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O QUE É SOCIOLOGIA?

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/
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“A maneira mais simples de 
enunciar o objeto da sociologia 
consiste em descrevê-la como 'a 
ciência que estuda os fenô-
menos sociais'. […] Dessa 
perspectiva, cabe à sociologia 
estudar todas as espécies ou 
variedades de fenômenos so-
ciais, pertinentes às comunida-
des vegetais, às comunidades 
animais ou às comunidades 
humanas. [Alguns autores tam-
bém se preocupam com as 
questões que a sociologia 
poderia se propor tendo em 
vista a organização da matéria e 
a continuidade do inorgânico ao 
orgânico.] […] A faculdade de 
viver socialmente não é 
exclusiva do homem.” 
(Fernandes 1974:29)

Florestan
FERNANDES
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“A sociedade não se opõe à 
natureza, pois representa o seu 
prolongamento na organização 
dos processos da vida.”
 (Fernandes 1974:21)

“Onde os organismos se agrega-
rem ou se associarem socialmente, 
existirão certas regularidades no 
modo de coexistência ou de 
convivência deles entre si. A noção 
de ordem social denota essas 
regularidades” 
(Fernandes 1974:25)

“Em síntese, a sociologia é a 
ciência que tem por objeto 
estudar a interação social dos 
seres vivos nos diferentes níveis 
de organização da vida.” 
(Fernandes 1974:31)

Florestan
FERNANDES
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“The term 'symbolic 
interaction' refers […] to 
the peculiar and 
distinctive character of 
interaction as it takes 
place between human 
beings. […] [H]uman 
interaction is mediated 
by the use of symbols, by 
interpretation, or by 
ascertaining the meaning 
of one another's actions. 
This mediation is 
equivalent to inserting a 
process of interpretation 
between stimulus and 
response in the case of 
human behavior.” 
(Blumer 1962:180)

George H.
MEAD
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“Fundamentaly, group action 
takes the form of a fitting 
together of individual lines of 
action. Each individual aligns 
his action to the action of others 
by ascertaining what they are 
doing or what they intend to do 
– that is by getting the meaning 
of their acts. For Mead, this is 
done by the individual “taking 
the role” of others […]. In taking 
such roles the individual seeks 
to ascertain the intentions or 
direction of the acts of others. 
He forms and aligns his own 
action on the basis of such 
interpretation of the acts of 
others. This is the fundamental 
way in which group action takes 
place in human society.”  
(Blumer 1962:184)

George H.
MEAD
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“Human society is to be seen 
as consisting of acting 
people, and the life of the 
society is to be seen as 
consisting of their actions. 
[…] There is no empirically 
observable activity in a 
human society that does not 
spring from some acting 
unit. […] [I]n respect to 
concrete or empirical activi-
ty human society must 
necessarily be seen in terms 
of the acting units that form 
it.”  (Blumer 1962:186-7)

Herbert
BLUMER
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“[A]ction takes place in and 
with regard to a situation. 
Whatever be the acting unit 
[…] any particular action is 
formed in the light of the 
situation in which it takes 
place. This leads to the 
recognition of a second 
major condition, namely, 
that the action is formed or 
constructed by interpreting 
the situation. […] Group 
life consists of acting units 
developing acts to meet the 
situations in which they are 
placed.”  (Blumer 1962:187)

Herbert
BLUMER
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“Sociologia (no sentido aqui enten-
dido desta palavra empregada com 
tantos significados diversos) signi-
fica: uma ciência que pretende 
compreender interpretativamen-
te a ação social e assim explicá-
la causalmente em seu curso e em 
seus efeitos. Por 'ação' entende-se, 
neste caso, um comportamento 
humano (tanto faz tratar-se de um 
fazer externo ou interno, de omitir 
ou permitir) sempre que e na 
medida em que o agente ou os 
agentes o relacionem com um 
sentido subjetivo. Ação 'social', 
por sua vez, significa uma ação 
que, quanto a seu sentido visado 
pelo agente ou os agentes, se refere 
ao comportamento de outros, 
orientando-se por este em seu 
curso.”  (Weber 2004:3)

Max 
WEBER
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DEFINIÇÃO DURKHEIMIANA DE SOCIOLOGIA
(INSTITUIÇÕES = COERÇÕES IMPESSOAIS)

“Although Durkheim wrote a great deal about how things should be 
studied in sociology, he never offered a comprehensive definition of 
the subject commensurate with his model and practice of that 
discipline. The nearest he came to this was in two brief definitions 
that appear in The Rules of Sociological Method, where he 
agreed with the formulation of two of his disciples, Mauss and 
Fauconnet, that, 'sociology can then be defined as the science of 
institutions, of their genesis and of their functioning'. 

