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Nota sobre esta edição

Tradução da primeira edição de 
1895, com indicação (asteriscos 
[*] e notas de rodapé) de 
acréscimos à versão original de 
1894 (Revue Philosophique), 
incluindo também os da 
segunda edição de 1901.

Agradecimentos a Jean-Michel 
Berthelot.
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Prefácio da primeira edição [1895]

FÉ NA CIÊNCIA 
(inclusive a da sociedade)

CONTRA O SENSO COMUM

DURKHEIM PROPÕE: “tratar os fatos 
sociais cientificamente”; “uma ciência das 
sociedades”; “pesquisas […] metodicamente 
conduzidas”; e “não se intimidar com os 
resultados de suas pesquisas [“imposto[s] 
pelos fatos”], se estas foram metodicamente 
conduzidas”; 

EM OPOSIÇÃO A: “uma simples paráfrase 
dos preconceitos tradicionais”; “as coisas […] 
como as vê o vulgo [= “senso comum”]”; “um 
espírito sem coragem ou sem fé na ciência”; 

POIS: “pois o objeto de toda ciência é fazer 
descobertas, e toda descoberta desconcerta 
mais ou menos as opiniões aceitas”. 
(Durkheim 1995:XI)
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Prefácio da primeira edição [1895]

O MÉTODO CONTRA os 
LAPSOS DO SENSO COMUM 

(que julga sem compreender)

“Ainda estamos por demais acostumados a […] 
sugestões do senso comum para que possamos 
facilmente mantê-lo à distância das discussões 
sociológicas. Quando nos cremos livres dele, ele 
nos impõe seus julgamentos sem que o 
percebamos. Somente uma prática longa e 
especial é capaz de prevenir semelhantes lapsos. 
Eis o que pedimos ao leitor para não perder de 
vista. Que tenha sempre presente no espírito que 
suas maneiras de pensar mais costumeiras são 
antes contrárias do que favoráveis ao estudo 
científico dos fenômenos sociais e, por 
conseguinte, que se acautele contra suas primeiras 
impressões. Se se entregar a elas sem resistência, 
arrisca-se a julgar-nos sem nos haver 
compreendido.” (Durkheim 1995:XII)
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Prefácio da primeira edição [1895]

O SENSO COMUM NÃO COMPREENDE 
A FUNÇÃO DO CRIME 

(normal/saudável 
APENAS SE 

odiado/reprimido)

“[P]artindo do fato de que o crime é detestado e 
detestável, o senso comum conclui erradamente que 
ele deveria desaparecer por completo. Com seu 
simplismo costumeiro, não concebe que uma coisa 
que repugna possa ter uma razão de ser útil. No 
entanto, não há nenhuma contradição nisso. Não há 
no organismo funções repugnantes cuja atividade 
regular é necessária à saúde individual? Acaso não 
detestamos o sofrimento? E, não obstante, um ser 
que não o conhecesse seria um monstro. O caráter 
normal de uma coisa e os sentimentos de aversão 
que ela inspira podem inclusive ser solidários. A dor 
é um fato normal, contanto que não seja apreciada; o 
crime é normal, contanto que seja odiado.” 
(Durkheim 1995:XII-XIII)
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Prefácio da primeira edição [1895]

O SENSO COMUM NÃO COMPREENDE 
A FUNÇÃO DO CRIME 

(o negativo só é positivo enquanto negativo; 
o patológico só é normal enquanto patológico)

“Acontece a todo instante que uma coisa, 
embora prejudicial por algumas de suas 
consequências, seja, por outras, útil ou mesmo 
necessária à vida; ora, se os maus efeitos que ela 
tem são regularmente neutralizados por uma 
influência contrária, verifica-se de fato que ela 
serve sem prejudicar, não obstante continue 
sendo execrável, pois não deixa de constituir 
por si mesma um perigo eventual que só é 
conjurado pela ação de uma força antagônica. É 
o caso do crime; o mal que ele faz à sociedade é 
anulado pela pena, se esta funcionar 
regularmente.” (Durkheim 1995:153 nota 1)
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Prefácio da primeira edição [1895]

CONSERVADORISMO CIENTÍFICO 
vs. 

REVOLUCIONARISMO DOUTRINÁRIO 
(Marx?)

“Nosso método, portanto, nada tem de 
revolucionário. Num certo sentido, é até 
essencialmente conservador, pois 
considera os fatos sociais como coisas cuja 
natureza, ainda que dócil e maleável, não é 
modificável à vontade. Bem mais perigosa é a 
doutrina que vê neles apenas o produto de 
combinações mentais, que um simples artifício 
dialético pode, num instante, subverter de cima 
a baixo!” (Durkheim 1995:XIII)
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Prefácio da primeira edição [1895]

MORAL RACIONALISTA
(pragmática e anti-mística)

“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. […] Parece-nos portanto, 
sobretudo nesta época de misticismo renascente 
[Bergson?], que tal empreendimento pode e 
deve ser acolhido sem inquietude e mesmo com 
simpatia por todos aqueles que, embora 
divirjam de nós em certos pontos, partilham 
nossa fé no futuro da razão.” (Durkheim 
1995:XIII-XIV)
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Prefácio da segunda edição [1901]

CONTROVÉRSIAS INICIAIS 
DIMINUÍRAM entre 1895 e 1901 

(6 anos)

“Quando foi publicado pela primeira vez, este 
livro suscitou controvérsias bastante fortes. As 
idéias correntes […] resistiram […], nos foi 
quase impossível fazer-nos ouvir. […] 
atribuíram-nos gratuitamente idéias que nada 
tinham em comum com as nossas, e 
acreditaram refutar-nos ao refutá-las. […] 
Imputaram-nos […] opiniões que não 
havíamos sustentado […] Não acreditamos nos 
enganar ao dizer que, desde então, as 
resistências progressivamente diminuíram.” 
(Durkheim 1995:XV-XVI)

1927
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Prefácio da segunda edição [1901]

A SOCIOLOGIA É A 
CIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES

(que são ações coletivas instituídas)

“[P]ode-se chamar instituição todas as 
crenças e todos os modos de conduta 
instituídos pela coletividade; a sociologia 
pode então ser definida como a ciência 
das instituições, de sua gênese e de seu 
funcionamento.” (Durkheim 1995:XXX)

1927
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Prefácio da segunda edição [1901]

DURKHEIM SABE QUE SERÁ 
SUPERADO CIENTIFICAMENTE 

“[N]ão resta dúvida de que nossas 
fórmulas estão destinadas a ser refor-
madas no futuro. Resumo de uma 
prática pessoal e forçosamente restrita, 
elas deverão necessariamente evolu-
ir à medida que se adquira uma experi-
ência mais ampla e aprofundada da reali-
dade social. Em matéria de método, aliás, 
jamais se pode fazer senão o provisório, 
pois os métodos mudam à medida 
que a ciência avança.” (Durkheim 
1995:XVI)

1927
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Prefácio da segunda edição [1901]

ANNÉE SOCIOLOGIQUE 
(“o ardor e a dedicação de nossos colaboradores” 

provou a possibilidade de uma sociologia científica 
[objetiva, específica, metódica, em contato com o 

detalhe dos fatos] em oposição à degeneração 
erudita da filosofia)

“[N]estes últimos anos, e a despeito das 
oposições, a causa da sociologia objetiva, 
específica e metódica ganhou terreno sem 
interrupção. A fundação da revista Année 
sociologique certamente contribuiu em muito 
para esse resultado […] “[dando] uma ideia 
do que a sociologia pode e deve se tornar […] 
[,] “[mostrando] que ela não estava 
condenada a permanecer um ramo da 
filosofia geral, sendo capaz, por outro lado, 
de entrar em contato com o detalhe dos fatos 
sem degenerar em pura erudição.” 
(Durkheim 1995:XVI)

1927
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Prefácio da segunda edição [1901]

OBJETIVOS DO PREFÁCIO

(1) “acrescentar algumas explicações a 
todas aquelas que já demos”; 

(2) “responder a certas críticas”; 

(3) “e fazer sobre alguns pontos novos 
esclarecimentos” (Durkheim 1995:XVII)

1927
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AS DUAS PRINCIPAIS 
IDEIAS DE RMS

I – A SOCIOLOGIA É UMA 
CIÊNCIA POIS TRABALHA 

COM UM TIPO ESPECÍFICO 
DE FATO CIENTÍFICO: O 

“F A T O     S O C I A L”.

