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OBJETOS DA SOCIOLOGIA:
ASSOCIAÇÕES “MORAIS”

(mudam historicamente seu modo de funcionamento
para continuarem a desempenhar sua principal função:

promover a solidariedade orgânica saudável)
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Em 1892, Durkheim apresentou De la 
division du travail social como seu 
Doctorat d'État na Faculté des Lettres de 
Paris. Ele já vinha trabalhando no texto há 
8 anos, desde 1884. Como tese secundária 
em Latim, apresentou o estudo 
Montesquieu: Quid secundatus politicae 
scientiae instituendae contulerit (A 
contribuição de Montesquieu para o 
estabelecimento da ciência política), que 
só seria publicado em francês postuma-
mente, em 1953, como Montesquieu et 
Rousseau, précurseurs de la Sociologie.

De la division du travail social foi 
publicado na forma de livro no ano 
seguinte, em 1893. Uma segunda edição do 
livro, com importante prefácio, foi 
publicada em 1902. 
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Prefácio à segunda edição
Prefácio à primeira edição

INDRODUÇÃO: O problema
LIVRO I: A função da divisão do trabalho

LIVRO II: As causas e as condições
LIVRO III: As formas anormais

CONCLUSÃO

“Nosso trabalho se dividirá, pois, em três 
partes principais: […] - procuraremos, 
primeiro, saber qual a função da divisão do 
trabalho, isto é, a que necessidade social ela 
corresponde; […] - determinaremos, em 
seguida, as causas e as condições de que 
depende; […] - enfim, […] procuraremos 
classificar as principais formas anormais 
que ela apresenta, a fim de evitar que sejam 
confundidas com as outras. Este estudo 
oferecerá, além disso, o interesse de que, aqui 
como em biologia, o patológico nos ajudará a 
compreender melhor o fisiológico.” (Durkheim 
2012:8-9)
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LIVRO I
A função da divisão do trabalho

(210 páginas)

 I
Método para determinar essa função

 II
Solidariedade mecânica ou por similitudes

 III
Solidariedade devida à divisão do trabalho 

ou orgânica
 IV

Outra prova do que precede
 V e VI

Preponderância progressiva da solidariedade 
orgânica e suas consequências

 VII
Solidariedade orgânica e solidariedade 

contratual
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LIVRO II
As causas e as condições

(144 páginas)

I
Os progressos da divisão do trabalho e os 

progressos da felicidade
II

As causas
III e IV

Os fatores secundários
V

Consequências do que precede
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LIVRO III
As formas anormais

(50 páginas)

I
A divisão do trabalho anômica

II
A divisão do trabalho forçada

III
Outra forma anormal
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“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)

INDIVÍDUO x SOCIEDADE

“Quanto à questão que originou este 
trabalho, é a das relações entre a 
personalidade individual e a 
solidariedade social. Como é que, ao 
mesmo passo que se torna mais 
autônomo, o indivíduo depende mais 
intimamente da sociedade? Como pode 
ser, ao mesmo tempo, mais pessoal e 
mais solidário? Pois é inconteste que 
esses dois movimentos, por mais 
contraditórios que pareçam, seguem-se 
paralelamente. É este o problema que 
nos colocamos. Pareceu-nos que o que 
resolvia essa aparente antinomia é uma 
transformação da solidariedade 
social, devida ao desenvolvimento 
cada vez mais considerável da 
divisão do trabalho. Eis como fomos 
levados a fazer desta última o objeto de 
nosso estudo.” (Durkheim 2012:L)

Prefácio da 
primeira edição 

(1893)
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MORAL=>SISTEMA DE 
FATOS=>RESPEITO

“[A] moral é, para nós, um sistema de 
fatos realizados, ligado ao sistema 
total do mundo. Ora, um fato não se 
modifica num passe de mágica, mesmo 
quando é desejável. Aliás, como ele é 
solidário de outros fatos, não pode ser 
modificado sem que estes sejam atingi-
dos, e muitas vezes é difícil calcular de 
antemão o resultado final dessa série de 
repercussões; por isso, o espírito mais 
audacioso se torna reservado ante a 
perspectiva de semelhantes riscos. Enfim 
e sobretudo, todo fato de origem vital 
– como são os fatos morais – em 
geral não pode durar, se não servir para 
alguma coisa, se não corresponder a 
alguma necessidade; logo, enquanto a 
prova contrária não é dada, ele merece 
nosso respeito.” (Durkheim 2012:XLVII)

Prefácio da 
primeira edição 

(1893)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)
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TEORIA
serve para iluminar a

PRÁTICA

“[E]stimaríamos que nossas pes-
quisas não são dignas de uma hora 
de trabalho, se elas só devessem ter 
um interesse especulativo. Se sepa-
ramos com cuidado os problemas 
teóricos dos problemas práticos, 
não é por desprezar estes últimos; 
ao contrário, é para nos colo-
carmos em condições de me-
lhor resolvê-los. […] [A] ciência 
pode nos ajudar a determinar o 
ideal para o qual tendemos confu-
samente. Mas só nos elevaremos a 
esse ideal depois de ter observado o 
real, do qual o extrairemos” 
(Durkheim 2012:XLV)

Prefácio da 
primeira 

edição (1893)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)
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CIÊNCIA POSITIVA
DA MORAL 

“Este livro é, antes de mais 
nada, um esforço para tratar os 
fatos da vida moral a partir do 
método das ciências positivas. 
[…] Não queremos tirar a moral 
da ciência, mas fazer a ciência 
da moral, o que é muito dife-
rente. Os fatos morais são 
fenômenos como os outros; eles 
consistem em regras de ação 
que se reconhecem por 
certas características dis-
tintivas; logo, deve ser 
possível observá-los, descrevê-
los, classificá-los e procurar as 
leis que os explicam.”
(Durkheim 2012:XLIV)

Prefácio da 
primeira 
edição (1893)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)
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OU “MORAL POSITIVA DA CIÊNCIA”?

“De todos os elementos da civilização, a ciência é o 
único que, em certas condições, apresenta um 
caráter moral. De fato, as sociedades tendem 
cada vez mais a considerar um dever para o 
indivíduo desenvolver sua inteligência, assimilando 
as verdades científicas que são estabelecidas. Há, 
desde já, certo número de conhecimentos que 
todos devemos possuir. Ninguém é obrigado a se 
lançar no grande turbilhão industrial; ninguém é 
obrigado a ser artista; mas todo o mundo, agora, é 
obrigado a não ser ignorante. […] Aliás, não é 
impossível entrever de onde vem esse privilégio 
especial da ciência. É que a ciência nada mais é 
que a consciência levada a seu mais alto 
ponto de clareza. […] Eis por que é necessário 
que a inteligência guiada pela ciência adquira uma 
importância maior no curso da vida coletiva.” 
(Durkheim 2012:17)

Prefácio da 
primeira 
edição (1893)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)
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CIÊNCIA
x

SENSO COMUM

“[A] ciência […] supõe uma 
inteira liberdade de espírito. 
É necessário desfazer-se dessas 
maneiras de ver e de julgar, que 
um longo hábito fixou em nós; 
é necessário submeter-se rigo-
rosamente à disciplina da 
dúvida metódica. Essa dúvida, 
aliás, não é perigosa, pois não 
tem por objeto a realidade 
moral, que não está em ques-
tão, mas sim a explicação que 
uma reflexão incompetente e 
mal-informada proporciona 
desta.” (Durkheim 2012:XLVIII-XLIX)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)

Prefácio da 
primeira edição 
(1893)
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CIÊNCIA
x

SENSO COMUM

“Para saber o que é objetiva-
mente a divisão do trabalho, 
não basta desenvolver o 
conteúdo da ideia que dela 
temos, mas é preciso tratá-la 
como um fato objetivo, 
observar, comparar, e veremos 
que o resultado dessas observa-
ções muitas vezes difere 
daquele que o sentido íntimo 
nos sugere.” (Durkheim 
2012:9)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)

Introdução
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CIÊNCIA e
OBJETIVIDADE

“Devemos encarregar-nos de não 
admitir nenhuma explicação que 
não se baseie em provas autên-
ticas. Julgaremos os procedi-
mentos que empregamos para dar 
a nossas demonstrações o máxi-
mo rigor possível. Para submeter 
à ciência uma ordem de fatos, não 
basta observá-los com cuidado, 
descrevê-los, classificá-los; mas, o 
que é muito mais difícil, é preciso, 
além disso, […] descobrir neles 
algum elemento objetivo que 
comporte uma determinação 
exata e, se possível, a 
medida.” (Durkheim 2012:XLIX)

Prefácio da 
primeira edição 
(1893)

“Place de la Concorde”
(Edgar Degas 1875)
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OUSAR A CIÊNCIA

“De fato, há um só 
meio de fazer ciência: é 
ousá-la, mas com 
método.” (Durkheim 
2012:XLIX)

Prefácio da 
primeira edição 

(1893)
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“A cotton office in New Orleans” 
(Edgar Degas 1873)

ESTADO DE ANOMIA
(estado de natureza;
anarquia; mercado)

=
PATOLOGIA SOCIAL

“As paixões humanas só se detêm 
diante de uma força moral que elas 
respeitam. Se qualquer autoridade 
desse gênero inexiste, é a lei do mais 
forte que reina e, latente ou agudo, o 
estado de guerra é necessariamente 
crônico. […] Que tal anarquia seja um 
fenômeno mórbido, é mais que 
evidente, pois ela vai contra o próprio 
objetivo de toda sociedade, que é 
suprimir ou, pelo menos, moderar a 
guerra entre os homens, subordinando 
a lei física do mais forte a uma mais 
alta.” (Durkheim 2012:VII)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)
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“A cotton office in New Orleans”
(Edgar Degas 1873)

FUNÇÕES ECONÔMICAS
(mercado anômico)

“Se, nas ocupações que preenchem 
quase todo nosso tempo, não 
seguimos outra regra que a do 
nosso interesse próprio, como 
tomaríamos gosto pelo desinteres-
se, pela renúncia de si, pelo 
sacrifício? Assim, a ausência de 
qualquer disciplina econômica 
não pode deixar de estender seus 
efeitos além do próprio mundo 
econômico e acarretar uma 
diminuição da moralidade 
pública.” (Durkheim 2012:IX) Prefácio da 

segunda edição 
(1902)
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Dr. DURKHEIM

“Mas, constatado o 
mal, qual é sua 
causa e qual pode 
ser seu remédio?” 
(Durkheim 2012:IX)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)
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LIBERDADE e 
REGULAMENTAÇÃO

“Nada mais falso do que esse 
antagonismo que se quis estabelecer, 
com excessiva frequência, entre a 
autoridade da regra e a liberdade do 
indivíduo. Muito ao contrário, a […] 
liberdade justa, aquela que a 
sociedade tem o dever de fazer 
respeitar [...], é, ela própria, produto 
de uma regulamentação. Só posso 
ser livre na medida em que outrem é 
impedido de tirar proveito da 
superioridade física, econômica ou 
outra de que dispõe para subjugar 
minha liberdade, e apenas a regra 
social pode erguer um obstáculo 
a esses abusos de poder.” 