By ‘institutions’ he meant ‘all beliefs and all modes of conduct 
instituted by the Collectivity’. […] Sociology could also be defined as 
the study of social facts, which in turn were defined as follows: 'A 
social fact is every way of acting, whether fixed or not, which is 
capable of exercising an external constraint on the individual; or, 
which is general throughout a given society, whilst having an 
existence of its own, independent of its individual 
manifestations'.” (Thompson 2004:2)
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DEFINIÇÃO AO MESMO TEMPO 
INTERACIONISTA, ASSOCIACIONISTA e 

DURKHEIMIANA

O estudo científico da gênese e funcionamento 
de modos de  inter/co-agir que tenham alguma 
persistência e generalidade, i.e., de associações 
que não se expliquem da perspectiva dos agen-
tes individuais (os associantes), mas somente 
levando em consideração também agências que 
lhes excedam espaço-temporalmente e que, por 
isso, o coagem.



 12

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 02
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

ETIMOLOGIA

sociology (n.) 
the science of social phenomena, 1842, from 
French sociologie, a hybrid coined 1830 by French 
philosopher Isidore Auguste Comte (1798-1857), 
from Latin socius "associate" (see social (adj.)) + 
Greek-derived suffix -logie (see -logy).

FONTE: http://www.etymonline.com/
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socio- 
word-forming element meaning "social, of society; social and," also "having to do with 
sociology," from combining form of Latin socius "companion, ally, associate, fellow, 
sharer" (see social (adj.)). Common in compounds since c.1880.

social (adj.) 
late 15c., "devoted to or relating to home life;" 1560s as "living with others," from 
Middle French social (14c.) and directly from Latin socialis "of companionship, of 
allies; united, living with others; of marriage, conjugal," from socius "companion, ally," 
probably originally "follower," from PIE *sokw-yo-, suffixed form of root *sekw- (1) 
"to follow," and thus related to sequi "to follow" (see sequel). Compare Old English 
secg, Old Norse seggr "companion," which seem to have been formed on the same 
notion). Related: Socially.

sequel (n.) 
early 15c., "train of followers," from Old French sequelle (14c.), from Late Latin 
sequela "that which follows, result, consequence," from sequi "to follow, come after, 
follow after, attend, follow naturally," from PIE root *sekw- (1) "to follow" (cognates: 
Sanskrit sacate "accompanies, follows," Avestan hacaiti, Greek hepesthai "to follow," 
Lithuanian seku "to follow," Latin secundus "second, the following," Old Irish sechim 
"I follow"). Meaning "consequence" is attested from late 15c. Meaning "story that 
follows and continues another" first recorded 1510s.

FONTE: http://www.etymonline.com/
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-logy
word-forming element meaning "a speaking, discourse, treatise, doctrine, 
theory, science," from Greek -logia (often via French -logie or Medieval Latin 
-logia), from root of legein "to speak;" thus, "the character or deportment of 
one who speaks or treats of (a certain subject);" see lecture (n.). 

lecture (n.)
late 14c., "action of reading, that which is read," from Medieval Latin lectura "a 
reading, lecture," from Latin lectus, past participle of legere "to read," 
originally "to gather, collect, pick out, choose" (compare election), from PIE 
*leg- (1) "to pick together, gather, collect" (cognates: Greek legein "to say, tell, 
speak, declare," originally, in Homer, "to pick out, select, collect, enumerate;" 
lexis "speech, diction;" logos "word, speech, thought, account, discourse," also 
"reason;" Latin lignum "wood, firewood," literally "that which is gathered"). To 
read is to "pick out words." Meaning "action of reading (a lesson) aloud" is 
from 1520s. That of "a discourse on a given subject before an audience for 
purposes of instruction" is from 1530s.

FONTE: http://www.etymonline.com/
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SOCIOLOGIA como: 

● o estudo científico (logos) dos processos de associação (socius)

Mas também como:

● a leitura (logos) de sequências (socius)
● a seleção/coleção (logos) de amigos (socius)
● pensamento (logos) concatenado (socius)
● etc.

