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MUDANÇAS NO CRONOGRAMA DA 
DISCIPLINA

(1)
Não haverá aula no dia 22/04, em função da Aula 
Magna do Prof. Mauro de Almeida. A data de 
entrega do Fichamento 3 foi alterada para: até 
as 24h do dia 27/04.

(2)
Não haverá aula no dia 20/05, em função de  
participação na V Reunião de Antropologia da Ciência 
e da Tecnologia, na UFRGS. Será, no entanto, 
mantida a data de entrega do Fichamento 4: até 
as 24h do dia 21/05. 
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OPERAÇÃO DURKHEIM
(26/11/2012)

“Em 3 de dezembro de 2010, o policial federal Richard Fragnani de Moraes, 40, contou 
a um amigo que, dessa vez, tinha 'atingido gente grande demais' e iria depor no Ministé-
rio Público. […] Na ocasião, o policial surpreendeu promotores ao revelar que ele, chefe 
da Inteligência da PF em Campinas, vazou informações de uma operação, em andamen-
to, sobre uma quadrilha formada por agentes federais da Superintendência de São Pau-
lo. […] Fragnani deu detalhes e nomes. Na conversa, disse que tinha medo de morrer.”
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FONTE: http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/86256/Pai-da-sociologia-inspirou-nome-de-a%C3%A7%C3%A3o-da-PF.htm
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OPERAÇÃO DURKHEIM
(26/11/2012)

“Cerca de 48 horas depois do depoimento, Moraes foi 
encontrado com um tiro na cabeça em um terreno 
abandonado em Campinas [outras fontes dizem que 
ele foi encontrado dentro de seu próprio carro, numa 
rua pouco movimentada nas proximidades do 
Shopping Parque D.Pedro]. […] O depoimento do 
policial levou a PF a desencadear a Operação 
Durkheim […], que prendeu suspeitos de integrar 
uma quadrilha que espionava políticos e empresários 
e vendia informações sigilosas. […] A morte ainda é 
considerada suspeita. A Corregedoria da Polícia Civil 
considera suicídio. Já a PF ainda apura se ele 
realmente se matou. A família não fala sobre o caso.”
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OPERAÇÃO DURKHEIM
(26/11/2012)

“Até o seu depoimento, o catarinense era considerado um 
policial ficha limpa. […] Durante uma década, coordenou 
operações em toda a região. Levou para a cadeia policiais civis e 
militares envolvidos com o crime organizado. Segundo policiais, 
essa atuação levou Fragnani a colecionar inimigos. […] Ele 
evitava sair de casa nos fins de semana. Só levava a família para 
comer fora. […] Para surpresa de policiais e promotores, o 
cenário mudou em julho de 2010. […] Na ocasião, Fragnani se 
encontrou com o agente Julio César Alves da Cunha. Julio, 
lotado na Superintendência de São Paulo, perguntou ao colega 
como estava a investigação que ele fazia sobre fraudes em 
licitações praticadas por prefeituras do interior paulista e de 
Tocantins. […] Fragnani contou. […] Foram passados detalhes 
que levaram Julio e outros dois agentes a exigir do prefeito de 
Indaiatuba (SP) R$ 2 milhões para que uma investigação contra 
a prefeitura não fosse levada à frente.”
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OPERAÇÃO DURKHEIM
(26/11/2012)

“A tentativa de extorsão foi denunciada pelo prefeito ao 
Ministério Público. Os promotores, então, chamaram o 
responsável pela investigação para depor. Calmo, 
Fragnani confessou que vazou informações sobre a 
operação. […] O policial passaria aquele fim de semana 
com os três filhos. Ele os deixou mais cedo com a mãe. 
O boletim de ocorrência registra que a morte do policial 
aconteceu duas horas e meia depois. Morreu com um 
disparo da própria arma. […] Aos promotores ele havia 
feito a promessa de revelar quando "oportuno" outros 
nomes da quadrilha, caso fosse convocado 
judicialmente. […] O advogado de Julio, preso na 
Durkheim, não foi encontrado para comentar.”

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2012/12/1198322-policial-
delator-de-acao-da-pf-temia-morrer.shtml
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LANCE!Net Explica: Entenda o porquê do nome Operação Durkheim

Tradicionalmente, a Polícia Federal dá a suas operações de investigação nomes que 
se referem ao assunto investigado. No caso dessa ação na qual depôs o presidente 
da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, o nome dado foi Operação 
Durkheim, referindo-se ao intelectual francês Émile Durkheim, um dos fundadores 
da Sociologia, que escreveu o livro “O Suicídio”.

O título do livro faz alusão aos fatos que deram início à operação, em setembro de 
2011, para apurar o suicídio de um agente federal em Campinas (SP), após ele ter 
acusado companheiros de vender informações sigilosas. A investigação apontou a 
possível utilização de informações sigilosas, obtidas em operações policiais, para 
extorquir políticos, suspeitos de envolvimento em fraudes em licitações.

Émile Durkheim nasceu na cidade de Épinal, na França, em 1858, e faleceu em 
Paris em 1917. Ele escreveu o livro "O Suicídio" em 1897 tratando o assunto tido 
como psicológico como um fenômeno social, o que ajudou na criação da Sociologia. 
"Sua intenção era provar sua tese de que o suicídio é um fato social, forma de 
coerção exterior e independente do indivíduo, estabelecida em toda a sociedade e 
que, portanto, deve ser tratado como assunto sociológico", explica o site 
"www.webartigos.com".”

FONTE: http://www.lancenet.com.br/selecao/LANCENet-Explica-Entenda-Operacao-Durkheim_0_817718399.html
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Publicado originalmente 
em 1897. A segunda edição 
foi publicada em 1930 
(póstuma).
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Prefácio

Introdução

Livro I
Os fatores extra-sociais

Livro II
Causas sociais e tipos sociais

Livro III
Do suicídio como 

fenômeno social em geral
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Livro I
Os fatores extra-sociais

Capítulo I
O suicídio e os estados psicopáticos

Capítulo II
O suicídio e os estados
psicológicos normais.