(Durkheim 2012:VIII)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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LIBERDADE e 
REGULAMENTAÇÃO

“O que constitui a liberdade é a 
subordinação das forças exteriores 
às forças sociais; pois é apenas com 
essa condição que estas últimas podem 
se desenvolver livremente. Ora, essa 
subordinação é muito mais a inversão da 
ordem natural. Portanto, ela só se pode 
realizar progressivamente, à medida que 
o homem se eleva acima das coisas para 
impor-se a elas, para despojá-las de seu 
caráter fortuito, absurdo, amoral, isto é, 
na medida em que ele se torna um ser 
social. Porque ele não pode escapar da 
natureza senão criando outro mundo, do 
qual a domina, e esse mundo é a 
sociedade.” (Durkheim 2012:406)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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REGRA/OBRIGAÇÃO/SOCIEDADE

“[U]ma regra não é apenas uma maneira 
habitual de agir; é, antes de mais nada, 
uma maneira de agir obrigatória, 
isto é, que escapa, em certa medida, do 
arbítrio individual. Ora, somente uma 
sociedade constituída desfruta da 
supremacia moral e material que é 
indispensável para impor a lei aos 
indivíduos; pois a única personalidade 
moral que está acima das personalida-
des particulares é a formada pela 
coletividade. Além disso, apenas ela tem 
a continuidade e, mesmo, a pereni-
dade necessárias para manter a regra 
além das relações efêmeras que a 
encarnam cotidianamente.”

(Durkheim 2012:X)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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O PAPEL DA SOCIEDADE NA 
FORMAÇÃO DAS REGRAS

(ao mesmo tempo juiz e 
beneficiado)

“Em primeiro lugar, ela [a sociedade] é o 
árbitro naturalmente designado para 
resolver os interesses em conflito e 
atribuir a cada um os limites que 
convêm. Em seguida, ela é a primeira 
interessada em que a ordem e a paz 
reinem: se a anomia é um mal, é antes 
de mais nada porque a sociedade sofre 
desse mal, não podendo dispensar, para 
viver, a coesão e a regularidade. Uma 
regulamentação moral ou jurídica 
exprime, pois, essencialmente, 
necessidades sociais que só a socie-
dade pode conhecer” 

(Durkheim 2012:X)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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SUI GENERIS

“Um grupo não é 
apenas uma autorida-
de moral que rege a 
vida de seus membros, é 
também uma fonte de 
vida sui generis. Dele 
emana um calor que 
aquece ou reanima os 
corações, que os abre à 
simpatia, que faz ruir os 
egoísmos.” (Durkheim 
2012:XXXIV-XXXV)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DA MORAL

“A partir do instante em que, no seio de uma sociedade política, certo 
número de indivíduos têm em comum ideias, interesses, 
sentimentos, ocupações que o resto da população não partilha com eles, é 
inevitável que, sob a influência dessas similitudes, eles sejam atraídos 
uns para os outros, que se procurem, teçam relações, se associem e que se 
forme assim, pouco a pouco, um grupo restrito, com sua fisionomia 
especial no seio da sociedade geral. Porém, uma vez formado o grupo, 
dele emana uma vida moral que traz, naturalmente, a marca das 
condições particulares em que é elaborada. Porque é impossível que 
homens vivam juntos, estejam regularmente em contato, sem adquirirem 
o sentimento do todo que formam por sua união, sem que se apeguem a 
esse todo, se preocupem com seus interesses e o levem em conta em sua 
conduta. Ora, esse apego a algo que supera o indivíduo, essa subordi-
nação dos interesses particulares ao interesse geral, é a própria fonte de 
toda atividade moral. Basta que esse sentimento se precise e se 
determine, que, aplicando-se às circunstâncias mais ordinárias e mais 
importantes da vida, se traduza em fórmulas definidas, para que se 
tenha um corpo de regras morais em via de se constituir.” (Durkheim 
2012:XXI)
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UTILIDADE DA MORAL

“Ao mesmo tempo que se produz por si 
mesmo e pela força das coisas, esse 
resultado [a concretização da moral] é útil 
e o sentimento de sua utilidade con-
tribui para confirmá-lo. A sociedade 
sequer é a única interessada em que esses 
grupos especiais se formem para regrar a 
atividade que se desenvolve neles e que, 
de outro modo, tornar-se-ia anárquica; 
por seu lado, o indivíduo encontra neles 
uma fonte de alegrias. Porque a anar-
quia lhe é dolorosa. Também ele sofre 
com os conflitos e as desordens que se 
produzem todas as vezes que as relações 
interindividuais não estão submetidas a 
nenhuma influência reguladora. Não é 
bom para o homem viver assim em pé de 
guerra em meio a seus companheiros 
imediatos.” (Durkheim 2012:XXII)

Prefácio 
da 
segunda 
edição 
(1902)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)PATHOS 

(paixãoXprisão)

“A vida em comum é atraente, ao mesmo tempo que 
coercitiva. Sem dúvida, a coerção é necessária para levar 
o homem a se superar, a acrescentar à sua natureza física 
outra natureza; mas, à medida que aprende a 
apreciar os encantos dessa nova existência, ele contrai 
a sua necessidade e não há ordem de atividade em que 
não os busque com paixão [pathos]. Eis por que, quando 
alguns indivíduos que possuem interesses em comum se 
associam, não é apenas para defender esses interesses, é 
para se associar, para não se sentir mais perdido no 
meio dos adversários, para ter o prazer de comungar, 
de formar com vários um só todo, isto é, enfim, para 
levar juntos uma mesma vida moral.” (Durkheim 
2012:XXII)

ANTI-DARWINISMO SOCIAL (anti-Spencer): “Onde 
quer que haja sociedades, há altruísmo, porque há 
solidariedade.” (Durkheim 2012:182)

Prefácio 
da 

segunda 
edição 
(1902)
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“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)

REGULAÇÃO com 
DIVERSIDADE

(hierarquia de corporações)

“Essa organização unitária para 
o conjunto de um mesmo país não 
exclui, aliás, de modo algum, a 
formação de órgãos secundá-
rios, que compreendam os 
trabalhadores similares de uma 
mesma região ou de uma mesma 
localidade, e cujo papel seria espe-
cializar ainda mais a regulamenta-
ção profissional segundo as neces-
sidades locais ou regionais. A 
vida econômica poderia ser assim 
regulada e determinada, sem nada 
perder de sua diversidade.” 
(Durkheim 2012:XXXIV)

Prefácio da 
segunda edição 

(1902)
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O EQUILÍBRIO 
METAESTÁVEL DAS 

CORPORAÇÕES

“Num grupo formado por 
elementos numerosos e di-
versos, produzem-se sem 
cessar remanejamentos, 
que são fontes de novi-
dades. Portanto, o equi-
líbrio de tal organização 
não teria nada de rígido e, 
por conseguinte, se encon-
traria naturalmente em 
harmonia com o equilí-
brio móvel das necessi-
dades e das ideias.” 
(Durkheim 2012:XXXIV)

Prefácio da 
segunda edição 

(1902)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)
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CORPORAÇÃO/GRUPO 
PROFISSIONAL

“A atividade de uma profissão só 
pode ser regulamentada efi-
cazmente por um grupo próximo 
o bastante dessa mesma profissão 
para conhecer bem seu funciona-
mento, para sentir todas as suas 
necessidades e poder seguir todas 
as variações destas. O único grupo 
que corresponde a essas condições 
é o que seria formado por todos os 
agentes de uma mesma indústria 
reunidos e organizados num mes-
mo corpo. É o que se chama de 
corporação ou grupo profis-
sional.” (Durkheim 2012:XI)

“Les raboteurs de parquet” 
(Gustave Caillebotte 1875)

Prefácio da 
segunda edição 

(1902)
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CORPORAÇÃO/GRUPO PROFISSIONAL

“Não se trata de saber se a instituição medieval [corporação de 
ofício] pode convir tal qual a nossas sociedades 
contemporâneas [1902], mas se as necessidades a que ela 
correspondia não são de todos os tempos, conquanto deva, 
para satisfazê-las, se transformar segundo os ambientes.” 
(Durkheim 2012:XIII)

“Uma instituição tão persistente assim não poderia 
depender de uma particularidade contingente e acidental; 
muito menos ainda é possível admitir que tenha sido o 
produto de não sei que aberração coletiva. Se, desde as origens 
da cidade até o apogeu do Império, desde o alvorecer das 
sociedades cristãs até os tempos modernos, elas foram 
necessárias, é porque correspondem a necessidades 
duradouras e profundas.” (Durkheim 2012:XV)
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“Paysannes au travail”
(Georges Seurat 1882-3) O MESMO PAPEL

DO OFÍCIO ARTESANAL (local)
à GRANDE INDÚSTRIA (internacional)

“Enquanto, em princípio, artesãos e mercadores 
tiveram mais ou menos exclusivamente como 
clientes apenas os habitantes da cidade ou de 
seus arredores imediatos, isto é, enquanto o 
mercado foi principalmente local, o corpo de 
ofícios, com sua organização municipal, supriu 
todas as necessidades. Mas não foi mais assim 
quando a grande indústria nasceu […]. […] 
De fato, assim que apareceu, a grande indústria 
encontrou-se naturalmente fora do regime 
corporativo, e foi isso, aliás, que fez com que os 
corpos de ofícios se esforçassem por todos os 
meios para impedir seu progresso. […] [A] 
antiga corporação devia se transformar, 
para continuar a cumprir seu papel nas 
novas condições da vida econômica.”

(Durkheim 2012:XXX-XXXI)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)
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REFORMA DAS 
INSTITUIÇÕES 
INADEQUADAS

“[N]ão há instituição que, num 
dado momento, não degenere, 
seja por não saber mudar a tempo e 
se paralisar, seja por se desenvolver 
num sentido unilateral, exacerban-
do algumas de suas propriedades, o 
que a torna inábil a prestar os 
próprios serviços que lhe cabem. 
Este pode ser um motivo para 
procurar reformá-la, não para 
declará-la para sempre inútil e 
destruí-la.” (Durkheim 2012:XX)Prefácio da 

segunda edição 
(1902)

“Paysannes au travail”
(Georges Seurat 1882-3)
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AS CORPORAÇÕES DA IDADE 
MÉDIA SÃO LOCAIS E 

AGRICULTORAS 
(as modernas devem ser 

internacionais e industriais) 
(Durkheim 2012:XXVI)

“[J]á que o mercado, de municipal que 
era, tornou-se nacional e internacio-
nal, a corporação deve adquirir a 
mesma extensão. Em vez de ser limitada 
apenas aos artesão de uma cidade, ela 
deve ampliar-se, de maneira a compreen-
der todos os membros da profissão, 
dispersos em toda a extensão do 
território; porque, qualquer que seja a 
região em que se encontram, quer morem 
na cidade, quer no campo, todos são 
solidários uns com os outros e 
participam de uma vida comum.” 
(Durkheim 2012:XXXII)

Prefácio da 
segunda edição 

(1902)

“Paysannes au travail”
(Georges Seurat 1882-3)
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A FAMÍLIA (agricultura; campo) 
foi a ORIGEM da 

CORPORAÇÃO/ASSOCIAÇÃO (indústria, cidade) 
(Durkheim 2012:XVI)

“De fato, a corporação foi, em certo sentido, herdeira da família. Enquanto é 
exclusivamente agrícola, a indústria tem na família e na aldeia – que, em si, nada 
mais é que uma espécie de grande família – seu órgão imediato, e não necessita de 
outro. Como a troca não é desenvolvida, ou é pouco desenvolvida, a vida do 
agricultor não o tira fora do círculo familiar. Como a atividade econômica não tem 
reflexos fora de casa, a família basta para regrá-la e serve, assim, ela mesma, de 
grupo profissional. Não é mais assim, porém, uma vez que existem ofícios. Porque, 
para viver de um ofício, é preciso ter clientes e sair de casa para encontrá-los; é 
preciso sair também para entrar em relação com os concorrentes, lutar contra eles, 
entender-se com eles. De resto, os ofícios supõem mais ou menos diretamente as 
cidades, e as cidades sempre se formaram e se recrutaram principalmente por 
meio de imigrantes, isto é, de indivíduos que deixaram seu meio natal. […] Foi 
assim que a corporação nasceu: ela substituiu a família no exercício de 
uma função que de início fora doméstica, mas que já não podia 
conservar esse caráter. […] Do mesmo modo que a família foi o ambiente no 
seio do qual se elaboraram a moral e o direito domésticos, a corporação é o meio 
natural no seio do quel devem se elaborar a moral e o direito profissionais.” 
(Durkheim 2012:XXV)
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A FAMÍLIA como CASO 
PARTICULAR DE CORPORAÇÃO

“[A] família não deve suas virtudes à 
unidade de descendência: ela é, simples-
mente, um grupo de indivíduos que 
foram aproximados uns dos outros, 
no seio da sociedade política, por uma 
comunidade mais particularmente estrei-
ta de ideias, sentimentos e interesses. A 
consanguinidade pode ter facilitado 
essa concentração, pois ela tem por efeito 
natural inclinar as consciências umas em 
direção às outras. Mas muitos outros 
fatores intervieram: a proximidade 
material, a solidariedade de interesses, a  
necessidade de se unir para lutar 
contra um perigo comum, ou 
simplesmente de se unir, foram causas 
muito mais poderosas de aproximação.” 

