou verificação. Com efeito, uma teoria só pode ser controlada se 
reconhecidos os fatos que ela deve explicar. Além disso, como é por esta definição 
inicial que se constitui o objeto da ciência, este variará de acordo com o modo pelo 
qual a definição é feita. (Les règles de la méthode sociologique, p. 34.)

Durkheim está sempre inclinado a pensar que, uma vez definida certa cate
goria de fatos, será possível encontrar para eles uma única explicação. Um efei
to determinado provém sempre da mesma causa. Assim, se há várias causas de 
suicídios ou de crimes, há vários tipos de suicídios e de crimes.

A regra segundo a qual é preciso chegar a definições é a seguinte: “Jamais 
se deve tomar outro objeto de investigação que não seja um grupo de fenôme
nos definidos previamente por certas características externas que lhes são 
comuns, abrangendo na mesma investigação todos os que respondem a esta de
finição.” (Ibid., p. 35.) Durkheim comenta assim este preceito: “Por exemplo: 
constatamos a existência de um certo número de atos que apresentam uma ca
racterística externa -  uma vez realizados, determinam por parte da sociedade
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uma reação particular, que chamamos de pena. Reconhecemos assim um grupo 
sui generis, ao qual impomos uma rubrica comum; chamamos de crime todo ato 
punido, e fazemos do crime, assim definido, o objeto de uma ciência especial, a 
criminologia.” Portanto, o que caracteriza um crime é o fato de que suscita por par
te da sociedade uma reação chamada sanção, a qual revela que a consciência cole
tiva foi ferida pelo ato considerado culpado. Serão crimes todos os atos que apre
sentarem esta característica externa de, uma vez realizados, determinarem da parte 
da sociedade a reação particular a que chamamos castigo.

Este método não deixa de apresentar alguns problemas. Durkheim parte da 
idéia de que convém definir os fatos sociais pelas características externas facil
mente reconhecíveis, a fim de evitar os preconceitos ou pré-noções. Por exem
plo: o crime, enquanto fato social, é um ato que provoca uma sanção. Se esta 
definição não for considerada essencial, não haverá nenhuma dificuldade; te
mos aí um procedimento cômodo para reconhecer determinada categoria de 
fatos. Contudo, uma vez colocada a definição, se aplicamos um pretenso prin
cípio de causalidade e declaramos que todos os fatos de tal categoria têm uma 
causa determinada, e uma só, sem mesmo examiná-los, estamos admitindo im
plicitamente que a definição extrínseca é equivalente a uma definição intrínse
ca, postulando-se que todos os fatos classificados naquela categoria têm a mesma 
causa. É mediante procedimentos como este que Durkheim, em sua teoria da 
religião, passa da definição da religião pelo sagrado para a concepção segundo 
a qual não há uma diferença fundamental entre o totemismo e as religiões de 
salvação, chegando a sugerir que todas as religiões consistem na adoração da so
ciedade.

O perigo deste método é duplo: substituir imperceptivelmente uma defini
ção, intrínseca, por outra, extrínseca, relacionada com sinais exteriores reco
nhecíveis, e pressupor arbitrariamente que todos os fatos classificados nessa 
categoria derivam necessariamente de uma mesma causa.

Em matéria de religião, o alcance destas duas reservas ou críticas é eviden
te. Pode ser que na religião totêmica os crentes adorem a sociedade sem disso 
terem consciência. Mas isto não quer dizer que a significação essencial da cren
ça religiosa, no caso de uma religião de salvação, seja a mesma. A identidade 
de natureza entre os diferentes fatos classificados na mesma categoria, definida 
por traços extrínsecos, está implicada na filosofia conceitualista de Durkheim, 
mas não é evidente.

Essa tendência a ver os fatos sociais como suscetíveis de serem classifica
dos em gêneros e em espécies aparece no Cap. V, dedicado às regras relativas à 
constituição dos tipos sociais. A classificação das sociedades, de Durkheim, se 
baseia no princípio de que o diferente grau de complexidade é que as diferen
cia. O ponto de partida é o grupo mais simples, a que Durkheim chama horda. 
A horda, que pode ser uma realidade histórica, ou talvez simplesmente uma fic
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ção teórica, é formada por indivíduos justapostos de maneira, por assim dizer, 
atômica. A horda é, no reino social, comparável ao que é o protozoário no reino 
animal. Depois da horda vem o clã, que compreende várias famílias. Segundo 
Durkheim, as famílias são historicamente posteriores ao clã, e não constituem 
segmentos sociais. O clã é a mais simples sociedade historicamente conhecida, 
formada pela reunião de hordas. Para classificar as outras sociedades, basta 
aplicar o mesmo princípio. As sociedades polissegmentadas simples, como a 
das tribos kabiles, seriam formadas por uma pluralidade de clãs justapostos. As 
sociedades polissegmentadas compostas seriam sociedades, como as das con
federações iroquesas, em que os segmentos, em lugar de se justaporem, aparecem 
organizados em um conjunto social de tipo superior. As sociedades polissegmen
tadas duplamente compostas resultam da justaposição ou fusão de sociedades 
polissegmentadas compostas simples. Pertencem a este último tipo a sociedade 
grega e a romana.

Esta classificação pressupõe a existência de unidades simples cuja adição 
constitui os diferentes tipos sociais. Segundo esta concepção, cada sociedade se
rá definida pelo seu grau de complexidade; este critério permite determinar a 
natureza de uma sociedade sem referência às fases históricas tais como as eta
pas do desenvolvimento econômico.

Durkheim indica, aliás, que uma sociedade (ele pensa na sociedade japo
nesa) pode absorver um certo desenvolvimento econômico de origem externa 
sem que sua natureza fundamental se transforme. A classificação dos gêneros 
e espécies sociais difere radicalmente da determinação das fases do desenvol
vimento econômico ou histórico.

Os sociólogos do século XIX, Auguste Comte e Karl Marx, se esforçaram 
por determinar os momentos principais do devenir histórico, e as fases do pro
gresso intelectual, econômico e social da humanidade. Segundo Durkheim, estas 
tentativas não levam a nada. Contudo, é possível fazer uma classificação cienti
ficamente válida dos gêneros e espécies de sociedades, com base num critério 
que reflete a estrutura da sociedade considerada: o número dos segmentos justa
postos numa sociedade complexa e o modo de combinação desses segmentos.

As teorias da definição e classificação dos gêneros e espécies levam à dis
tinção do normal e do patológico, bem como à teoria da explicação.

A distinção do normal e do patológico, desenvolvida no Capítulo III de As re
gras do método sociológico, tem um papel importante no pensamento de Durkheim. 
A meu ver, esta distinção continuará a ser, até o fim da sua carreira, uma das bases 
do seu pensamento, embora não a tenha empregado com muita freqüência no últi
mo período, o de As formas elementares da vida religiosa.

A importância desta distinção se relaciona com as intenções de reforma de 
Durkheim. Sua vontade de ser um cientista puro não o impedia de afirmar que
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a sociologia não valeria uma só hora de trabalho se não permitisse o aperfei 
çoamento da sociedade. Tinha a esperança de poder fundamentar conselhos d  
ação no estudo objetivo e científico dos fenômenos. A distinção entre o norma 
e o patológico é precisamente uma das intermediações entre a observação doi 
fatos e os preceitos. Se um fenômeno é normal, não há por que querer eliminá- 
lo, mesmo que nos afete moralmente. Mas, se é patológico, temos um argumen
to científico para justificar projetos de reforma.

Para Durkheim, um fenômeno é normal quando pode ser encontrado, de 
modo geral, numa sociedade de determinado tipo, em certa fase do seu processo 
de desenvolvimento. O crime é um fenômeno normal ou, mais exatamente, uma 
certa taxa de crime é normal. Assim, define-se a normalidade pela generalida
de, mas, como as sociedades são diferentes, é impossível conhecer a generali
dade de modo abstrato e universal. Será considerado normal o fenômeno que 
encontrarmos mais freqüentemente numa sociedade dada, num certo momento 
do seu desenvolvimento. Esta definição da normalidade não exclui que, subsi- 
diariamente, se procure explicar a generalidade, isto é, se faça um esforço para 
descobrir a causa que determina a freqüência do fenômeno considerado. Mas o 
sinal primeiro e decisivo da normalidade de um fenômeno é simplesmente sua 
freqüência.

Assim como a normalidade é definida pela generalidade, a explicação, segun
do Durkheim, é definida pela causa. Explicar um fenômeno social é procurar sua 
causa eficiente, identificar o fenômeno antecedente que o produz, necessariamen
te. De forma subsidiária, uma vez estabelecida a causa de um fenômeno, pode-se 
procurar igualmente a função que exerce, a sua utilidade. Mas a explicação fun- 
cionalista, apresentando um caráter teleológico, deve estar subordinada à procura 
da causa eficiente, pois “fazer ver a utilidade de um fato não é o mesmo que expli
car como aconteceu, nem como ele é o que é. Suas utilizações pressupõem pro
priedades específicas que o caracterizam, mas não o criam. A necessidade que 
temos das coisas não pode fazer com que elas sejam de uma maneira ou de outra; 
por conseguinte, não é esta necessidade que pode retirá-las do nada e conferir-lhes 
existência”. (Les règles de la méthode sociologique, p. 90.)

As causas dos fenômenos sociais devem ser procuradas no meio social. Ê 
a estrutura da sociedade considerada que constitui a causa dos fenômenos que 
a sociologia quer explicar. “É na natureza da própria sociedade que devemos 
procurar a explicação da vida social.” (P. 101.) Ou ainda: “A origem primordial 
de todo processo social de alguma importância deve ser procurada na constitui
ção do meio social interno.” (P. 111.)

A explicação dos fenômenos pelo meio social se opõe à explicação histó
rica segundo a qual a causa de um fenômeno deveria ser procurada no passado, 
isto é, no. cSWfey aatenor da sociedade. Durkheim considftca.mif» ti nrnliiraato



332 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

histórica não é uma verdadeira explicação científica. Pensa que se podem expli
car os fenômenos sociais pelas condições concomitantes. Chega mesmo a dizer 
que, se o meio social não explica os fenômenos observados num determinado 
momento da história, é impossível estabelecer uma relação de causalidade. De 
certa maneira, a causalidade eficiente do meio social representa, para Durkheim, 
a condição da existência da sociologia científica. Esta consiste em estudar os 
fatos do exterior, em definir rigorosamente conceitos graças aos quais é possí
vel isolar categorias de fenômenos, classificar as sociedades em gêneros e es
pécies e, por fim, dentro de uma dada sociedade, explicar um fato particular 
pelo meio social.

A prova da explicação é obtida pelo emprego do método das variações con
comitantes:

Só temos um meio de demonstrar que um fenômeno é a causa de um outro: 
comparar os casos em que estão simultaneamente presentes ou ausentes e verifi
car se as variações apresentadas nestas diferentes combinações de circunstâncias 
revelam que um depende do outro. Quando podem ser provocados artificialmente, 
de acordo com a vontade do observador, o método é a experimentação propria
mente dita. Quando, ao contrário, a produção dos fatos não está à nossa disposição, 
e só podemos abordá-los tal como ocorrem espontaneamente, o método utilizado 
é o da experimentação indireta, ou método comparativo. (P. 124.)

No caso do suicídio, a aplicação deste método era particularmente simples. 
Durkheim se limitava a comparar as taxas de suicídio dentro de uma mesma 
sociedade ou dentro de sociedades muito próximas entre si. Mas o método das 
variações concomitantes pode e deve comportar a comparação de um mesmo 
fenômeno, por exemplo a família ou o crime, em sociedades pertencentes ou não 
à mesma espécie. O objetivo é acompanhar o desenvolvimento integral de um 
fenômeno dado, por exemplo a família ou a religião, através de todas as espé
cies sociais.

Só se pode explicar um fato social de alguma complexidade acompanhando 
seu desenvolvimento integral, através de todas as espécies sociais. A sociologia com
parada não é um ramo especial da sociologia: é a própria sociologia, quando esta 
deixa de ser puramente descritiva e aspira a explicar os fatos. (P. 137.)

No caso da religião, Durkheim remonta às formas elementares da vida reli
giosa. Não tem a ambição de acompanhar o desenvolvimento do fenômeno re
ligioso através das espécies sociais, mas podemos ver como uma sociologia 
ideal, inspirando-se nessa análise, partiria de uma categoria de fatos definidos 
com a ajuda de características externas reconhecíveis, seguiria o desenvolvi
mento de uma instituição através das espécies sociais para chegar assim a uma
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teoria geral sobre uma ordem de fatos, ou mesmo das espécies sociais. Ideal
mente, seria possível conceber uma teoria geral da sociedade cujo princípio 
fosse uma filosofia conceitualista comportando uma teoria das categorias de 
fatos sociais, uma concepção dos gêneros e das espécies das sociedades e, fi
nalmente, uma doutrina da explicação que visse no meio social a causa deter
minante dos fatos sociais.