A raça.
A hereditariedade

Capítulo III
O suicídio e os fatores cósmicos

Capítulo IV
A imitação
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Livro II
Causas sociais e tipos sociais

Capítulo I
Método para determiná-los

Capítulos II e III
O suicídio egoísta

Capítulo IV
O suicídio altruísta

Capítulo V
O suicídio anômico

Capítulo VI
Formas individuais dos 

diferentes tipos de suicídio
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Livro III
Do suicídio como 

fenômeno social em geral

Capítulo I
O elemento social do suicídio

Capítulo II
Relações do suicídio com os 

outros fenômenos sociais

Capítulo III
Consequências práticas
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“Há algum tempo a socio-
logia está na moda. […] 
Espera-se muito dela. No 
entanto, devemos admitir 
que os resultados obtidos 
não correspondem exata-
mente ao número de tra-
balhos publicados nem ao 
interesse em acompanhá-
los.” (Durkheim 2004:1)

Prefácio
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“A sociologia ainda não ultra-
passou a era das construções e 
das sínteses filosóficas. Em vez 
de assumir a tarefa de lançar 
luz sobre uma parcela restrita 
do campo social, ela prefere 
buscar as brilhantes generali-
dades em que todas as ques-
tões são levantadas sem que 
nenhuma seja expressamente 
tratada. Os que acreditam no 
futuro de nossa ciência 
devem empenhar-se em acabar 
com esse estado de coisas.” 
(Durkheim 2004:1-2)

Prefácio
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“Que o sociólogo, em vez de se 
comprazer em meditações 
metafísicas a propósito das 
coisas sociais, tome como obje-
tos de suas pesquisas grupos de 
fatos nitidamente circuns-
critos, que possam, de certo 
modo, ser apontados com o 
dedo, dos quais se possa dizer 
onde começam e onde termi-
nam, e atenha-se firmemente a 
eles! […] [Q]uando nos concen-
tramos dessa maneira, conse-
guimos encontrar verdadeiras 
leis que provam melhor do que 
qualquer argumentação dialéti-
ca a possibilidade da socio-
logia.” (Durkheim 2004:3)

Prefácio
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“O método sociológico, tal como 
o empregamos, baseia-se inteira-
mente no princípio fundamental de 
que os fatos sociais devem ser 
estudados como coisas, ou seja, 
como realidades exteriores ao 
indivíduo.” (Durkheim 2004:4)

“[C]oncepções que têm alguma 
base objetiva não dependem 
estritamente da personalidade de 
seu autor. Elas têm algo de im-
pessoal que faz com que outros 
possam retomá-las e continuá-las; 
elas são suscetíveis de transmissão. 
Assim, uma certa sequência tornou-
se possível no trabalho científico, e 
essa continuidade é a condição do 
progresso.” (Durkheim 2004:3)

Prefácio

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 08



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

“Ao vermos que cada povo tem uma taxa de suicídios que 
lhe é pessoal, que essa taxa é mais constante do que a da 
moralidade geral, que, se ela evolui, é segundo um 
coeficiente de aceleração próprio a cada sociedade, que 
as variações pelas quais ela passa nos diferentes momentos 
do dia, do mês, do ano não fazem mais do que reproduzir o 
ritmo da vida social; ao constatarmos que o casamento, o 
divórcio, a família, a sociedade religiosa, o exército, etc., a 
afetam segundo leis definidas das quais algumas podem 
até ser expressas sob forma numérica, renunciaremos a ver 
nesses estados e nessas instituições arranjos ideológicos sem 
virtudes e sem eficácia. Mas sentiremos que são forças 
reais, vivas e atuantes., que, pela maneira como 
determinam o indivíduo, comprovam que não dependem 
dele; pelo menos, se ele entra como elemento na 
combinação de que elas resultam, elas se impõem a ele à 
medida que se formam. Nessas condições, 
compreenderemos melhor como a sociologia pode e deve ser 
objetiva, uma vez que tem diante de si realidades tão 
definidas e tão resistentes quanto aquelas de que trata o 
psicólogo ou o biólogo.” (Durkheim 2004:6)

Prefácio
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“Ao vermos que cada povo tem uma taxa de suicídios que 
lhe é pessoal, que essa taxa é mais constante do que a da 
mor[t]alidade geral, que, se ela evolui, é segundo um 
coeficiente de aceleração próprio a cada sociedade, que 
as variações pelas quais ela passa nos diferentes momentos 
do dia, do mês, do ano não fazem mais do que reproduzir o 
ritmo da vida social; ao constatarmos que o casamento, o 
divórcio, a família, a sociedade religiosa, o exército, etc., a 
afetam segundo leis definidas das quais algumas podem 
até ser expressas sob forma numérica, renunciaremos a ver 
nesses estados e nessas instituições arranjos ideológicos sem 
virtudes e sem eficácia. Mas sentiremos que são forças 
reais, vivas e atuantes., que, pela maneira como 
determinam o indivíduo, comprovam que não dependem 
dele; pelo menos, se ele entra como elemento na 
combinação de que elas resultam, elas se impõem a ele à 
medida que se formam. Nessas condições, 
compreenderemos melhor como a sociologia pode e deve ser 
objetiva, uma vez que tem diante de si realidades tão 
definidas e tão resistentes quanto aquelas de que trata o 
psicólogo ou o biólogo.” (Durkheim 2004:6)

Prefácio
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“[O] suicídio, na situação 
em que se encontra hoje, 
é justamente uma das 
formas pelas quais se 
traduz a doença coleti-
va de que sofremos; 
por isso ele nos ajudará a 
compreendê-la.” 

(Durkheim 2004:4)

Prefácio
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“Resta-nos saldar uma dívida de re-
conhecimento dirigindo aqui nossos 
agradecimentos a […] Marcel 
Mauss, titular de filosofia […]. 
[G]raças […] [a Mauss] nos foi possí-
vel reunir os elementos necessários à 
elaboração dos quadros XXI e 
XXII, cuja importância veremos adi-
ante. Para isso foi necessário fazer 
um levantamento dos dossiês de cer-
ca de 26.000 suicidas, classificando-
os separadamente por idade, sexo, 
estado civil, presença ou ausência de 
filhos. O Sr. Mauss fez esse trabalho 
sozinho. […] Esses quadros foram 
elaborados com a ajuda de documen-
tos do Ministério da Justiça […] gen-
tilmente colocados à nossa disposi-
ção pelo sr. Tarde, chefe do serviço 
de estatística judiciária. Expressa-
mos a ele toda a nossa gratidão” 
(Durkheim 2004:7)

Agradecimentos
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A CONSTRUÇÃO DO 
FATO SOCIAL EM 

O Suicídio
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“Nossa primeira tarefa deve ser […] determinar a ordem dos fatos 
que nos propomos estudar sob o nome de suicídios. Para isso, 
iremos buscar saber se, entre os diferentes tipos de mortes, há 
alguns que têm em comum características bastante objetivas para 
poderem ser reconhecidos por qualquer observador de 
consciência [boa fé; “observateur de bonne foi”], bastante 
especiais para não serem encontrados em outra parte, mas, ao 
mesmo tempo, bastante vizinhos daqueles que geralmente se 
colocam sob o nome de suicídios, para que possamos, sem violentar 
o uso, conservar esta mesma expressão. Se os houver, reuniremos 
sob essa denominação todos os fatos, sem exceção, que 
apresentarem essas características distintivas, e isso sem nos 
preocupar se a classe formada dessa maneira não incluir todos os 
casos que comumente são chamados assim ou, ao contrário, incluir 
os que estamos habituados a chamar diferentemente. […] [O] 
importante […] é […] constituir uma categoria de objetos que, 
podendo ser rotulada sem inconveniente sob essa rubrica, seja, no 
entanto objetivamente fundamentada, isto é, corresponda a 
uma natureza determinada de coisas.” (Durkheim 2004:10-1)
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TIPOS AMBÍGUOS