II – EXISTEM R E G R A S 
M E T O D O L Ó G I C A S 
PARA A INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA DO FATO 
SOCIAL.
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Francis
BACON

(1561-1626)

notiones vulgares; 
praenotiones; 

idola 

(Durkheim 1995:18, 80)
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René
DESCARTES

(1596-1650)

dúvida metódica

(Durkheim 1995:32)
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Thomas
HOBBES
(1588-1679)
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Jean-Jacques
ROUSSEAU

(1712-1778)

contratualistas 
(Durkheim 1995:123, 125)
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John
STUART

MILL
(1806-1873)

logicista

(Durkheim 1995:129-9)
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MONTESQUIEU
(1689-1755)

ilustre exemplo

(Durkheim 1995:120)
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Auguste
COMTE

(1798-1857)

ideólogo,
natureza humana

psicológica

(Durkheim 1995:19-22, 100-1, 120, 128)
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Herbert
SPENCER

(1820-1903)

axiomático;
utilitarista

(Durkheim 1995:19-22, 82, 92, 101-2, 120, 123, 125)
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Raffaele
GAROFALO

(1851-1934)

idiossincrático

(Durkheim 1995:40, 74)
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DEFININDO O OBJETO (fato social) 
ANTES DO MÉTODO

“Antes de procurar qual método convém ao 
estudo dos fatos sociais, importa saber quais 
fatos chamamos assim.” (Durkheim 1995:1)

OBS.: Pressuposição da existência do objeto 
“em si” e independentemente da metodologia 
de pesquisa.
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DEFINIÇÃO DE 
FATO SOCIAL

“É fato social toda maneira de fazer 
[“maneiras de agir, de pensar[, “de ver” (p.6)] 
e de sentir, exteriores ao indivíduo” (p.3)], 
fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 
indivíduo uma coerção exterior; 

ou ainda, 

toda maneira de fazer que é geral na exten-
são de uma sociedade dada e, ao mesmo 
tempo, possui uma existência própria, inde-
pendente de suas manifestações individu-
ais.” (Durkheim 1995:13)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)
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Prefácio da segunda edição [1901]
I

FATO SOCIAL = COISA
 

(o objetivo não é reduzir/rebaixar os fatos 
sociais ao nível dos objetos materiais, mas 
sim permitir uma atribuição àqueles de um 
estatuto de realidade análogo/equivalente 
ao que a ciência atribui a estes; isso está na 

base do método) 

“A proposição segundo a qual os fatos 
sociais devem ser tratados como coisas […] 
está na base de nosso método […]. Não 
dizemos, com efeito, que os fatos sociais 
são coisas materiais, e sim que são coisas 
tanto quanto as coisas materiais, embora 
de outra maneira.” (Durkheim 1995:XVII)
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Prefácio da segunda edição [1901]
I

DEFINIÇÃO FRACA DE “COISA”, EM 
OPOSIÇÃO A IDÉIA 

(coisa-fora-exterior-superficial-visível
X

idéia-dentro-interior-profundo-invisível) 

“A coisa se opõe à idéia assim como o que se 
conhece a partir de fora se opõe ao que se 
conhece a partir de dentro. É coisa todo objeto 
do conhecimento que não é naturalmente 
penetrável à inteligência, tudo aquilo de que não 
podemos fazer uma noção adequada por um 
simples procedimento de análise mental, tudo o 
que o espírito não pode chegar a compreender a 
menos que saia de si mesmo, por meio de 
observações e experimentações, passando 
progressivamente dos caracteres mais 
exteriores e mais imediatamente acessíveis 
aos menos visíveis e aos mais profundos.” 
(Durkheim 1995:XVII)
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CONSIDERO ESTA DEFINIÇÃO DE “COISA” 
FRACA POIS: 

Depende de uma oposição problemática entre o 
indivíduo (interior, subjetivo) e a sociedade (exterior, 
objetiva).

Obs.: (1) Durkheim define “a coisa” como sendo algo 
“exterior” que “resiste” à “penetração” “natural” ou 
“simples” da “inteligência”, da “análise mental”, do 
“espírito”; mas (2) também afirma que, igualmente por 
ser “exterior”, tem caracteres “mais imediatamente 
acessíveis”. Mas como pode a coisa ser, ao mesmo 
tempo, mais e menos acessível à análise?
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O PROBLEMA DA OPOSIÇÃO 
INDIVÍDUO x SOCIEDADE

(não participamos da gênese da sociedade, e mesmo se 
participamos, temos dessa participação apenas uma vaga ideia)

“[A] maior parte das instituições sociais nos são legadas 
inteiramente prontas pelas gerações anteriores; não tomamos 
parte alguma em sua formação e, por consequência, não é nos 
interrogando que poderemos descobrir as causas que lhes deram 
origem. Além disso, mesmo que tenhamos colaborado na gênese 
delas, só vislumbramos da maneira mais confusa, e muitas vezes 
mais inexata, as verdadeiras razões que nos determinaram a 
agir e a natureza de nossa ação. […] [C]onhecemos bastante mal 
as motivações relativamente simples que nos guiam; cremo-nos 
desinteressados e na verdade agimos como egoístas, julgamos 
obedecer ao ódio quando cedemos ao amor, à razão quando 
somos escravos de preconceitos irrefletidos, etc. […] [C]ada um só 
participa dela [da coletividade] numa ínfima parte; temos uma 
multidão de colaboradores e o que se passa nas outras 
consciências nos escapa.” (Durkheim 1995:XIX)
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POR QUE NECESSARIAMENTE 
IGNORAMOS OS FATOS?
(porque são exteriores a nós)

“[F]atos […] resultam de sínteses que 
ocorrem fora de nós e das quais não temos 
sequer a percepção confusa que a 
consciência pode nos dar dos fenômenos 
interiores.” (Durkheim 1995:154 nota 5)
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SOCIOLOGIA (ciência) 
X

SENSO COMUM (opinião)

(descartar as prenoções)

“[Q]uando se trata de fatos propriamente 
ditos, eles são para nós, no momento em que 
empreendemos fazer-lhes a ciência, necessa-
riamente coisas ignoradas, pois as repre-
sentações que fizemos eventualmente deles ao 
longo da vida, tendo sido feitas sem método e 
sem crítica, são desprovidas de valor 
científico e devem ser deixadas de lado.” 
(Durkheim 1995:XVIII)
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DADOS OBJETIVOS (ciência)
X

SENSAÇÕES SUBJETIVAS (opinião)

(objetividade X subjetividade)

“[A]s sensações nos fazem conhecer o calor ou a 
luz, o som ou a eletricidade; ela nos oferece 
impressões confusas, passageiras, subjetivas, mas 
não noções claras e distintas, conceitos explicativos 
desses fatos.” (Durkheim 1995:XVIII)

“as representações, individuais ou coletivas, só 
podem ser estudadas cientificamente com a 
condição de serem estudadas objetivamente.” 
(Durkheim 1995:154 nota 3)
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GRAUS DE SENSO COMUM 
ENTRE A CIÊNCIA SOCIAL E A 

IGNORÂNCIA INDIVIDUAL

Mas se a sociedade só existe por nossas ações, então 
como dizer que não participamos de sua criação? E 
se participamos de sua criação, não é anti-científico 
postular a priori que ignoramos a natureza dessa 
participação ou que nosso conhecimento dela é 
ineficaz?

Existe uma gradação entre a ignorância e a ciência, 
que o senso comum e as ideias individuais podem 
habitar sem serem confundids com nenhuma delas.
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FATOS SOCIAIS são EXTERIORES ÀS 
CONSCIÊNCIAS INDIVIDUAIS, mas NÃO À 

CONSCIÊNCIA COLETIVA 
(a subjetividade é tão objetiva quanto coletiva)

“Se, como nos concedem, essa síntese sui generis que 
constitui toda sociedade produz fenômenos novos, 
diferentes dos que se passam nas consciências solitárias, 
cumpre admitir que esses fatos específicos residem na 
sociedade mesma que os produz, e não em suas partes, isto 
é, em seus membros. Neste sentido, portanto, eles são 
exteriores às consciências individuais, consideradas como 
tais, assim como os caracteres distintivos da vida são 
exteriores às substâncias minerais que compõem o ser 
vivo. Não se pode reabsorvê-los nos elementos sem que haja 
contradição, uma vez que, por definição, eles supõem algo 
mais do que esses elementos contêm.” (Durkheim 
1995:XXII-XXIII) 
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FATOS SOCIAIS são EXTERIORES ÀS CONSCIÊNCIAS 
INDIVIDUAIS, mas NÃO À CONSCIÊNCIA COLETIVA 

(a subjetividade é tão objetiva quanto coletiva)

“Os fatos sociais não diferem apenas em qualidade dos fatos 
psíquicos; eles têm outro substrato, não evoluem no mesmo 
meio, não dependem das mesmas condições. O que não quer 
dizer que não sejam, também eles, psíquicos de certa maneira, 
já que todos consistem em modos de pensar ou de agir. Mas os 
estados da consciência coletiva são de natureza diferente dos 
estados da consciência individual; são representações de 
uma outra espécie. A mentalidade dos grupos não é a dos 
particulares; tem suas próprias leis.” (Durkheim 1995:XXIII)
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FATOS SOCIAIS 
(existem antes e fora de mim, já os recebo prontos, 

mesmo quando me identifico com eles) 

“Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, 
quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão 
definidos, fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles 
estejam de acordo com meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente 
a realidade deles, esta não deixa de ser objetiva; pois não fui eu que os fiz, 
mas os recebi pela educação. Aliás, quantas vezes não nos ocorre ignorarmos o 
detalhe das obrigações que nos incumbem e precisarmos, para conhecê-las, 
consultar o Código e seus intérpretes autorizados! Do mesmo modo, as 
crenças e as práticas de sua vida religiosa, o fiel as encontrou inteiramente 
prontas ao nascer; se elas existiam antes dele, é que existem fora dele. O 
sistema de signos de que me sirvo para exprimir meu pensamento, o sistema de 
moedas que emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que 
utilizo em minhas relações comerciais, as práticas observadas em minha 
profissão, etc. funcionam independentemente do uso que faço deles. […] Eis aí, 
portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que apresentam essa 
notável propriedade de existirem fora das consciências individuais. 
(Durkheim 1995:1-2)
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O FATO SOCIAL É GERAL 
POR SER OBRIGATÓRIO

(e não o contrário)

“se ele [o fenômeno/fato social] é geral, é 
porque é coletivo (isto é, mais ou menos 
obrigatório), o que é bem diferente de 
ser coletivo por ser geral. Esse fenômeno é 
um estado do grupo, que se repete nos 
indivíduos porque se impõe a eles. Ele 
está em cada parte porque está no todo, o 
que é diferente de estar no todo por estar 
nas partes.” (Durkheim 1995:9)
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DA POSSIBILIDADE 
(realizável apenas no futuro, e não pela sociologia) 

DE UMA PSICOLOGIA/FILOSOFIA 
LÓGICA-FORMAL (semiótica?) como TERRENO COMUM 

à PSICOLOGIA INDIVIDUAL e à SOCIOLOGIA 
(leis de associação; estruturalismo lévi-straussiano?)