Ou seja: 

● uma ação envolvendo, ao mesmo tempo, um componente 
organizador (logos) e  outro agrupador (socius).
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SOCIUS

Associação, interação, 
agrupamento

de

pessoas, objetos, ideias ... ações

“Todavia, em realidade, por mais 
longe que se remonte na história, o 
fato da associação é o mais 
obrigatório de todos; pois ele é a 
fonte de todas as outras 
obrigações.” (Durkheim 1995:106)
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LOGOS

Estudo científico, 

i.e., 

empiricamente fundamentado e 
voltado à construção de fatos

“Nosso principal objetivo, com efeito, 
é estender à conduta humana o 
racionalismo científico, mostrando 
que, considerada no passado, ela é 
redutível a relações de causa e efeito 
que uma operação não menos racional 
pode transformar a seguir em regras 
de ação para o futuro.” (Durkheim 
1995:XIII)
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PRINCIPAIS VANTAGENS DESTA CONCEPÇÃO 
INTERACIONISTA/ASSOCIACIONISTA DE SOCIOLOGIA:

● Não toma por objeto uma substância ou entidade (e.g.: “a sociedade”), 
mas sim uma ação/movimento (i.e.: a interação/associação);

● Permite (ou mesmo estimula) uma solidariedade cosmopolítica 
entre as interações/associações humanas (e.g.: trocas linguísticas, 
simbólicas e corporais) e as não-humanas (e.g.: de átomos a galáxias, 
passando por células, organismos, palavras, ideias e qualquer outra 
coisa que se associe ou interaja);

● Evidencia pontos de conexão consistentes entre a Sociologia e as 
outras ciências (no que se refere tanto a colaborações quanto a 
estudos cruzados);

● Se sustenta, em pontos fundamentais, desde o surgimento da ideia de 
Sociologia em Comte.
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1)PRINCIPAIS OBSTÁCULOS DESTA CONCEPÇÃO 
INTERACIONISTA/ASSOCIACIONISTA DE SOCIOLOGIA:

2)
● Justamente por preservar, de maneira consistente, princípios e ideias 

elementares repetidamente confirmados nas mais diversas áreas do 
conhecimento (da Física à Metafísica), parece diminuir (ou mesmo 
desconsiderar) a pretensa autonomia e liberdade humanas, 
supostamente sempre historicamente mutáveis e irredutíveis a 
princípios generalizáveis (anti-cientificismo).

● Por oferecer ao ser humano uma imagem não familiar de si mesmo, 
indiferente (quando não ofensiva) a muitos de seus preconceitos e 
concepções habituais, é geralmente anti-intuitiva (quando não 
ofensiva) e difícil de relacionar com o bom senso e o senso 
comum.

● Justamente por não se limitar a uma substância atribuída 
exclusivamente aos humanos, abrangendo antes todas as 
interações/associações relevantes ao processo analisado, acaba 
aparentemente dissolvendo a suposta especificidade de uma 
“ciência autônoma”, com seu “próprio” objeto.

A
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POR UM LADO

Encontraremos, na própria defesa durkheimiana da Sociologia, 
respostas semelhantes às nossas para as duas primeiras 
“desvantagens” apresentadas:

(1) resistência do senso comum a fatos generalizáveis e indiferentes a 
noções vagas de liberdade e autonomia individuais; 

(2) dificuldade de assimilação de novas descobertas científicas pelo 
senso comum.

Isto se dá em sua (1) defesa da “realidade sui generis do social” e em 
seu (2) apelo metodológico cartesiano para “abandonar as pré-
noções”.

Isto aproxima a Sociologia de Durkheim do interacionismo e do 
associacionismo, e justifica a adoção desta abordagem nesta 
disciplina.
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POR OUTRO LADO

A terceira “desvantagem” apresentada (aparente dissolução da 
suposta especificidade da Sociologia frente a outras ciências), no 
entanto, não encontra apoio na obra de Durkheim.

Isto pois Durkheim estava comprometido demais com a formação e 
consolidação da, então, nova ciência da sociedade, frente a outras 
ciências já melhor estabelecidas (Economia, Biologia, História mas 
também Filosofia e Direito) ou em processo de legitimação 
(Psicologia, Geografia, Pedagogia) e que disputavam (apenas 
aparentemente, segundo a argumentação durkheimiana) o mesmo 
objeto.