(Durkheim 2012:XXIII)

Prefácio da 
segunda edição 
(1902)

“Les raboteurs de parquets” 
(Gustave Caillebotte 1876)
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FAMÍLIA (totalidade da vida)
=/=

CORPORAÇÃO (vida profissional)

“[O]s membros da família põem em comum a totalidade de 
sua existência, ao passo que os membros das corporações 
colocam apenas suas preocupações profissionais. A família é 
uma espécie de sociedade completa, cuja ação se estende 
tanto a nossa atividade econômica quanto a nossa atividade 
religiosa, política, científica, etc. Tudo o que fazemos de 
alguma importância, mesmo fora de casa, nela ecoa e provoca 
reações apropriadas. A esfera de influência da 
corporação é, em certo sentido, mais restrita. Mas não 
se deve perder de vista a posição cada vez mais importante que 
a profissão assume na vida, à medida que o trabalho vai se 
dividindo; porque o campo de cada atividade individual tende 
cada vez mais a se encerrar nos limites assinalados pelas 
funções de que o indivíduo é especialmente encarregado.” 
(Durkheim 2012:XXIII-XXIV)
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O GRUPO PROFISSIONAL
(e não a família ou o Estado)

DEVE REGULAR AS 
RELAÇÕES DE PROPRIEDADE

“[S]e a sociedade doméstica não deve 
mais representar esse papel [de gestão 
econômica], é preciso que outro órgão 
social a substitua no exercício dessa 
função necessária. […] [O] Estado é 
pouco adequado a essas tarefas econômi-
cas, demasiado especiais para ele. Portan-
to, apenas o grupo profissional pode se 
incumbir das mesmas de maneira provei-
tosa. De fato, ele corresponde às duas 
condições necessárias: está envolvido tão 
intimamente na vida econômica que 
não pode deixar de sentir todas as 
necessidades desta, ao mesmo tempo em 
que tem uma perenidade ao menos igual 
à da família.” (Durkheim 2012:XLI)

Prefácio da 
segunda edição 

(1902)

“Les raboteurs de parquets” 
(Gustave Caillebotte 1876)
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GRUPOS PROFISSIONAIS entre INDIVÍDUOS e ESTADO

“Uma sociedade composta de uma poeira infinita de indivíduos 
desorganizados, que um Estado hipertrofiado se esforça por encerrar e 
reter, constitui uma verdadeira monstruosidade sociológica. Porque a 
atividade coletiva é sempre demasiado complexa para poder ser expressa 
unicamente pelo órgão do Estado; além disso, o Estado está demasiado 
distante dos indivíduos, mantém com eles relações demasiado externas e 
demasiado intermitentes para que lhe seja possível penetrar fundo nas 
consciências individuais e socializá-las interiormente. É por isso que, onde 
ele é o único meio em que os homens podem formar-se na prática da vida 
comum, é inevitável que estes se desprentam dele, que se separem uns dos 
outros e que, na mesma medida, a sociedade se desagregue. Uma nação só 
se pode manter se, entre o Estado e os particulares, se intercalar toda 
uma série de grupos secundários bastante próximos dos indivíduos 
para atraí-los fortemente em sua esfera de ação e arrastá-los, assim, na 
torrente geral da vida social. […] [O]s grupos profissionais estão aptos a 
cumprir esse papel [...], tudo os destina a tanto.” (Durkheim 2012:XXXVII)
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CORPORAÇÃO
=

SISTEMA DE ÓRGÃOS

“[A corporação] deveria ser o 
elemento essencial de 
nossa estrutura social. A 
ausência de qualquer insti-
tuição corporativa cria, pois, 
na organização de um povo 
como o nosso, um vazio cuja 
importância é difícil exagerar. 
É todo um sistema de 
órgãos necessários ao funcio-
namento normal da vida 
comum que nos faz falta.” 
(Durkheim 2012:XXVIII)

Prefácio da 
segunda 
edição (1902)

“Les raboteurs de parquets” 
(Gustave Caillebotte 1876)



  

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 06
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

O EVANGELHO DOS GRUPOS PROFISSIONAIS
(gânglios simpáticos)

“O [sistema nervoso] simpático social deve compreender, 
[…] além de um sistema de vias de transmissão, órgãos 
verdadeiramente reguladores, que, encarregados de 
combinar os atos intestinais, como o gânglio central 
combina os atos externos, tenham o poder ou de deter as 
excitações, ou de ampliá-las, ou de moderá-las, conforme as 
necessidades. […] Em nossas sociedades contemporâneas, 
encontraremos dificilmente centros reguladores análogos 
aos gânglios do simpático. […] Até tempos bastante 
recentes, esses órgãos intermediários existiam: eram as 
corporações de ofício. […] [P]elo simples fato de uma 
instituição ter sido necessária durante séculos a diversas 
sociedades, parece pouco verossímil que estas se tenham 
bruscamente achado em condições de dispensá-las. Sem 
dúvida, elas mudaram, mas é legítimo presmir a priori que 
as mudanças por que passaram reclamavam menos uma 
destruição radical dessa organização do que uma 
transformação.” (Durkheim 2012:206-7)

“Les raboteurs de parquets” 
(Gustave Caillebotte 1876)
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A SOCIOLOGIA CONTRA O ESTADO

[N]ão é científico fazer uma classificação 
fundamental basear-se numa noção tão obscura 
e mal-analisada [como a de “Estado”].” 
(Durkheim 2012:36)

“O cérebro tem sua importância, mas o 
estômago também é um órgão essencial, e as 
doenças de um são tão ameaçadoras para a vida 
como as do outro. Por que esse privilégio 
concedido ao que às vezes é chamado de 
cérebro social?” (Durkheim 2012:55)
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A SOCIOLOGIA do ESTADO
(a “força governamental” como “emanação da vida inerente à consciência coletiva”;

Durkheim 2012:454 nota 38)

O poder de reação que é próprio do Estado deve […] ser da mesma 
natureza do que aquele que é difuso na sociedade. […] [O]nde quer 
que um poder diretor se estabeleça, sua primeira e principal função 
é fazer respeitar as crenças, as tradições, as práticas coletivas, isto é, 
defender a consciência comum contra todos os inimigos de dentro 
como de fora. […] Não é mais uma função social mais ou menos 
importante, é o tipo coletivo encarnado. Portanto, ele participa da 
autoridade que este último exerce sobre as consciências, e é daí que 
vem sua força. […] A amplitude da ação que o órgão 
governamental exerce sobre o número e sobre a qualificação dos atos 
criminosos depende da força que ele contém. Esta, por sua vez, pode 
ser medida seja pela extensão da autoridade que exerce sobre os 
cidadãos, seja pelo grau de gravidade reconhecido aos crimes 
dirigidos contra ele. Ora, veremos que é nas sociedades inferiores 
que essa autoridade é maior e essa gravidade mais elevada, e, de outro 
lado, que é nesses mesmos tipos sociais que a consciência coletiva 
tem mais força.” (Durkheim 2012:55-6)
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O FUTURO PROMISSOR DA CORPORAÇÃO
(família, corporação, funções extra- ou para-laborais)

“[A] família foi, no passado, a legisladora de um direito e de uma moral, cuja 
severidade chegou com frequência o extremo da rudeza, ao mesmo tempo que 
o meio em que os homens aprenderam, pela primeira vez, a desfrutar das 
efusões do sentimento. Vimos, também, como a corporação, tanto em 
Roma como na Idade Média, despertava essas mesmas necessidades e 
procurava satisfazê-las. As corporações do futuro terão uma complexidade 
de atribuições ainda maior, devido à sua maior amplitude. Em torno de suas 
funções propriamente profissionais virão agrupar-se outras, que cabem 
atualmente aos municípios ou a sociedades privadas. São elas as funções 
assistenciais que, para serem bem desempenhadas, supõem entre 
assistentes e assistidos sentimentos de solidariedade, uma certa 
homogeneidade intelectual e moral, como a prática de uma mesma 
profissão produz com facilidade. Muitas obras educativas (ensino técnico, 
ensino de adultos, etc.) parecem igualmente dever encontrar na corporação 
seu meio natural. O mesmo se dá numa certa vida estética; porque parece 
conforme à natureza das coisas que essa forma nobre do jogo e da recreação 
se desenvolva lado a lado com a vida séria, a que deve servir de contrapeso e 
de reparação.” (Durkheim 2012:XXXV)
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O FUTURO PROMISSOR DA CORPORAÇÃO
(sindicatos; unidade política fundamental)

“De fato, vemos, desde já, sindicatos que são, ao 
mesmo tempo, sociedades de ajuda mútua, outros 
que fundam casas comuns em que se organizam 
cursos, concertos, representações dramáticas. A 
atividade corporativa pode se exercer, então, sob 
as formas mais variadas. […] Deve-se até supor que 
a corporação esteja destinada a se tornar a base, ou 
uma das bases essenciais de nossa organiza-
ção política. […] Agora que a comuna, de orga-
nismo autônomo que era outrora, veio se perder no 
Estado, como o mercado municipal no mercado 
nacional, acaso não é legítimo pensar que a corpo-
ração também deveria sofrer uma transformação 
correspondente e tornar-se a divisão elementar 
do Estado, a unidade política fundamental?” 
(Durkheim 2012:XXXV-XXXVI)
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O FUTURO PROMISSOR 
DA CORPORAÇÃO

(profecia)

“[V]irá o dia em que toda a 
nossa organização social e 
política terá uma base exclusi-
vamente, ou quase exclusiva-
mente, profissional.” 
(Durkheim 2012:174)
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INDIVÍDUO
Interior
Subjetivo
Ideias
Res cogitans
Ficção (prenoção)
Parte
Particular
Passageiro
Desvio
Anomia
Improviso
Móvel
Isenção

X
SOCIEDADE

Exterior
Objetivo

Coisas
Res extensa

Fato
Todo
Geral

Instituído
Norma

Moralidade
Método

Fixo
Obrigação
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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

DIVISÃO DO 
TRABALHO SOCIAL

Família
Grupos

Instituições
Corporações

OBJETOS DA SOCIOLOGIA:
ASSOCIAÇÕES “MORAIS”

(mudam historicamente seu modo de funcionamento
para continuarem a desempenhar sua principal função:

promover a solidariedade orgânica saudável)
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ANTECEDENTES

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 07



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

[F]oi Adam Smith o 
primeiro a teorizá-la [a 

divisão do trabalho]. 
Foi ele, aliás, o cria-

dor dessa palavra, que 
a ciência social em-

prestou mais tarde à 
biologia.” 