● “O iconoclasta que, para conquistar os louros do martírio, comete um crime 
de lesa-majestade que ele sabe ser capital e morre pelas mãos do carrasco” 
(Durkheim 2004:11)

● “[O] alucinado que se joga de uma janela alta por acreditar que ela se 
encontra no mesmo nível do chão” (Durkheim 2004:12)

● “O soldado que corre ao encontro de uma morte certa para salvar seu 
regimento” (Durkheim 2004:13)

● “[O] industrial ou o comerciante que se matam para escapar à vergonha da 
falência” (Durkheim 2004:13)

● “[O] mártir que morre por sua fé” (Durkheim 2004:13)
● “[A] mãe que se sacrifica pelo filho” (Durkheim 2004:13)
● “Um homem que se expõe cientemente pelo outro, mas sem que um 

desfecho mortal seja certo” (Durkheim 2004:14)
● “[O] imprudente que joga intencionalmente com a morte ao mesmo tempo 

que tenta evitá-la” (Durkheim 2004:14)
● “[O] apático que, não se apegando intensamente a nada, não se dá ao 

trabalho de cuidar de sua saúde e a compromete por sua negligência” 
(Durkheim 2004:14)

● “[O] cientista que se exauriu em vigílias” (Durkheim 2004:14)
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VULGARMENTE

“[V]ulgarmente, o suicídio 
é, antes de tudo, o ato de 

desespero de um 
homem que não faz mais 

questão de viver”

CIENTIFICAMENTE

“Quando […] o 
empenho leva ao 
sacrifício certo da vida, 
é cientificamente um 
suicídio”

X

(Durkheim 2004:12)

Em outras palavras, o desespero e 
desinteresse pela vida não são 
condições necessárias ao suicídio 
cientificamente definido, mas sim a 
certeza da morte.
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INTENÇÃO

“A intenção é algo muito íntimo 
para poder ser apreendida de 

fora, a não ser por aproximações 
grosseiras. Ela se furta até mesmo 

à observação interior. Quantas 
vezes nos enganamos a 

respeito das verdadeiras razões 
que nos fazem agir!”

CONHECIMENTO DE CAUSA

“O que há de comum a todas as 
formas possíveis dessa renúncia 
suprema é o ato que a consagra 
ser realizado com conhecimen-
to de causa; é a vítima, no 
momento de agir, saber o que 
deve resultar de sua conduta, 
seja qual for a razão que a 
tenha levado a se conduzir assim.”

X

(Durkheim 2004:12-4)

Em outras palavras, o ato suicida se 
define pela sua consequência 
(morte auto-infligida) e não por sua 
intenção (desejo de morrer).
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EMBRIONÁRIO

“[E]ssas diferentes maneiras 
de agir [e.g.: do imprudente e 
do apático] não se distinguem 

dos suicídios propriamente 
ditos. […] [A] única diferença é 

que as possibilidades de 
morte são menores.”

COMPLETO

“[Q]uando a vítima, no 
momento em que 
comete o ato que deve 
dar fim a seus dias, sabe 
com toda a certeza o 
que normalmente deve 
resultar dele.”

X

(Durkheim 2004:15-6)

Em outras palavras, a certeza da 
morte (e não alguma probabilidade 
menor) é condição necessária ao 
suicídio “completo”.



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 08
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

“Chama-se suicídio todo caso de morte que resulta 
direta ou indiretamente de um ato, positivo ou 
negativo, realizado pela própria vítima e que ela 
sabia que produziria esse resultado. […] Todos os 
fatos de morte que apresentam essa particularidade 
característica distinguem-se nitidamente de todos 
os outros em que o paciente ou não é o agente de 
seu róprio falecimento, ou é apenas o agente in-
consciente. Eles se distinguem por uma caracte-
rística fácil de reconhecer, pois não é um pro-
blema insolúvel saber se o indivíduo conhecia 
previamente ou não as consequências 
naturais de sua ação.” (Durkheim 2004:14)

“Mas o fato assim definido interessará ao 
sociólogo?” (Durkheim 2004:16)
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“[S]e, em vez de enxergá-los [os suicídios] apenas 
como acontecimentos particulares, isolados uns dos 
outros e cada um exigindo um exame à parte, 
considerarmos o conjunto dos suicídios come-
tidos numa determinada sociedade durante 
uma determinada unidade de tempo, consta-
taremos que o total assim obtido não é uma simples 
soma de unidades independentes, uma coleção, mas 
que constitui por si mesmo um fato novo e sui 
generis, que tem sua unidade e sua individua-
lidade, por conseguinte sua natureza própria, e que, 
além do mais, essa natureza é eminentemente 
social. ” (Durkheim 2004:17)
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(Durkheim 2004:18)

A constância do suicídio nos 
“principais países da Europa” : 

França, Inglaterra, Dinamarca e 
Alemanha (Prússia, Saxônia e Baviera)

Mapa da Europa
em 1900

FONTE: https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist151/maps/big1900.htm
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“[P]ara uma mesma sociedade, desde 
que a observação não abranja um pe-
ríodo por demais extenso, esse núme-
ro [de suicídios] é quase invariável, 
como prova o quadro I […]. É que, 
de um ano para o seguinte, as cir-
cunstâncias em meio às quais se de-
senvolve a vida dos povos permane-
cem sensivelmente as mesmas. Às 
vezes se produzem variações mais 
importantes, mas são absolutamente 
excepcionais. Pode-se observar, aliás, 
que são sempre contemporâneas de 
alguma crise que afeta temporaria-
mente a situação social. […] Coloca-
mos entre parênteses os números que 
se referem a esses anos excepcionais. 
[…] Assim, em 1848 uma baixa 
brusca ocorreu em todos os Estados 
europeus.” (Durkheim 2004:17) (Durkheim 2004:18)



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 08
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

“Se considerarmos um intervalo de tempo mais longo, constataremos mudanças 
mais graves. Mas então elas se tornaram crônicas; atestam portanto […] que as 
características constitucionais da sociedade sofreram, no mesmo 
momento, profundas modificações. […] Subitamente, depois de uma série de 
anos em que os números oscilaram entre limites muito próximos, manifesta-se 
uma elevação que, após hesitações em sentidos contrários, se afirma, se acentua 
e, finalmente, se fixa.” (Durkheim 2004:17-9)
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“A evolução do suicídio compõe-se as-
sim de ondas de movimento, distintas e 
sucessivas, que ocorrem por ímpetos, 
desenvolvendo-se durante um tempo, de-
pois se detendo, para em seguida reco-
meçar. […] [U]ma dessas ondas se for-
mou quase em toda a Europa logo após 
os acontecimentos de 1848, ou seja, por 
volta dos anos 1850-53 [...]; uma outra 
começou na Alemanha depois da guerra 
de 1866, na França um pouco antes, por 
volta de 1860, na época que marca o a-
pogeu do governo imperial, na Inglaterra 
por volta de 1868, ou seja, depois da 
revolução comercial determinada então 
pelos tratados comerciais. Talvez deva-se 
à mesma causa o novo recrudescimento 
constatado em nosso país em 1865. 
Enfim, depois da guerra de 1870, 
iniciou-se um novo avanço que dura até 
hoje [1897] e que é mais ou menos geral 
na Europa.” (Durkheim 2004:17) (Durkheim 2004:18)
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Com “anos excepcionais” e “ondas” em destaque para França, Prússia e Inglaterra
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DEFININDO A “TAXA DE SUICÍDIO”