Esta teoria da sociologia científica se fundamenta numa afirmativa central 
do pensamento de Durkheim: a sociedade é uma realidade de natureza diferen
te das realidades individuais. Todo fato social tem como causa um outro fato 
social, e nunca um fato da psicologia individual.

Dir-se-á porém que, como a sociedade é formada exclusivamente de indiví
duos, a origem primordial dos fenômenos sociológicos não pode deixar de ser psi
cológica. Com esse raciocínio pode-se com igual facilidade afirmar que os fenô
menos biológicos são explicáveis, analiticamente, pelos fenômenos inorgânicos. 
Com efeito, é certo que na célula viva só há moléculas de matéria bruta. Contudo, 
elas estão associadas, e é esta associação que causa os novos fenômenos que ca
racterizam a vida, e que não podemos localizar, nem mesmo em germe, em ne
nhum dos elementos associados. É que o todo não é idêntico à soma de suas partes; 
o todo é alguma coisa diferente e suas propriedades não são iguais às das partes 
que o compõem. A associação não é, portanto, como já se pensou algumas vezes, 
um fenômeno em si mesmo infecundo, que consista apenas em relações externas 
de fatos conhecidos e propriedades identificadas. Não será ela, ao contrário, a fonte 
de todas as atividades que se produziram sucessivamente durante a evolução geral 
das coisas? Que diferença há entre os organismos inferiores e os outros, entre o 
ser vivo organizado e o simples plastídio, entre este e as moléculas inorgânicas 
que o compõem, a não ser diferenças de associação? Em última análise, todos estes 
seres se compõem de elementos da mesma natureza; elementos que se encontram 
às vezes justapostos, às vezes associados de uma maneira, outras vezes de modo 
diferente. Temos mesmo o direito de perguntar se esta lei não penetra no mundo 
mineral, e se as diferenças que separam os corpos inorgânicos não têm a mesma 
origem. Em virtude deste princípio, a sociedade não é mera soma de indivíduos, 
mas o sistema formado pela sua associação representa uma realidade específica, 
com características próprias. Sem dúvida nada pode haver de coletivo sem cons
ciências particulares. Esta condição necessária, porém, não é suficiente. E preciso, 
além disso, que as consciências se associem e se combinem, e se combinem de de
terminada maneira. Dessa combinação resulta a vida social; assim, é essa combi
nação que a explica. Juntando-se, penetrando-se, fúndindo-se, as almas individuais 
dão vida a um ser, ser psíquico se preferirmos, que constitui porém uma indivi
dualidade psíquica de gênero novo. É portanto na natureza desta individualidade, 
e não na das unidades que a compõem, que é preciso ir buscar as causas próximas 
e determinantes dos fatos que se produzem. O grupo pensa, sente, age de modo com
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pletamente diferente daquilo que fariam os membros, se estes estivessem isolados. 
Assim, se partirmos destes últimos não poderemos compreender o que acontece 
no grupo. Numa palavra, há, entre a psicologia e a sociologia, a mesma solução de 
continuidade que encontramos entre a biologia e as ciências psicoquímicas. (Les 
règles de la méthode sociologique, pp. 102-103.)

Este é o centro do pensamento metodológico de Durkheim. Para ele o fato so
cial é específico, provocado pela associação dos indivíduos, e diferente, pela sua 
natureza, do que se passa no nível das consciências individuais. Os fatos sociais 
podem ser objeto de uma ciência geral porque se distribuem em categorias, e os 
próprios conjuntos sociais podem ser classificados em gêneros e espécies.

Sociologia e socialismo

Para estudar as idéias políticas de Durkheim dispomos de três séries de cur
sos publicadas depois da sua morte. Durkheim tinha o bom hábito de redigir in
tegralmente suas aulas. Esses textos exprimem, portanto, exatamente o pensa
mento do autor.

Esses cursos são: o curso sobre o socialismo, publicado em 1928 com o tí
tulo Le socialisme, e que trata sobretudo de Saint-Simon; o curso publicado em 
1950 com o título Leçons de sociologie. Physique des moeurs et du droit', e, por 
fim, cursos sobre a educação e os problemas pedagógicos.

Durkheim é um filósofo por formação. Estudante da École Normale Supé
rieure, por volta dos anos 1880, interessou-se apaixonadamente (como seus co
legas Lévy-Bruhl e Jaurès) pelo que se conhecia na época como as questões so
ciais, tema que parecia mais amplo do que o das simples questões políticas.

Ao começar suas investigações, colocou o problema -  cujo estudo o leva
ria ao livro Da divisão do trabalho social -  sob a seguinte forma: quais são as 
relações entre o individualismo e o socialismo? Seu sobrinho Mareei Mauss, no 
prefácio de Le socialisme, lembra este ponto de partida teórico das pesquisas 
de Durkheim. A relação entre estes dois movimentos de idéias -  o socialismo e 
o individualismo -  é, de fato, em termos filosóficos, o problema sociológico de 
Da divisão do trabalho social.

A indagação sobre o relacionamento entre o individualismo e o socialismo, 
ou entre o indivíduo e o grupo, que leva Durkheim ao tema do consenso, per
tence aliás à tradição iniciada por Auguste Comte. De muitos modos ele é fiel à 
inspiração do fundador do positivismo.

O ponto de partida de Durkheim é o absoluto do pensamento científico, a 
única forma de pensamento válida na nossa época. Nenhuma doutrina moral ou
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religiosa, pelo menos em seu conteúdo intelectual, pode ser admitida, se não 
resiste à crítica da ciência. De conformidade com uma exigência que estava 
também na origem da doutrina positivista, Durkheim só pode admitir que a 
ordem social se fundamente num pensamento de tipo científico.

Além disso, Durkheim critica os economistas, e mais particularmente os 
economistas liberais ou teóricos, de maneira fundamentalmente idêntica à de 
Auguste Comte. Os dois consideram a atividade econômica como característica 
das sociedades modernas, que são as sociedades industriais. A organização da 
economia deve portanto exercer uma influência decisiva sobre o conjunto da 
sociedade. Contudo, não é a partir da rivalidade dos interesses individuais, ou 
da harmonia preestabelecida entre tais interesses, que se pode criar o concurso 
de vontades que constitui condição da estabilidade social, da mesma forma co
mo não se pode explicar uma sociedade a partir da conduta alegadamente racio
nal dos agentes econômicos.

O problema social não é, para começar, um problema econômico; é sobretu
do um problema de consenso, isto é, de sentimentos comuns aos indivíduos, gra
ças aos quais os conflitos são atenuados, os egoísmos recalcados e a paz manti
da. O problema social é um problema de socialização. Trata-se de fazer do indi
víduo um membro da coletividade, de inculcar-lhe o respeito pelos imperativos, 
pelas obrigações e proibições sem as quais a vida coletiva se tomaria impossível.

O livro sobre a divisão do trabalho constitui a primeira resposta de Durkheim 
ao problema das relações entre o individualismo e o socialismo, e esta respos
ta se confunde com a descoberta da sociologia como ciência. O problema so
cial, das relações entre o indivíduo e o grupo, não deve ser resolvido em abs
trato, por via especulativa, mas pela via científica. E a ciência nos mostra que 
não há só um tipo de relacionamento entre indivíduo e grupo, mas diferentes 
tipos de integração, variáveis de acordo com a época e a sociedade.

Há particularmente dois tipos fundamentais de integração: a solidariedade 
mecânica, baseada na semelhança, e a solidariedade orgânica, baseada na dife
renciação. Esta última -  cada um exerce uma função .própria, numa sociedade 
que resulta do concurso necessário entre indivíduos diferentes -  corresponde à 
solução de fato, demonstrada cientificamente, do problema das relações entre 
individualismo e socialismo. Segundo Durkheim, a própria ciência nos explica 
por que um certo tipo social toma necessário o individualismo. A autonomia da 
vontade e a margem de decisão individual são características da solidariedade 
orgânica.

A análise da solidariedade orgânica é portanto, para Durkheim, a resposta 
a um problema propriamente filosófico, o das relações entre o individualismo 
e o socialismo. A sociedade em que domina a solidariedade orgânica permite ao 
individualismo desenvolver-se com base em uma necessidade coletiva e de um 
imperativo moral. A própria moral ordena a cada um que se realize. A solida
riedade moral não deixa de colocar, contudo, dois problemas.
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Na sociedade moderna os indivíduos não são mais intercambiáveis, e cada 
um pode realizar a própria vocação. Nem por isso deixa de ser necessário haver 
crenças comuns, quando menos a do respeito absoluto pela pessoa humana, 
para manter a coexistência pacífica desses indivíduos diferenciados. É impor
tante pois atribuir um conteúdo muito extenso e uma autoridade suficiente à 
consciência coletiva, numa sociedade em que o individualismo se tornou a lei 
suprema.

Toda sociedade moderna, dominada pela solidariedade orgânica, comporta 
riscos de desagregação e anomia. Com efeito, quanto mais a sociedade moderna 
encoraja os indivíduos a reivindicar o direito de realizar sua própria personalida
de, e de satisfazer seus próprios desejos, mais se deve temer que o indivíduo es
queça as exigências da disciplina e termine numa situação perpétua de insatisfa
ção. Por maior que seja a presença do individualismo na sociedade moderna, não 
há sociedade sem disciplina, sem limitação dos desejos, sem uma desproporção 
entre as aspirações de cada um e as satisfações possíveis.

Neste ponto da análise o sociólogo aborda o problema do socialismo, e pode
mos compreender em que sentido Durkheim é socialista e em que sentido não o 
é; ou ainda, em que sentido a sociologia, como Durkheim a interpreta, substitui 
o socialismo. O pensamento de Durkheim está associado historicamente, de mo
do estreito, ao pensamento dos socialistas franceses dos últimos anos do século 
XIX. De acordo com Mareei Mauss, foi Durkheim que fez com que o pensamen
to de Jaurès se inclinasse na direção do socialismo, mostrando-lhe a pobreza das 
idéias radicais que subscrevia na época. Provavelmente a conversão de Jaurès ao 
socialismo não se deve apenas à influência de Durkheim. Lucien Herr, bibliote
cário da Escola Normal, teve nela uma participação direta e preponderante. Não 
deixa de ser verdade, porém, que por volta dos anos 1885-1895 a concepção que 
Durkheim tinha do socialismo foi um elemento importante da consciência políti
ca francesa, nos meios intelectuais de esquerda.

O curso que Durkheim dedicou ao socialismo é parte de um empreendi
mento mais amplo, que não chegou a concluir: um estudo histórico do conjun
to das doutrinas socialistas, de que só pôde estudar as origens, isto é, essencial
mente, Saint-Simon.

Durkheim aborda este estudo com algumas idéias que esclarecem sua in
terpretação do socialismo. Embora num certo sentido seja socialista -  um ver
dadeiro socialista, de acordo com a definição que emprega - ,  não é marxista. 
Opõe-se mesmo à doutrina marxista, como ela é interpretada ordinariamente, 
em dois pontos essenciais:

Em primeiro lugar, não crê na fecundidade dos meios violentos e se recu
sa a considerar a luta de classes, em particular os conflitos entre operários e 
empresários, como um elemento essencial da sociedade atual, e como mola do
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movimento histórico. Para Durkheim, bom discípulo de Auguste Comte, os con
flitos entre trabalhadores e empresários demonstram a falta de organização ou 
a anomia parcial da sociedade moderna, que deve ser corrigida. Não anunciam 
a passagem para um regime social ou econômico fundamentalmente diverso. 
Portanto, se a luta de classes e a violência ocupam o primeiro lugar no pensa
mento marxista como se pensa hoje, e se se identifica o socialismo com o mar
xismo -  o que seria um erro - ,  é preciso admitir que Durkheim é antípoda do 
socialismo.

O sociólogo também não é socialista, na medida em que muitos socialistas 
se inclinam a crer que a solução dos problemas da sociedade moderna virá de 
uma reorganização econômica. Ora, para ele o problema social não é tanto eco
nômico como moral, e além disso está muito longe das idéias marxistas. Para 
Durkheim a essência do pensamento socialista não está no estatuto da proprie
dade nem no planejamento.

O socialismo de Durkheim é em essência o “socialismo” de Auguste Comte, 
que se resume em duas palavras-chave: organização e moralização. O socialis
mo é uma melhor (isto é, mais consciente) organização da vida coletiva, que 
teria por objeto e conseqüência a integração dos indivíduos em instâncias so
ciais ou em comunidades dotadas de autoridade moral, capazes, portanto, de 
preencher uma função educativa.