(Durkheim
2012:1)

“[D]esde Adam Smith, 
a teoria da divisão do 

trabalho só fez poucos 
progressos.” 

(Durkheim
2012:9)

Adam
SMITH
(1723-1790)
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“[A] divisão do trabalho 'leva ime-
diatamente a encarar não apenas 
os idivíduos e as classes, mas tam-
bém, sob muitos aspectos, os dife-
rentes povos, como participantes, 
ao mesmo tempo e de acordo com 
um modo próprio e um grau espe-
cial, exatamente determinados, de 
uma obra imensa e comum, 
cujo inevitável desenvolvimento 
gradual também liga, aliás, os atu-
ais cooperadores à série de seus 
predecessores e mesmo à série de 
seus diversos sucessores. Portanto, 
é a repartição contínua dos dife-
rentes trabalhos humanos que 
constitui principalmente a solida-
riedade social e que se torna a 
causa elementar da extensão e da 
complicação crescente do orga-
nismo social'.” (Comte apud 
Durkheim 2012:29)

Auguste
COMTE
(1798-1857)
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ORGANICISMO

“O que é um homem a menos na 
sociedade? O que é uma célula a 
menos no organismo?” 

(Durkheim 2012:42)
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DIVISÃO DO TRABALHO COMO FATO BIOLÓGICO, 
QUIÇA FÍSICO 

“As recentes especulações da filosofia biológica acabaram de nos mostrar, na 
divisão do trabalho, um fato de uma tal generalidade que os economistas, que 
foram os primeiros a mencioná-lo, não haviam podido suspeitar. Sabe-se, com 
efeito, desde os trabalhos de Wolff, von Baer, Milne-Edwards, que a lei da divi-
são do trabalho se aplica tanto aos organismos como às sociedades; pôde-se 
inclusive dizer que um organismo ocupa uma posição tanto mais elevada na 
escala animal quanto mais as suas funções forem especializadas. Essa descober-
ta teve por efeito, ao mesmo tempo, estender imensamente o campo de ação da 
divisão do trabalho e recuar suas origens até um passado infinitamente remoto, 
pois ela se torna quase contemporânea do advento da vida no mundo. Não é 
mais apenas uma instituição social que tem sua fonte na inteligência e na 
vontade dos homens, mas um fenômeno de biologia geral, cujas condições, 
ao que parece, precisam ser buscadas nas propriedades essenciais da 
matéria organizada. A divisão do trabalho social passa a aparecer apenas 
como uma forma particular desse processo geral, e as sociedades conformando-
se a essa lei, parecem ceder a uma corrente que nasceu bem antes delas e que 
arrasta no mesmo sentido todo o mundo vivo.” (Durkheim 2012:3-4)
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QUESTÃO MORAL

“[D]essas duas direções [a favor ou contra a 
divisão do trabalho], qual devemos desejar? 
Será nosso dever procurar tornar-nos um ser 
acabado e completo, um todo auto-suficiente, 
ou, ao contrário, não ser mais que a parte de 
um todo, o órgão de um organismo? Numa 
palavra, a divisão do trabalho, ao mesmo tempo 
que lei da natureza, também é uma regra 
moral de conduta humana?” (Durkheim 
2012:4)

“[S]em querermos tomar o lugar da consciência 
moral das sociedades, sem pretendermos 
legislar em seu lugar, poderemos lhe trazer 
um pouco de luz e diminuir suas 
perplexidades.” (Durkheim 2012:8)
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A CÉLULA E O HOMEM
(infelizmente diferentes?)

“Se o papel de cada célula é determinado de maneira imutável, é 
por lhe ser imposto por seu nascimento; ela é aprisionada num 
sistema de hábitos hereditários que marcam sua vida e do qual não 
se pode desfazer. Ela não pode sequer modificá-los sensivelmente, 
por terem afetado de maneira demasiado profunda a substância de 
que é formada. Sua estrutura predetermina sua vida. […] [O] 
mesmo não ocorre na sociedade. O indivíduo não está destinado, 
por suas origens, a uma carreira especial; sua constituição congênita 
não o predestina necessariamente a um papel único, tornando-o 
incapaz de qualquer outro, mas recebe da hereditariedade apenas 
predisposições muito gerais, logo bastante flexíveis, e que podem 
assumir diferentes formas. […] Como necessita empenhar suas 
faculdades em funções particulares e especializá-las, é obrigado a 
submeter a uma cultura mais intensiva as que são mais 
imediatamente requeridas por seu emprego e deixar as outras se 
atrofiarem em parte.” (Durkheim 2012:341)
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A CÉLULA E O HOMEM
(infelizmente diferentes?)

“Não estando satisfeitas […] com o papel que o costume ou a lei lhes 
atribui, as classes inferiores aspiram às funções que lhes são 
vedadas e delas procuram despojar os que as exercem. Daí as 
guerras intestinas que se devem à maneira como o trabalho é 
distribuído. […] Não se observa nada semelhante no organismo. […] 
[N]unca uma célula ou um órgão procura usurpar um 
outro papel que não aquele que lhe cabe. O motivo disso é que 
cada elemento anatômico visa mecanicamente seu objetivo. Sua 
constituição, sua prosição no organismo determina sua vocação; sua 
tarefa é uma consequência da sua natureza. […] O mesmo não se dá 
nas sociedades. Nelas, a contingência é maior; há uma distância 
maior entre as disposições hereditárias do indivíduo e a função 
social que ele desempenhará; as primeiras não acarretam as 
segundas com uma  necessidade tão imediata. […] Para que a 
divisão do trabalho produza a solidariedade, não basta, pois, que 
cada um tenha a sua tarefa, é necessário, além disso, que essa 
tarefa lhe convenha.” (Durkheim 2012:391-2)
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AS DUAS FORMAS 
DE ASSOCIAÇÃO 

(por similitudes e
por diferenças)
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ASSOCIAÇÃO e DIVISÃO DO 
TRABALHO 

(complementaridade e 
moralidade)

“Todo o mundo sabe que gostamos 
de quem conosco se parece, de 
quem pensa e sente como nós. Mas 
o fenômeno contrário não é menos 
frequentemente encontrado. É 
muito frequente nos sentirmos atra-
ídos por pessoas que não se pare-
cem conosco, precisamente por não 
se parecerem conosco. […] A des-
semelhança, como a semelhan-
ça, pode ser uma causa de atra-
ção mútua. […] [S]ó as diferenças 
de certo gênero tendem assim uma 
para a outra; são as que, em vez de 
se opor e se excluir, se completam 
mutuamente.” (Durkheim 2012:20-1)

“Le déjeuner des canotiers” 
(Pierre-Auguste Renoir 1881)
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ASSOCIAÇÃO e DIVISÃO DO TRABALHO 
(complementaridade e moralidade)

“Por mais ricamente dotados que sejamos, sempre nos 
falta alguma coisa, e os melhores dentre nós têm o 
sentimento de sua insuficiência. É por isso que 
procuramos, em nossos amigos, as qualidades que 
nos faltam, porque unindo-nos a eles participamos de 
certa forma da sua natureza e nos sentimos, então, menos 
incompletos. Formam-se, assim, pequenas associações 
de amigos em que cada um tem seu papel conforme a seu 
caráter, em que há um verdadeiro intercâmbio de serviços. 
Um protege, o outro consola; este aconselha, aquele 
executa, e é essa partilha de funções, ou, para 
empregarmos a expressão consagrada, essa divisão do 
trabalho que determina essas relações de amizade. […] 
Nesse caso, de fato, os serviços econômicos que ela pode 
prestar são pouca coisa em comparação com o efeito 
moral que ela produz, e sua verdadeira função é criar 
entre duas ou várias pessoas um sentimento de 
solidariedade. Como quer que esse resultado seja obtido, 
é ela que suscita essas sociedades de amigos, e ela as marca 
com seu cunho.” (Durkheim 2012:20-1)

“Le déjeuner des canotiers” 
(Pierre-Auguste Renoir 1881)
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OS EFEITOS SENSÍVEIS (objetivos) 
DA SOLIDARIEDADE SOCIAL (imaterial)

“De fato, onde existe a solidariedade social, 
apesar de seu caráter imaterial, ela não 
permanece no estado de pura potencialidade, 
mas manifesta sua presença através de efeitos 
sensíveis. Onde é forte, inclina fortemente os 
homens uns para os outros, coloca-os 
frequentemente em contato, multiplica as 
ocasiões que têm de se relacionar.” (Durkheim 
2012:31)

“Le déjeuner des canotiers” 
(Pierre-Auguste Renoir 1881)
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CAUSALIDADE 
INDETERMINADA 

(associação)

“Falando com exatidão, 
no ponto a que chegamos, 
é difícil dizer se é ela [a 
solidariedade social] que 
produz esses fenômenos 
[aproximar indivíduos e 
forçá-los a interagir] ou, 
ao contrário, resulta 
deles; se os homens se 
aproximam por ser ela 
enérgica, ou se ela é 
enérgica porque eles se 
aproximaram uns dos 
outros.” (Durkheim 
2012:31)

“Le déjeuner des canotiers” 
(Pierre-Auguste Renoir 1881)
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AGLUTINAÇÃO 
(solidariedade mecânica)

=/=
DIVISÃO DO TRABALHO 

(solidariedade orgânica)

“Sem dúvida, só pode haver solidariedade entre outrem e nós 
se a imagem desse outrem se une à nossa. Mas quando a união 
resulta da semelhança das duas imagens, ela consiste numa 
aglutinação. As duas representações tornam-se solidárias 
porque, sendo indistintas, no todo ou em parte, se confundem 
e se tornam uma só coisa, e só são solidárias na medida em 
que se confundem. Ao contrário, no caso da divisão do 
trabalho, estão fora uma da outra e só são ligadas por serem 
distintas. Portanto, os sentimentos não poderiam ser os 
mesmos nos dois casos, nem as relações sociais que deles 
derivam.” (Durkheim 2012:28)

“Le déjeuner des canotiers” 
(Pierre-Auguste Renoir 1881)
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SOLIDARIEDADE MECÂNICA

“[E]xiste uma solidariedade social proveniente do fato de que 
certo número de estados de consciência são comuns a todos os 
membros da mesma sociedade. É ela [a solidariedade mecânica] que o 
direito repressivo figura materialmente, pelo menos no que ela tem de 
essencial. O papel que ela [a solidariedade mecânica] 
representa na integração geral da sociedade depende, evidentemente, 
da maior ou menor extensão da vida social que a consciência 
comum abraça e regulamenta. Quanto mais houver relações 
diversas em que esta última [a consciência comum] faz sentir sua ação, 
mais ela [a solidariedade mecânica] cria vínculos que ligam o indivíduo 
ao grupo; e mais, por conseguinte, a coesão social deriva completamente 
dessa causa [a solidariedade mecânica] e traz a sua marca. Contudo, por 
outro lado, o número dessas relações [em que a consciência comum faz 
sentir sua ação] é ele mesmo proporcional ao das regras repressivas; 
determinando que fração do aparelho jurídico representa o direito penal, 
mediremos, portanto, ao mesmo tempo, a importância relativa dessa 
solidariedade [mecânica].”  (Durkheim 2012:83)
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SOLIDARIEDADE MECÂNICA