Isto afasta, em certa medida, a Sociologia de Durkheim do 
interacionismo e do associacionismo como aqui entendidos, e exige 
uma justificativa para a adoção desta abordagem nesta disciplina.
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JUSTIFICATIVA:

“VÁRIOS 'DURKHEIM'”

(cf.: Vargas 2000:137)
“Beladene Kinder”
(Paul Klee 1934)
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OS VÁRIOS “DURKHEIM”

● Dos sociólogos (fortemente colorido pela 
interpretação parsiana)

● Dos antropólogos sociais 
(originalmente esboçado por Radcliffe-
Brown, mas progressivamente redesenhado 
desde então)

● Da teoria da anomia (derivando de 
Merton)

● Dos estudos sobre o suicídio
● Dos criminologistas
● Dos psicólogos sociais
● Dos sociólogos da educação
● Dos ecologistas humanos
● Dos sociólogos do conhecimento

(Vargas 2000:137-8)
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ESTRUTURAL (British anthropology, Merton; depois Parsons e Luhman) 
Structural Durkheimianism highlights the submerged morphological forces, legal 
constraints, and abstract conscience collective (collective consciousness/conscience) 
that narrate the Division of Labor, the mechanistic interactions and associations that 
animate Suicide, and the functional determinism and epistemological collectivism 
suggested by Rules. 

CONSERVADOR (Third Republic critics) 
The conservative Durkheim talks about stability, legitimacy, democratic law, and social 
conformity, not only as empirical realities but also as ideals for the construction of a 
good society. 

CULTURAL (Parsons)
Cultural Durkheimianism takes off from the symbolic classifications, rituals, and 
discussions of the soul and solidaristic passions that animate the later works, most 
notably the Elementary Forms.

RADICAL (the Collège de sociologie)
Radical Durkheimianism points to creativity, effervescence, the need to explode 
routinization via passionate association and transcendent ritual, and to the ethical 
imperative to overcome the pathological division of labor with socialism and solidarity.

FONTE: Alexander e Smith (2005:5-9)
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O DURKHEIM DE 
GARFINKEL

(o fato social como 
fenômeno fundamental)

“[E]m contraste com certas 
versões de Durkheim que ensi-
nam que a realidade objetiva 
dos fatos sociais é o princípio 
fundamental da sociologia, a 
lição aprendida e usada como 
política investigativa é que a 
realidade objetiva dos fatos so-
ciais, como uma realização em 
andamento das atividades or-
questradas da vida cotidiana, 
com os procedimentos ordiná-
rios e engenhosos dessa reali-
zação sendo conhecidos pelos 
membros, usados e tomados 
como dados, é, para os sociólo-
gos, um fenômeno fundamen-
tal.” (Garfinkel 1967:vii; itálico 
no original)

Harold 
GARFINKEL
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Diferentemente das distinções entre, por exemplo, Física, 
Química e Biologia, que surgiram e se consolidaram no 
gradual desenvolvimento de diferentes recortes analíticos e 
ao longo de décadas de práticas laboratoriais, Durkheim 
sentia a urgência de estabelecer, por argumentos lógicos e 
posições de princípio, distinções entre, por exemplo, 
Psicologia, Filosofia, Biologia e Sociologia.

Em outras palavras, em lugar de permitir que a 
especificidade da Sociologia surgisse, como nas outras 
ciências, gradualmente e pelo próprio amadurecimento das 
práticas a ela ligadas, Durkheim se viu obrigado a dedicar 
boa parte (mas não a parte boa, a meu ver) de seu esforço 
intelectual para defender, como o inspirado advogado de 
um réu acusado de não ter especificidade, o seu direito à 
autonomia.
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RETÓRICA DA AUTOLEGITIMAÇÃO PELA 
DESLEGITIMIZAÇÃO DOS “CONCORRENTES”

(1) definir o problema; 
(2) criticar outras explicações; 

(3) apresentar a única explicação legítima.

“In each work [DTS, S, FEVR] the argument is arranged in three parts. [(1)] 
First, he gives a definition of the subject-matter. [(2)] Secondly, he presents 
various suggested explanations of the phenomenon, usually of a 
psychologistic or individualistic explanatory nature. He then uses a 
combination of argument and data, to show the inadequacy of these 
explanations, as, for example, with the thesis that the division of labour 
results from the pursuit of increased happiness, that suicide rates are 
explicable in terms of insanity, and that religion can be seen as the 
outgrowth of natural or cosmic forces. [(3)] Finally, in each case he puts 
forward his own sociological explanation in which the social fact in question
—the growth in the division of labour, the different rates of suicide, totemic 
beliefs and practices—are explained in terms of other social facts.” 
(Thompson 2004:6)
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No entanto, e em boa parte graças ao sucesso deste excelente 
advogado, quase um século depois de sua morte a Sociologia já não 
se encontra mais tão fragilizada no banco dos réus.

Apesar de ainda ter, em muitos casos, o seu estatuto científico (ou 
mesmo a sua utilidade) questionado, a Sociologia é hoje uma 
disciplina acadêmica reconhecida mundialmente em seu próprio 
direito, inclusive com subdivisões bastante bem definidas e 
relativamente maduras (e.g.: Antropologia; C. Política; Demografia; 
Geografia; Economia; Psicologia etc.).