O curso sobre o socialismo contém subtítulos: Sa définition. Ses débuts. La 
doctrine saint-simonienne (Sua definição. Suas origens. A doutrina de Saint- 
Simon). Durkheim não distingue com clareza o que pertence ao próprio Saint-Si- 
mon e a Augustin Thierry ou Auguste Comte. Pessoalmente, creio que atribui 
a Saint-Simon grande parte dos méritos, virtudes e originalidade que na verda
de são dos seus colaboradores.

Mas não é isso que importa. O essencial é a definição do socialismo e a 
aproximação entre o saint-simonismo e a situação do socialismo no início do 
século XIX. Durkheim quer sempre definir uma realidade social de maneira 
objetiva. Não se atribui o direito, reivindicado por Max Weber, de escolher sua 
definição de um fenômeno social. Esforça-se por determinar do exterior o que 
é esse fenômeno social, acentuando suas características visíveis. Formula assim 
uma definição do socialismo a partir dos traços comuns às doutrinas qualifica
das ordinariamente como socialistas. Escreve: “Chamamos de socialista toda dou
trina que proponha a incorporação de todas as funções econômicas, ou de algu
mas delas, que na verdade estão dispersas, aos centros diretores e conscientes da 
sociedade.” (Le socialisme, p. 25.) Ou ainda: “O socialismo não se reduz a uma 
questão de salário, ou, como se disse, de estômago. É antes de tudo uma aspi
ração à reorganização do corpo social, tendo o efeito de mudar a situação do 
aparelho industrial no conjunto do organismo, tirá-lo da sombra onde funciona 
automaticamente, chamando-o à luz e ao controle da consciência. Pode-se,
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porém, perceber desde já que esta aspiração não é sentida apenas pelas classes 
inferiores, mas também pelo próprio Estado, que, à medida que a atividade eco
nômica se toma um fator mais importante da vida em geral, é levado pela força 
das coisas, pelas necessidades vitais da mais alta importância, a inspecionar e 
a regulamentar mais suas manifestações.” (Ibid., p. 34.)

Estas duas passagens resumem bastante bem a concepção do socialismo de 
Durkheim, que faz uma distinção rigorosa entre as doutrinas que chama de co
munistas e as que chama de socialistas. Em todas as épocas da história, desde 
a antiguidade, houve doutrinas comunistas, as quais nasciam do protesto con
tra a desigualdade social e a injustiça. Sonhavam com um mundo em que a condi
ção de todos fosse a mesma. Não caracterizam, portanto, um determinado pe
ríodo histórico, como as doutrinas socialistas do início do século XIX, logo 
depois da Revolução Francesa. Longe de considerar a atividade econômica como 
fundamental, procuraram reduzir ao mínimo o papel da riqueza. Muitas se ins
piraram numa concepção ascética da existência. As doutrinas socialistas, ao 
contrário, acentuam o caráter primordial da atividade econômica; em vez de al
mejar o retomo a uma vida simples e frugal, procuram na abundância e no de
senvolvimento da capacidade produtiva a solução das dificuldades sociais.

De acordo com Durkheim, as doutrinas socialistas não se definem pela ne
gação da propriedade privada ou pelas reivindicações dos trabalhadores, ou ainda 
pelo desejo das classes superiores ou dos dirigentes do Estado de melhorar a 
condição dos mais desfavorecidos. A rejeição da propriedade privada não é ca
racterística do socialismo. A doutrina de Saint-Simon comporta uma crítica da 
herança, mas Durkheim vê nessa crítica uma espécie de confirmação do prin
cípio da propriedade privada. De fato, se chamamos de propriedade privada a 
propriedade individual, esta é justificada quando pertence a quem a adquiriu. 
A transmissão hereditária contraria assim o princípio da propriedade privada, 
já que, por herança, alguém recebe uma propriedade que não teve o mérito de 
adquirir. Neste sentido, diz Durkheim, a crítica da herança pode ser considerada 
como a aplicação lógica do princípio segundo o qual a única propriedade legí
tima é privada, isto é, é privada a propriedade adquirida diretamente pelo pró
prio indivíduo.

Durkheim concorda que as reivindicações operárias e os esforços destina
dos a aprimorar a condição dos trabalhadores fazem parte dos sentimentos ins
pirados pelas doutrinas socialistas, mas afirma que não são essenciais à idéia 
socialista. Em todas as épocas houve pessoas inspiradas pelo espírito de carida
de ou de piedade, que se debruçaram sobre o destino dos miseráveis, procuran
do amenizar-lhes a situação. Mas esta preocupação com a infelicidade alheia 
não é característica nem das doutrinas socialistas nem de um momento dado da 
história social européia. Além disso, não se poderia jamais resolver a “questão 
social” por meio de reformas econômicas.
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A Revolução Francesa foi um antecedente necessário do desenvolvimento 
das doutrinas socialistas, cuja origem pode ser identificada em certos fenôme
nos do século XVIII. Multiplicam-se os protestos contra as desigualdades e sur
ge a idéia de que se podem atribuir ao Estado funções mais amplas. Até a Revo
lução, porém, estas teses são embrionárias, faltando-lhes o essencial: a idéia cen
tral do socialismo, que é a concepção de uma reorganização consciente da vida 
econômica.

Esta idéia nasceu depois da Revolução porque esta subverteu a ordem so
cial e difundiu o sentimento de crise, levando os homens de pensamento à bus
ca das causas dessa crise. Ao transformar a antiga ordem, a Revolução Francesa 
fez com que se tomasse consciência do papel possível do Estado. Enfim, foi 
depois da Revolução Francesa que a contradição entre a maior capacidade de 
produção e a miséria de grande parte da população apareceu claramente. Os ho
mens descobriram a anarquia econômica. Transferiram à ordem econômica o 
protesto contra as desigualdades, que até então focalizava sobretudo a desigual
dade política. Houve um encontro da aspiração igualitária, favorecida pela Re
volução, e da consciência da anarquia econômica, provocada pelo espetáculo da 
indústria nascente. Esta conjunção do protesto contra a desigualdade e da cons
ciência da anarquia econômica provocou o aparecimento das doutrinas socia
listas, que querem reorganizar a sociedade a partir da vida econômica.

Para Durkheim, a questão social (de acordo com sua definição do socialis
mo) é antes de tudo uma questão de organização. Mas também um problema de 
moralização. Numa passagem marcante, explica por que o problema social não 
poderia ser resolvido por reformas inspiradas exclusivamente no espírito de ca
ridade:

Se não nos enganamos, esta corrente de piedade e simpatia, sucedânea da an
tiga corrente comunista, que vamos encontrar geralmente no socialismo atual, não 
passa, nele, de um elemento secundário. Completa-o, mas não o constitui. Em con
seqüência, as medidas que são tomadas para conter o problema social deixam in
tactas as causas que deram nascimento ao socialismo. Se as necessidades que este 
último traduz são fundadas, não será possível satisfazê-las dando alguma satisfa
ção a estes vagos sentimentos de fraternidade. Ora, observem o que acontece em 
todos os países da Europa. Em toda a parte há uma preocupação com o que se deno
mina questão social, e um esforço para dar-lhe soluções parciais. Entretanto, qua
se todas as medidas que são tomadas com este fim são destinadas exclusivamente 
a melhorar a sorte das classes trabalhadoras, isto é, respondem apenas às tendên
cias generosas que constituem a base do comunismo. Parece que se considera mais 
urgente e mais útil aliviar a miséria dos operários e compensar com liberalidades 
e favores legais o que há de triste na sua condição. Há uma disposição para mul
tiplicar bolsas, subvenções de todo tipo, para estender na medida do possível o 
âmbito da caridade pública, para fazer leis destinadas a proteger a saúde dos ópè-
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rários, etc., com o objetivo de diminuir o hiato que separa as duas classes, com o 
propósito de diminuir a desigualdade. Não se vê porém (e, aliás, isso acontece con
tinuamente com o socialismo) que, ao proceder assim, toma-se o secundário pelo 
essencial. Não é testemunhando uma complacência generosa com relação ao que 
ainda resta do velho comunismo que se poderá algum dia conter o socialismo, ou 
realizá-lo. Não é dando todos os nossos cuidados a uma situação que é de todos 
os séculos que se melhorará minimamente uma situação que data de ontem. Não 
só passamos assim ao lado do objetivo que deveríamos ter em vista, mas até mesmo 
o objetivo a que nos propomos não poderá ser atingido pelo caminho que se segue. 
Porque será inútil criar para os trabalhadores privilégios que neutralizem em parte 
aqueles dos patrões; inútil diminuir a duração da jornada de trabalho, e até mesmo 
aumentar legalmente os salários, pois isto não satisfará os apetites despertados, 
que se reforçarão com os esforços que fizermos para acalmá-los. Não há limites 
possíveis para suas exigências. Procurar apaziguá-los, satisfazendo-os, é pretender 
completar o tonel das Danaides. Se a questão social pudesse ser posta verdadeira
mente nestes termos, seria melhor declará-la insolúvel. (Le socialisme, p. 78.)

Este texto é surpreendente, e hoje soa de modo estranho. É óbvio que 
Durkheim não é um inimigo das reformas sociais, que não é hostil à diminui
ção da jornada de trabalho ou ao aumento dos salários. O que é revelador, porém, 
é a transformação do sociólogo em moralista. O tema fundamental é sempre o 
mesmo: os apetites dos homens são insaciáveis; se não houver uma autoridade 
moral que limite os desejos, os homens ficarão eternamente insatisfeitos, por
que desejarão sempre algo mais, que não podem obter.

De certo modo Durkheim tem razão. Mas ele não se propõe a indagação 
feita por Eric Weil, em Philosophiepolitique10: o objetivo da organização social 
será satisfazer os homens? A insatisfação não é parte da condição humana, e 
muito especificamente da condição própria à sociedade em que vivemos?

Talvez os homens continuem tão insatisfeitos quanto antes, à medida que se 
multipliquem as reformas sociais. É possível também que eles o sejam menos, ou 
de modo diferente. Por outro lado, não se pode admitir que as insatisfações e rei
vindicações constituem o motor do movimento histórico? Não é necessário ser 
hegeliano para acreditar que as sociedades se transformam pela recusa dos ho
mens em aceitar sua situação, qualquer que ela seja. Neste sentido, a insatisfação 
não é necessariamente patológica; não o é, certamente, nas sociedades como as nos
sas, em que a autoridade da tradição perde força e a maneira de viver habitual não 
parece mais impor-se aos homens como uma norma ou ideal. Se cada geração 
pretende viver melhor do que a anterior, a insatisfação permanente descrita por 
Durkheim será inevitável. O tonel das Danaides e a rocha de Sísifo são os mitos 
representativos da sociedade moderna.

Mas, se o problema social só pode ser resolvido por meio de reformas ou pela 
melhoria da vida dos homens, qual é sua característica específica no mundo de 
hoje?
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Outrora, em todas as sociedades as funções econômicas estavam subordi
nadas a poderes temporais e espirituais. Os poderes temporais eram essencial
mente militares ou feudais, os poderes espirituais essencialmente religiosos. Hoje, 
na sociedade industrial moderna, as funções econômicas estão abandonadas a 
si mesmas; não são mais moralizadas ou regularizadas. Durkheim pensa que 
Saint-Simon compreendeu bem que os antigos poderes, de essência militar ou 
feudal, baseados na coerção exercida pelo homem sobre o homem, só podiam ser, 
na sociedade moderna, um estorvo, pois não podiam mais organizar e regulari
zar a vida industrial. Mas os primeiros socialistas cometeram o erro de crer que 
esta não-subordinação das funções econômicas a um poder social era caracte
rística da sociedade moderna. Em outras palavras: constatando que os poderes 
antigos eram inadaptados à regularização necessária das funções econômicas, 
concluíram que estas funções deviam ser abandonadas a si mesmas, e que não 
precisavam permanecer sujeitas a um poder. Esta é a tendência anárquica de 
certas doutrinas.

Para Durkheim, temos aí um erro fundamental. As funções econômicas 
precisam estar submetidas a um poder, e este poder deve ser, ao mesmo tempo, 
político e moral. Nosso sociólogo descobre esse poder político e moral, neces
sário para regularizar a vida econômica, não no Estado ou na família, mas nos 
grupos profissionais.

O curso sobre o socialismo data de 1896. No ano anterior Durkheim publi
cara As regras do método sociológico. Esse curso é, portanto, contemporâneo 
da primeira fase da carreira do sociólogo, a que pertencem Da divisão do tra
balho social e Le suicide. Retoma as idéias expostas no fim do primeiro desses 
livros, e que serão mais bem desenvolvidas no prefácio da segunda edição da sua 
tese. A solução do problema social está na reconstituição dos grupos profissio
nais, as antigas corporações, para que exerçam uma autoridade sobre os indiví
duos e regularizem a vida econômica, moralizando-a.