“As relações do déspota bárbaro com seus 
súditos, assim como a do senhor com seus 
escravos, do pai de família romano com seus 
descendentes, não se distinguem das do 
proprietário com o objeto que possui. Elas 
nada têm dessa reciprocidade que a divisão do 
trabalho produz. Disse-se com razão que elas 
são unilaterais. A solidariedade que elas 
exprimem permanece mecânica, portanto.” 
(Durkheim 2012:163)
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SOLIDARIEDADE ORGÂNICA

“Enquanto a precedente [solidariedade mecânica] implica que os indivíduos se 
assemelham, esta [solidariedade orgânica] supõe que eles diferem uns dos 
outros. A primeira só é possível na medida em que a personalidade individual é 
absorvida na personalidade coletiva; a segunda só é possível se cada um tiver 
uma esfera de ação própria, por conseguinte, uma personalidade. É 
necessário, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma parte da 
consciência individual, para que nela se estabeleçam essas funções 
especiais que ela não pode regulamentar; e quanto mais essa região é extensa, 
mais forte é a coesão que resulta dessa solidariedade. De fato, de um lado, cada 
um depende tanto mais estreitamente da sociedade quanto mais dividido for o 
trabalho nela e, de outro, a atividade de cada um é tanto mais pessoal quanto 
mais for especializada. […] Aqui, pois, a individualidade do todo aumenta ao 
mesmo tempo que a das partes; a sociedade torna-se mais capaz de se mover em 
conjunto, ao mesmo tempo em que cada um de seus elementos tem mais 
movimentos próprios. Essa solidariedade se assemelha à que observamos 
entre os animais superiores. De fato, cada órgão aí tem sua fisionomia 
especial, sua autonomia, e contudo a unidade do organismo é tanto maior 
quanto mais acentuada  essa individuação das partes. Devido a essa 
analogia, propomos chamar de orgânica a solidariedade devida à divisão do 
trabalho.” (Durkheim 2012:108-9)
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SOLIDARIEDADE ORGÂNICA

[N]as sociedades industriais […], a harmonia 
social deriva essencialmente da divisão do 
trabalho. O que a caracteriza é que ela consiste 
numa cooperação que se produz 
automaticamente, pelo simples fato de que 
cada um persegue seus próprios interesses, Basta 
que cada indivíduo se consagre a uma função 
especial para se encontrar, pela força das 
coisas, solidário dos outros.” (Durkheim 
2012:185)
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3 CARACTERÍSTICAS DOS DOIS TIPOS DE SOLIDARIEDADE

“1o A primeira [solidariedade mecânica] liga diretamente o indivíduo à 
sociedade, sem nenhum intermediário. Na segunda [solidariedade orgânica], ele 
depende da sociedade, porque depende das partes que a compõem. […] 2o A 
sociedade não é vista sob o mesmo aspecto nos dois casos. No primeiro, o que 
chamamos por esse nome é um conjunto mais ou menos organizado de crenças 
e de sentimentos comuns a todos os membros do grupo: é o tipo coletivo. Ao 
contrário, a sociedade de que somos solidários no segundo caso é um sistema de 
funções diferentes e especiais unidas por relações definidas. Aliás, essas duas 
sociedades são uma só coisa. São duas faces de uma mesma realidade, mas 
que, ainda assim, pedem para ser distinguidas. […] 3o Dessa segunda diferença 
decorre outra, que vai nos servir para caracterizar esses dois tipos de 
solidariedade. […] A primeira só pode ser forte na medida em que as ideias e as 
tendências comuns a todos os membros da sociedade superem em número e 
intensidade as que pertencem pessoalmente a cada um deles. Ela é tanto mais 
enérgica quanto mais considerável é esse excedente. Ora, o que faz nossa 
personalidade é o que cada um de nós tem de próprio e de característico, o que 
nos distigue dos outros. Portanto, essa solidariedade [mecânica] só pode 
crescer na razão inversa da personalidade.” (Durkheim 2012:106)
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PREPONDERÂNCIA PROGRESSIVA 
DA SOLIDARIEDADE ORGÂNICA

“Enquanto tem sua vida própria, cada segmento forma uma pequena sociedade 
na grande e tem, por conseguinte, seus próprios órgãos reguladores, tal como 
esta. […] O órgão central, encontrando diante de si menos resistência [em 
função da crescente divisão do trabalho social] [...], se desenvolve e atrai para si 
essas funções, semelhantes às que ele exerce, mas que já não podem ser 
asseguradas pelos que as detinham até então. Esses órgãos locais, em vez de 
conservarem sua individualidade e permanecerem difusos, vêm, pois, fundir-se 
no aparelho central, que, em consequência, cresce, e isso tanto mais quanto mais 
vasta for a sociedade e mais completa a fusão, o que equivale a dizer que ele é 
tanto mais volumoso quanto mais elevada for a espécie das sociedades. […] Esse 
fenômeno se produz com uma necessidade mecânica” (Durkheim 2012:211-
2)

“[T]odos os vínculos sociais que resultam da similitude se afrouxam 
progressivamente.” (Durkheim 2012:155)
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PREPONDERÂNCIA PROGRESSIVA 
DA SOLIDARIEDADE ORGÂNICA

“Parte-se do princípio de que o homem deve realizar sua 
natureza de homem […]. Mas essa natureza não permanece 
constante nos diferentes momentos da história; ela se 
modifica com as sociedades. Entre os povos inferiores, o ato 
próprio do homem é assemelhar-se a seus companheiros, 
realizar em si todos os traços do tipo coletivo que é 
confundido, então, mais ainda que hoje, com o tipo humano. 
Contudo, nas sociedades mais avançadas, sua natureza é, em 
grande parte, ser um órgão da sociedade, e seu ato próprio, 
por conseguinte, é representar seu papel de órgão.” 
(Durkheim 2012:425)

“É, pois, uma lei da história a de que a solidariedade 
mecânica, que, a princípio, é única ou quase, perde terreno 
progressivamente e que a solidariedade orgânica se torna 
pouco a pouco preponderante.” (Durkheim 2012:157)
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SÍNTESE

“A vida social deriva de uma dupla fonte: a similitude das consciências e a 
divisão do trabalho social. O indivíduo é socializado no primeiro caso, 
porque, não tendo individualidade própria, confunde-se, como seus 
semelhantes, no seio de um mesmo tipo coletivo; no segundo, porque, tendo 
uma fisionomia e uma atividade pessoais que o distinguem dos outros, 
depende deles na mesma medida em que se distingue e, por conseguinte, da 
sociedade que resulta de sua união. […] A similutude das consciências dá 
origem a regras jurídicas que, sob a ameaça de medidas repressivas, impõem 
a todos crenças e práticas uniformes. Quanto mais for pronunciada, mais a 
vida social se confunde completamente com a vida religiosa, e mais as 
insitituições econômicas são vizinhas do comunismo. […] A divisão do 
trabalho dá origem a regras jurídicas que determinam a natureza e as 
relações das funções divididas, mas cuja violação acarreta apenas medidas 
reparadoras sem caráter expiatório. […] Cada um desses corpos de regras 
jurídicas, aliás, é acompanhado por um corpo de regras puramente morais. 
Onde o direito penal é muito volumoso, a moral comum é muito extensa; 
isto é, há uma multidão de práticas coletivas postas soba salvaguarda da 
opinião pública. Onde o direito restitutivo é muito desenvolvido, há para 
cada profissão uma moral profissional.” (Durkheim 2012:216-7)
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A FUNÇÃO DA 
DIVISÃO DO TRABALHO

(promover a solidariedade orgânica; 
ou seja, promover a evolução da 

sociedade)
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FUNÇÃO
(pra que serve? Sempre para a mesma coisa)

“A palavra função é empregada de duas maneiras bastante 
diferentes. Ora designa um sistema de movimentos vitais, 
fazendo-se abstração das suas consequências, ora exprime a 
relação de correspondência que existe entre esses 
movimentos e algumas necessidades do organismo. 
Assim, fala-se da função de digestão, de respiração, etc.; mas 
também se diz que a digestão tem por função presidir à 
incorporação no organismo das substâncias líquidas ou 
sólidas destinadas a reparar suas perdas; que a respiração tem 
por função introduzir nos tecidos do animal os gases 
necessários à manutenção da vida, etc. É nessa segunda 
acepção que entendemos a palavra. Perguntar-se qual é a 
função da divisão do trabalho é, portanto, procurar a que 
necessidade ela corresponde” (Durkheim 2012:13)
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FUNÇÃO
(circularidade e apriorismos)

“Todas as funções da sociedade são sociais, assim como 
todas as funções do organismo são orgânicas. As funções 
econômicas têm essas características assim como as 
demais.” (Durkheim 2012:103)

“Uma indústria só pode viver se corresponder a alguma 
necessidade. Uma função só pode se especializar se essa 
especialização corresponder a uma necessidade da 
sociedade. Ora, toda nova especialização tem por 
resultado aumenar e melhorar a produção.” (Durkheim 
2012:270)
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FUNÇÃO e REGULAÇÃO
(rede de funções)

“[O] que ela [a divisão do trabalho] põe em presença são 
funções [e não indivíduos], isto é, maneiras de agir 
definidas, que se repetem, idênticas a si mesmas, em 
circunstâncias dadas, pois decorrem das condições gerais e 
constantes da vida social. As relações que se estabelecem 
entre essas funções não podem, pois, deixar de alcançar o 
mesmo grau de fixidez e de regularidade. Há certas 
maneiras de agir umas sobre as outras que, achando-se 
mais conformes à natureza das coisas, se repetem com maior 
frequência e tornam-se hábitos; depois, os hábitos, à medida 
que adquirem força, se transformam em regras de conduta. 
O passado predetermina o futuro. Em outras palavras, há uma 
certa distinção entre os direitos e deveres que o uso estabelece 
e que acaba por se tornar obrigatória.” (Durkheim 2012:382)
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FUNÇÃO e REGULAÇÃO
(rede de funções)

“A regra não cria, pois, o estado de dependência mútua em 
que se acham os órgãos solidários, mas apenas o exprime de 
uma maneira sensível e definida, em função de uma situação 
dada. Do mesmo modo, o sistema nervoso, longe de dominar a 
evoluão do organismo, como se acreditou outrora, dela resulta. 
As redes nervosas, verossimilmente, não são mais que as linhas 
de passagem seguidas pelas ondas de movimentos e de 
excitações trocadas entre os diversos órgãos; são canais que a 
vida abriu para si mesma correndo sempre no mesmo sentido, e 
os gânglios seriam apenas o lugar de interseção de várias dessas 
linhas. Foi por terem desconhecido esse aspecto do fenômeno 
que certos moralistas acusaram a divisão do trabalho de não 
produzir uma verdadeira solidariedade [...]; não perceberam 
esse lento trabalho de consolidação, essa rede de vínculos que 
pouco a pouco se tece por si mesma e faz da solidariedade 
orgânica algo permanente.” (Durkheim 2012:382-3)
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A CAUSA DA 
DIVISÃO DO TRABALHO

(competição por recursos escassos)
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DENSIDADE DINÂMICA
(causa da DTS)

“[A] divisão do trabalho progride tanto mais quanto mais houver 
indivíduos suficientemente em contato para poderem agir e reagir uns em 
relação aos outros. Se conviermos em chamar de densidade dinâmica 
ou moral essa aproximação e o intercâmbio ativo que dela resulta, 
poderemos dizer que os progressos da divisão do trabalho são diretamente 
proporcionais à densidade moral ou dinâmica da sociedade.” (Durkheim 
2012:252-3)