“Cada sociedade tem, portanto, em cada momento 
de sua história, uma disposição definida para o 
suicídio. Mede-se a intensidade relativa dessa 
disposição tomando a razão entre o número total de 
mortes voluntárias [S] [em um dado intervalo de 
tempo] e a população [total no período] [P] […]. 
Chamaremos esse dado numérico de taxa de 
mortalidade-suicídio [T] própria à sociedade 
considerada. Ele é calculado, geralmente, com 
relação a um milhão de habitantes ou a cem mil.” 
(Durkheim 2004:19-20)

 S 
P

=T
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SUICÍDIO x MORTALIDADE

“Não apenas essa taxa é constante 
durante longos períodos de tempo 
como sua invariabilidade é até maior do 
que a dos principais fenômenos 
demográficos. A mortalidade geral, 
principalmente, varia muito mais 
frequentemente de um ano para outro, 
e as variações que ela sofre são muito 
mais importantes. Para confirmá-lo, 
basta comparar, ao longo de vários 
períodos, a maneira pela qual evoluem 
os dois fenômenos. Foi o que fizemos 
no quadro II […]. Ora, dessa 
comparação resulta que, em cada 
período, a amplitude das variações 
é muito mais considerável para a 
mortalidade geral do que para os 
suicídios; ela é, em média, duas vezes 
maior.” (Durkheim 2004:20)

(Durkheim 2004:21)
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ALGO ESTRANHO...
(Durkheim 2004:21)
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SUICÍDIO x MORTALIDADE
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SUICÍDIO x MORTALIDADE
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SUICÍDIO x MORTALIDADE
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SUICÍDIO
x

MORTALIDADE

“Deixando de lado a Rússia, 
que só é européia geografi-
camente, os únicos grandes 
países da Europa em que a 
dízima mortuária se 
afasta de maneira um pouco 
marcada dos números pre-
cedentes são a Itália […] e a 
Áustria […]. A taxa de 
suicídios, ao contrário, ao 
mesmo tempo que acusa 
apenas tênues mudanças 
anuais, varia do simples ao 
dobro, ao triplo, ao quádru-
plo e até mais, conforme as 
sociedades (ver quadro 
III).” (Durkheim 2004:22-3)
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“Ela [a taxa de suicídio] é, […] num grau 
bem maior que a taxa de mortalidade, 
pessoal a cada grupo social, do qual pode 
ser vista como um índice característico. 
Está tão intimamente ligada ao que há de 
mais profundamente constitucional em ca-
da temperamento nacional, que a or-
dem em que se classificam, sob esse as-
pecto, as diferentes sociedades permanece 
quase rigorosamente a mesma em épocas 
muito diferentes. É o que prova o exame 
desse mesmo quadro.”(Durkheim 2004:23)

(Durkheim 2004:23)

SUICÍDIO x MORTALIDADE

FONTE: https://www.mtholyoke.edu/courses/rschwart/hist151/maps/big1900.htm
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“Ao longo dos três períodos comparados, o suicídio aumentou em toda 
parte; mas, nesse avanço, os diversos povos conservaram suas respectivas 
distâncias. Cada um tem um coeficiente de aceleração que lhe é próprio.” 
(Durkheim 2004:23)
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MAS SERÁ?
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MAS SERÁ?
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“A taxa de suicídios constitui, 
portanto, uma ordem de fatos única e 
determinada; isso é o que demonstram, 
ao mesmo tempo, sua permanência e sua 
variabilidade. […] Em suma, o que esses 
dados estatísticos expressam é a 
tendência ao suicídio pela qual cada 
sociedade é coletivamente afligida. […] 
Cada sociedade se predispõe a fornecer 
um contingente determinado de mortes 
voluntárias. Essa predisposição pode, 
portanto, ser objeto de um estudo 
especial, que pertende ao domínio da 
sociologia. É esse estudo que iremos 
empreender.” (Durkheim 2004:23-4)
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FONTE: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
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FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/06/1292216-para-cineasta-que-fez-filme-sobre-suicidio-da-irma-desin
formacao-leva-a-tragedia.shtml
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FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1397938-rio-grande-do-sul-lidera-estatisticas-de-suicidio-no-pais.shtml
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Do suicídio como 

fenômeno social em geral
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Livro I
Os fatores extra-sociais

Capítulo I
O suicídio e os estados psicopáticos

Capítulo II
O suicídio e os estados
psicológicos normais.

A raça.
A hereditariedade

Capítulo III
O suicídio e os fatores cósmicos

Capítulo IV
A imitação
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Livro II
Causas sociais e tipos sociais

Capítulo I
Método para determiná-los

Capítulos II e III
O suicídio egoísta

Capítulo IV
O suicídio altruísta

Capítulo V
O suicídio anômico

Capítulo VI
Formas individuais dos 

diferentes tipos de suicídio
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Livro III
Do suicídio como 

fenômeno social em geral

Capítulo I
O elemento social do suicídio

Capítulo II
Relações do suicídio com os 

outros fenômenos sociais

Capítulo III
Consequências práticas

HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 08



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

CIÊNCIA e SUICÍDIO 
(Durkheim profeta)

A CIÊNCIA É EFEITO DAS MESMAS CAUSAS 
DO SUICÍDIO (está ao lado dele), E É TAMBÉM 

O ANTÍDOTO PARA SUA MANIFESTAÇÃO 
PATOLÓGICA (por substituir a religião)

“Muito longe de ser a origem do mal, a ciência é o 
remédio, e o único, de que dispomos. […] Uma 
vez que o instinto social se dissipou, a 
inteligência é o único guia que nos resta e é por 
meio dela que devemos reconstruir uma 
consciência para nós. Por mais arriscada que seja 
a empreitada, não é permitido hesitar, pois não 
temos escoLha.” (Durkheim 2004:201)
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LIBERDADE e 
DETERMINAÇÃO

Leis sociais limitam tanto o livre-
arbítrio quanto leis físicas ou 
químicas.(Durkheim 2004:419 nota 
20)
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TAXA DE 
SUICÍDIO