O Estado não é capaz de exercer essa função porque está muito distante 
dos indivíduos. A família tornou-se muito restrita e perdeu seu papel econômi
co. A atividade econômica se desenvolve, daqui por diante, fora da família; o lo
cal de trabalho não mais se confunde com o local de residência. Nem o Estado 
e nem a família podem exercer um controle sobre a vida econômica. Os grupos 
profissionais, as corporações reconstituídas, constituirão um intermediário en
tre os indivíduos e o Estado, pois serão dotados da autoridade social e moral 
necessária para restabelecer a disciplina, sem a qual os homens se deixam levar 
pela infinidade de seus desejos.

Assim, para Durkheim, a sociologia pode trazer uma solução científica ao 
problema social, e compreende-se que ele possa ter tomado como ponto de par
tida de suas pesquisas uma questão filosófica que comandava o problema polí
tico, e que tenha encontrado na sociologia, tal como a entendia, o substituto de 
uma doutrina socialista.
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A conclusão do curso sobre o socialismo é interessante. Durkheim escre
ve que, no início do século XIX, três movimentos foram quase contemporâneos: 
o surgimento da sociologia, um esforço de renovação religiosa e o desenvolvi
mento das doutrinas socialistas.

As doutrinas socialistas tendiam a uma reorganização da sociedade ou ain
da a submeter a uma autoridade consciente as funções econômicas, hoje difusas. 
O movimento religioso visava a recriar crenças para tomar o lugar das religiões 
tradicionais, que se estavam enfraquecendo. A sociologia tinha como objetivo 
submeter os fatos sociais a um estudo científico inspirado pelo espírito das ciên
cias naturais.

De acordo com Durkheim, estes três movimentos estão interligados de 
muitas formas. O socialismo, a sociologia e a renovação religiosa coincidiram, 
no princípio do século XIX, porque são características da mesma crise. O de
senvolvimento da ciência que arruina ou pelo menos enfraquece as crenças 
religiosas tradicionais leva irresistivelmente o espírito científico a se debruçar 
sobre os fenômenos sociais. O socialismo é a tomada de consciência da crise 
moral e religiosa, e da desorganização social resultante do fato de que os anti
gos poderes políticos e espirituais não se adaptam mais à natureza da socieda
de industrial.

O socialismo propõe um problema de organização social. O esforço de re
novação religiosa é uma reação ao enfraquecimento das crenças tradicionais. A 
sociologia é o desenvolvimento do espírito científico e também uma tentativa 
de encontrar resposta aos problemas enunciados pelo socialismo, pelo enfraque
cimento das crenças religiosas, pelos esforços de renovação espiritual.

Infelizmente, as últimas linhas do curso são ilegíveis, mas o sentido da 
conclusão dessas lições é claro: sociólogo, Durkheim quer explicar cientifica
mente as causas do movimento socialista, mostrar o que há de verdade nas dou
trinas socialistas, indicar, com base na ciência, em que condições será possível 
solucionar o que chamamos de problema social. Quanto à renovação religiosa, 
não se poderia dizer que Durkheim, como sociólogo, pretendesse dar-lhe uma 
contribuição decisiva. Ele não é, como Auguste Comte, o profeta de uma reli
gião sociológica, mas acredita que a ciência da sociedade ajuda a compreender 
de que modo as religiões nasceram das exigências sociais e da efervescência 
coletiva; acha também que ela nos autoriza a crer que outras religiões serão 
criadas, pelo mesmo processo, em resposta às mesmas necessidades.

O que é necessário, para que reine a ordem social, é que o conjunto dos ho
mens se contente com seu destino. Mas o que é necessário para que eles se conten
tem não é que tenham mais ou menos, mas que estejam convencidos de que não lhes 
assiste o direito de ter mais. Para isso, é preciso, necessariamente, que haja uma auto
ridade superior reconhecida, que estabeleça o direito. Porque, abandonado exclu
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sivamente à pressão das suas necessidades, o indivíduo nunca admitirá que che
gou ao limite extremo dos seus direitos. (Le socialisme, p. 291.)

Esse trecho é muito característico do pensamento de Durkheim, que se apre
senta como uma espécie de síntese, apoiada na noção de consciência coletiva, 
entre a antropologia de Hobbes e a moral kantiana do dever. O imperativo cate
górico da consciência coletiva limita os desejos infinitos do homem.

Segundo Durkheim, portanto, o socialismo, enquanto movimento de idéias 
histórico, é essencialmente uma reação à anarquia econômica. Quer transferir 
para a área da consciência clara funções que estão hoje dispersas na sociedade. 
Não se confunde com os protestos comunistas, imemoriais, dirigidos contra a 
injustiça e a desigualdade. Nasce depois da Revolução Francesa, no momento 
em que a inspiração política desta se transfere para a ordem econômica. Contem
porâneo da industrialização, ele tem como objetivo verdadeiro a criação de ór
gãos intermediários entre o indivíduo e o Estado, dotados ao mesmo tempo de 
autoridade moral e de autoridade social.

Visto por Durkheim, o tema central do socialismo é, portanto, a organiza
ção, e não a luta de classes. Seu objetivo é a criação de grupos profissionais, e 
não a transformação do estatuto da propriedade.

Assim definido, o socialismo está ligado à sociologia. Não que o sociólogo, 
enquanto tal, exprima opiniões políticas, mas a sociedade, ao estudar objetiva e 
cientificamente a realidade social, deve interessar-se pelo movimento socialista. 
Ela explica então seu significado histórico e, ao mesmo tempo, sugere as refor
mas graças às quais a inspiração socialista se manifestará em novas instituições.

Compreende-se portanto o motivo por que Durkheim não se interessa pe
los mecanismos propriamente políticos. As instituições parlamentares, as elei
ções e os partidos constituem, para ele, um aspecto superficial da sociedade. A 
este propósito, continua a ser um discípulo de Auguste Comte. Este último, em
bora na primeira parte da sua carreira tivesse aderido às idéias liberais, afastou- 
se das instituições representativas enquanto tais, à medida que se desenvolveu 
seu pensamento.

Para ele, os parlamentos eram instituições de espírito contemporâneo à fa
se transitória, situadas entre a idade metafísica, a teologia e o positivismo. Na 
sua representação da sociedade futura, Auguste Comte dava muito pouca im
portância às eleições, aos partidos e parlamentos. Ia tão longe neste sentido 
que, por ocasião do golpe de Estado de Napoleão III, não se indignou com a 
eliminação destes resíduos metafísicos; na mesma época, não tivera dúvida em 
apelar para o Czar de todas as Rússias, dirigindo-lhe uma carta. Estava pronto 
a aceitar que as reformas necessárias para introduzir a era positivista fossem 
executadas por um poder absoluto, mesmo que este poder não estivesse nas 
mãos de um homem da tradição.
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Seguramente Durkheim não ia tão longe no desprezo do parlamentarismo. 
Contudo, como afirma Mareei Mauss na introdução do curso sobre o socialis
mo, para ele as eleições e os parlamentos são fenômenos superficiais.

Durkheim acreditava na necessidade de reformas profundas de ordem so
cial e moral. Para ele, estas reformas seriam antes paralisadas do que favorecidas 
pelos conflitos dos partidos e a desordem parlamentar.

Durkheim fez comentários sobre a democracia, em particular em suas Le- 
çons de sociologie. Physique des moeurs et du droit, publicadas em 1950. De
fine-a porém de modo diferente da definição que hoje é clássica. De fato, não 
menciona na sua definição nem o sufrágio universal, nem a pluralidade parti
dária, nem o parlamento. A verdadeira característica do Estado democrático se
ria: “a extensão maior da consciência governamental, e comunicações mais 
estreitas entre esta consciência e a massa das consciências individuais”. Em ou
tras palavras, entre o Estado e o povo.

Deste ponto de vista, a democracia nos parece uma forma política pela qual 
a sociedade chega a uma consciência mais pura de si mesma. Um povo é tanto 
mais democrático quanto maior o papel da deliberação, da reflexão e do espírito 
crítico na condução dos assuntos públicos. E menos democrático, na medida em 
que preponderam a inconsciência, os hábitos inconfessados, os sentimentos obs
curos, os preconceitos sem críticas. Isto significa que a democracia não é uma des
coberta do nosso século, ou um renascimento; é o caráter assumido cada vez mais 
pelas sociedades. Se soubermos livrar-nos das etiquetas vulgares, que só fazem 
prejudicar a clareza das idéias, veremos que a sociedade do século XVII era mais 
democrática do que a do século XVI, mais democrática do que todas as socieda
des de base feudal. O feudalismo corresponde à dispersão da vida social, é o máxi
mo de obscuridade e de inconsciência que já se impôs às grandes sociedades atuais. 
Ao centralizar cada vez mais as forças coletivas, a monarquia, estendendo suas 
ramificações em todos os sentidos e penetrando mais estreitamente as massas so
ciais, preparou o futuro da democracia e foi em si mesma um governo democráti
co, por comparação com o que existia até então. O fato de que o chefe de Estado 
tivesse o título de rei é absolutamente secundário; o que é preciso considerar são 
suas relações com o conjunto do país; efetivamente, foi o país que se incumbiu, 
desde então, da clareza das idéias sociais. Portanto, não é só há quarenta ou cin
qüenta anos que a democracia se desenvolve plenamente; seu fluxo é contínuo, e 
vem desde o começo da história. (Pp. 107-108.)

Este texto, ao mesmo tempo admirável e ingênuo, revela em Durkheim a per
sistência do que se poderia chamar de visão evolucionista. As sociedades se têm 
tomado cada vez mais democráticas, através dos séculos. Contudo, resta ainda en
tender perfeitamente em que consiste a democracia.
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Para chegar a esta concepção de uma sociedade que evolui, por si mesma 
no rumo de uma democracia cada vez mais real e completa, é preciso não valo
rizar as instituições propriamente políticas, ser indiferente ao fato de o chefe de 
Estado ser ou não um rei, designado pela condição do seu nascimento ou por 
uma eleição.

A definição da democracia que Durkheim nos propõe implica que a ordem 
política, isto é, do comando e da autoridade, não passe de um fenômeno secun
dário no conjunto da sociedade; que a própria democracia, que etimologica- 
mente significa o poder do povo, se caracterize não pela organização apropria
da do comando, mas por certos traços das funções governamentais, do grau de 
comunicação entre a massa da população e os governantes.

Durkheim viveu numa época feliz, anterior à guerra de 1914, durante a 
qual era possível acreditar que não houvesse outra forma de comunicação entre 
governantes e governados além daquela que merece as simpatias do observa
dor. Certamente não percebia que, de acordo com sua definição de democracia, 
um regime nacional-socialista poderia em boa medida ser considerado uma 
democracia. Num regime totalitário, as funções difusas na sociedade se con
centram efetivamente na pessoa dos que governam. A função governamental 
toma-se supremamente consciente. As comunicações com a massa dos gover
nados não se interrompem (muito pelo contrário), mesmo se essas comunica
ções são estabelecidas por procedimentos que um sociólogo racionalista teria 
seguramente desaprovado.

E verdade que Durkheim introduzia na sua noção de consciência governa
mental os conceitos de deliberação, reflexão e espírito crítico. Mas não é evi
dente que a deliberação esteja ausente de um regime autoritário do tipo fascis
ta; quanto à reflexão, ela pode estar a serviço de objetivos que condenamos. Se 
o protótipo de uma sociedade não-democrática é o feudalismo, o Estado total, 
se não o Estado totalitário, representa o extremo oposto.

Durkheim adotava uma definição mais sociológica do que política da de
mocracia, porque supunha que a consciência governamental e a comunicação 
entre o Estado e as massas só se pudessem efetivar por meio dos procedimen
tos que observava na sociedade liberal, e no regime representativo. Não imagi
nou que esta mesma concentração de poder, e uma certa forma de comunica
ção entre governantes e governados, pudessem existir em conjunção com uma 
negação absoluta das formas representativas do poder e, simultaneamente, com 
um modo de governo fundamentalmente diverso.

Durkheim se preocupa a tal ponto em dar à função governamental uma ca
pacidade de deliberação e reflexão, que é pouco favorável ao sufrágio universal 
num só grau. Nas suas Leçons de sociologie explica que a anarquia parlamen
tar, como a observada num país como a França, adapta-se mal às exigências das 
sociedades em que vivemos. Sugere uma reforma segundo a qual introduziria-
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mos o sufrágio em dois graus. Este, segundo ele, teria o mérito de liberar os 
eleitos da pressão exercida sobre eles pelas paixões obscuras ou cegas das mas
sas e, por conseguinte, de permitir aos governantes deliberar com mais liberdade 
sobre as necessidades coletivas. Além disso, a introdução do sufrágio em dois 
graus permite a Durkheim reencontrar na ordem política sua idéia favorita, isto 
é, a criação de corpos intermediários, cujo protótipo é a corporação.