“Enquanto as sociedades inferiores se estendem sobre áreas imensas, 
relativamente ao número de indivíduos que a compõem, entre os povos 
mais avançados a população vai se concentrando cada vez mais.” 
(Durkheim 2012:253)

“A tribo é […] formada por um agregado de hordas ou de clãs; a nação (a 
nação judaica, por exemplo) e a cidade, por um agregado de tribos; a 
cidade, por sua vez, com as aldeias que lhe são subordinadas, entra como 
elemento em sociedades mais compostas, etc. Portanto, o volume social 
não pode deixar de aumentar, pois cada espécie é constituída por uma 
repetição de sociedades, da espécie imediatamente anterior.” (Durkheim 
2012:257
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DENSIDADE DINÂMICA
(darwinismo; Durkheim 2012:263-5)

A divisão do trabalho é, pois um resultado da luta pela vida, mas é um seu desenlace 
atenuado. De fato, graças a ela, os rivais não são obrigados a se eliminarem 
mutuamente, mas podem coexistir uns ao lado dos outros. Por isso, à medida que se 
desenvolve, ela fornece a um amior número de indivíduos que, em sociedades mais 
homogêneas, seriam condenados a desaparecer, os meios para se manterem e 
sobreviverem. Em muitos povos inferiores, todo organismo imperfeito devia fatalmente 
perecer, pois não era utilizável para nenhuma função.” (Durkheim 2012:268)

“Se nossa inteligência e nossa sensibilidade se desenvolvem e se aguçam, é porque as 
exercemos mais; e, se as exercemos mais, é porque somos forçados a tanto pela maior 
violência da luta que temos que travar. Eis como, sem ter desejado, a humanidade se 
encontra apta a receber uma cultura mais intensa e mais variada.” (Durkheim 2012:272)

“Não dizemos que o crescimento e o adensamento das sociedades permitem, mas 
que requerem uma divisão maior do trabalho. Eles não são um instrumento pelo qual 
esta se realiza, mas sua causa determinante [em oposição a “aspirações individuais de 
bem-estar e felicidade” (Durkheim 2012:258)]” (Durkheim 2012:259)

“De fato, […] tais progressos [da divisão do trabalho] se devem ao maior ardor na 
luta.” (Durkheim 2012:270)
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DENSIDADE DINÂMICA
(DTS pressupõe sociedade e ocorre automaticamente)

“Um corolário de tudo o que precede é que a divisão do trabalho só se pode 
efetuar entre os membros de uma sociedade já constituída. […] O 
trabalho não se divide entre indivíduos independentes e já diferenciados, 
que se reúnem e se associam para porem em comum suas diferentes 
aptidões. […] Longe de precederem a vida coletiva, dela derivam. Elas só se 
podem produzir no âmbito de uma sociedade e sob a pressão de 
sentimentos e necessidades sociais; é o que as faz serem essencialmente 
harmoniosas. Portanto, há uma vida social fora de toda divisão do 
trabalho, mas que esta supõe. […] O que aproxima os homens são 
causas mecânicas e forças impulsivas, como a afinidade de sangue, o apego 
a um mesmo solo, o culto dos ancestrais, a comunidade de costumes, etc. 
Somente quando o grupo se formou sobre essas bases é que a cooperação se 
organiza.” (Durkheim 2012:274-7)

“[E]ssa divisão não pode ser levada a cabo a partir de um plano 
preconcebido; não se pode dizer de antemão onde deve se achar a linha 
divisória entre as tarefas, depois de separadas; porque ela não é marcada 
com tal evidência na natureza das coisas, mas depende, ao contrário, de 
uma multidão de circunstâncias. Portanto, a divisão do trabalho tem de 
se fazer por si mesma e progressivamente.” (Durkheim 2012:275-6)
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DENSIDADE DINÂMICA
(causa da DTS)

“A divisão do trabalho varia na razão direta do 
volume e da densidade das sociedades, e, se ela 
progride de uma maneira contínua no curso do 
desenvolvimento social, é porque as sociedades se 
tornam regularmente mais densas e, em geral, mais 
volumosas.” (Durkheim 2012:258)
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O DIREITO COMO ÍNDICE DA 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

(a construçao do fato social em DTS)
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SOLIDARIEDADE SOCIAL
como EFEITO da

DIVISÃO DO TRABALHO SOCIAL

“Em todos esses exemplos [a crescente diferenciação entre 
homens e mulheres; a crescente regulamentação do 
casamento], o mais notável efeito da divisão do trabalho 
não é aumentar o rendimento das funções divididas, mas 
torná-las solidárias. Seu papel, em todos esses casos, não é 
simplesmente embelezar ou melhorar sociedades 
existentes, mas tornar possíveis sociedades que, sem elas, 
não existiriam. […] [S]upera infinitamente a esfera dos 
interesses puramente econômicos, pois consiste no 
estabelecimento de uma ordem social e moral sui 
generis.” (Durkheim 2012:27)

“Un dimanche après-midi 
à l'Ile de la Grande Jatte”

(Gustave Caillebotte 1877)
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A MARCA DA DIFERENCIAÇÃO

“[E]ssas sociedades que a divisão do trabalho cria não 
podem deixar de trazer a marca desta. Por terem essa 
origem especial, não podem se assemelhar àquelas 
determinadas pela atuação de um semelhante por outro; 
elas devem ser constituídas de outra maneira, repousar 
em outras bases, apelar para outros sentimentos.” 
(Durkheim 2012:27)

“Un dimanche après-midi 
à l'Ile de la Grande Jatte”

(Gustave Caillebotte 1877)
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CONHECER CIENTIFICAMENTE (empiricamente, 
experimentalmente) A SOLIDARIEDADE SOCIAL

“[S]ó podemos conhecer cientificamente as causas pelos 
efeitos que elas produzem; e, para melhor determinar sua 
natureza, a ciência apenas escolhe entre esses resultados os 
que são mais objetivos e que melhor se prestam à medida. 
Ela estuda o calor através das variações de volume que as 
mudanças de temperatura produzem nos corpos, a 
eletricidade através de seus efeitos físico-químicos, e a força 
através do movimento. Por que a solidariedade social 
seria uma exceção?” (Durkheim 2012:33)

“Un dimanche après-midi 
à l'Ile de la Grande Jatte”

(Gustave Caillebotte 1877)
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“COMO PROCEDER À 
VERIFICAÇÃO?” 

(DO TIPO DE SOLIDARIEDADE) 
(Durkheim 2012:30) 

(direito como símbolo visível da moral)

“A solidariedade social […] é um 
fenômeno totalmente moral, que, por 
si, não se presta à observação exata, nem, 
sobretudo, à medida. Para proceder tanto a 
essa classificação quanto a essa compara-
ção, é necessário, portanto, substituir o fato 
interno que nos escapa por um fato 
externo que o simbolize e estudar o 
primeiro através do segundo. […] Esse 
símbolo visível é o direito.” (Durkheim 
2012:31) 
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FATO CIENTÍFICO 
precisa ser RECONHECIDO por 

SINAL EXTERIOR CLARO
(costumes orais X costumes escritos) 

[A] partir do momento em que os homens formam uma sociedade, por mais 
rudimentar que seja, há necessariamente regras a presidir suas relações e, 
por conseguinte, uma moral” (Durkheim 2012:148)

“De fato, sabe-se com que facilidade, entre os povos primitivos, as 
maneiras de agir se consolidam em práticas tradicionais e, por outro lado, 
quão grande é, neles, a força da tradição. Os costumes dos ancestrais são 
cercados de tanto respeito, que não se pode fugir deles sem ser punido. […] 
No entanto, tais observações carecem necessariamente de precisão, pois 
nada é tão difícil de se apreender quanto costumes tão instáveis. Para que 
nossa experiência seja conduzida com método, é preciso fazer que seja 
centrada, na medida do possível, em direitos escritos. […] Os quatro 
últimos livros do Pentateuco […] representam o mais antigo monumento 
desse gênero que possuímos.” (Durkheim 2012:117)
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A CONSTRUÇÃO DO FATO SOCIAL EM DTS
(afirmação reiterada da homologia entre sociedade e direito)

“[O] número dessas relações [dos membros de uma 
sociedade com outros membros ou com o grupo como um 
todo] é necessariamente proporcional ao das regras 
jurídicas que as determinam De fato, a vida social, onde quer 
que exista de maneira duradoura, tende inevitavelmente a 
tomar uma forma definida e a se organizar, e o direito nada 
mais é que essa mesma organização no que ela tem de mais 
estável e de mais preciso. A vida geral da sociedade não 
pode se estender num ponto sem que a vida jurídica nele se 
estenda ao mesmo tempo e na mesma proporção. […] [O] 
direito reproduz todos os [tipos de solidariedade social] que 
são essenciais, e são eles os únicos que precisamos 
conhecer. […] Portanto, podemos estar certos de 
encontrar refletidas no direito todas as variedades 
essenciais da solidariedade social.” (Durkheim 2012:31-2)
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A CONSTRUÇÃO DO FATO SOCIAL EM DTS
(estudar a sociedade por meio do direito)

“Uma vez que o direito reproduz as formas principais 
da solidariedade social, só nos resta classificar as 
diferentes espécies de direito para descobrirmos, em 
seguida, quais são as diferentes espécies de 
solidariedade social que correspondem a elas. […] 
[P]ara medir a importância desta última [a 
solidariedade social gerada pela divisão do trabalho], 
bastará comparar a quantidade de regras 
jurídicas que a exprimem com o volume total do 
direito.” (Durkheim 2012:35)

COMPARAR: “Com efeito, de fato e pela força das 
coisas, a lua é necessariamente feita de queijo, 
portanto descobriremos tudo sobre a lua 
pesquisando queijos.”
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A CONSTRUÇÃO DO FATO SOCIAL EM DTS
(fazer do direito [penal ou restitutivo] 

a representação do tipo de solidariedade [mecânica ou orgânica])

“Há dois tipos de sanções. Umas consistem essencialmente numa dor, ou, pelo 
menos, numa diminuição infligida ao agente; elas têm por objeto atingi-lo em 
sua fortuna, ou em sua honra, ou em sua vida, ou em sua liberdae, privá-lo de 
algo de que desfruta. Diz-se que são repressivas – é o caso do direito penal. 
[…] Quanto ao outro tipo, ele não implica necessariamente um sofrimento do 
agente, mas consiste apenas na reparação das coisas, no restabelecimento das 
relações perturbadas sob sua forma normal, quer o ato incriminado seja 
reconduzido à força ao tipo de que desviou, quer seja anulado, isto é, privado de 
todo e qualquer valor social. Portanto, devemos dividir em duas grandes 
espécies as regras jurídicas, conforme tenham sanções repressivas 
organizadas ou sanções apenas restitutivas. A primeira compreende todo o 
direito penal; a segunda, o direito civil, o direito comercial, o direito processual, 
o direito administrativo e constitucional, fazendo-se abstração das regras 
penais que se podem encontrar aí. […] Vejamos agora a que sorte de 
solidariedade social corresponde cada uma dessas espécies.” (Durkheim 
2012:37)
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A CONSTRUÇÃO DO FATO SOCIAL EM DTS
(se aceitamos que [1] existem dois tipos de 

solidariedade social e que [2] eles são 
necessariamente expressos nas leis, então podemos 

estudar os tipos por meio das leis)