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

A TAXA DE SUICÍDIO COMO ÍNDICE 
(sinal exterior visível) DO FATO SOCIAL

“Se quisermos saber de que confluências 
diversas resulta o suicídio considerado 
como fenômeno coletivo, é sob sua forma 
coletiva, isto é, através dos dados 
estatísticos que devemos abordá-lo já de 
início. Deve-se tomar diretamente como 
objeto de análise a taxa social; deve-se 
caminhar do todo para as partes.” 
(Durkheim 2004:169)
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TAXA (TRIBUTO) DE SUICÍDIOS

“[C]ada povo tem, coletivamente, uma 
tendência ao suicídio que lhe é própria e 
da qual depende a importância do 
tributo que ele paga à morte 
voluntária.” (Durkheim 2004:392)
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A REALIDADE OBJETIVA DO FATO SOCIAL

“As tendências coletivas têm uma existência que lhes é própria; 
são forças tão reais quanto as forças cósmicas, embora sejam de 
outra natureza; também agem de fora sobre o indivíduo, embora 
por outros meios. O que permite afirmar que a realidade das 
primeiras não é inferior à das segundas é o fato de ela se provar 
da mesma maneira, ou seja, pela constância de seus efeitos. […] 
[O] que importa é reconhecer sua realidade e concebê-las como 
um conjunto de energias que nos determinam a agir de fora, tal 
como fazem as energias físico-químicas cuja ação nós sofremos. 
Tanto elas são coisas sui generis, e não entidades verbais, que 
podemos medi-las, comparar sua grandeza relativa, como 
fazemos coma intensidade de correntes elétricas ou de frocos 
luminosos,. Assim, a proposição fundamental de que os fatos 
sociais são objetivos […] e que consideramos o princípio do 
método sociológico, encontra na estatística moral e sobretudo na 
do suicídio uma prova nova e particularmente demonstrativa.” 
(Durkheim 2004:398-9)
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RELIGIÃO
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SUICÍDIO e RELIGIÃO

“Observemos em primeiro 
lugar a maneira pela qual as 
diferentes confissões reli-
giosas agem sobre o 
suicídio.” (Durkheim 
2004:179)
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JUDAÍSMO < CATOLICISMO < PROTESTANTISMO

“[P]or toda parte, sem nenhuma exceção, os protestantes 
fornecem muito mais suicídios do que os fiéis de outros 
cultos. […] Quanto aos judeus, sua disposição para o 
suicídio é sempre menor […]. [...] Estando os fatos assim 
estabelecidos, como explicá-los?” (Durkheim 2004:180-2)
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LIVRE ARBÍTRIO PROTESTANTE 
FAVORECE O SUICÍDIO

“[S]e o protestantismo confere ao pensamento 
individual uma participação maior do que o 
catolicismo, é porque conta menos crenças e práticas 
comuns.” (Durkheim 2004:187)

TRADIÇÃO JUDAICA 
(unidos contra “uma animosidade geral”) 

FAVORECE A SOLIDARIEDADE SOCIAL

“O judaísmo, […] como todas as religiões inferiores, 
consiste essencialmente num corpo de práticas que 
regulamentam minuciosamente todos os detalhes da 
existência e deixam muito pouco espaço para o 
julgamento individual.” (Durkheim 2004:189)
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RELIGIÃO (hábitos automáticos)
x

LIVRE ARBÍTRIO + CIÊNCIA-EDUCAÇÃO + SUICÍDIO

“A reflexão só se desenvolve quando tem necessidade de se 
desenvolver, ou seja, quando um certo número de ideias e de 
sentimentos irrefletidos, até então suficiente para dirigir a 
condita, perde sua eficácia. Então, a relfexão intervém para 
preencher o vazio que se fez, mas que não foi ela que fez. Tal como 
se extingue na medida em que o pensamento e a ação são 
absorvidos sob forma de hábitos automáticos, a reflexão só 
desperta na medida em que os hábitos prontos se desorganizam. 
Ela só reivindica seus direitos contra a opinião comum quando 
esta já não é coum no mesmo grau” (Durkheim 2004:186-7)
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A INFLUÊNCIA BENÉFICA (profilática) DA RELIGIÃO

“Se ela [a religião] protege o homem contra o desejo de se 
destruir, não é por lhe pregar, com argumentos sui generis, o 
respeito por sua pessoa; é por ela ser uma sociedade. O que 
constitui essa sociedade é a existência de um certo número de 
crenças e de práticas, tradicionais e por conseguinte 
obrigatórias, comuns a todos os fiéis. Quanto mais 
numerosas e importantes essas situações coletivas, mais a 
comunidade religiosa é fortemente integrada; maior 
também é sua virtude de preservação. […] E é por não ter o 
mesmo grau de consistência das outras que a Igreja 
protestante não tem a mesma ação moderadora sobre o 
suicídio.” (Durkheim 2004:200)



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

COEFICIENTE DE 
PRESERVAÇÃO-AGRAVAMENTO
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COEFICIENTE DE
PRESERVAÇÃO-AGRAVAMENTO

“Por este termo designamos o número que indica 
quantas vezes, dentro de um grupo, as pessoas se 
matam menos do que num outro considerado na 
mesma idade. Assim, quando dissermos que o 
coeficiente de preservação dos casados de 25 
anos com relação aos solteiros é 3, dever-se-á 
entender que, representando-se por 1 a tendência 
ao suicídio dos casados nesse momento da vida, 
representar-se-á por 3 a dos solteiros no mesmo 
período. Naturalmente, quando o coeficiente de 
preservação se reduz a menos do que a unidade, 
ele se transforma, na realidade, num coeficiente 
de agravamento.” (Durkheim 2004:213)
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COEFICIENTE DE 
PRESERVAÇÃO-AGRAVAMENTO

(equações)

CP dos casados com relação aos solteiros = S/C
CP dos casados com relação aos viúvos = V/C
CP dos viúvos com relação aos solteiros = S/V

LEGENDA

S = número de suicídios cometidos por solteiros de sexo x e faixa etária y 
durante período z.

C = número de suicídios cometidos por casados de sexo x e faixa etária y 
durante período z.

V = número de suicídios cometidos por viúvos de sexo x e faixa etária y 
durante período z.