“[T]udo o que sabemos, por um lado, sobre a maneira como se 
combinam as idéias individuais se reduz a algumas 
proposições, muito gerais e muito vagas, que chamamos 
comumente leis de associação de idéias. E, quanto às leis da 
ideação coletiva, elas são ainda mais completamente 
ignoradas.” (Durkheim 1995:XXV)
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DA POSSIBILIDADE 
(realizável apenas no futuro, e não pela sociologia) 

DE UMA PSICOLOGIA/FILOSOFIA 
LÓGICA-FORMAL (semiótica?) como TERRENO COMUM 

à PSICOLOGIA INDIVIDUAL e à SOCIOLOGIA 
(leis de associação; estruturalismo lévi-straussiano?)

“Seria preciso investigar, pela comparação dos temas míticos, 
das lendas e tradições populares, das línguas, de que forma as 
representações sociais se atraem ou se excluem, se fundem umas 
nas outras ou se distinguem, etc. Ora, se o problema merece 
tentar a curiosidade dos pesquisadores, mal se pode dizer que ele 
foi abordado; e enquanto não se tiver encontrado algumas dessas 
leis, será evidentemente impossível saber com certeza se elas 
repetem ou não as da psicologia individual.” (Durkheim 
1995:XXV)
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DA POSSIBILIDADE 
(realizável apenas no futuro, e não pela sociologia) 

DE UMA PSICOLOGIA/FILOSOFIA 
LÓGICA-FORMAL (semiótica?) como TERRENO COMUM 

à PSICOLOGIA INDIVIDUAL e à SOCIOLOGIA 
(leis de associação; estruturalismo lévi-straussiano?)

“Se, portanto, como é presumível, certas leis da mentalidade social 
lembram efetivamente algumas daquelas estabelecidas pelos psicólogos, 
não é que as pri-meiras são um simples caso particular das segundas, mas 
que entre ambas, ao lado de diferenças certamente importantes, há 
similitudes que a abstração poderá extrair, e que são ainda ignoradas. 
Vale dizer que em caso nenhum a sociologia poderia tomar pura e 
simplesmente de empréstimo à psicologia esta ou aquela de suas 
proposições, para aplicá-la tal e qual aos fatos sociais. O pensamento 
coletivo inteiro, em sua forma e em sua matéria, deve ser estudado em 
si mesmo, por si mesmo, com o sentimento do que ele tem de específico, 
e cabe deixar ao futuro a tarefa de saber em que medida ele se assemelha 
ao pensamento individual. Esse é inclusive um problema relacionado 
antes à filosofia geral e à lógica abstrata do que ao estudo científico dos 
fatos sociais.” (Durkheim 1995:XXV)
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CRÍTICA AOS SOCIÓLOGOS
NÃO-CIENTÍFICOS 

(também se aplica a Durkheim)

“Os sociólogos não somente se consideram 
como que obrigados a dogmatizar sobre 
todos os problemas ao mesmo tempo, mas 
acreditam poder, em algumas páginas ou em 
algumas frases, atingir a essência mesma dos 
fenômenos mais complexos. Vale dizer que 
semelhantes teorias exprimem, não os fatos 
que não poderiam ser esgotados com tal 
rapidez, mas a prenoção que deles tinha o 
autor, anteriormente à pesquisa.” (Durkheim 
1995:XX)
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INDIVÍDUO
Interior

Subjetivo
Ideias

Res cogitans
Ficção (prenoção)

Parte
Particular

Passageiro
Desvio

Anomia
Improviso

Móvel
Isenção

SOCIEDADE
Exterior
Objetivo
Coisas
Res extensa
Fato
Todo
Geral
Instituído
Norma
Moralidade
Método
Fixo
Obrigação

X



  

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 04
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

INDIVÍDUO
Interior
Subjetivo
Ideias
Res cogitans
Ficção (prenoção)
Parte
Particular
Passageiro
Desvio
Anomia
Improviso
Móvel
Isenção

SOCIEDADE
Exterior
Objetivo

Coisas
Res extensa

Fato
Todo
Geral

Instituído
Norma

Moralidade
Método

Fixo
Obrigação

PROCESSOS
DE

ASSOCIAÇÃO
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Indivíduos <=> correntes sociais <=> Sociedade
Matéria prima <=> produção/destruição <=> Produto final

Agentes individuais <=> improvisação/institucionalização (hábito) <=> Instituição
Desordem <=> costume/hábito/tradição <=> Ordem

Simples soma das partes <=> efeitos sui generis (fato da associação) <=> Fatos sociais
Interagentes <=> disputa/combinação <=> O combinado (obrigação)

Hidrogênio, Carbono e Azoto <=> movimentos vitais <=> Célula
Òrgãos <=> desorganização/organização <=> Organismo

Elemento associante
<=>

Dissociação (análise/separação/decomposição)
Associação (síntese/mistura/composição)

<=>
Composto/Substância associada

PROCESSOS
DE

ASSOCIAÇÃO
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Elementos desunidos <=> desunião/união <=> A união
Elementos <=> disjunção/ajuntamento <=> A junção

Elementos desarranjados <=> desarranjo/arranjo <=> O arranjo
Cobre, Estanho e Chumbo <=> a dureza do Bronze <=> Bronze

Hidrogênio e Oxigênio <=> fluidez e propriedades alimentares da água <=> Água
Substância simples <=> simplificação/complexificação <=> Substância complexa

O oculto <=> manifestações individuais/coletivas <=> O manifesto
O móvel <=> movimentação/fixação <=> O fixado
O distinto <=> distinção/confusão <=> O confuso

Rotina individual <=> entusiasmo/efervescência <=> Rotina coletiva
Desinteresse <=> devoção <=> Crença/dogma

Substantivo <=> Verbo <=> Substantivo
Evolução <=> Gênese <=> Evolução

PROCESSOS
DE

ASSOCIAÇÃO
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A IDÉIA DE ASSOCIAÇÃO 

“Enquanto o sociólogo não se separou suficientemente 
do filósofo, ele só considera as coisas sociais por seu 
lado mais geral, aquele pelo qual elas mais se 
assemelham às outras coisas do universo. Ora, […] é 
preciso sair das generalidades e entrar no 
detalhe dos fatos. É deste modo que a sociologia, à 
medida que se especializar, irá fornecer materiais mais 
originais para a reflexão filosófica. […] [N]oções 
essenciais, tais como as de espécie, de órgão, de 
função, de saúde e de doença, de causa e de fim, 
apresentam-se nela sob luzes inteiramente novas. 
Aliás, será que a sociologia não estará destinada a 
realçar plenamente uma ideia que poderia muito bem 
ser a base não apenas de uma psicologia, mas de toda 
uma filosofia, a ideia de associação?” (Durkheim 
1995:146-7)
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
(combinação, união, síntese)

“Toda vez que elementos quaisquer, ao se 
combinarem, produzem, por sua combinação, 
fenômenos novos, cumpre conceber que 
esses fenômenos estão situados, não nos 
elementos, mas no todo formado por sua 
união.” (Durkheim 1995:XXI-XXII)

OBS.: Durkheim confunde a ação 
(associação, combinação, união, síntese) com 
um resultado muito raro dela (totalidade, 
todo).
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
(combinação, união, síntese)

“A célula viva nada contém senão partículas 
minerais, assim como a sociedade nada mais 
contém além dos indivíduos; no entanto, é 
evidentemente impossível que os fenômenos 
característicos da vida residam em átomos de 
hidrogênio, de oxigênio, de carbono e de azoto 
[nitrogênio]. Pois de que maneira os movimentos vitais 
poderiam se produzir no seio de elementos não vivos? 
[…] A vida […] é una e, em consequência, só pode ter 
por sede a substância viva em sua totalidade. Ela está 
no todo, não nas partes. Não são as partículas não 
vivas da célula que se alimentam, se reproduzem, em 
suma, que vivem; é a própria célula, e somente ela.” 
(Durkheim 1995:XXI-XXII)
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
(combinação, união, síntese)

“O que dizemos da vida poderia ser dito de todas as 
sínteses possíveis. A dureza do bronze não está nem no 
cobre, nem no estanho, nem no chumbo que serviram para 
formá-lo e que são corpos brandos ou flexíveis; está na 
mistura deles. A fluidez da água, suas propriedades 
alimentares e outras não estão nos dois gases que a 
copõem, mas na substância complexa que formam por sua 
associação.” (Durkheim 1995:XXII) 
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO

“Com efeito, é bastante certo que na célula viva há apenas moléculas de 
matéria bruta. Só que estas se encontram ali associadas, e essa associação 
é que é a causa dos fenômenos novos que caracterizam a vida e cujo 
germe é impossível descobrir em qualquer um dos elementos associados. 
Um todo não é idêntico à soma de suas partes, ele é alguma outra coisa 
cujas propriedades diferem daquelas que apresentam as partes de que é 
formado. A associação não é, como se acreditou algumas vezes, um 
fenômeno por si mesmo estéril, que consiste simplesmente em colocar em 
relações exteriores fatos realizados e propriedades constituídas. Não é ela, 
ao contrário, a fonte de todas as novidades que se produziram 
sucessivamente no curso da evolução geral das coisas? Que 
diferenças existem entre os organismos inferiores e os demais, entre o ser 
vivo organizado e o simples plastídio, entre este e as moléculas inorgânicas 
que o compõem, senão diferenças de associação? Todos esses seres, em 
última análise, decompõem-se em elementos da mesma natureza; mas 
esses elementos são, aqui, justapostos, ali, associados; aqui, associados de 
uma maneira, ali, de outra. É lícito inclusive perguntar se essa lei não 
penetra até o mundo mineral, e se as diferenças que separam os corpos 
inorganizados não têm a mesma origem.” (Durkheim 1995:104-5)
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
“[A] sociedade não é uma simples soma de indivíduos, mas o sistema 
formado pela associação deles representa uma realidade específica que 
tem seus caracteres próprios. Certamente, nada de coletivo pode serpoduzir 
se consciências particulares não são dadas; mas essa condição necessária 
não é suficiente. É preciso também que essas consciências estejam 
associadas, combinadas, e combinadas de certa maneira; é dessa 
combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é essa combinação 
que a explica. Ao se agregarem, ao se penetrarem, ao se fundirem, as almas 
individuais dão aorigem a um ser, psíquico se quiserem, mas que constitui 
uma individualidade psíquica de um gênero novo. Portanto, é na 
natureza dessa individualidade, não na das unidades componentes, que se 
devem buscar as causas próximas e determinantes dos fatos que nela se 
produzem. […] [O] fato da associação é o mais obrigatório de todos; pois 
ele é a fonte de todas as outras obrigações. […]  O grupo pensa, sente e age 
de maneira bem diferente do que o fariam seus membros, se estivessem 
isolados. Assim, se partimos desses últimos, nada poderemos compreender 
do que se passa no grupo. Em uma palavra, há entre a psicologia e a 
sociologia a mesma solução de continuidade que entre a biologia e as 
ciências físico-químicas. (Durkheim 1995:105-6)
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO 
(o papel do indivíduo na gênese dos fatos sociais é 

secundário frente ao da associação; 
intersubjetividade=objetividade)

“Certamente o indivíduo desempenha um papel na 
gênese delas [coisas/fatos sociais]. Mas, para que 
haja fato social, é preciso que vários indivíduos, pelo 
menos, tenham juntado sua ação e que essa 
combinação tenha produzido algo novo. E, como 
essa síntese ocorre fora de cada um de nós (já que 
envolve uma pluralidade de consciências), ela 
necessariamente tem por efeito fixar, instituir 
fora de nós certas maneiras de agir e certos 
julgamentos que não dependem de cada vontade 
particular isoladamente.” (Durkheim 1995:XXIX)
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A VARIABILIDADE INDIVIDUAL FRENTE À NORMA 
(suas diversas individualizações) REFLETE A MARGEM DE 

INDETERMINAÇÃO DOS FATOS SOCIAIS 
(os limites permitidos à variação)

“Ao pensarmos as instituições coletivas, ao assimilá-las internamente, 
nós as individualizamos, conferimos a elas, em maior ou menor grau, 
nossa marca pessoal; é assim que, ao pensar o mundo sensível, cada 
um de nós o colore à sua maneira, e que sujeitos diferentes se adaptam 
diferentemente a um mesmo meio físico. Por isso, em certa medida, cada 
um de nós faz sua moral, sua religião, sua técnica. Não há conformismo 
social que não comporte toda uma gama de nuances individuais. Não 
obstante; o campo das variações permitidas é limitado. Ele é nulo ou 
muito pequeno no círculo dos fenômenos religiosos e morais, onde a 
variação torna-se facilmente um crime; é mais amplo em tudo o que 
concerne à vida econômica. Mas, cedo ou tarde, mesmo nesse último 
caso, chega-se a um limite que não pode ser franqueado.” (Durkheim 
1995:154-5 nota 8)
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CORRENTES SOCIAIS como FATOS SOCIAIS 
(distintos de INSTITUIÇÕES)

“[C]omo os exemplos […] (regras jurídicas, morais, dogmas religiosos, sistemas 
financeiros, etc.) consistem todos em crenças e em práticas constituídas, poder-se-ia 
supor [...] que só há fato social onde há organização definida. Mas existem outros 
fatos que, sem apresentar essas formas cristalizadas, têm a mesma objetividade e 
a mesma ascendência sobre o indivíduo. É o que chamamos de correntes 
sociais. Assim, numa assembléia, os grandes movimentos de entusiasmo ou de 
devoção que se produzem não têm por lugar de origem nenhuma consciência 
particular. Eles nos vêm, a cada um de nós, de fora e são capazes de nos arrebatar 
contra a nossa vontade. Certamente, pode ocorrer que, entregando-me a eles sem 
reserva, eu não sinta a pressão que exercem sobre mim. Mas ela se acusa tão logo 
procuro lutar contra eles. Que um indivíduo tente se opor a uma dessas 
manifestações coletivas: os sentimentos que ele nega se voltarão contra ele. Ora, se 
essa força de coerção externa se afirma com tal nitidez nos casos de resistência, é 
porque ela existe, ainda que inconsciente, nos casos contrários. Somos então 
vítimas de uma ilusão que nos faz crer que elaboramos, nós mesmos, o que se 
impôs a nós de fora. Mas, se a complacência com que nos entregamos a essa força 
encobre a pressão sofrida, ela não a suprime. Assim, também o ar não deixa de 
ser pesado, embora não sintamos mais seu peso.” (Durkheim 1995:4-5)
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FATOS x CORRENTES

[A] condição de toda objetividade é a existência de um ponto de 
referência, constante e idêntico, ao qual a representação pode ser 
relacionada e que permite eliminar tudo o que ela tem de variável, 
portanto, de subjetivo. Se os únicos pontos de referência dados forem 
eles próprios variáveis, se forem perpetuamente diversos em relação a si 
mesmos, faltará uma medida comum e não teremos meio algum de 
distinguir em nossas impressões o que depende de fora e o que lhes vem 
de nós. Ora, a vida social, enquanto não chegou a isolar-se dos 
acontecimentos particulares que a encarnam para constituir-se à 
parte, tem justamente essa propriedade, pois, como esses 
acontecimentos não têm a mesma fisionomia de uma vez a outra, de um 
instante a outro, e como ela é inseparável deles, estes transmitem-lhe 
sua mobilidade. Ela consiste então em livres correntes que estão 
perpetuamente em vias de transformação e que o olhar do observador 
não consegue fixar. Vale dizer que não é por esse lado que o cientista 
pode abordar o estudo da realidade social. Mas sabemos que esta 
apresenta a particularidade de, sem deixar de ser ela mesma, ser capaz de 
cristalizar-se. (Durkheim 1995:45)
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DEIXANDO DE LADO PROVISORIAMENTE, 
EM NOME DO MÉTODO, 

A MATÉRIA CONCRETA DA VIDA COLETIVA
(nem a parte, nem o todo, mas 

os processos de associação que os produzem)

“Certamente, ao proceder assim, deixamos provisoriamen-
te fora da ciência a matéria concreta da vida coletiva, e no 
entanto, por mais mutável que esta seja, não temos o direito de 
postular a priori sua ininteligibilidade. Mas, se quisermos 
seguir uma via metódica, precisaremos estabelecer os primei-
ros alicerces da ciência sobre um terreno firme e não sobre 
areia movediça. É preciso abordar o reino social pelos lados 
onde ele mais se abre à investigação científica. Somente a seguir 
será possível levar mais adiante a pesquisa e, por trabalhos de 
aproximação progressivos, cingir pouco a pouco essa realidade 
fugidia, da qual o espírito humano talvez jamais possa se 
apoderar completamente.” (Durkheim 1995:47)
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ESTATÍSTICAS (“certos artifícios de método”) PARA: 
“provar que o fato social é distinto de suas repercussões individuais”; 

“separar o fato social de toda mistura para observá-lo no estado de pureza”;
 REVELAR “os fenômenos sociais, desembaraçados de todo elemento estranho”

“Assim, há certas correntes de opinião que nos impelem, com desigual 
intensidade, conforme os tempos e os lugares, uma ao casamento, por 
exemplo, outra ao suicídio ou a uma natalidade mais ou menos 
acentuada, etc. Trata-se, evidentemente, de fatos sociais. À primeira 
vista, eles parecem inseparáveis das formas que assumem nos casos 
particulares. Mas a estatística nos fornece o meio de isolá-los. Com 
efeito, eles são representados, não sem exatidão, pelas taxas de 
natalidade, de nupcialidade, de suicídios […]. Pois, como cada uma 
dessas cifras compreende todos os casos particulares sem distinção, as 
circunstâncias individuais que podem ter alguma participação na 
produção do fenômeno neutralizam-se mutuamente e, portanto, não 
contribuem para determiná-lo. O que esse fato exprime é um certo 
estado da alma coletiva.” (Durkheim 1995:8)
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A MORFOLOGIA (maneiras de ser) É A FISIOLOGIA (maneiras de fazer) 
CONSOLIDADA (a forma-ser segue a função-fazer)

“A estrutura política de uma sociedade não é senão a maneira como os diferentes 
segmentos que a compõem se habituaram a viver uns com os outros. Se suas relações 
são tradicionalmente próximas, os segmentos tendem a se confundir; caso contrário, 
tendem a se distinguir. O tipo de habitação que se impõe a nós não é senão a maneira 
como todos ao nosso redor e, em parte, as gerações anteriores se acostumaram a 
construir suas casas. As vias de comunicação não são senão o leito escavado pela 
própria corrente regular das trocas e das migrações, correndo sempre no mesmo 
sentido, etc. Certamente, se os fenômenos de ordem morfológica fossem os únicos a 
apresentar essa fixidez, poderíamos pensar que eles constituem uma espécie à parte. 
Mas uma regra jurídica é um arranjo não menos permanente que um modelo 
arquitetônico, e no entanto é um fato fisiológico. Uma simples máxima moral é, 
seguramente, mais maleável; porém ela possui formas bem mais nítidas que um simples 
costume profissional ou que uma moda. Há assim toda uma gama de nuances que, 
sem solução de continuidade, liga os fatos estruturais mais caracterizados às 
correntes livres da vida social ainda não submetidas a nenhum molde definido. É que 
entre os primeiros e as segundas apenas há diferenças no grau de consolidação 
que apresentam. Uns e outras são apenas vida mais ou menos cristalizada. Claro 
que pode haver interesse em reservar o nome de morfológicos aos fatos sociais que 
concernem ao substrato social, mas com a condição de não perder de vista que eles são 
da mesma natureza que os outros.” (Durkheim 1995:12-3)
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O PROBLEMA DA 
ANTI-FILOSOFIA 