“De fato, sabemos sob que formas exteriores são 
simbolizados esses dois tipos de solidariedade, isto 
é, qual é o corpo de regras jurídicas que 
corresponde a cada uma delas. Por conseguinte, 
para conhecer sua importância respectiva num tipo 
social dado, basta comparar a extensão respectiva 
dos dois tipos de direito que as exprimem, pois o 
direito sempre varia de acordo com as 
relações sociais que rege.” (Durkheim 
2012:109)

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 07



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

DIREITO REPRESSIVO, CRIME e PENA

“O vínculo de solidariedade social a que corresponde o 
direito repressivo é aquele cuja ruptura constitui o 
crime. Chamamos por esse nome todo ato que, num 
grau qualquer, determina contra seu autor essa reação 
característica a que chamamos pena.” (Durkheim 
2012:39)

[U]m ato é criminoso quando ofende os estados 
fortes e definidos da consciência coletiva.” (Durkheim 
2012:51)

“A pena consiste, pois, essencialmente, numa reação 
passional, de intensidade graduada, que a sociedade 
exerce por intermédio de um corpo constituído contra 
aqueles de seus membros que violaram certas regras 
de conduta.” (Durkheim 2012:68)
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CRIME e SOLIDARIEDADE MECÂNICA

“A pena não serve […] para corrigir o culpado ou intimidar 
seus possíveis imitadores; desse duplo ponto de vista, sua 
eficácia é justamente duvidosa e, em todo caso, medíocre. 
Sua verdadeira função é manter intacta a coesão 
social, mantendo toda a vitalidade da consciência comum. 
[…] Pode-se dizer, portanto, sem paradoxo, que o castigo é 
sobretudo destinado a agir sobre as pessoas honestas, pois, 
visto que serve para curar os ferimentos provocados nos 
sentimentos coletivos, só pode ter esse papel onde esses 
sentimentos existem e na medida em que são vivos.” 
(Durkheim 2012:81-2)
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DIREITO COOPERATIVO (restitutivo)

“[N]a grande maioria dos casos, ou ele [o direito restitutivo] assinala ao 
cidadão o objetivo que este deve perseguir, ou se ocupa dos meios que 
esse cidadão emprega para alcançar o objetivo da sua escolha. Ele resolve, 
a propósito de cada relação jurídica, as duas questões seguintes. 1o em que 
condições e sob que forma essa relação normalmente existe? 2o quais 
são as obrigações que ela acarreta?” (Durkheim 2012:192)

“Em resumo, as relações que o direito cooperativo com sanções 
restitutivas regula e a solidariedade que elas exprimem resultam da 
divisão do trabalho social. […] Sem dúvida, enquanto as funções têm 
certa generalidade, todo o mundo pode ter algum sentimento a seu 
respeito; no entanto, quanto mais se especializam, mais também se 
circunscreve o número dos que têm consciência de cada uma delas; e 
mais, por conseguinte, elas vão além da consciência comum. As regras 
que as determinam não podem, pois, ter essa força superior, essa 
autoridade transcendente que, quando é ofendida, reclama uma expiação. 
É também da opinião pública que lhes vem sua autoridade, do mesmo 
modo que a das regras penais, mas de uma opinião localizada em 
regiões restritas da sociedade.” (Durkheim 2012:103-4)
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RESTITUIÇÃO e SOLIDARIEDADE ORGÂNICA

“O que distingue essa sanção [restitutiva] é que ela não 
é expiatória, mas se reduz a uma simples restauração. 
Um sofrimento proporcional a seu malefício não é 
infligido a quem violou o direito ou o menospreza; este 
é simplesmente condenado a submeter-se a ele. 
Se já há fatos consumados, o juiz os restabelece tal 
como deveriam ter sido. Ele enuncia o direito, não 
enuncia as penas. As indenizações por perdas e 
danos não têm caráter penal, são somente um meio de 
voltar ao passado para restituí-lo, na medida do 
possível, sob sua forma normal.” (Durkheim 
2012:85)
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DIREITOS PENAL e RESTITUTIVO
(o grau de explicitação jurídica de obrigações e penas corresponde ao

grau de aceitação/contestação dessas obrigações e penas)

“Todo direito escrito tem um duplo objeto: impor certas obrigações, definir as 
sanções ligadas a estas. No direito civil e, mais geralmente, em toda espécie de direito 
com sanções restitutivas, o legislador aborda e resolve separadamente os dois 
problemas. Em primeiro lugar, ele determina a obrigação, com a maior precisão 
possível, e só depois diz a maneira como ela deve ser sancionada. […] O direito penal, 
ao contrário, só edita sanções, mas nada diz das obrigações a que elas se referem. Ele 
não manda respeitar a vida alheia, mas condenar à morte o assassino. Ele não diz, em 
primeiro lugar, como faz o direito civil, “eis o dever”, mas de imediato: “eis a pena”. 
Sem dúvida, se a ação é punida, é por ser contrária a uma regra obrigatória; mas essa 
regra não é expressamente formulada. Só pode haver um motivo para isso: o de que a 
regra é conhecida e aceita por todos. Quando um direito consuetudinário passa ao 
estado de direito escrito e se codifica, é porque questões litigiosas reclamam uma 
solução mais definida; se o costume continuasse a funcionar silenciosamente, sem 
provocar discussão nem dificuldades, não haveria motivo para ele se transformar. 
Já que o direito penal só se codifica para estabelecer uma escala graduada de penas, é 
porque apenas essa escala pode se prestar à dúvida. Inversamente, se as regras cuja 
violação é punida pela pena não precisam receber uma expressão jurídica, é porque não 
são objeto de nenhuma contestação, é porque todo o mundo sente a sua autoridade.” 
(Durkheim 2012:44-5)

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 07



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

DIREITOS PENAL (centralizado, geral) e 
RESTITUTIVO (disperso, especializado)

“O direito repressivo corresponde ao que é o 
cerne, o centro da consciência comum; as 
regras puramente morais já são uma parte menos 
central; enfim, o direito restitutivo tem origem 
em regiões bastante excêntricas e se estende 
muito além daí. Quanto mais se torna ele mesmo, 
mais se afasta. […] Essa característica, aliás, é 
tornada manifesta pela maneira como funciona. 
Enquanto o direito repressivo tende a 
permanecer difuso na sociedade, o direito 
restitutivo cria órgãos cada vez mais especiais: 
tribunais consulares, tribunais trabalhistas, 
tribunais administrativos de toda sorte.” 
(Durkheim 2012:87)
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DUAS COERÇÕES?
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AS DUAS COERÇÕES
(ou: “onde começa a coerção?”; Durkheim 2012:401)

“[A divisão forçada do trabalho] [s]ó se produz […] quando é o efeito 
de uma coerção externa. É bem diferente quando ela se estabelece em 
virtude de espontaneidades puramente internas, sem que nada venha 
incomodar as iniciativas dos indivíduos. […] A coerção só começa quando 
a regulamentação, não correspondendo mais à verdadeira natureza das 
coisas e, em consequência, já não tendo base nos costumes, só se sustenta 
pela força. […] [O] trabalho só se divide espontaneamente se a sociedade 
for constituída de maneira que as desigualdades sociais exprimam 
exatamente as desigualdades naturais. […] Objetar-se-á que, mesmo 
nessas condições, ainda há luta, em consequência vencedores e vencidos, e 
que estes últimos nunca aceitarão sua derrota senão por coerção. Mas essa 
coerção não se assemelha à outra e só tem em comum com ela o nome: o 
que constitui a coerção propriamente dita é o fato de que a própria luta 
é impossível, é que sequer se deixe um combater.  […] É verdade que essa 
espontaneidade perfeita não é encontrada em parte alguma como fato 
realizado. Não há sociedade em que ela seja pura. […] Sempre há exceções 
à regra e, por conseguinte, casos em que o indivíduo não está em 
harmonia com as funções que lhe são atribuídas.” (Durkheim 2012:393-6)
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AS DUAS COERÇÕES
(ou: “onde começa a coerção?”; Durkheim 2012:401)

“É verdade que, algumas vezes, desejamos receber, 
pelo produto que cedemos, mais do que ele vale; 
nossas ambições são ilimitadas e, por consequinte, só 
se moderam por conterem-se mutuamente. Mas essa 
coerção que nos impede de satisfazer sem 
comedimento nossos desejos […] não poderia ser 
confundida com a que nos priva dos meios de 
obter a justa remuneração de nosso trabalho. A 
primeira não existe para o homem sadio. Somente a 
segunda merece ser chamada por esse nome; apenas 
ela altera o consentimento.” (Durkheim 2012:402)
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FORMAS ANORMAIS DA DIVISÃO DO TRABALHO
(anômica, forçada e descoordenada)

“Na Idade Média, o operário vive em toda parte ao lado do patrão, partilhando seus 
trabalhos 'na mesma loja, na mesma bancada'. […] Por isso, os conflitos eram 
absolutamwente excepcionais. A partir do século XV, as coisas começaram a mudar. […] 
[U]ma demarcação profunda se estabelece entre patrões e operários. […] Enfim, no 
século XVII começa a terceira fase dessa história das classes operárias: o advento 
da grande indústria.IO operário se separa mais completamente do patrão. […] Ao 
mesmo tempo que a especialização se torna maior, as revoltas se tornam mais 
frequentes. […] É bem sabido que, desde então, a guerra tornou-se mais violenta.” 
(Durkheim 2012:369-70)

“[E]ssa tensão das relações sociais deve-se em parte ao fato de que as classes 
operárias não querem na verdade a condição que lhes é imposta, só a 
aceitando, com frequência, obrigadas e forçadas, por não terem meios de conseguir 
outra.” (Durkheim 2012:370)

“Já que um corpo de regras é a forma definida que, com o tempo, adquirem as 
relações que se estabelecem espontaneamente entre as funções sociais, podemos 
dizer a priori que o estado de anomia é impossível onde quer que os órgãos solidarios 
se encontrem em contato suficiente e suficientemente prolongado.” (Durkheim 
2012:385)
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SÍNTESE

A divisão do trabalho não põe em presença indivíduos, mas funções sociais 
[…]: conforme concorram regularmente ou não, ela [a sociedade] será sadia ou 
doente. […] Assim se formam essas regras cujo número aumenta à medida que 
o trabalho se divide e cuja ausência torna a solidariedade orgânica ou 
impossível, ou imperfeita. […] Mas não basta haver regras; além disso, elas têm 
de ser justas e, para tanto, é necessário que as condições externas da 
concorrência sejam iguais. Se, por outro lado, recordarmos que a consciência 
coletiva se reduz cada vez mais ao culto do indivíduo, veremos que o que 
caracteriza a moral das sociedades organizadas, comparada com a das 
sociedades segmentárias, é que ela tem algo mais humano, portanto mais 
racional. Ela não prende nossa atividade a finalidades que não nos concernem 
diretamente; ela não faz de nós os servidores de forças ideais e de natureza 
diferente da nossa, que seguem seus caminhos próprios sem se preocupar com 
os interesses dos homens. Ela nos pede apenas que sejamos ternos com nossos 
semelhantes e que sejamos justos, que cumpramos nossa tarefa, trabalhemos 
para que cada um seja convocado para a função que pode 
desempenhar melhor e receba o justo preço de seus esforços. As 
regras que a constituem não têm uma força coercitiva, que sufoca o livre exame; 
mas por serem muito mais feitas para nós e, em certo sentido, por nós, somos 
mais livres diante delas.” (Durkheim 2012:431)
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SÍNTESE
(utopia durkheimiana)