A maneira dos contra-revolucionários franceses da primeira metade do sé
culo XIX, Durkheim evoca a crise das sociedades modernas provocada pelo choque 
direto entre indivíduos isolados e um Estado todo-poderoso. Quer reintroduzir um 
elemento intermediário entre os indivíduos e o Estado; quer que a sociedade seja 
mais orgânica, evitando ao mesmo tempo o Estado total e os indivíduos dispersos 
e impotentes. Contudo, em vez de sonhar, como os contra-revolucionários, com a 
restauração dos corpos intermediários regionais, nas províncias, prefere as organi
zações funcionais, as corporações.

Há uma força das coisas contra a qual os melhores argumentos nada podem. 
Enquanto os arranjos políticos põem os deputados, e os governos de modo geral, 
em contato imediato com os cidadãos, é materialmente impossível que estes últi
mos façam as leis. Por isso os bons espíritos sempre preconizam a constituição das 
assembléias coletivas mediante sufrágio, em dois ou mais graus. Os intermediários 
intercalados liberam o governo. E estes intermediários puderam ser instituídos sem 
que por isso se interrompesse a comunicação entre os conselhos governamentais. 
Nào é necessário que sejâfti imediatos. E preciso que a vida circule sem solução 
de continuidade entre o Estádo e os particulares, e entre estes e o Estado. Mas não 
há motivo para que tal circularão não se realize através dos órgãos interpostos. Gra
ças a esta interposição, o Estado revelará mais de si próprio; haverá uma distinção 
mais clara entre ele e o resto da sociedade, e por isto será mais capaz de autonomia. 
Nosso mal-estar político tem portanto a mesma causa do nosso mal-estar moral: a 
inexistência de elementos secundários intercalados entre o Estado e o indivíduo. 
Já vimos que esses grupos secundários são indispensáveis para que o Estado não 
oprima o indivíduo. Percebemos agora que são necessários para que o Estado se li
bere suficientemente do indivíduo. Pode-se imaginar que sejam úteis para os dois 
lados, pois de ambas as partes há interesse em que essas duas forças não estejam 
em contato direto, embora sejam necessariamente ligadas. (.Leçons de sociologie, 
pp. 115-116.)

Os cursos de Durkheim sobre o problema da educação representam, quanti
tativa e qualitativamente, uma parte importante da sua obra. Quando lecionava na 
Sorbonne, Durkheim teve no princípio uma cátedra de pedagogia, e não de socio
logia. Estava obrigado, portanto, a dar todos os anos um curso de pedagogia.

Mas havia uma razão evidente para que se interessasse, de qualquer forma, 
pelo problema da educação: a educação é, em essência, um fenômeno social, e 
consiste em socializar os indivíduos. Educar uma criança é prepará-la (ou for-
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çá-la) a participar de uma ou de várias comunidades. Por isso, como professor, 
Durkheim encontrava seus temas favoritos quando estudava historicamente as 
diversas modalidades de educação praticadas na França. A educação é um pro
cesso social, e cada sociedade tem as instituições pedagógicas que lhe convêm. 
Assim como cada sociedade tem uma moral que, de modo geral, está ajustada às 
suas necessidades, cada sociedade tem, igualmente, métodos de educação que 
respondem às necessidades coletivas.

As teorias da educação de Durkheim se inspiram nas mesmas concepções do 
homem e da sociedade que encontramos em todos os seus livros. No ponto de 
partida, Durkheim, como Hobbes, vê o homem dominado pelo egoísmo natu
ral, animado de desejos infinitos, tendo necessidade, portanto, de ser discipli
nado. A educação consiste assim, antes de mais nada, em habituar os indivíduos 
a uma disciplina, a qual deve ter, e não pode deixar de ter, um caráter autoritá
rio. Não se trata porém de uma autoridade brutal e material. Por uma ambiva
lência que sabemos hoje característica da própria sociedade, a disciplina a que 
cada indivíduo está submetido é uma disciplina desejada e de certo modo ama
da, porque provém do grupo. Pela ligação que o prende ao grupo o indivíduo 
descobre tanto a necessidade do devotamento, quanto a da disciplina. Formar 
os indivíduos, tendo em vista sua integração na sociedade, é tomá-los conscien
tes das normas que devem orientar a conduta de cada um e do valor imanente 
e transcendente das coletividades às quais cada um de nós pertence, ou deverá 
pertencer.

Este primeiro tema da disciplina combina com o do individualismo. As so
ciedades modernas continuam a precisar da autoridade própria da consciência 
coletiva, mas são elas, ao mesmo tempo, que fazem com que o indivíduo reali
ze sua personalidade. Nas sociedades modernas, o objetivo da educação não é 
só disciplinar os indivíduos mas também promover o desenvolvimento da per
sonalidade; criar em cada um o senso da autonomia, da reflexão e da escolha. 
A fórmula poderia ser traduzida em termos kantianos: é preciso submeter todas 
as pessoas à autoridade da lei, que é essencialmente sòcial mesmo quando é 
moral; mas esta sujeição à lei deve ser desejada por cada indivíduo, porque só 
ela nos permite realizar nossa personalidade racional.

Encontramos assim o duplo caráter de todas as explicações sociológicas de 
Durkheim. Considerada como meio ambiente, a sociedade condiciona o siste
ma de educação. Todo sistema de educação exprime uma sociedade, e respon
de a certas exigências sociais, mas tem igualmente a função de perpetuar os 
valores da coletividade. Considerada como causa, a estrutura social determina a 
estrutura do sistema de educação, e este tem por objetivo associar os indivíduos 
à coletividade, convencendo-os a tomar como objeto do seu respeito, ou do seu 
devotamento, a própria sociedade.
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Sociologia e filosofia

Tem-se comentado muito que Durkheim expôs, com o nome de sociologia, 
uma filosofia social; que foi mais filósofo do que sociólogo. Incontestavelmente, 
Durkheim tinha temperamento filosófico, talvez mesmo religioso. Falava sobre 
a sociologia com o entusiasmo moral de um profeta. Por outro lado, sua socio
logia traduz uma visão a respeito do homem, da sociedade moderna e da histó
ria. Poder-se-ia alegar, porém (é o que farei pessoalmente), que todos os gran
des sistemas sociológicos implicam uma concepção sobre o homem e a histó
ria. Dizer que uma doutrina sociológica contém elementos filosóficos não é 
depreciá-la.

Deixarei de lado a visão histórica e a concepção sobre o homem, já  anali
sadas em várias oportunidades. Mas é preciso observar que a insistência de 
Durkheim em salientar a necessidade de um consenso, assim como sua relati
va negligência com respeito aos fatores do conflito, estão vinculadas a certas 
tendências da sua filosofia. A interpretação da sociedade moderna em termos de 
diferenciação social não é a única possível. Para Max Weber, a característica 
mais importante da sociedade moderna é a racionalização, e não a diferencia
ção; cada um destes conceitos determina muitas conseqüências, tanto do ponto 
de vista da interpretação científica dos fatos como do ângulo da apreciação mo
ral e filosófica.

Dirigirei minhas observações críticas de preferência ao conceito de socie
dade, ou ainda à diversidade de acepções com que Durkheim emprega o termo 
sociedade. Esta pluralidade de significados salienta a contradição interna ou 
pelo menos as tendências divergentes do seu pensamento.

Durante toda sua vida Durkheim quis ser um pensador positivista e um 
cientista, um sociólogo capaz de estudar os fatos sociais como coisas, de con
siderá-los do exterior e explicá-los da mesma forma como os especialistas nas 
ciências da natureza explicam os fenômenos. Há, contudo, no pensamento de 
Durkheim, além de um positivismo constante e persistente, a idéia de que a so
ciedade é o lar do ideal e também o objeto real da fé moral e religiosa.

Evidentemente, há equívocos e dificuldades que resultam desta dupla 
interpretação da sociedade. A sociedade concreta observável não pode ser con
fundida com a sociedade abrigo do ideal, e menos ainda com a sociedade obje
to das aspirações e crenças mais elevadas. Se a crença, mesmo religiosa, tinha 
por objeto a adoração da sociedade concreta, a filosofia de Durkheim estaria 
próxima de uma filosofia de espírito nacional-socialista, o que não é verdade.

Qualquer crítica de Durkheim precisa insistir nesta dualidade de sentido da 
própria noção de sociedade, termo que pode ser interpretado, de acordo com os 
textos, ora como o meio ou conjunto social observado do exterior, ora como a 
fonte do ideal, objeto de respeito e amor.
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Na primeira acepção, a sociedade é definida como o meio social e consi
derada como aquilo que determina os outros fenômenos. Mas o que é que 
determina o meio social? Durkheim insiste, com razão, no fato de que as várias 
instituições, família, crime, educação, política, moral, religião, são condiciona
das pela organização da sociedade. Cada tipo social tem seu tipo de família, de 
educação, de Estado, de moral. Mas tende a tomar o meio social como uma rea
lidade total, quando este é uma categoria analítica, e não uma causa última. Se, 
em relação a uma instituição particular, o meio social é uma causa, sob um ou
tro ponto de vista ele não é mais do que o conjunto das instituições que o meio 
social deveria explicar.

Durkheim se inclina a ver o meio social como uma realidade sui generis, 
objetiva e materialmente definida, quando na verdade ele é apenas uma repre
sentação intelectual. Esta tendência a realizar abstrações aparece na noção de 
“corrente suicidógena”. Na verdade, não há “corrente suicidógena”, a não ser 
na imaginação e na terminologia de Durkheim. A freqüência do suicídio é maior 
ou menor conforme as condições sociais e os grupos. As taxas de suicídio reve
lam certas características dos grupos; mas não demonstram que os desespera
dos que se matam são transportados por uma “corrente coletiva”.

Durkheim se exprime muitas vezes como se o meio social fosse suficien
temente determinado para que se pudesse, conhecendo-o, precisar as institui
ções que lhe são necessárias. Assim, Durkheim parte da proposição: “cada sç- 
ciedade tem sua moral”; o que todo o mundo pode admitir. De fato, a moral da 
sociedade romana difere concretamente da moral do Estado soviético ou do 
Estado liberal norte-americano. É verdade que cada sociedade tem instituições, 
crenças ou práticas morais que lhe são próprias, e que caracterizam o tipo á que 
essas sociedades pertencem. Contudo, afirmar que as atitudes morais variam de 
um tipo social para outro não significa que, conhecendo um tipo social, seja 
possível determinar a moral que lhe convém. Durkheim se exprime muitas-ve- - 
zes como se a sociedade fosse uma unidade fechada sobre si mesma, exatamente 
definida. Ora, na verdade, dentro de cada sociedade há conflitos sobre o que é 
um bem, ou um mal. As concepções morais estão em conflito, e algumas delas 
terminam por se impor. No entanto, é bastante ingênuo imaginar que a ciência 
poderá um dia estabelecer qual a moral que se ajusta ao tipo da sociedade mo
derna, como se este tipo exigisse uma só concepção moral; como se, conhecen
do a estrutura de uma sociedade, pudéssemos dizer: “Eis aqui a moral de que 
esta sociedade precisa.”

Em outras palavras, é preciso substituir a noção de sociedade, unidade com
pleta e integral, pela noção de grupos sociais, que coexistem dentro de toda 
sociedade complexa. Desde que se admite a pluralidade dos grupos sociais e o 
conflito das idéias morais, percebe-se também que a ciência social será por mui
to tempo, e provavelmente para sempre, incapaz de dizer aos moralistas e aos 
educadores qual é a moral que devem pregar em nome da ciência.
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Há, sem dúvida, imperativos morais que são aceitos por todos os membros 
de uma sociedade, pelo menos em abstrato. Os temas mais interessantes, po
rém, são justamente aqueles sobre os quais não há unanimidade. E quando se 
abordam esses temas, a sociologia é normalmente incapaz de indicar qual a moral 
que responde às necessidades da sociedade. Pode ser que as mesmas organiza
ções sociais se acomodem a diferentes concepções morais. Além disso, mesmo 
que o sociólogo demonstrasse que uma certa concepção moral favorece a esta
bilidade da sociedade em que vivemos, por que deveríamos, em nome da moral, 
colocar como objetivo último a estabilidade de nossa própria sociedade? Uma 
das características dessa sociedade é que seus fundamentos sejam continua
mente questionados. A sociologia poderá explicar as razões desse questiona
mento, mas não pode responder às questões que os indivíduos se colocam e, 
muito menos, propor uma solução que seja científica.

Há duas razões para isso. De um lado, um mesmo tipo social pode ser com
patível com várias soluções morais e vários regimes políticos. Por outro lado, 
o indivíduo que deseja julgar por si mesmo não está obrigado a se prender ao 
tipo social existente como à última palavra da aventura humana; pode preferir 
outra moral, mesmo que seja incompatível com a sociedade em que vivemos.