CP =  Coeficiente de preservação-agravamento
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FAMÍLIA
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SUICÍDIO e FAMÍLIA

“[O] estado de casamento diminui em 
cerca de metade o perigo do suicídio; ou, 
para falar mais precisamente, do celibato 
resulta um agravamento que se expressa 
pela proporção 112/69=1,6. […] Em toda 
parte, a taxa dos indivíduos casados é mais 
ou menos inferior à dos solteiros.” 
(Durkheim 2004:208)

“[A] sociedade doméstica, tal como a 
sociedade religiosa, é um potente 
preservativo contra o suicídio.” (Durkheim 
242) [menos para a mulher]
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LEIS RELATIVAS À 
ASSOCIAÇÃO FAMILIAR
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“1o Os casamentos demasiado 
precoces têm uma influência 
agravante sobre o suicídio, sobre-
tudo no que se refere aos homens.” 
(Durkheim 2004:214)

“Tudo tende a provar, portanto, que 
os casamentos prematuros determi-
nam um estado moral cuja ação é 
nociva, sobretudo para os homens.” 
(Durkheim 2004:216)
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“2o A partir de 20 anos, os casados dos 
dois sexos se beneficiam de um coefi-
ciente de preservação com relação aos 
solteiros.” (Durkheim 2004:216)

“Esse coeficiente evolui conforme a 
idade. Chega rapidamente a um má-
ximo, que ocorre entre 25 e 30 anos, na 
França, entre 30 e 40 em Oldemburgo; a 
partir desse momento, ele decresce até o 
último período da vida, quando às vezes 
se produz uma ligeira elevação.” 
(Durkheim 2004:217)
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“3o O coeficiente de preservação dos casados 
com relação aos solteiros varia de acordo 
com os sexos.” (Durkheim 2004:217)

“[O] sexo mais favorecido no estado de 
casamento varia conforme as sociedades e 
[…] o tamanho da diferença entre a taxa dos 
dois sexos varia, por sua vez, conforme a 
natureza do sexo mais favorecido.” 
(Durkheim 2004:217)

“Tal como para os casados, o coeficiente de 
preservação dos viúvos com relação aos 
solteiros varia conforme os sexos.” 
(Durkheim 2004:217)
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“4o A viuvez diminui o coeficiente dos casados dos dois 
sexos, porém, no mais das vezes, não o suprime 
completamente. Os viúvos matam-se mais do que os 
indivíduos casados, mas, de modo geral, menos do que os 
solteiros.” (Durkheim 2004:217)

“Numa mesma sociedade, a tendência ao suicídio, no estado de 
viuvez, é, para cada sexo, função da tendência ao suicídio que o 
mesmo sexo tem no estado de casamento. […] Assim, seja qual 
for o sexo favorecido, a viuvez segue regularmente o 
casamento. […] Não há nenhum exagero, portanto, em dizer que 
a disposição dos viúvos para o suicídio é função da disposição 
correspondente dos indivíduos casados; em outros termos, a 
primeira é, em parte, consequência da segunda. […] Digam-me 
como, numa dada sociedade, o casamento e a vida de família 
afetam homens e mulheres, eu lhes direi o que é a viuvez para 
uns e para os outros.” (Durkheim 2004:236, 239-40)
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“Estando os fatos assim estabelecidos, 
cabe-nos tentar explicá-los.” 

(Durkheim 2004:218)
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DISTINGUINDO DUAS ASSOCIAÇÕES QUE 
COMPÕEM A FAMÍLIA (o casal e os filhos) E 

ATRIBUINDO A APENAS UMA DELAS (filhos) A 
INFLUÊNCIA BENÉFICA

“[H]á o grupo conjugal por um lado, o grupo familiar 
propriamente dito por outro. Essas duas sociedades não têm 
nem as mesmas origens, nem a mesma natureza, nem, por 
conseguinte, segundo tudo indica, os mesmos efeitos. Uma 
deriva de um contrato e de afinidades eletivas, a outra de um 
fenômeno natural, a consanguinidade; a primeira liga dois 
membros de uma mesma geração, a segunda liga uma geração à 
seguinte; esta é tão antiga quanto a humanidade, aquela só se 
organizou numa época bastante tardia. Uma vez que diferem a 
tal ponto, não é certo a priori que ambas concorram para 
produzir o fato que estamos tentando compreender. Em todo 
caso, se uma e outra contribuem para ele, não pode ser da 
mesma maneira nem, provavelmente, na mesma medida.” 
(Durkheim 2004:224-5)
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DISTINGUINDO DUAS ASSOCIAÇÕES QUE COMPÕEM A 
FAMÍLIA (o casal e os filhos) E ATRIBUINDO A APENAS UMA 

DELAS (filhos) A INFLUÊNCIA BENÉFICA

● CASAMENTOS FECUNDOS GERAM MAIOR CP (especialmente 
para mulheres, que se beneficiam menos que os homens do casamento)

● FILHOS GERAM MAIOR CP PARA V MULHERES DO QUE 
HOMENS

“Assim, a imunidade dos indivíduos casados deve-se, inteiramente para 
um sexo e na maior parte para o outro, à ação não da sociedade conjugal, 
mas da sociedade familiar.” (Durkheim 2004:230)

“[O] fator essencial da imunidade das pessoas casadas é a família, ou seja, 
o grupo completo formado pelos pais e filhos. […] [A] sociedade 
doméstica, tal como a sociedade religiosa, é um potente preservativo 
contra o suicídio. […] Essa preservação é até tanto mais completa quanto 
mais densa é a família, ou seja, quanto maior o número de seus 
elementos.” (Durkheim 2004:242)
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DENSIDADE 
DINÂMICA
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A INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DINÂMICA

“Acontece que, de fato, a densidade de um grupo não pode baixar 
sem que sua vitalidade diminua. Se os sentimentos coletivos têm 
uma energia particular, é porque a força com que cada 
consciência individual os experimenta repercute sobre todas as 
outras, e vice-versa. A intensidade que eles atingem depende, 
portanto, do número de consciências que os experimentam em 
comum. Por isso, quanto maior é uma multidão, mais as paixões 
que se desencadeiam nela são suscetíveis de ser violentas.” 
(Durkheim 2004:248)

“Geralmente, definimos a densidade de um grupo em função, não do 
número absoluto dos indivíduos associados (isso é, antes, o que 
chamamos de volume), mas do número de indivíduos que, em igual 
volume, mantêm relações efetivas […]. Mas, no caso da família, a distinção 
entre o volume e a densidade não tem interesse, porque, por causa das 
pequenas dimensões do grupo, todos os indivíduos associados mantêm 
relações efetivas.” (Durkheim 2004:249 nota 35)
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A INFLUÊNCIA DA DENSIDADE DINÂMICA

“Numa sociedade suficientemente densa, essa circulação é 
ininterrupta; pois sempre há unidades sociais em contato, ao 
passo que, se elas são raras, suas relações só podem ser 
intermitentes, e há momentos em que a vida comum fica 
suspensa. Também, quando a família é pouco extensa, sempre 
há poucos pais juntos; a vida doméstica, portanto, é frouxa e há 
momentos em que a casa fica deserta. […] Mas dizer que um 
grupo tem uma vida comum menor do que um outro é dizer 
também que ele é menos fortemente integrado; pois o 
estado de integração de um agregado social apenas reflete a 
intensidade da vida coletiva que circula nele. Ele é tanto mais 
unido e tanto mais resistente quanto mais ativo e contínuo é o 
intercâmbio entre seus membros. A conclusão à qual tínhamos 
chegado pode, então, ser complementada assim: sendo a 
família um preservativo potente contra o suicídio, ela o é tanto 
melhor quanto mais fortemente é constituída.” (Durkheim 
2004:249) 
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A INFLUÊNCIA BENÉFICA DE 
COMOÇÕES SOCIAIS 