Mais do que isso, seus métodos e descobertas se mostram cada vez 
mais úteis, não apenas na gestão e administração de assuntos 
humanos (tanto pelo mercado como pelo Estado ou organizações 
civis), mas também no avanço científico em geral (e.g.: a teoria das 
redes sociais e a metodologia etnográfica nas Ciências Sociais; as 
teorias dos quanta e da relatividade na Física; a noção de 
“complexidade” nas ciências exatas e naturais).
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Assim, graças ao avanço científico em geral e da própria 
Sociologia, hoje já é possível fazer a defesa de seu valor e 
especificidade em termos menos normativos, e mais 
consistentes, do que Durkheim o fez há mais de um 
século. 

Isso vem sendo feito pela maior parte dos sociólogos que 
se destacaram após a 2a Guerra Mundial, e exige adotar 
uma postura frente à história da disciplina que não se 
defina nem pela rejeição em bloco de seu passado – 
fazendo tabula rasa a cada nova proposta teórica que 
pretenda “reinventar a roda” –, e tampouco pela adoção 
irrefletida de axiomas e interpretações do passado. 
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No nosso caso, será preciso reler Durkheim com os olhos 
de brasileiros e brasileiras do século XXI, i.e.: saber 
aproveitar as imensas contribuições que ele fez para a 
formação da Sociologia e para a nossa compreensão do ser 
humano e da sociedade; e saber deixar de lado ideias e 
preocupações que, apesar de importantes para ele, não 
contribuem mais para a continuação de seu próprio 
trabalho.

Cabe a cada um de nós fazer essa distinção, como todos os 
grandes sociólogos que se voltaram para a obra de 
Durkheim fizeram em alguma medida.
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ANTI-DURKHEIMIANISMO
(em favor de Durkheim)

“Creio que, hoje em dia, ninguém mais é durkheimiano 
ortodoxo. Como todo pensamento tornado 'clássico', o 
pensamento durkheimiano tem sido suficientemente 
examinado segundo as mais diversas perspectivas, 
interesses e conexões, para que, mesmo entre aqueles que 
ainda fazem um uso positivo e produtivo das 
ferramentas conceituais propostas por ele (e acredito que, 
sob certas condições e segundo certas ressalvas, isso 
também é possível), ninguém mais se defina como 
durkheimiano 'de carteirinha' ou mantenha uma relação 
de apropriação acrítica com relação aos seus trabalhos.” 
(Vargas 2000:41)
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“Claude Lévi-Strauss, writing in exile 
in America at the end of the Second 
World War, may have been exaggerating 
only slightly when he said that modern 
sociology was born for the purpose 
of rebuilding French society after 
the destruction brought by the French 
Revolution of 1789 and the Prussian War 
of 1870–71. The two Frenchmen who did 
most to create the discipline were 
Auguste Comte (1798–1857) in the 
aftermath of the Revolution, and Émile 
Durkheim (1858–1917) after the 
Franco-Prussian War. Comte gave the 
subject its name and an ambitious 
prospectus; Durkheim gave it academic 
credibility and influence.” (Thompson 
2002:1)

Auguste 
Comte

Émile 
Durkheim

Claude 
Levi-Strauss
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Por não acreditar na possibilidade (e nem na vantagem) 
de uma interpretação neutra de Durkheim, deixo clara 
desde o início a leitura interacionista e associacionis-
ta dele que aqui será privilegiada. Isso envolverá tanto o 
destaque e a valorização das partes da obra de Durkheim 
nas quais ele contribuiu para um avanço deste tipo de 
Sociologia, quanto a apresentação crítica daquelas partes 
da sua obra que, desta perspectiva, não contribuem, ou 
mesmo comprometem, o avanço da Sociologia no 
presente.

Meu objetivo é oferecer elementos para que cada um 
amadureça sua própria posição frente à Sociologia de 
Durkheim, seja para adotá-la conscientemente como 
referencial teórico, seja para rejeitá-la, em maior ou 
menor grau (mas com conhecimento de causa). 

“Deux femmes dansant au Moulin-Rouge”
(Henri de Toulouse-Lautrec 1892)
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PRÓXIMAS AULAS

AULA 03 – Dia 11/03: Vida e obra de Durkheim.

AULA 04 – Dia 18/03: Apresentação e discussão 
de As regras do método sociológico [1894]. 
Entrega do Fichamento 1.
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