O método sociológico “é independente de 
qualquer filosofia” (Durkheim 1995:145)

“Nossa regra não implica portanto 
nenhuma concepção metafísica, nenhuma 
especulação sobre o âmago dos seres.” 
(Durkheim 1995:XIX)

OBS.: O que dizer então da distinção 
(apenas superficialmente evidente) entre 
“interior” e “exterior”?
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Prefácio da segunda edição [1901]
I

DEFINIÇÃO FORTE DE “COISA” 
COMO ATITUDE (EXPERI)MENTAL 
(perspectiva metodicamente produzida) 
EM OPOSIÇÃO À CLASSIFICAÇÃO 

POR INTROSPECÇÃO: 

“Tratar os fatos de uma certa ordem como 
coisas não é, portanto, classificá-los nesta 
ou naquela categoria do real; é observar 
diante deles uma certa atitude mental. É 
abordar seu estudo tomando por princípio 
que se ignora absolutamente o que eles são 
e que suas propriedades características, 
bem como as causas desconhecidas de que 
estas dependem, não podem ser descober-
tas pela introspecção, mesmo a mais 
atenta.” (Durkheim 1995:XVII-XVIII)
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CONSIDERO ESTA DEFINIÇÃO DE 
“COISA” FORTE POIS: 

Não se baseia em uma oposição 
essencialista entre interior e exterior, mas 
sim em uma atitude (experi)mental 
(ignorância controlada; criação metódica 
de uma tabula rasa):

Só sei que (1) nada sei e que (2) só saberei 
se observar e experimentar metodica-
mente-coletivamente.
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MATURIDADE INTELECTUAL da SOCIOLOGIA como CIÊNCIA 
(substituir prenoções por esforço metódico) 

“Nossa regra […] reclama […] que o sociólogo se coloque no mesmo 
estado de espírito dos físicos, químicos, fisiologistas, quando se 
lançam numa região ainda inexplorada de seu domínio científico. É 
preciso que, ao penetrar no mundo social, ele tenha consciência de que 
penetra no desconhecido; é preciso que ele se sinta diante de fatos 
cujas leis são tão insuspeitas quanto podiam ser as da vida, quando a 
biologia não estava constituída; é preciso que ele esteja pronto a fazer 
descobertas que o surpreenderão e o desconcertarão. Ora, a 
sociologia está longe de ter chegado a um grau de maturidade intelectual. 
Enquanto o cientista que estuda a natureza física tem o sentimento muito 
vivo das resistências que ela lhe opõe e que só são vencidas com 
dificuldade, parece que o sociólogo se move em meio a coisas 
imediatamente transparentes para o espírito, tamanha a facilidade 
com que o vemos resolver as questões mais obscuras.” (Durkheim 
1995:XIX-XX)
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A POSSIBILIDADE DA SOCIOLOGIA COMO 
CIÊNCIA DEPENDE DA POSSIBILIDADE DE 

DEFINIÇÃO OBJETIVA (real, mesmo que imaterial) 
DE SEU OBJETO

“Com efeito, essa ciência só podia nascer no dia em que se 
pressentisse que os fenômenos sociais, embora não sejam 
materiais, não deixam de ser coisas reais que comportam o 
estudo. Para chegar a pensar que havia motivos de pesquisar 
o que são, era preciso ter compreendido que eles existem de 
uma forma definida, que têm uma maneira de ser constante, 
uma natureza que não depende do arbítrio individual e da 
qual derivam relações necessárias. Assim a história da 
sociologia é apenas um longo esforço para precisar esse 
sentimento, aprofundá-lo, desenvolver todas as consequên-
cias que ele implica.” (Durkheim 1995:XXX)
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O POSTULADO ANTROPOCÊNTRICO

“Desagrada ao homem renunciar ao poder ilimitado que por muito 
tempo ele se atribuiu sobre a ordem social, e, por outro lado, parece-lhes 
que, se existem realmente forças coletivas, ele estaria necessariamente 
condenado a sofrê-las sem poder modificá-las. É isso que o leva a negá-las. 
Em vão, experiências repetidas lhe ensinaram que essa onipotência, em 
cuja ilusão se mantém complacentemente, sempre foi para ele uma causa 
de fraqueza; que seu domínio sobre as coisas realmente só começou a 
partir do momento em que reconheceu que elas têm uma natureza 
própria, e se resignou a aprender com elas o que elas são. Expulso de 
todas as outras ciências, esse deplorável preconceito se mantém 
obstinadamente em sociologia. Portanto, não há nada mais urgente do que 
buscar libertar nossa ciência definitivamente dele. É esse o principal 
objetivo de nossos esforços.” (Durkheim 1995:XXXI)
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É PRECISO TER CONSCIÊNCIA DO 
ESTADO DA IGNORÂNCIA SOCIOLÓGICA

“No estado atual da ciência, não sabemos 
verdadeiramente o que são nem sequer as 
principais instituições sociais, como o Estado ou a 
família, o direito de propriedade ou o contrato, a 
pena ou a responsabilidade; ignoramos quase 
completamente as causas de que dependem, as 
funções que cumprem, as leis de sua evolução; 
apenas começamos a vislumbrar algumas 
luzes em certos pontos. No entanto, basta percorrer 
as obras de sociologia para ver como é raro o 
sentimento dessa ignorância e dessas 
dificuldades. (Durkheim 1995:XX)
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O FATO SOCIAL É 
FACILMENTE 

IDENTIFICÁVEL PELA 
COERÇÃO 

(exterior, objetiva, 
imperativa, obrigatória, 

geral)

“[F]atos sociais […] consis-
tem em maneiras de fazer 
ou de pensar, reconhecí-
veis pela particularidade de 
serem capazes de exercer 
sobre as consciências parti-
culares uma influência 
coercitiva.”

(Durkheim 1995:XXVII)
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(Henri Toulouse-Lautrec 1892)
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COERÇÃO como SINAL EXTERIOR e IMEDIATAMENTE 
DISCERNÍVEL (entre outros possíveis) DO FATO SOCIAL, 

e NÃO COMO SUA CARACTERÍSTICA ESSENCIAL 

“O que propúnhamos [com a definição de fato social como capaz de coagir] era, 
não antecipar por uma visão filosófica as conclusões da ciência, mas 
simplesmente indicar em que sinais exteriores é possível reconhecer os fatos 
que ela deve examinar, a fim de que o cientista saiba percebê-los onde se 
encontram e não os confunda com outros. Tratava-se de delimitar o campo da 
pesquisa tanto quanto possível, não de se envolver numa espécie de intuição 
exaustiva. […] Não há nada de inconcebível, com efeito, em que o fato social 
possa ser caracterizado de várias maneiras diferentes; não há razão para que 
ele tenha apenas uma propriedade distintiva. Tudo o que importa é escolher 
a que parece a melhor para o objetivo proposto. É bem possível, até, empregar 
simultaneamente vários critérios, conforme as circunstâncias. Nós mesmos 
reconhecemos ser às vezes necessário isso em sociologia, pois há casos em 
que o caráter de coerção não é facilmente reconhecível. O que é 
preciso, já que se trata de uma definição inicial, é que as características 
utilizadas sejam imediatamente discerníveis e possam ser percebidas antes 
da pesquisa.” (Durkheim 1995:XXVII-XXVIII)
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O FATO SOCIAL É TANTO OBRIGATÓRIO QUANTO AMADO, 
MAS SÓ A OBRIGATORIEDADE (coerção) SE OFERECE 

INICIALMENTE À ANÁLISE: 

“O poder coercitivo que lhe atribuímos não representa a totalidade do fato 
social, tanto assim que este pode apresentar igualmente o caráter oposto. 
Pois, ao mesmo tempo que as instituições se impõem a nós, aderimos a 
elas; elas nos obrigam e as amamos; elas nos constrangem e vemos 
vantagens em seu funcionamento e nesse constrangimento mesmo. Essa 
antítese é a que os moralistas com frequência assinalaram entre as noções 
do bem e do dever, que exprimem dois aspectos diferentes, mas igualmente 
reais, da vida moral. Ora, talvez não haja práticas coletivas que não exerçam 
sobre nós essa dupla ação, que só é contraditória, aliás, em aparência. Se 
não as definimos por essa adesão especial, ao mesmo tempo interessada 
e desinteressada, é simplesmente porque esta não se manifesta por sinais 
exteriores, facilmente perceptíveis. O bem tem algo de mais interno, 
de mais íntimo que o dever, portanto de menos discernível. (Durkheim 
1995:154 nota 6) 

OBS.: A sociedade digital em rede mudou essa realidade.
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COERÇÃO como 
OBRIGAÇÃO/IMPOSIÇÃO MATERIAL/MORAL 

“[T]udo o que é real tem uma natureza definida que 
se impõe, com a qual se deve contar e que, mesmo quando 
se consegue neutralizá-la, jamais é completamen-te vencida. 
E, no fundo, aí está o que há de mais essencial na 
noção de coerção social. Pois tudo o que ela implica é que 
as maneiras coletivas de agir e de pensar têm uma 
realidade exterior aos indivíduos que, a cada momento 
do tempo, conformam-se a elas. São coisas que têm sua 
existência própria. O indivíduo as encontra inteiramente 
formadas e não pode fazer que elas não existam ou que sejam 
diferentes do que são; assim, ele é obrigado a levá-las em 
conta, sendo mais difícil (não dizemos impossível) modificá-
las na medida em que elas participam, em graus diversos, da 
supremacia material e moral que a sociedade exerce 
sobre seus membros.” (Durkheim 1995:XXIX)
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RISO/AFASTAMENTO/RESISTÊNCIA COMO PENA
para o DESVIO DA NORMA