(crises passionais)

“[A]s grandes comoções sociais, assim como as grandes 
guerras, avivam os sentimentos coletivos, estimulam o 
espírito de partido e o patriorismo, a fé política e a fé 
nacional, e, concentrando as atividades com vistas a 
um mesmo objetivo, determinam, pelo menos por 
algum tempo, uma integração mais forte da 
sociedade. Não é à crise que se deve a influência 
salutar cuja existência acabamos de estabelecer, mas às 
lutas causadas por essa crise. Como elas obrigam os 
homens a se aproximar para enfrentar o perigo 
comum, o indivíduo pensa menos em si e mais 
na coisa comum.” (Durkheim 2004:257) 



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

O SUICÍDIO EGOÍSTA
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O EGOÍSMO (desagregação social) COMO CAUSA DE 
SUICÍDIO

APÓS ESTABELECER QUE “o suicídio varia em razão inversa ao 
grau de integração da[s] sociedade[s]” RELIGIOSA, DOMÉSTICA E 

POLÍTICA, DURKHEIM CONCLUI QUE ELAS TÊM “influência 
moderadora” COMUM:

“Chegamos portanto à seguinte conclusão geral: o suicídio varia na 
razão inversa do grau de integração dos grupos sociais de que o 
indivíduo faz parte.” (Durkheim 2004:258) 

“[N]a medida em que o crente duvida, ou seja, sente-se menos 
solidário da confissão religiosa de que participa e se emancipa dela, 
na medida em que a família e a cidade tornam-se estranhas ao 
indivíduo, ele se torna um mistério para si mesmo, e então não pode 
escapar à pergunta irritante e angustiante: para que?” (Durkheim 
2004:263)
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O EGOÍSMO (desagregação social) 
COMO CAUSA DE SUICÍDIO

“Esse tipo de suicídio, portanto, bem merece o nome 
que lhe demos. O egoísmo não é apenas um fator 
auxiliar dele; é sua causa geradora. Se, nesse caso, o 
vínculo que liga o homem à vida se solta, é 
porque o próprio vínculo que o liga à sociedade se 
afrouxou. Quanto aos incidentes da vida privada, que 
parecem inspirar imediatamente o suicídio e que 
passam por ser suas condiçõess determinantes, na 
realidade são apenas causas ocasionais. Se o 
indivíduo cede ao menor choque das circunstâncias, é 
porque o estado em que a sociedade se encontra fez 
dele uma vítima sob medida para o suicídio. […] Vários 
fatos confirmam essa explicação.” (Durkheim 
2004:266-7)
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FATOS...

“A criança”, “o velho” e “o animal” “se bastam 
mais” (Durkheim 2004:267)

Integrantes de “sociedades inferiores”, “muito 
simples”, “precisam de pouca coisa para se 
satisfazer.” (Durkheim 2004:267)

“[A] mulher consegue viver isolada mais 
facilmente do que o homem. […] A mulher só tem 
muito poucos desejos voltados para esse aspecto 
[social], e ela os satisfaz com pouca coisa. […] O 
homem, ao contrário,  […] transborda […]  cada vez 
mais esses contextos arcaicos […] [,] é um ser social 
mais complexo” (Durkheim 2004:268)
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O SUICÍDIO ALTRUÍSTA



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

SUICÍDIO EGOÍSTA

Individuação excessiva (p.268, 275)

Desligamento da sociedade (p.268)

A sociedade se contenta em falar ao 
indivíduo uma linguagem que o 
desliga da existência; ela sugere ou 
no máximo aconselha (p.273)

A sociedade, desagregada, deixa o 
indivíduo lhe escapar (p.275)

O egoísta vive sua vida pessoal e só 
obedece a si mesmo (p.275)

Solidário à ética refinada das nações 
mais cultas que tanto exalta a 
personalidade humana, que ela não 
pode mais se subordinar a nada 
(p.283)

SUICÍDIO ALTRUÍSTA

Individuação insuficiente (p.268, 275)

Integração social excessiva (p.268)

A sociedade prescreve formalmente ao 
indivíduo abandonar sua vida; obriga e 

determina as condições e as circunstâncias 
que tornam essa obrigação exigível. (p.273)

A sociedade mantém o indivíduo 
demasiado estritamente sob sua 

dependência (p.275)

O altruísta não se pertence, se confunde 
com outra coisa que não ele, o pólo de sua 
conduta está situado fora dele, em um dos 

grupos de que faz parte (p.275)

Ligado à moral brutal dos povos primitivos 
que não dá valor a nada que interesse 

apenas ao indivíduo (p.283)

X
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SUICÍDIO EGOÍSTA

O egoísta é triste pois não vê 
nada real no mundo a não ser o 
indivíduo; ele se desliga da vida 
pois, não percebendo nenhum 
objetivo ao qual se possa agarrar, 
sente-se inútil e sem razão de 
ser; sua melancolia é constituída 
por um sentimento de lassidão 
incurável e de sombrio 
abatimento, ela exprime um 
esmorecimento completo da 
atividade, que, não podendo ser 
empregada de maneira útil, 
desmorona. (p.281)

SUICÍDIO ALTRUÍSTA

O altruísta imoderado é triste 
pois o indivíduo lhe parece 

destituído de toda realidade; ele 
se desliga da vida porque tem 
um objetivo situado fora dela; 

sua melancolia é constituída de 
esperança, entusiasmo, ímpeto, 
fé, atos de grande energia, pois 

está ligada justamente ao fato 
de, além desta vida, 

vislumbrarem-se mais belas 
perspectivas.  (p.281)

 

X
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SOLIDARIEDADE MECÂNICA e 
SUICÍDIO ALTRUÍSTA OBRIGATÓRIO

“Para que o indivíduo tenha tão pouco espaço na vida coletiva, é preciso 
que ele seja quase totalmente absorvido no grupo e, por conseguinte, que 
este seja muito fortemente integrado. Para que as partes tenham tão 
pouca existência própria, é preciso que o todo forme uma massa 
compacta e contínua. […] Como elas incluem apenas um pequeno 
número de elementos, todo o mundo, nessas sociedades, vive a mesma 
vida; tudo é comum a todos: ideias, sentimentos, ocupações. Ao mesmo 
tempo, sempre porque o grupo é pequeno, ele está próximo de cada um e 
pode, assim, não perder ninguém de vista; o resultado é que a vigilância 
coletiva é permanente, estende-se a todos e previne mais facilmente 
as divergências. Ao indivíduo, portanto, faltam os meios para constituir 
para si um meio especial, a cujo abrigo ele possa desenvolver sua 
natureza e construir-se uma fisionomia que seja só sua. […] É natural, 
então, que ele esteja menos protegido contra as exigências coletivas e 
que a sociedade não hesite em lhe solicitar, pela menor razão, que dê fim 
a uma vida a que ela dá tão pouco valor.” (Durkheim 2004:274-5) 
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SUICÍDIO ALTRUÍSTA PARA ALÉM 
DA SOLIDARIEDADE MECÂNICA