Penso que essa ilusão sobre a possibilidade de deduzir imperativos das aná
lises de fato se explica, em grande parte, pela teoria da classificação dos tipos 
de sociedade. Durkheim acreditava que era possível distribuir as diversas socie
dades historicamente conhecidas seguindo uma única linha, conforme seu grau 
de complexidade, das sociedades unissegmentadas até as sociedades polisseg- 
mentadas duplamente compostas.

Esta teoria, na qual geralmente os intérpretes quase não insistem, me pare
ce ter largo alcance, não na sociologia efetiva de Durkheim, mas no seu sonho 
de uma forma acabada de ciência social.

A classificação das sociedades segundo seu grau de complexidade dava a 
Durkheim a possibilidade de uma distinção, que prezava muito, entre os fenô
menos superficiais, que deixava à história (não sem um certo desprezo), e os 
fenômenos profundos, que pertenceriam essencialmente à sociologia. Com efei
to, se admitirmos que um tipo social é definido pelo seu grau de complexida
de, ou pelo número de segmentos, disporemos imediatamente de um critério 
para discernir o tipo a que pertence uma dada sociedade. Se constatarmos que 
uma sociedade de tipo relativamente pouco complexo desenvolve de súbito uma 
indústria moderna -  como o Japão -  dir-se-á que essa sociedade, a despeito do 
seu nível de desenvolvimento econômico, continua a ser uma sociedade de tipo 
diferente, mais primitivo do que o das sociedades ocidentais, devido ao núme
ro e à composição dos seus segmentos.

Em outras palavras, Durkheim pensava ter encontrado o meio de separar os 
fenômenos fundamentais da estrutura ou da integração social, que pertencem
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ao campo da sociologia, dos outros fenômenos mais superficiais, como os regi 
mes políticos (e até mesmo as instituições econômicas), que pertencem ao cam 
po da ciência histórica, e não obedecem a leis estritas.

Esta classificação das sociedades, que leva à oposição do profundo e dc 
superficial, do tipo social e dos fenômenos históricos, é provocada, a meu ver. 
por uma ilusão, positivista ou realista, segundo a qual uma classificação das so
ciedades, e uma só, é válida, em termos absolutos.

Para examinar e criticar o segundo sentido durkheimiano de sociedade, se
gundo o qual ela é concebida como moradia do ideal, objeto de respeito e ado
ração, vou servir-me de um livrinho, Sociologie et philosophie, no qual estão 
reunidos três ensaios de Durkheim: um artigo de 1898, “Représentations indi- 
viduelles et représentations collectives”; uma comunicação à Sociedade France
sa de Filosofia, de 1906, sobre a “Détermination du fait moral”; e, finalmente, 
uma comunicação ao Congresso Internacional de Filosofia realizado em Bolo
nha, em 1911, sobre “Jugements de réalité et jugements de valeur”. Nesta peque
na obra estão enunciados, com bastante vigor, alguns dos temas essenciais de 
Durkheim. O primeiro tema afirma que “o homem só é homem na medida em 
que é civilizado”, na sociedade e pela sociedade. Só a integração na sociedade 
faz do homem um animal diferente dos outros.

Escreve Durkheim: “Há muito que Rousseau demonstrou que, se afastarmos 
do homem tudo o que lhe vem da sociedade, ele ficará sendo apenas um ser 
reduzido à sensação, e mais ou menos indiferenciado do animal. Sem a lingua
gem, coisa eminentemente social, as idéias gerais ou abstratas e, conseqüente
mente, todas as funções mentais superiores são praticamente impossíveis. Aban
donado a si mesmo, o indivíduo ficaria na dependência das forças físicas; se lhe 
foi possível escapar, libertar-se, e criar para si uma personalidade, é porque 
pôde abrigar-se sob uma força sui generis -  força intensa, porque resulta da as
sociação de todas as forças individuais, mas força inteligente e moral, capaz 
portanto de neutralizar as energias não-inteligentes e amorais da natureza: a 
força coletiva. O pensador teórico pode demonstrar que o homem tem direito à 
liberdade, mas, qualquer que seja o valor de tais demonstrações, o certo é que 
esta liberdade só se torna uma realidade por meio da sociedade.” (Sociologie et 
philosophie, p. 79.)

Assim, sem a sociedade, o homem seria um animal. É por meio da socie
dade que o homem animal chega à humanidade. A isto é fácil de objetar dizen
do que não basta que os animais vivam em grupo para que desenvolvam uma 
linguagem e as formas superiores de inteligência. A sociedade é certamente uma 
condição necessária ao desenvolvimento da humanidade, da espécie humana, 
mas esta condição só é suficiente na medida em que o homem animal é dotado 
de capacidades que as outras espécies não possuem. Linguagem, compreensão 
e comunicação implicam, evidentemente, a existência de vários homens e.
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neste sentido, uma sociedade. Mas não basta que haja vários animais juntos pa
ra haver linguagem, compreensão e comunicação do mesmo tipo da sociedade 
humana.

Durkheim tem razão quando diz que a linguagem, a moral e a religião são 
fenômenos sociais, desde que esta proposição, evidente, banal e desprovida de 
interesse, do modo como acabo de formular, não seja interpretada como se 
acrescentássemos o advérbio “essencialmente”. A moral, a linguagem e a reli
gião comportam uma dimensão social. Todos os fatos humanos apresentam um 
aspecto social. Isto não quer dizer, contudo, que estes fatos humanos sejam es
sencialmente sociais, ou que a significação verdadeira do fenômeno considera
do resulte da sua dimensão social.

Esta observação se aplica particularmente à moral. Segundo Durkheim, só 
pode haver uma moral se a sociedade for em si mesma carregada de um valor 
superior aos indivíduos.

Chegamos portanto a esta conclusão: se existe uma moral, um sistema de de- 
veres e de obrigações, é preciso que a sociedade seja uma pessoa moral qualitati
vamente distinta das pessoas individuais que compreende, e de cuja síntese resul
ta. Podemos notar a analogia que há entre este raciocínio e aquele com o qual Kant 
demonstra a existência de Deus. Kant postula Deus porque, sem esta hipótese, a 
moral não é inteligível... Nós postulamos uma sociedade especificamente diferen
te dos indivíduos porque de outro modo a moral perde seu objeto, o dever fica sem 
um ponto de apoio. Vale acrescentar que este postulado pode ser verificado facil
mente pela experiência. Embora já tenha tratado muitas vezes a questão nos meus 
livros, não me seria difícil acrescentar novas razões àquelas que dei anteriormen
te para justificar esta concepção. De fato, toda esta argumentação deriva de alguns 
temas muito simples; corresponde a admitir que, de acordo com a opinião corren
te, a moral só começa quando começam o desprendimento e o devotamento. Mas 
este desprendimento, porém, só tem sentido se aquilo a que nos subordinamos tem 
mais valor do que nós, indivíduos. Ora, no mundo da experiência só conheço uma 
coisa que tem realidade moral mais rica, mais complexa do que a nossa: é a cole
tividade. Engano-me, aliás; há outra que poderia desempenhar o mesmo papel: a 
divindade. Entre Deus e a sociedade, é preciso escolher. Não examinarei aqui as 
razões que podem militar em favor de uma ou de outra solução; ambas são coe
rentes. Acrescento que, do meu ponto de vista, esta escolha me deixa indiferente, 
pois não vejo na divindade mais do que a sociedade transfigurada, e pensada sim
bolicamente. (Sociologie etphilosophie, pp. 71-75.)

Assim, entre Deus e a sociedade é preciso escolher. Esta é uma frase bem 
característica da filosofia de Durkheim, que mostra aquilo que realmente pen
sava. É necessário dizer que na minha opinião a escolha não parece necessária, 
e que o raciocínio de Durkheim me parece pura e simplesmente um sofisma? 
Sua idéia é a seguinte: um ato só é moral se tem por objeto uma pessoa que não
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a do seu autor. Ora, esta outra pessoa não vale mais do que eu. Portanto, para 
que possa haver uma moralidade, é preciso que haja uma realidade que, em si 
mesma, valha mais do que eu, ou do que qualquer outra pessoa. Esta realidade, 
superior em valor ao ator individual, só pode ser Deus ou a sociedade, e não há 
nenhuma diferença entre as duas hipóteses, já  que a religião, de acordo com o 
estudo das formas elementares da vida religiosa, não passa de adoração da so
ciedade transfigurada.

O primeiro sofisma reside na análise do ato moral, ou daquilo que consti
tui um ato e que faz dele um ato moral. Durkheim afirma que, se um ato que tem 
por objeto minha própria pessoa não pode ser moral, um ato que tenha outra 
pessoa por objeto também não poderia sê-lo. Ora, a opinião corrente a que se 
refere Durkheim está pronta a admitir que o ato de devotamento que tem por 
objeto salvar a vida de outrem é moral, mesmo que a pessoa salva não valha mais 
do que a que a salvou. É o desprendimento e o devotamento a outrem que tor
nam o ato moral, não o valor realizado no objeto do ato.

Num romance célebre, La carrière de Beauchamp, George Meredith apre
senta um homem, Nevil Beauchamp, que no fim do livro perde a vida salvan
do a de uma criança11. O episódio ilustra o problema moral: devemos admirar 
o homem superior que sacrifica sua vida para salvar alguém que lhe é inferior, 
ou, raciocinando pragmaticamente, devemos considerar como absurdo que um 
homem superior se sacrifique em favor de um ser de valor inferior?

Deixo aos moralistas a preocupação de resolver este dilema; o que não pro
voca dúvidas, porém, é o fato de que a consciência comum não considera que o 
objeto de um ato deva ser em si mesmo superior à pessoa do seu autor para que o 
ato seja moral. Um filósofo, Hamelin, perdeu sua vida lançando-se à água para 
salvar alguém que se afogava, embora ele próprio não soubesse nadar. Um ato 
sublime, e pragmaticamente absurdo. De qualquer forma, nosso julgamento não é 
determinado pelo valor da vida a salvar.

É também um sofisma acreditar que o valor que criamos com nossa conduta 
deva estar, por assim dizer, encarnado antecipadamente no real. Durkheim toma 
não tanto a religião, mas uma concepção vulgar da religião. Quer que os valores 
superiores existam antecipadamente em Deus, e que os valores realizados pelos 
homens dependam dos valores possuídos antecipadamente pelo ser transcenden
te. Duvido que seja assim, numa interpretação apurada da religião. De qualquer 
forma, numa filosofia puramente humana, os valores morais são uma criação gra
tuita da humanidade. O homem é uma espécie animal que alcança progressiva
mente a humanidade. Postular que haja um objeto valorizado em si mesmo é fal
sear o sentido da religião, ou o sentido da moralidade humana.

Um terceiro sofisma consiste em admitir que o termo sociedade é, como 
tal, definido, e que se podem comparar e opor sociedade e divindade, como duas 
coisas circunscritas e observáveis. Não existe a sociedade, ou uma sociedade;



354 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

há grupos humanos. Enquanto não definirmos precisamente a que grupos se 
aplica o conceito de sociedade, permaneceremos na área de um equívoco peri
goso. Qual é a sociedade equivalente a Deus? É a família? É a classe social? É 
a sociedade nacional? É a humanidade? Pelo menos na filosofia de Auguste 
Comte não havia dúvida sobre este ponto: a sociedade objeto de adoração reli
giosa era toda a humanidade, não a humanidade concreta, mas o que há de me
lhor nos homens através dos séculos. Se não estabelecermos com precisão o que 
entendemos por sociedade, a concepção de Durkheim pode (contra sua inten
ção) levar, ou parecer levar, às pseudo-religiões da nossa época, à adoração de 
uma coletividade nacional pelos seus próprios membros. Por razões múltiplas, 
e evidentes, Durkheim, um racionalista e liberal, teria detestado essas religiões 
seculares. A própria possibilidade deste mal-entendido mostra o perigo de usar 
o conceito de sociedade sem uma especificação.

Essa metafísica da sociedade vicia, infelizmente, certas intuições profun
das de Durkheim, sobre as relações entre a ciência, a moral e a religião, por um 
lado, e o contexto social, por outro.

Segundo Durkheim, as diferentes atividades do homem se diferenciaram 
progressivamente no curso da história. Nas sociedades arcaicas, a moral é inse
parável da religião; gradualmente, no correr dos séculos, as categorias do direi
to, da ciência, da moral e da religião adquiriram sua autonomia. Esta afirma
ção é correta, mas não implica que todas estas categorias tirem sua autoridade 
de sua origem social. Quando Durkheim esboça uma teoria sociológica do co
nhecimento e da moral, essa teoria deveria resultar da análise objetiva das cir
cunstâncias sociais que influenciam o desenvolvimento das categorias científi
cas e das noções morais. Mas a análise, a meu ver, é falseada pela convicção de 
Durkheim de que não há uma diferença fundamental entre ciência e moral, en
tre julgamento de valor e de fato. Nos dois casos, estaríamos diante de realida
des essencialmente sociais; nos dois casos, a autoridade de tais julgamentos es
taria fundamentada na própria sociedade.