“Se não me submeto às convenções do mundo, se, ao vestir-me, não levo 
em conta os costumes observados em meu país e em minha classe, o riso 
que provoco, o afastamento em relação a mim produzem, embora de 
maneira mais atenuada, os mesmos efeitos que uma pena propriamente 
dita. […] Não sou obrigado a falar francês com meus compatriotas, nem a 
empregar as moedas legais; mas é impossível agir de outro modo. Se 
eu quisesse escapar a essa necessidade, minha tentativa fracassaria 
miseravelmente. Industrial, nada me proíbe de trabalhar com 
procedimentos e métodos do século passado; mas, se o fizer, é certo que 
me arruinarei. Ainda que, de fato eu possa libertar-me dessas regras e 
violá-las com sucesso, isso jamais ocorre sem que eu seja obrigado a lutar 
contra elas. E ainda que elas sejam finalmente vencidas, demonstram 
suficientemente sua força coercitiva pela resistência que opõem. Não 
há inovador, mesmo afortunado, cujos empreendimentos não venham a 
deparar com oposições desse tipo.” (Durkheim 1995:3)
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O FATO SOCIAL E O PROBLEMA 
DA COERÇÃO IMPLÍCITA

“Esses tipos de conduta ou de 
pensamento não apenas são exteriores 
ao indivíduo, como também são 
dotados de uma força imperativa e 
coercitiva em virtude da qual se 
impõem a ele, quer ele queira, quer 
não. Certamente, quando me 
conformo voluntariamente a ela, essa 
coerção não se faz ou pouco se faz 
sentir, sendo inútil. Nem por isso ela 
deixa de ser um caráter intrínseco 
desses fatos, e a prova disso é que ela 
se afirma tão logo tento resistir.” 
(Durkheim 1995:2)
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O FATO SOCIAL E O PROBLEMA DA 
COERÇÃO IMPLÍCITA

“Um fato social se reconhece pelo poder de 
coerção externa que exerce ou é capaz de 
exercer sobre os indivíduos; e a presença des-
se poder se reconhece, por sua vez, seja pela 
existência de alguma sanção determinada, 
seja pela resistência que o fato opõe a toda 
tentativa individual de fazer-lhe violência. […] 
De fato, a coerção é fácil de constatar quando 
se traduz exteriormente por alguma reação 
direta da sociedade, como é o caso em rela-
ção ao direito, à moral, às crenças, aos costu-
mes, inclusive às modas. Mas, quando é ape-
nas indireta, como a que exerce uma organi-
zação econômica, ela nem sempre se deixa 
perceber tão bem. […] [Mesmo então], se uma 
maneira de se conduzir, que existe exterior-
mente às consciências individuais, se gene-
raliza, ela só pode fazê-lo impondo-se.” 
(Durkheim 1995:10-1) 
OBS.: Não foi provado que a imposição seja a 
única forma de uma maneira de se conduzir 
se generalizar.
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O EXTERIOR e o 
IMPOSTO

“Sendo hoje incontes-
tável [???][…] que a 
maior parte de nossas 
idéias e de nossas ten-
dências não é elabora-
da por nós, mas nos 
vem de fora, elas só 
podem penetrar em 
nós impondo-se; eis 
tudo o que significa 
nossa definição.” 
(Durkheim 1995:4)
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EDUCAÇÃO INFANTIL como 
SOCIALIZAÇÃO/FORMAÇÃO DE HÁBITOS FORÇADA?

 “Quando se observam os fatos tais como são e tais como sempre foram, 
salta aos olhos que toda educação consiste num esforço contínuo para impor à 
criança maneiras de ver, de sentir e de agir às quais ela não teria chegado 
espontaneamente. Desde os primeiros momentos de sua vida, forçamo-las a 
comer, a beber, a dormir em horários regulares, forçamo-las à limpeza, à 
calma, à obediência; mais tarde, forçamo-las para que aprendam a levar em 
conta outrem, a respeitar os costumes, as conveniências, forçamo-las ao 
trabalho, etc., etc. Se, com o tempo, essa coerção cessa de ser sentida, é que 
pouco a pouco ela dá origem a hábitos, a tendências internas que a tornam 
inútil, mas que só a substituem pelo fato de derivarem dela. […] [A] educação 
tem justamente por objeto produzir o ser social; pode-se portanto ver nela, 
como que resumidamente, de que maneira esse ser constituiu-se na história. 
Essa pressão de todos os instantes que sofre a criança é a pressão mesma do 
meio social que tende a modelá-la à sua imagem e do qual os pais e os mestres 
não são senão os representantes e os intermediários.” (Durkheim 1995:6) 
OBS.: Durkheim concebe a educação como processo unidirecional no qual a 
sociedade age de maneira forçada sobre crianças passivas por intermédio de 
adultos igualmente passivos.
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REGRAS RELATIVAS À...

OBSERVAÇÃO DOS FATOS SOCIAIS

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 05



  
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

A primeira regra e a mais 
fundamental é considerar os 
fatos sociais como coisas. 
(Durkheim 1995:15)
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REGRAS DO MÉTODO
(corolários da precedente)

1 – É preciso descartar sistematicamente todas as 
prenoções. (Durkheim 1995:32)

2 – Jamais tomar por objeto de pesquisas senão um grupo de 
fenômenos previamente definidos por certos caracteres 
exteriores que lhes são comuns, e compreender na mesma 
pesquisa todos os que correspondem a essa definição. 
(Durkheim 1995:36)

3 – Quando, portanto, o sociólogo empreende a exploração 
[de] uma ordem qualquer de fatos sociais, ele deve esforçar-
se em considerá-los por um lado em que estes **se 
apresentem isolados de suas manifestações individuais** 
[**“apresentam um grau suficiente de consolidação” (RP)]. 
(Durkheim 1995:46)
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O ANTI-SENSO COMUM
A ciência (“o que é”; “verdadeiras leis da natureza”) se opõe a:  
“imagens sensíveis”; “conceitos grosseiramente formados”; “pura 
percepção”; “religiões”; “análise ideológica”; “experiência vulgar”; 
“noção sumária”; “a ideia que deles [corpos] faz o vulgo”; 
“necessidade inteiramente lógica”; “máximas de ação”; “conselhos 
de sabedoria prática  (Durkheim 1995:15-9, 24), 26-7)

“É que, de fato, a reflexão é anterior à ciência que apenas se serve 
dela com mais método.” (Durkheim 1995:15)

“Estamos tão habituados a servir-nos dessas palavras [família, 
propriedade, crime etc], que voltam a todo instante no curso das 
conversações, que parece inútil precisar o sentido no qual as 
empregamos. As pessoas se referem simplesmente à noção comum. 
Ora, esta é muito frequentemente ambígua. Essa ambiguidade faz 
que se reúnam sob um mesmo nome e numa mesma explicação 
coisas, em realidade, muitos diferentes.” (Durkheim 1995:38)
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COISA
(resiste à modificação; é exterior ao indivíduo) 

“[R]econhece-se principalmente uma coisa pelo sinal de que não pode 
ser modificada por um simples decreto da vontade. Não que ela seja 
refratária a qualquer modificação. Mas, para produzir uma mudança 
nela, não basta querer, é preciso além disso um esforço mais ou menos 
laborioso, devido à resistência que ela nos opõe e que nem sempre, aliás, 
pode ser vencida. Ora, vimos que os fatos sociais têm essa propriedade. 
[…] O direito existe nos códigos, os movimentos da vida cotidiana se 
inscrevem nos dados estatísticos, nos monumentos da história, nas 
modas nas roupas, os gostos nas obras de arte. Em virtude de sua 
natureza mesma eles tendem a se constituir fora das consciências 
individuais, visto que as dominam. Para vê-los sob seu aspecto de 
coisas, não é preciso, portanto, torturá-los com engenhosidade.” 
(Durkheim 1995:29, 31)

“Pode-se estabelecer como princípio que os fatos sociais são tanto mais 
suscetíveis de ser objetivamente representados *quando mais 
completamente separados dos fatos individuais que os manifestam* [* 
“quanto mais estiverem consolidados”. (RP)].” (Durkheim 1995:45)
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A VIDA SOCIAL CONSOLIDADA

Fora dos atos individuais que suscitam, os 
hábitos coletivos exprimem-se sob formas 
definidas: regras jurídicas, morais, ditos populares, 
fatos de estrutura social, etc. Como essas formas 
existem de uma maneira permanente, como não 
mudam com as diversas aplicações que delas são 
feitas, elas constituem um objeto fixo, um padrão 
constante que está sempre ao alcance do observador 
e que não dá margem às impressões subjetivas e às 
observações pessoais. Uma regra de direito é o que 
ela é, e não há duas maneiras de percebê-la. Por 
outro lado, visto que essas práticas nada mais são 
que vida social consolidada, é legítimo, salvo 
indicações contrárias, estudar esta através daquelas. 
(Durkheim 1995:45-6)
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REGRAS RELATIVAS À...

DISTINÇÃO ENTRE NORMAL E PATOLÓGICO
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NORMAL (é o que deve ser) 
e  

PATOLÓGICO (deveria ser de outro modo)

“A observação, conduzida de acordo com as regras que precedem, 
confunde duas ordens de fatos, muito dessemelhantes sob certos 
aspectos: os que são o que devem ser e os que deveriam ser 
de outro modo, os fenômenos normais e os fenômenos 
patológicos. (Durkheim 1995:49)

“Com efeito, tanto para as sociedades como para os 
indivíduos, a saúde é boa e desejável, enquanto a doença é algo 
ruim e que deve ser evitado. Se encontrarmos portanto um critério 
objetivo, inerente aos fatos mesmos, que nos permita distinguir 
cientificamente a saúde da doença nas diversas ordens de 
fenômenos sociais, a ciência será capaz de esclarecer a prática, 
sem deixar de ser fiel a seu próprio método.” (Durkheim 1995:51) 
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PATOLÓGICO
Raro: “elas não apenas se 
verificam só na minoria, 
mas também acontece que, 
lá mesmo onde elas se 
produzem, muito frequen-
temente não duram toda a 
vida do indivíduo. Elas são 
uma exceção tanto no 
tempo como no espaço.”