“Sabemos perfeitamente que é uma obra árdua edificar essa sociedade 
em que cada indivíduo terá o lugar que merece, será 
compensado como merece, em que todo o mundo, em 
consequência, concorrerá espontaneamente para o bem de todos e de 
cada um. […] O que é necessário é fazer cessar essa anomia, é 
encontrar os meios para fazer esses órgãos que ainda se chocam em 
movimentows discordantes concorrerem harmoniosamente, é 
introduzir em suas relações mais justiça, atenuando cada vez mais 
essas desigualdades externas que são a fonte do mal. […] Em suma, 
nosso primeiro dever atualmente é criar uma moral. Tal obra não 
poderia ser improvisada no silêncio de um gabinete; ela só se pode 
erguer por si mesma, pouco a pouco, sob a pressão das cauas internas 
que a tornam necessária. Mas a reflexão pode e deve servir para 
assinalar o objetivo que se deve alcançar. Foi o que procuramos 
fazer.” (Durkheim 2012:431)
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SÍNTESE
(utopia durkheimiana)

“Do mesmo modo que o ideal das sociedades inferiores era criar ou 
manter a vida comum mais intensa possível, em que o indivíduo 
viesse se absorver, o nosso é colocar cada vez mais equidade em 
nossas relações sociais, a fim de garantir o livre desenvolvimento 
de todas as forças socialmente úteis. […] Como o tipo segmentário 
desaparece e o tipo organizado se desenvolve, como a solidariedade 
orgânica substitui pouco a pouco a que resulta das semelhanças, é 
indispensável que as condições externas se nivelem. A harmonia 
das funções e, por conseguinte, a existência têm esse preço. Do 
mesmo modo que os povos antigos tinham, antes de mais nada, 
necessidade da fé comum para viver, nós necessidamos de justiça, e 
pode-se ter certeza de que essa necessidade tornar-se-á cada vez mais 
exigente se, como tudo faz prever, as condições que dominam a 
evolução social permanecerem idênticas.” (Durkheim 2012:407)
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DIVISÃO DO 
TRABALHO SEXUAL 
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SEXOLOGIA 
DURKHEIMIANA

“Sem dúvida, a atração 
sexual nunca se faz sentir 
senão entre indivíduos da 
mesma espécie, e o amor 
supõe, em geral, uma certa 
harmonia de pensamentos 
e de sentimentos.”
(Durkheim 2012:22)

“Un dimanche après-midi 
à l'Ile de la Grande Jatte”
(Gustave Caillebotte 1877)
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DIVISÃO DO 
TRABALHO SEXUAL

“De fato, isolados um do 
outro, o homem e a mulher, 
são apenas partes diferen-
tes de um mesmo todo 
concreto que reformam, 
unindo-se. Em outras pala-
vras, é a divisão do traba-
lho sexual a fonte da 
solidariedade conjugal” 
(Durkheim 2012:22)

“Un dimanche après-midi 
à l'Ile de la Grande Jatte”
(Gustave Caillebotte 1877)
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CASAMENTO (associação íntima) e DIVISÃO DO TRABALHO SEXUAL

“É mesmo bastante verossímil, se não absolutamente demonstrado, que houve uma 
época na história da família em que não havia casamento; as relações sexuais se 
faziam e se desfaziam à vontade, sem que nenhuma obrigação jurídica ligasse os 
cônjuges. […] Ora, numa sociedade dada, o conjunto dessas regras jurídicas que 
constituem o casamento apenas simboliza o estado da solidariedade conjugal. 
Se esta é muito forte, os vínculos que unem os esposos são numerosos e complexos, 
e, por conseguinte, a regulamentação matrimonial que tem por objeto defini-los é, 
ela mesma, muito desenvolvida. Se, pelo contrário, a sociedade conjugal carece de 
coesão, se as relações entre o homem e a mulher são instáveis e intermitentes, não 
podem adquirir uma forma bem determinada, o casamento se reduz, por 
conseguinte, a um pequeno número de regras sem rigor e sem precisão. O estado do 
casamento nas sociedades em que os dois sexos são pouco diferenciados atesta, 
pois, que a própria solidariedade conjugal é muito frágil nelas. […] Ao contrário, 
à medida que avançamos nos tempos modernos, vemos o casamento se desenvolver. 
[…] A união dos dois esposos cessou de ser efêmera; não é mais um contato exterior, 
passageiro e parcial, mas uma associação íntima, duradoura, muitas vezes 
indissolúvel até, de duas existências inteiras. […] Ora, é certo que, ao mesmo tempo, 
o trabalho sexual tornou-se cada vez mais dividido.” (Durkheim 2012:24-5)

“Un dimanche après-midi 
à l'Ile de la Grande Jatte”
(Gustave Caillebotte 1877)
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A MULHER em DURKHEIM 
de forma humana original 

para forma humana inferior

“Por sua constituição, a mulher é 
predisposta a levar uma vida diferente 
do homem; no entanto, há sociedades 
em que as ocupações dos sexos são 
sensivelmente as mesmas.” (Durkheim 
2012:261)
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FORMA FEMININA
como

TIPO ORIGINAL

“A mulher desses tempos 
remotos não era em 
absoluto a frágil criatura que 
se tornou com o progresso da 
moralidade. Ossadas pré-
históricas atestam que a 
diferença entre a força do 
homem e a da mulher era, 
relativamente, muito menor 
do que hoje. Ainda agora, na 
infância até a puberdade, o 
esqueleto dos dois sexos 
não se diferencia de maneira 
apreciável: seus traços são 
sobretudo femininos.” 
(Durkheim 2012:22-3)

“Petites filles spartiates 
provoquant des garçons”
(Edgar Degas 1860)
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ONTOGÊNESE
reproduz resumidamente

FILOGÊNESE

“Se admitirmos que o desenvolvimento do 
indivíduo reproduz resumidamente o da 
espécie, teremos o direito de conjeturar que 
a mesma homogeneidade se encontrava no 
início da evolução humana e de ver, na 
forma feminina como que uma imagem 
aproximada do que era originalmente esse 
tipo único e comum, de que a 
variedade masculina destacou-se 
pouco a pouco. […] Essas semelhanças 
anatômicas são acompanhadas por 
semelhanças funcionais. Com efeito, 
nessas mesmas sociedades as funções 
femininas não se distinguem nitidamente 
das funções masculinas; ambos os sexos 
levam mais ou menos a mesma 
existência.” (Durkheim 2012:23-4)

“Petites filles spartiates 
provoquant des garçons”
(Edgar Degas 1860)
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Dr. Lebon pôde estabelecer diretamente e 
com precisão matemática essa semelhança 
original dos dois sexos no caso do órgão 
eminente da vida física e psíquica: o 
cérebro. Comparando um grande número 
de crânios, escolhidos em raças e socieda-
des diferentes, chegou à seguinte conclusão: 
'O volume do crânio do homem e da mulher, 
mesmo quando comparamos sujeitos da 
mesma idade, mesma estatura e mesmo 
peso, apresenta diferenças consideráveis a 
favor do homem, e essa desigualdade tam-
bém vai crescendo com a civilização, de sorte 
que, do ponto de vista da massa do 
cérebro e, por conseguinte, da inteli-
gência, a mulher tende a se diferenciar 
cada vez mais do homem. A diferença 
existente, por exemplo, entre a média dos 
crânios dos parisienses contemporâneos e 
das parisienses é quase o dobro da obser-
vada entre os crânios masculinos e femininos 
do Egito antigo.'” (Durkheim 2012:22-3)

Gustave
LE BON

(1841-1931)
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MULHERES na 
POLÍTICA

Há, ainda hoje, um 
grande número de 
povos selvagens em 
que a mulher se 
envolve na vida 
política. Foi o que se 
observou notadamen-
te entre as tribos 
indígenas da Améri-
ca, como os iroqueses 
e os Natchez, no 
Havaí, em que parti-
cipa de mil manei-
ras da vida dos ho-
mens, na Nova Ze-
lândia, em Samoa.” 
(Durkheim 2012:24)

“Petites filles spartiates 
provoquant des garçons”
(Edgar Degas 1860)

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 07



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

MULHERES 
GUERREIRAS 

“Vê-se, do mesmo modo, 
com frequência, as mulhe-
res acompanharem os ho-
mens na guerra, incitá-los 
ao combate e até tomar 
uma parte bastante ativa 
neles. Em Cuba, no Daomé, 
elas são tão guerreiras 
quanto os homens e lutam 
ao lado deles. Um dos 
atributos hoje distintivos 
da mulher, a doçura, já 
não parece ter-lhe pertenci-
do primitivamente. Já em 
certas espécies animais, 
a fêmea faz-se notar 
muito mais pelo caráter 
contário.” (Durkheim 2012:23-4)

“Petites filles spartiates 
provoquant des garçons”
(Edgar Degas 1860)

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 07



  

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 06
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

DIFERENCIAÇÃO ENTRE 
MULHER 

(especialização afetiva-doméstica) 
E HOMEM 

(especialização intelectual-pública)

“Faz tempo que a mulher 
retirou-se da guerra e dos 
negócios públicos e que sua vida 
concentrou-se inteira no interior da 
família. Desde então, seu papel 
especializou-se cada vez mais. 
Hoje, entre os povos cultos, a 
mulher leva uma existência total-
mente diferente da do homem. Dir-
se-ia que as duas grandes funções 
da vida psíquica como que se disso-
ciaram, que um dos sexos mono-
polizou as funções afetivas e o 
outrro as funções intelectuais.” 

(Durkheim 2012:26)

“Petites filles spartiates 
provoquant des garçons”
(Edgar Degas 1860)
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“[E]ssas diferenças funcionais são tornadas 
materialmente sensíveis pelas diferenças 
morfológicas que determinaram. Não só a 
estatura, o peso, as formas gerais são 
muito dessemelhantes entre o homem e a 
mulher, mas o Dr Lebon demonstrou […] 
que, com o progresso da civilização, o cére-
bro dos dois sexos se diferencia cada vez 
mais. Segundo esse observador, esse hiato 
progressivo dever-se-ia, ao mesmo tempo, 
ao considerável desenvolvimento dos crâ-
nios masculinos e a um estacionamento 
ou mesmo uma regressão dos crânios 
femininos. 'Enquanto a média dos 
crânios parisienses masculinos coloca-os 
entre os maiores crânios conhecidos, a 
média dos crânios femininos coloca-os 
entre os menores crânios observados, 
bem abaixo do crânio das chinesas e 
apenas acima do crânio das mulheres da 
Nova Caledônia', diz ele.” (Durkheim 
2012:26)

Gustave
LE BON

(1841-1931)
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SUICÍDIO 
FEMININO/PRIMITIVO

“[D]o mesmo modo que […]  a 
felicidade do homem não é a da 
mulher, a das sociedades 
inferiores não poderia ser a 
nossa, e vice-versa. No entanto, 
uma não é maior que a outra.” 
(Durkheim 2012:244)

“A mulher está menos envolvi-
da que o homem no movimento 
civilizador; ela particpa menos 
deste movimento e extrai 
menos lucro; lembra mais 
certos traços das naturezas 
primitivas; por isso, ela se mata 
cerca de quatro vezes menos.” 
(Durkheim 2012:241)
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PRÓXIMAS AULAS

AULA 08 – Dia 15/04: Apresentação e discussão 
de O suicídio [1897].

AULA 09 – Dia 22/04: Apresentação e discussão 
de O suicídio [1897]. Entrega do Fichamento 3 até 
as 24h do dia 23/04.
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