Dois textos do artigo Jugements de fa it  et jugem ents de valeur mostram a 
comparação e a quase equivalência dos dois tipos de julgamentos:

Um julgamento de valor exprime a relação entre uma coisa e um ideal. Ora, 
o ideal é dado como a coisa, embora de maneira diferente. E também uma reali
dade, a seu modo. A relação expressa une assim dois termos dados, como num jul
gamento de existência. Dir-se-á que os julgamentos de valor põem em jogo os 
ideais? Mas com os julgamentos de realidade acontece o mesmo. Isso porque tam
bém os conceitos são construções do espírito, partindo de ideais; e não seria difí
cil demonstrar que se trata mesmo de ideais coletivos, já que só podem se consti
tuir pela linguagem, e através da linguagem, que é, no mais alto grau, uma coisa 
coletiva. Portanto, os elementos do julgamento são, nos dois casos, os mesmos. (So
ciologie et philosophie, p. 139.)
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Uma frase deste texto é característica: “os conceitos são construções d 
espírito, partindo dos ideais”. Se Durkheim quer dizer que as construções do es 
pírito não são realidades empíricas ou ideais, ele tem evidentemente razão. Ma 
se afirma que o conceito é semelhante a ideal, no sentido moral do termo su 
proposição é, a meu ver, um puro sofisma.

Mais adiante, Durkheim escreve:

Se todo julgamento opera com ideais, estes são de diferentes espécies. H 
aqueles cujo papel é exclusivamente exprimir as realidades a que se aplicam, ex 
primi-las tais como são. Trata-se dos conceitos propriamente ditos. Há ainda outros 
cuja função, pelo contrário, é transfigurar as realidades a que estão associados 
São os ideais de valor. Nos primeiros casos, é o ideal que serve de símbolo à coisa 
para torná-la assimilável pelo pensamento. No segundo, é a coisa que serve d< 
símbolo ao ideal, e o que o torna representável aos diferentes espíritos. Natural
mente, os julgamentos diferem segundo os ideais que empregam. Os primeiros se 
limitam a analisar a realidade e a traduzi-la tão fielmente quanto possível. Os se
gundos, ao contrário, denotam o novo aspecto de que ela se enriquece, sob a ação 
do ideal. (Ibid., pp. 139-140.)

Nesta aproximação dos julgamentos de fato e de valor encontramos sem
pre a convicção de Durkheim de que a autoridade dos conceitos que tendem a 
exprimir a realidade, ou dos ideais que tendem a informar a ação, provém da 
própria sociedade.

Creio que neste ponto há um equívoco. O estudo sociológico das origens dos 
conceitos não se confunde absolutamente com a teoria do conhecimento, isto é, 
com a análise das condições transcendentais da verdade. As condições da verda
de científica nada têm a ver com as circunstâncias do advento social da verdade; 
é uma confusão sistemática imaginar que existe uma teoria sociológica do conhe
cimento. Existe, sim, uma teoria sociológica das condições nas quais se desen
volve a ciência, o que conhecemos hoje como uma sociologia do conhecimento, 
a qual presta serviços à teoria do conhecimento, mas não se confunde com ela.

Com relação aos julgamentos de valor, o erro é outro. Durkheim pretende 
que o ideal moral seja um ideal social, que a sociedade confira seu valor à mo
ral. Isto, a meu ver, é outro equívoco. Sem dúvida as concepções que podemos 
ter dos valores dependem de circunstâncias sociais. No entanto, o fato de que nos
sos julgamentos de valor nos sejam sugeridos pelo meio social não prova que a 
finalidade da moral seja um determinado estado da sociedade. Naturalmente, 
quando pretendemos uma certa moralidade, por implicação queremos uma 
certa sociedade, ou uma certa modalidade de relações humanas. Neste sentido, 
há uma vontade social implicada em toda vontade moral. A sociedade, porém, 
realidade empírica, não determina o conteúdo da moral. De duas uma: ou che
gamos indiretamente à idéia de que a sociedade, considerada globalmente, im
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plica uma certa moralidade e, neste caso, surge a objeção que formulei ante
riormente: uma moral determinada e única não resulta necessariamente de uma 
determinada estrutura social, pois, em cada época e em cada sociedade, há con
flitos a respeito do conteúdo da moral. Ou, então, entendemos que nossa vonta
de moral é comandada por uma vontade social, mas a afirmativa pode ser inver
tida: escolhemos um objetivo social ou político em função de um ideal moral.

O caráter filosófico da sociologia de Durkheim explica a violência das pai
xões que levantou, há pouco mais de meio século. Na época em que lavrava na 
França o conflito entre o ensino religioso e o leigo, a fórmula “sociedade ou 
divindade” incendiava os ânimos. Nas escolas normais e nas escolas primárias, 
a sociologia aparecia como a fundamentação da moral leiga, substituindo a 
moral católica. Quando Durkheim afirmava não encontrar diferença entre a di
vindade e a sociedade, esta afirmativa, que para ele era respeitosa com relação 
à religião, parecia a alguns atentatória aos valores religiosos. Assim se explica 
por que hoje ainda o pensamento de Durkheim é interpretado de tantas manei
ras diferentes.

Estas interpretações contraditórias são explicáveis se nos lembrarmos de 
uma dualidade que não é contradição, e que encontramos no centro do pensa
mento de Durkheim. Este procura reconstituir o consenso social e reforçar a 
autoridade dos imperativos e dos interditos coletivos. Para alguns críticos, esta res
tauração das normas sociais caracteriza um empreendimento conservador, tal
vez mesmo reacionário.

De fato, as idéias de Durkheim evocam às vezes a segunda parte da carrei
ra de Auguste Comte, em que este se esforçou, no Système de politique positi
ve, em fundar uma religião da humanidade. Esta interpretação é verdadeira só 
em parte. De acordo com Durkheim, a norma social cuja autoridade convém re
forçar não só autoriza o indivíduo a se realizar livremente, mas considera dever 
de cada um a utilização do próprio julgamento e a afirmação da sua autonomia. 
Durkheim quer estabilizar uma sociedade cujo princípio supremo é o respeito 
à pessoa humana e o desenvolvimento da autonomia individual. Conforme se dê 
maior ênfase ao reforço das normas pessoais ou ao desenvolvimento da auto
nomia individual, a interpretação será conservadora ou, ao contrário, raciona- 
lista e liberal.

A interpretação mais verdadeira é a que combina estas duas visões, apa
rentemente divergentes. No centro do pensamento de Durkheim vejo o esforço 
dirigido para a demonstração de que o pensamento racionalista, individualista 
e liberal é o termo provisoriamente último da evolução histórica. Esta escola de 
pensamento, que responde à estrutura das sociedades modernas, deve ser apro
vada; contudo, ela implica simultaneamente o risco de provocar a desagregação 
social e o fenômeno da anomia, se as normas coletivas, indispensáveis a qual
quer consenso, não forem reforçadas.
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Segundo as idéias de Durkheim, a sociologia justifica o individualismo ra 
cionalista e prega, ao mesmo tempo, o respeito pelas normas coletivas. Esta i 
a conclusão de uma investigação em cuja origem (conforme Mareei Mauss noí 
recorda) se coloca a velha questão das relações entre o indivíduo e a socieda
de, ou entre o individualismo e o socialismo.



Indicações biográficas

1858 15 de abril. Nasce, em Épinal, Émile Durkheim, de uma família judia em que houve 
vários rabinos. Seu pai morre quando Durkheim ainda era muito pequeno. Estuda 
no colégio de Épinal e depois se prepara, em Paris, no liceu Louis-le-Grand, para o 
concurso de admissão à École Normale Supérieure. Encontro com Jean Jaurès, na 
pensão Jauflret: Jaurès ingressa na Escola Normal um ano antes de Durkheim.

1879 Durkheim começa a estudar na École Normale Supérieure; entre seus professo
res, estão Fustel de Coulanges e de Boutroux.

1882 Formado em filosofia, Durkheim é nomeado professor em Sens e em Saint- 
Quentin.

1885-1886 Um ano de licença, para estudar ciências sociais em Paris e na Alemanha, 
com Wundt.

1886-1887 De volta da Alemanha, Durkheim publica, na Revuephilosophique, três arti
gos: “Les études récentes de Science sociale”, “La Science positive de la morale 
en Allemagne”, “La philosophie dans les universités allemandes”.

1887 Durkheim é nomeado professor de pedagogia e de ciência social na Faculdade de 
Letras da Universidade de Bordeaux. Trata-se do primeiro curso de sociologia cria
do em uma universidade francesa. Espinas, Hamelin e Rodier são seus colegas; 
Charles Lalo e Léon Duguit, seus alunos12.

1888 Artigo sobre “Suicídio e natalidade”, na Revue philosophique.
1891 Durkheim dá um curso para os candidatos à diplomação em filosofia, para estu

dar com eles os grandes precursores da sociologia (Aristóteles, Montesquieu, 
Comte...).

1893 Nota sobre a definição do socialismo, na Revue philosophique.
Durkheim defende sua tese de doutoramento, Da divisão do trabalho social, jun
tamente com La contribution de Montesquieu à la constitution de la Science 
sociale.

1895 As regras do método sociológico.
1896 O curso de sociologia de Durkheim é transformado numa cátedra. Fundação de 

L’année sociologique, onde Durkheim publica “La prohibition de 1’inceste et ses 
origines”, “La définition des phénomènes religieux”, etc.
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1897 Le suicide.
1900 Artigo “Sur le totémisme”, em Lannée sociologique. Durkheim, militante do lai- 

cismo, profundamente abalado pelo caso Dreyfus, preocupa-se, cada vez mais 
com o problema religioso.

1902 Durkheim é nomeado suplente da cadeira de pedagogia da Sorbonne.
1906 Nomeado titular da cadeira de pedagogia da Faculdade de Letras de Paris, onde 

ensina paralelamente sociologia e pedagogia.
Comunicação à Sociedade Francesa de Filosofia sobre La détermination dufa.it 
moral.

1909 Curso no Collège de France sobre “As grandes doutrinas pedagógicas na França 
desde o século XVIII”.

1911 Comunicação ao Congresso de Filosofia de Bolonha sobre Jugements de réalité
et jugements de valeur.

1912 As formas elementares da vida religiosa.
1913 Sua cadeira recebe o nome de “Cátedra de Sociologia da Sorbonne”. Comuni

cação à Sociedade Francesa de Filosofia sobre Le problème religieux et la dua- 
lité de la nature humaine.

1915 Durkheim perde seu único filho, morto em combate na Salônica. Publica dois 
livros, inspirado pelas circunstâncias: LAllemagne au-dessus de tout. La menta- 
lité allemande et la guerre; e Qui a voulu la guerre? Les origines de la guerre 
d ’après les documents diplomatiques.

1917 Em 15 de novembro, morre Durkheim, em Paris.



Notas

1. “Vê-se como a divisão do trabalho nos aparece sob um aspecto diferente daque
le que os economistas percebem. Para estes, a divisão do trabalho consiste essencial
mente em produzir mais. Para nós, esta produtividade maior é apenas uma conseqüên
cia necessária, uma contrapartida do fenômeno. Se nos especializamos, não é para pro
duzir mais, mas para poder viver nas novas condições de existência que surgem.” (De 
la division du travail social, p. 259.)

Foi Adam Smith que, em sua célebre obra Pesquisa sobre a natureza e as causas 
da riqueza das nações (1776), colocou no primeiro plano da análise do sistema econô
mico, para explicar a produtividade, o comércio e o emprego de bens de capital, o fe
nômeno da divisão do trabalho. O estudo de Adam Smith, que se encontra essencial
mente nos três primeiros capítulos do livro I de A riqueza das nações, começa por uma 
famosa descrição das operações sucessivas de uma fábrica de alfinetes cujos elemen
tos foram provavelmente tirados da Grande encyclopédie de Diderot e D’Alembert. Co
meça com esta frase: “Os maiores aperfeiçoamentos no poder produtivo do trabalho e 
a maior parte da habilidade, da capacidade e da inteligência com a qual ele é dirigido 
e aplicado devem-se, ao que parece, à divisão do trabalho.” No capítulo II, A. Smith 
procura o princípio que deu origem à divisão do trabalho: “Esta divisão do trabalho, da 
qual decorrem tantas vantagens, não deve ser vista na sua origem como a conseqüên
cia de uma sabedoria humana que tenha previsto e que tenha tido como objetivo esta 
opulência geral que é o seu resultado; ela é a conseqüência necessária, embora lenta e 
gradual, de uma certa tendência natural em todos os homens que não pretendem ter 
uma visão assim tão utilitarista: é a tendência que os leva a traficar, a trocar e negociar uma 
coisa com outra.” Adam Smith, aliás, não vê só vantagens na divisão do trabalho. No 
capítulo V de sua obra ele denuncia os perigos do embrutecimento e do entorpecimen
to das faculdades intelectuais, que podem resultar de um trabalho parcializado, e pede 
que o governo tome precauções para prevenir esse mal. A este propósito veja-se o arti
go de Nathan Rosenberg, “Adam Smith and the division of labour: two views or one?”, 
Economica, maio de 1965.