Desvio: “todo desvio em 
relação a esse padrão da 
saúde é um fenômeno 
mórbido.”

NORMAL
Geral: “gerais em toda a extensão da 
espécie; elas se verificam, se não em todos 
os indivíduos, pelo menos na maior parte 
deles e, se não se repetem identicamente 
em todos os casos nos quais se observam, 
mas variam de um sujeito a outro, essas 
variações estão compreendidas entre 
limites muito próximos.”

Média: “Se concordarmos em chamar tipo 
médio o ser esquemático que constitu-
iríamos ao reunir num mesmo todo, uma 
espécie de individualidade abstrata, os 
caracteres mais frequentes na espécie com 
as formas mais frequentes, poderemos 
dizer que o tipo normal se confunde com o 
tipo médio” (Durkheim 1995:58)
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TRANSFORMAR NORMALIDADE DE FATO
EM NORMALIDADE DE DIREITO

(remontando às suas condições em cada caso/fase)

“Com efeito, o caráter normal do fenômeno será mais 
incontestável se demonstrarmos que o sinal exterior que o 
havia revelado a princípio não é puramente aparente, mas 
sim fundado na natureza das coisas; em uma palavra, se 
pudermos erigir essa normalidade de fato em normalidade 
de direito.” (Durkheim 1995:61) 

“Após ter estabelecido pela observação que o fato é geral, 
ele remontará às condições que determinaram essa 
generalidade no passado e procurará saber, a seguir, se tais 
condições ainda se verificam no presente ou, ao contrário, se 
alteraram.” (Durkheim 1995:63)
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O CASO DA FALSA NORMALIDADE
e a IDEIA DE

EVOLUÇÃO SOCIAL NORMAL

“[O] primeiro método, se fosse empregado sozinho, poderia induzir 
a erro. É o que acontece nos períodos de transição em que a 
espécie inteira está em via de evoluir, sem estar ainda 
definitivamente fixada em uma forma nova. Nesse caso, o único 
tipo normal que se encontra desde já realizado e dado nos fatos é o 
do passado; no entanto ele não está mais em harmonia com as 
novas condições de existência. Um fato pode assim persistir em 
toda a extensão de uma espécie, embora não mais corresponda às 
exigências da situação. Nesse caso, portanto, ele só tem as 
aparências da normalidade; a generalidade que apresenta não é 
senão um rótulo mentiroso, posto que, mantendo-se apenas pela 
força cega do hábito, ela não é mais o indicador de que o 
fenômeno observado está intimamente ligado às condições 
gerais da existência coletiva.”  (Durkheim 1995:62) 
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OS FINS E OS MEIOS
(anti-Weber)

[T]odo meio é ele próprio um fim, […] pois, para empregá-lo, 
é preciso querê-lo tanto como o fim cuja realização ele 
prepara. Há sempre vários caminhos que levam a um 
objetivo dado; é preciso, portanto, escolher entre eles. Ora, 
se a ciência não pode nos ajudar na escolha do objetivo 
melhor, como é que ela poderia nos ensinar qual o melhor 
caminho para chegar a ele? Por que ela nos recomendaria o 
mais rápido de preferência ao mais econômico, o mais 
seguro em vez do mais simples, ou vice-versa? Se não é capaz 
de nos guiar na determinação dos fins superiores, ela não 
é menos impotente quando se trata desses fins 
secundários e subordinados que chamamos meios. 
(Durkheim 1995:50) 
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COMPARAR COM WEBER:

“Toda reflexão conceitual sobre os elemen-
tos últimos da ação humana prevista com 
sentido, prende-se, antes de tudo, às catego-
rias de 'fim' e 'meios'. Queremos algo em con-
creto ou 'em virtude de seu próprio valor', 
ou como meio que está a serviço daquilo a 
que se aspira em última instância? À conside-
ração científica pode ser submetida, incon-
dicionalmente, a questão de se determinados 
meios são apropriados para alcançar os obje-
tivos pretendidos. […] Mas tomar uma deter-
minada decisão em função daquelas ponde-
rações já não é mais tarefa possível para a 
ciência. Ela é própria do homem de ação […]. 
A ciência pode proporcionar-lhe a 
consciência de que toda a ação […] implica 
[…], no que tange às suas consequências, uma 
tomada de posição a favor de determinados 
valores, e, deste modo, em regra geral, 
'contra outros valores' […]. Decidir-se por 
uma opção é exclusivamente 'assunto 
pessoal'.” (Weber 1992:109-10)
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GENERALIDADE
 = 

NORMALIDADE

“Para que a sociologia trate os fatos 
como coisas, é preciso que o 
sociólogo sinta a necessidade de 
aprender com eles. […] Para que a 
sociologia seja realmente uma 
ciência de coisas, é preciso que a 
generalidade dos fenômenos seja 
tomada como critério de sua 
normalidade.” (Durkheim 1995:75) 
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O CASO DO CRIME 
(reforçando a relação normalidade-generalidade)

“[O] primeiro método, se fosse empregado sozinho, poderia induzir 
a erro. É o que acontece nos períodos de transição em que a 
espécie inteira está em via de evoluir, sem estar ainda 
definitivamente fixada em uma forma nova. Nesse caso, o único 
tipo normal que se encontra desde já realizado e dado nos fatos é o 
do passado; no entanto ele não está mais em harmonia com as 
novas condições de existência. Um fato pode assim persistir em 
toda a extensão de uma espécie, embora não mais corresponda às 
exigências da situação. Nesse caso, portanto, ele só tem as 
aparências da normalidade; a generalidade que apresenta não é 
senão um rótulo mentiroso, posto que, mantendo-se apenas pela 
força cega do hábito, ela não é mais o indicador de que o 
fenômeno observado está intimamente ligado às condições 
gerais da existência coletiva.”  (Durkheim 1995:62) 
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TRÊS REGRAS

1) Um fato social é normal para um tipo social 
determinado, considerado numa fase determinada de seu 
desenvolvimento, quando ele se produz na média das 
sociedades dessa espécie, consideradas na fase 
correspondente de sua evolução.

2) Os  resultados do método precedente podem ser 
verificados mostrando-se que a generalidade do 
fenômeno se deve às condições gerais da vida coletiva 
no tipo social considerado.

3) Essa verificação é necessária quando esse fato se 
relaciona a uma espécie social que ainda não consumou 
sua evolução integral. (Durkheim 1995:65) 
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REGRAS RELATIVAS À...

CONSTITUIÇÃO DOS TIPOS SOCIAIS
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OS TIPOS/ESPÉCIES SOCIAIS são
INTERMEDIÁRIOS entre

a HUMANIDADE (universal) e
as DIVERSAS SOCIEDADES (particulares)

“[E]ntre a multidão confusa das sociedades históricas e o conceito 
único, mas ideal, da humanidade, existem intermediários: são as 
espécies sociais.”  (Durkheim 1995:62)

“Há […] espécies sociais pela mesma razão que existem espécies em 
biologia. Estas, com efeito, devem-se ao fato de os organismos não 
serem senão combinações variadas de uma mesma unidade 
anatômica. Há todavia, desse ponto de vista, uma grande 
diferença entre os dois reinos. […] [O] tipo social específico, para 
além dos caracteres mais gerais e mais simples, não apresenta 
contornos tão definidos como em biologia.” (Durkheim 
1995:88-9)
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MORFOLOGIA = CLASSIFICAÇÃO SELETIVA de 
CARACTERES ESSENCIAIS/ELEMENTARES

“Seu papel é o de nos munir de pontos de referência aos quais possamos 
relacionar outras observações que não aquelas que nos forneceram esses 
próprios pontos de referência. Mas, para isso, é preciso que ela seja feita, não 
apartir de um inventário completo de todos os caracteres individuais, mas 
apartir de um pequeno número deles, cuidadosamente escolhidos. […] 
Devemos portanto escolher para nossa classificação caracteres 
particularmente essenciais”  (Durkheim 1995:81)

“Sabemos, com efeito, que as sociedades são compostas de partes reunidas 
umas às outras. Já que a natureza de toda resultante depende 
necessariamente da natureza, do número dos elementos componentes e 
de seu modo de combinação, esses caracteres são evidentemente aqueles que 
devemos tomar por base, e […] é deles que dependem os fatos gerais da vida 
social. Por outro lado, como eles são de ordem morfológica, poderíamos chamar 
Morfologia social a parte da sociologia que tem por tarefa constituir e 
classificar os tipos sociais. […] Portanto, se conhecêssemos a sociedade 
mais simples que até hoje existiu, precisaríamos apenas, para fazer nossa 
classificação, seguir a maneira como essa sociedade se compõe consigo mesma e 
como seus compostos sse compõem entre si.”  (Durkheim 1995:82)
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TIPOLOGIA: DO SIMPLES AO COMPLEXO 
(hordas => clãs => cidades …)