2. “A divisão do trabalho é, portanto, um resultado da luta pela vida: mas é um 
resultado suavizado. Graças à divisão do trabalho, com efeito, os rivais não são obriga
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dos a se eliminarem mutuamente, mas podem coexistir uns ao lado dos outros. E tam
bém, à medida que ela se desenvolve, proporciona a um grande número de indivíduos 
que nas sociedades mais homogêneas estariam condenados ao desaparecimento, os 
meios de se manter e de sobreviver. Entre muitos povos inferiores, todo organismo mal 
formado devia perecer, pois não tinha utilidade em nenhuma função. Às vezes, antecipan
do e consagrando de certa forma os resultados da seleção natural, condenavam-se à mor
te os recém-nascidos débeis ou defeituosos, e o próprio Aristóteles considerava natural 
esse costume. Nas sociedades mais avançadas, o que acontece é muito diferente. Um 
indivíduo deficiente pode encontrar, nos quadros complexos da nossa organização 
social, um lugar onde lhe seja possível prestar serviços à coletividade. Se seu defeito é 
apenas corporal, e tem o cérebro sadio, poderá dedicar-se aos trabalhos de gabinete, às 
funções especulativas. Se o seu cérebro é deficiente, deverá, sem dúvida, renunciar a 
enfrentar a grande concorrência intelectual, mas a sociedade tem, nos alvéolos secun
dários da grande colmeia, nichos bem pequenos, que não deixarão que seja eliminado. 
Da mesma forma, entre as populações primitivas, o inimigo vencido é morto; mas, onde 
as funções industriais estão separadas das funções militares, ele sobreviverá, ao lado do 
vencedor, na qualidade de escravo.” (De la division du travail social, p. 253.)

3. Gabriel Tarde (1843-1904) é autor de La criminalité comparée (1888), Les trans- 
formations du droit (1893), Les lois de Vimitation (1890), La logique sociale (1895), 
Uopposition universelle (1897) e Uopinion de la foule (1901). Sua influência, muito 
pequena na França, é maior nos Estados Unidos. O professor Paul Lazarsfeld se inte
ressa muito por este autor, e fala da sua “vitória póstuma”.

4. O mesmo debate foi retomado recentemente por J. D. Douglas, The Social Mea- 
nings o f Suicide, Princeton Univ. Press, 1967.

5. Maurice Halbwachs, Les causes du suicide, Paris, Alcan, 1930.
6. A antropologia moderna modificou profundamente a teoria do totemismo até 

dissolver quase toda a sua realidade.
Sobre esta revolução, ver o livro de Claude Lévi-Strauss Le totémisme d ’aujourd’hui, 

Paris, P.U.F., 1962.
7. Bergson escreve: “A humanidade geme, quase esmagada sob o peso dos pro

gressos que fez. Não sabe o quanto seu futuro depende dela. Cabe a ela ver primeiro 
se quer continuar existindo. Cabe-lhe perguntar, depois, se quer só existir, ou fazer o es
forço adicional necessário para que se realize, até mesmo em nosso refratário planeta, 
a função essencial do Universo, que é uma máquina de fabricar deuses.” (H. Bergson, 
Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, P.U.F., 1965, 140f edição, p. 338.)

8. Jules Monnerot, Les faits sociaux ne son pas des choses, Paris, Gallimard, 1946.
9. Eis como E. Durkheim critica o método dedutivo e abstrato da economia clás

sica: “A economia política tem como objeto, diz Stuart Mill, os fatos sociais que se pro
duzem principal ou exclusivamente com base na aquisição de riquezas... A matéria da 
economia política assim entendida não é feita de realidades que podem ser indicadas 
com o dedo, mas sim de simples possíveis, de puras concepções do espírito; isto é, fatos 
que o economista concebe como se referindo ao fim considerado, e tais como os con
cebe. Ele empreende, por exemplo, o estudo daquilo que chama de produção? De saída 
acredita poder enumerar os principais agentes que a tomam possível e passá-los em 
revista. Isso ooroue não descobriu sua existência observando as condições das auais
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dependia a coisa estudada, senão ele teria começado por expor as experiências que lhe 
permitiam tirar essa conclusão. Se desde o início da pesquisa e em poucas palavras ele 
faz essa classificação, é porque a obteve por simples análise lógica. Parte da idéia de 
produção; decompondo-a, verifica que ela implica logicamente as idéias de forças natu
rais, de trabalho de instrumento ou de capital; a seguir dá a essas idéias derivadas o 
mesmo tipo de tratamento. A mais fundamental das teorias econômicas, a de valor, é ni
tidamente constituída segundo esse método. Se o economista estudasse o valor como uma 
realidade deve ser estudada, nós o veríamos primeiramente mostrar como a coisa indi
cada com aquele nome pode ser identificada, a seguir classificar as espécies, procurar 
por induções metódicas as causas em virtude das quais elas variam; comparar, final
mente, esses diversos resultados para deduzir uma fórmula geral. A teoria só poderá 
surgir, portanto, depois de se ter levado muito longe a ciência. Em vez disso, nós a en
contramos desde o início. O economista, para fazer ciência, contenta-se em se concen
trar, tomar consciência da idéia que tem de valor, isto é, de um objeto que pode ser tro
cado; pensa que ela implica a idéia de utilidade, que esta implica a de raridade, etc. Cons
trói sua definição com os produtos de sua análise. Confirma-a, sem dúvida, com alguns 
exemplos. Mas quando pensamos nos inúmeros fatos que uma tal teoria deve explicar, 
como podemos atribuir algum valor demonstrativo aos fatos, necessariamente raros, 
que são citados desse modo, ao acaso da sugestão? Assim, em economia política como 
em moral, a parte da investigação científica é muito restrita, e a da arte, preponderante.” 
(Les règles de la méthode sociologique, pp. 24-26.)

Essa critica foi retomada pelos economistas discípulos de Durkheim, como Simiand, 
para contestar as construções da economia pura neoclássica das escolas austríacas ou 
walrassianas. Tem a ver também com as críticas que o historicismo alemão já fazia à eco
nomia clássica inglesa.

10. Éric Weil, Philosophie politique, Paris, Vrin, 1956.
11. Beauchamp s Career, romance do escritor inglês George Meredith (1828- 

1909), publicado em 1875. A tradução francesa (La carrière de Beauchamp) foi publi
cada por Gallimard, em Paris, 1928.

12. Espinas (1844-1922), crítico de Spencer e seu introdutor na França, teve uma 
influência sem dúvida determinante sobre a formação do pensamento sociológico de 
Durkheim. Suas principais obras são: Les sociétés animales (1877), Histoire des doc- 
trines économiques (1892), La philosophie sociale au XVIII’ siècle ( 1898). Sobre o pen
samento de Espinas, consulte-se G. Davy, Sociologues d ’hier et d ’aujourd’hui, Paris, 
P.U.F., 1950.



Bibliografia

OBRAS DE DURKHEIM

Há uma lista dos principais artigos publicados em revistas, em Leçons de sociolo
gie. Physique des moeurs et du droit, pp. IX-XI. Aqui damos apenas uma relação das
obras principais.
De la division du travail social, Paris, Alcan, 1893, lf ed.; de acordo com a 7? edição, 

Paris, P.U.F., 1960, que contém um prefácio acrescentado por Durkheim na 2? edi
ção, intitulado: “Quelques remarques sur les groupements professionnels”.

“UAllemagne au-dessus de tout". La mentalité allemande et la guerre, Paris, Armand 
Colin, 1915.

La sociologie, com M. Mauss, Paris, Larousse, 1915, in La Science française. Édtica- 
tion et sociologie, Paris, Alcan, 1922; nova ed., Paris, P.U.F., 1966. Uêduçation 
morale, Paris, Alcan, 1923.

La sociologie dans l 'enseignement secondaire. Opinion de..., etc., Paris, Girard et Briè- 
re, 1900.

La sociologie formaliste, in A. Cuvillier: Ou va la sociologie française, Paris, Rivière, 
1953.

Leçons de sociologie. Physique des moeurs et du droit, ed. por H. Nail Kubali e Geor- 
ges Davy, Paris, P.U.F., e Istambul, 1950.

Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, 
Alcan, 1912; as citações feitas referem-se à 4? edição, Paris, P.U.F., 1960.

Les règles de la méthode sociologique, Paris, Alcan, 1895; as citações que fiz desta 
obra referem-se à 13? edição, Paris, P.U.F., 1956.

Le socialisme. Sa définition, ses débuts, la doctrine saint-simonienne, Paris, Alcan, 
1928.

Le suicide. Étude de sociologie, Paris, Alcan, 1897; as citações desta obra referem-se à 
nova edição, Paris, P.U.F., 1960.

L’èvolution pédagogique en France: I, Des origines à la Renaissance; II, De la Renais- 
sanc€ < & Paris, Alcan, 1938. 2 vols.



364 AS ETAPAS DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, Paris, Rivière, 1953 (tradução 
da tese secundária escrita em latim, de 1892).

Pragmatisme et sociologie, Paris, Vrin, 1955, cursos de 1913-1914 reconstituídos por 
A. Cuvillier segundo anotações de alunos.

Qui a voulu la guerre? Les origines de la guerre d ’après les documents diplomatiques, 
Paris, Armand Colin, 1915.

Quid Secundatus politicae scientiae instituendae contulerit, Burdigalae, Goumouilhou, 
1892; trad. in Revue d ’histoirepolitique et constitutionnelle, 1937, com o título: “Mon
tesquieu, sa part dans la fondation des sciences politiques et de la Science des sociétés”.

Sociologie etphilosophie, Paris, Alcan, 1925; as citações feitas referem-se à nova edi
ção. Paris, P.U.F., 1963.

Sociologie et sciences sociales, Paris, Alcan, 1909, in De la méthode dans les sciences.

OBRAS SOBRE DURKHEIM

Aimard, G. Durkheim et la science économique. Lapport de la sociologie à la théorie 
économique moderne, Paris, P.U.F., 1962.

Alpert, H. Émile Durkheim and his Sociology, Nova York, Columbia University Press, 1939.
Annales de VUniversité de Paris, n° 1,1960. Centenário do nascimento de É. Durkheim, 

textos de G. Davy, A. Lalande, R. Aron, G. Gurvitch, H. Lévy-Bruhl, G. Lebras, 
Cl. Lévi-Strauss...

Bouglé, C. Bilan de la sociologie française contemporaine, Paris, Alcan, 1938, nova ed.
Davy, G. Sociologues d ’hier et d ’aujourd’hui, Paris, P.U.F., 1950, 2? ed.
Duvignaud, J. Durkheim, sa vie, son oeuvre, Paris, P.U.F., 1965.
Fauconnet, P. “The Durkheim school in France” in Sociological Review, 1927.
Gurvitch, G. La vocation actuelle de la sociologie, Paris, P.U.F., 1.1, 1957, t. II (2? ed.), 

1963.
Lacombe, R. La méthode sociologique de Durkheim, Paris, 1926.
Parsons, T. The Structure o f Social Action, Nova York, The Free Press, 1949.
Vialatoux, J. De Durkheim à Bergson, Paris, Bloud et Gay, 1939.
Wolff, Kurt H. et a í, Émile Durkheim, 1858-1917. A Collection o f Essays, Columbus, 

Ohio University Press, 1960.

OBRAS EM PORTUGUÊS

As regras do método sociológico e outros textos, tradução da dra. Margarida Garrido 
Esteves e outros, São Paulo, Abril Cultural, 1973 (Os Pensadores 33).

As regras do método sociológico e outros textos, tradução de Maria Isaura Pereira de 
Queirós, 5f ed., São Paulo, Editora Nacional, 1968.

Educação e sociologia, com um estudo da obra de Durkheim pelo prof. Paul Fauconnet, 
tradução do prof. Lourenço Filho, 7f ed., São Paulo, M elhoram entos, 1967.



A GERAÇÃO DA PASSAGEM DO SÉCULO 365

O suicídio: estudo de sociologia, tradução de Luiz Cary, Margarida Garrido, J. Vascon
celos Esteves, 2? ed., Lisboa, Presença.

Os grupos profissionais, tradução e notas de A. A. Freitas e Silva, Lisboa, Inquérito, 
1940.

Sociologia, organizador José Albertino Rodrigues, tradução de Tânia Natal Rodrigues, 
São Paulo, Ática, 1978 (textos selecionados).

Sociologia e filosofia, prefácio de C. Bouglé, tradução de J. M. de Toledo Camargo, Rio 
de Janeiro, Forense, 1970.