“A palavra simplicidade só tem sentido definido se significar uma 
ausência completa de partes. Por sociedade simples, portanto, deve-se 
entender toda sociedade que não encerra outras, mais simples do que ela; 
que não apenas está atualmente reduzida a um segmento único, mas 
também que não apresenta nenhum traço de uma segmenteção anterior. A 
horda, tal como a definimos alhures [DTS], corresponde exatamente 
a essa definição.  […] Quando a horda se torna […] um segmento social em 
vez de ser a sociedade inteira, ela [a sociedade inteira] chama-se clã [...]. […] 
Encontram-se exemplos dessas sociedades, que poderiam ser chamadas 
polissegmentares simples, em certas tribos iroquesas e autralianas. […] 
Acima viriam as sociedades formadas por uma reunião de sociedades da 
espécie precedente, isto é, as sociedades polissegmentares 
simplesmente compostas. […] Encontraríamos a seguir as sociedades 
polissegmentares duplamente compostas, que resultam da 
justaposição ou da fusão de várias sociedades polissegmentares 
simplesmente compostas. […] Simplificamos um pouco as coisas para 
maior clareza.”  (Durkheim 1995:83-6)
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A HORDA e o CLÃ
(o protoplasma do reino social; 

o tronco deonde saíram todas as espécies sociais;
apesar de ser totalmente lógico/imaginário/hipotético)

“Trata-se [a horda] de um agregado que não compreende e jamais 
compreendeu em seu seio nenhum outro agregado mais elementar, mas que 
se decompõe imediatamente em indivíduos. Estes não formam, no interior 
do grupo total, grupos especiais e diferentes do precedente; eles se 
justapõem à maneira de átomos. Concebe-se que não possa haver 
sociedade mais simples, esse é o protoplasma do reino social e, 
consequentemente, a base natural de toda classificação. [...] É verdade 
que talvez não exista sociedade histórica que corresponda exatamente a 
essa identificação; mas […] conhecemos uma quantidade delas que são 
formadas imediatamente e sem outro intermediário, por uma repetição de 
hordas. […] [A]inda que não tivéssemos outros fatos para postular a 
existência da horda – e eles existem, como teremos a ocasião de expor um 
dia –, a existência do clã, isto é, de sociedades formadas por uma reunião de 
hordas, nos autoriza a supor que houve primeiramente sociedades mais 
simples que se reduziam à horda propriamente dita e a fazer desta o tronco 
de onde saíram todas as espécies sociais.”  (Durkheim 1995:82)
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PRINCÍPIO DE CLASSIFICAÇÃO

“Começar-se-á por classificar as 
sociedades de acordo com o grau de 
composição que elas apresentam, 
tomando por base a sociedade perfei-
tamente simples ou de segmento 
único; no interior dessas classes, 
distinguir-se-ão variedades diferentes 
conforme se produza ou não uma 
coalescência completa dos segmen-
tos iniciais.”  (Durkheim 1995:82)
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REGRAS RELATIVAS À...

EXPLICAÇÃO DOS FATOS SOCIAIS
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MORFOLOGIA prepara a 
FISIOLOGIA

[A] morfologia social é um 
encaminhamento para a parte 
realmente explicativa da ciência.”  
(Durkheim 1995:91)
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EXPLICAR
=

DETERMINAR a CAUSA e a FUNÇÃO 

[Q]uando se procura explicar um 
fenômeno social, é preciso pesquisar 
separadamente a causa eficiente que o 
produz e a função que ele cumpre.” 
(Durkheim 1995:97)
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FUNÇÃO 
(manter a causa)

De fato, o laço de solidariedade que une a 
causa ao efeito tem um caráter de 
reciprocidade que não foi suficientemente 
reconhecido. […] Assim, […] [a função dos 
fenômenos sociais] consiste, pelo menos 
num bom número de casos, em  manter a 
causa preexistente da qual eles derivam; 
portanto, descobriremos mais facilmente a 
primeira se a segunda já for conhecida.” 
(Durkheim 1995:91)
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A CAUSA DE UM FATO SOCIAL 
É UM FATO SOCIAL ANTERIOR

(ou seria um “fato associativo”?)

“A causa determinante de um fato social deve ser buscada 
entre os fatos sociais antecedentes, e não entre os estados 
da consciência individual.” (Durkheim 1995:112)

A FUNÇÃO DE UM FATO SOCIAL 
É O SEU EFEITO 

(geralmente envolve a manutenção da causa).

“A função de um fato social deve sempre ser buscada na 
relação que ele mantém com algum fim social.” (Durkheim 
1995:104-5)
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AS CAUSAS DOS FATOS SOCIAIS 
SÃO INTERNAS À SOCIEDADE

(ligadas à sua “densidade dinâmica”).

“A origem primeira [causa] de todo processo 
social de alguma importância deve ser buscada 
na constituição do meio social interno.” 
(Durkheim 1995:114)

“Tal concepção do meio social como fator 
determinante da evolução coletiva é da mais 
alta importância. Pois, se a rejeitarmos, a 
sociologia será incapaz de estabelecer qualquer 
relação de causalidade.” (Durkheim 
1995:118)
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DENSIDADE DINÂMICA
(grau de coalescência X relação material/econômica)

“Por […] [densidade dinâmica] convém entender não o 
estreitamento puramente material do agregado que não 
pode ter efeito se os […] grupos de indivíduos [...] 
permanecem separados por vazios morais, mas o 
estreitamento moral do qual o precedente não é senão o 
auxiliar e, de maneira bastante geral, a consequência. A 
densidade dinâmica pode ser definida, para um volume 
igual, em função do número de indivíduos que estão 
efetivamente em relações não apenas comerciais, mas 
morais; ou seja, […] que vivem uma vida comum. [...] Ora, a 
vida comum só pode ser afetada pelo número dos que nela 
colaboram eficazmente. Por isso, o que exprime melhor a 
densidade dinâmica de um povo é o grau de coalescência 
dos segmentos sociais.” (Durkheim 1995:115)

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 05



  
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

A NATUREZA DA MORALIDADE
(obrigação/coerção/disciplina)

“Certamente, fazemos da coerção a característica 
de todo fato social. […] Ela simplesmente se deve 
ao fato de o homem estar em presença de uma força 
que o domina e diante da qual se curva; mas essa 
força é natural. Ela não deriva de um arranjo 
convencional que a vontade humana acrescentou 
completamente ao real; ela provém das entranhas 
mesmas da realidade; é o produto necessário 
de causas dadas. […] As regras que acabamos de 
expor permitiriam […] fazer uma sociologia que visse 
no espírito de disciplina a condição essencial de 
toda vida em comum, embora fundando-o na razão 
e na verdade.” (Durkheim 1995:124-5)
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REGRAS RELATIVAS À...

ADMINISTRAÇÃO DA PROVA
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MONOCAUSALISMO COMPARATIVO

“Temos apenas um meio de demonstrar que um fenômeno 
é causa de outro: comparar os casos emque eles estão 
simultaneamente presentes ou ausentes e examinar se as 
variações que apresentam nessas diferentes combinações de 
circunstâncias testemunham que um depende do outro. 
Quando eles podem ser artificialmente produzidos pelo 
observador, o método é a experimentação propriamente 
dita. Quando, ao contrário, a produção dos fatos não está à 
nossa disposição e só podemos aproximá-los tais como se 
produziram espontaneamente, o método empregado é o da 
experimentação indireta ou método comparativo.” 
(Durkheim 1995:127)

“A um mesmo efeito corresponde sempre uma mesma 
causa.” (Durkheim 1995:131)
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MÉTODO DAS VARIAÇÕES CONCOMITANTES
(“o instrumento por excelência das pesquisas sociológicas”)

“O simples paralelismo dos valores pelos quais passam os dois 
fenômenos, contanto que tenha sido estabelecido num número 
suficiente de casos suficientemente variados, é a prova de que 
existe entre eles uma relação. […] A concomitância constante é 
portanto, por si mesma, uma lei, seja qual for o estado dos 
fenômenos que permaneceram fora da comparação. […] É 
verdade que as leis estabelecidas por esse procedimento nem 
sempre se apresentam de imediato sob a forma de relações de 
causalidade. A concomitância pode ser devida, não a um 
fenômeno ser a causa do outro, mas a serem ambos efeitos de 
uma mesma causa, ou então por existir entre eles um terceiro 
fenômeno, intercalado, mas despercebido, que é o efeito do 
primeiro e a causa do segundo. Os resultados a que esse 
método conduz têm portanto necessidade de ser 
interpretados.” (Durkheim 1995:133-4)
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MÉTODO GENÉTICO
(critérios de comparação)

“[S]ó se pode explicar um fato social de alguma 
complexidade se se acompanhar seu desenvolvimento 
integral através de todas as espécies sociais. A 
sociologia comparada não é um ramo particular da 
sociologia; é a sociologia mesma, na medida em que ela 
deixa de ser puramente descritiva e aspira a explicar os 
fatos. […] [B]astará considerar as sociedades 
comparadas no mesmo período de seu 
desenvolvimento. Assim, para saber em que sentido 
evolui um fenômeno social, iremos comparar o que ele é 
na juventude de cada espécie com aquilo em que se 
transforma na juventude da espécie seguinte, e, conforme 
apresentar, de uma etapa a outra, maior, menor ou igual 
intensidade, diremos que ele progride, recua ou se 
mantém.” (Durkheim 1995:142-3)
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CONCLUSÃO
(as 3 características do método)

“Em resumo, as características desse 
método são as seguintes. […] Em 
primeiro lugar, ele é independen-
te de toda filosofia [, política e senso 
comum]. […] Em segundo lugar, 
nosso método é objetivo. Ele é 
inteiramente dominado pela ideia de 
que os fatos sociais são coisas e 
como tais devem ser tratados. [...] 
Mas, se consideramos os fatos 
sociais como coisas, é como coisas 
sociais. É um terceiro traço 
característico de nosso método o de 
ser exclusivamente sociológico.” 
(Durkheim 1995:145-49)
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PRÓXIMAS AULAS

AULA 06 – Dia 01/04: Apresentação e 
discussão de Da divisão do trabalho social.

AULA 07 – Dia 08/04: Apresentação e 
discussão de Da divisão do trabalho social. 
Entrega do Fichamento 2.
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