EXCEÇÕES
Mártires que morrem por uma causa social (religiosa, política)

Fervor religioso-político suicidógena.
Suicídio como reação à humilhação 

Suicídio como reação à vergonha

REGRA
Suicídio militar (tende a diminuir)
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OS 3 SUB-TIPOS DE 
SUICÍDIO ALTRUÍSTA

OBRIGATÓRIO: morte imposta pela 
sociedade (cf. Durkheim 2004:270-5)

FACULTATIVO: morte premiada (mas 
não imposta) pela sociedade (cf. 
Durkheim 2004:276-8)

AGUDO: morte auto-imposta por 
convicção social (cf. Durkheim 
2004:278-80)
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O SUICÍDIO ANÔMICO
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A REGULAÇÃO SOCIAL

“Só a sociedade, seja diretamente e em seu conjunto, seja 
por intermédio de um de seus órgãos, está em condições de 
desempenhar esse papel moderador, pois ela é o único 
poder moral superior ao indivíduo, e cuja superioridade 
este último aceita. Só ela, também, pode apreciar o prêmio 
a ser oferecido em perspectiva a cada ordem de 
funcionários, atendendo ao interesse comum. […] E, com 
efeito, em cada momento da história há na consciência 
moral das sociedades um sentimento obscuro do quanto 
valem, respectivamente, os diferentes serviços sociais, da 
remuneração relativa devida a cada um deles e, por 
conseguinte, da medida de conforto que convém à média 
dos trabalhadores de cada profissão. As diferentes funções 
são como que hierarquizadas na opinião e um certo 
coeficiente de bem-estar é atribuído a cada uma conforme o 
lugar que ocupa na hierarquia.” (Durkheim 2004:315-6)
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REGULAÇÃO SOCIAL DE DONS NATURAIS

“[S]empre subsistirá uma hereditariedade, a de 
nossos dons naturais. A inteligência, o gosto, o 
valor científico, artístico, literário, industrial, a 
coragem, a habilidade manual são forças que cada um 
de nós recebe ao nascer […]. Portanto, será preciso 
ainda uma disciplina moral para fazer com que 
aqueles que a natureza favoreceu menos aceitem a 
mínima situação que devem ao acaso de seu 
nascimento. Chegar-se-á a reivindicar que a 
distribuição seja igual para todos e que nenhuma 
vantagem seja dada aos mais úteis e aos mais 
merecedores? Mas então seria necessária uma outra 
disciplina energética para fazer com que estes últimos 
aceitassem um tratamento simplesmente igual ao 
dos medíocres e incapazes.” (Durkheim 2004:318-9)
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SAÚDE COMO DOCILIDADE

“Sob essa pressão, cada um, em sua esfera, percebe 
vagamente o ponto extremo ao qual podem chegar 
seus apetites e não aspira a nada além. Se, pelo 
menos, é respeitador da regra e dócil à 
autoridade coletiva, ou seja, se tem uma 
constituição moral sadia, ele sente que não deve 
exigir mais. Assim, está marcado um fim e um termo 
para as paixões. […] Cada um, pelo menos em geral, 
está então em harmonia com sua condição e só 
deseja o que pode esperar legitimamente como preço 
normal de sua atividade. […] O trabalhador não 
estará em harmonia com sua situação social se não 
estiver convencido de que é a que deve ter. Caso sinta 
que tem direito a uma situação diferente, a que tem 
não poderá satisfazê-lo.” (Durkheim 2004:317-8)
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ANOMIA = AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO

“[A] sociedade não é apenas um objeto que atrai 
para si, com intensidade desigual, os sentimentos e 
a atividade dos indivíduos [como vimos no caso dos 
suicídios egoísta e altruísta]. Também é um poder 
que os regula[, como veremos no caso do suicídio 
anômico].” (Durkheim 2004:303)

SUICÍDIOS EGOÍSTA e ALTRUÍSTA se distinguem 
do ANÔMICO pois aqueles envolvem diferentes 
MORALIDADES (egoísta e altruísta), ao passo que 
este envolve a AUSÊNCIA DE MORALIDADE.
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FORTES VARIAÇÕES ECONÔMICAS 
(crise ou euforia)

“Se […] as crises industriais ou financeiras 
aumentam os suicídios, não é por 
empobrecerem, uma vez que crises de 
prosperidade têm o mesmo resultado; é por 
serem crises, ou seja, perturbações da 
ordem coletiva. Toda ruptura de 
equilíbrio, mesmo que resulte em maior 
abastança e aumento da vitalidade geral, 
impele à morte voluntária. Todas as vezes que 
se produzem graves rearranjos no corpo 
social, sejam eles devidos a um súbito 
movimento de crescimento ou a um 
cataclismo inesperado, o homem se mata mais 
facilmente. Como isso é possível?” (Durkheim 
2004:311)
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ANOMIA e 
MATURAÇÃO SEXUAL 
(não vale para mulheres)

“2o […] [D]e 20 a 45 anos a taxa de 
suicídios de solteiros [homens, mas 
não mulheres] cresce muito mais 
depressa que depois.” (Durkheim 
2004:351)
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DIVÓRCIO
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O CASADO (o regulado)

“Com efeito, o que é o casamento? Uma 
regulamentação das relações entre os sexos […]. 
Ele regula toda essa vida passional, e o casamento 
monogâmico mais estritamente do que qualquer 
outro. Pois, obrigando o homem a se ligar a uma só 
mulher, sempre a mesma, ele atribui à necessidade 
de amar um objeto rigorosamente definido, e fecha o 
horizonte. […] É essa determinação que constitui o 
estado de equilíbrio moral de que o homem 
casado se beneficia. […] A disciplina salutar à 
qual é submetido faz com que deva encontrar a 
felicidade em sua condição e, por isso mesmo, 
fornece-lhe os meios para isso.” (Durkheim 
2004:345-6)
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O SOLTEIRO (o anômico)

“A situação do solteiro é completamente 
diferente. Como pode legitimamente ligar-
se a quem lhe apraz, ele aspira a tudo e 
nada o satisfaz. […] A incerteza do 
futuro, aliada à sua própria indeter-
minação, condena-o portanto a uma 
eterna mobilidade. De tudo isso resulta 
um estado de perturbação, de agitação 
e de insatisfação, que aumenta neces-
sariamente as possibilidades de suicídio.” 
(Durkheim 2004:346-7)
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O DIVORCIADO (o anômico)

“Ora, o divórcio implica um 
enfraquecimento da regulamentação 
matrimonial. […] O limite que [o 
casamento] colocava ao desejo já não tem a 
mesma fixidez; podendo ser mais 
facilmente abalado e deslocado, esse limite 
contém a paixão menos energicamente e 
esta, consequentemente, tende mais a se 
expandir para além dele. Resigna-se com 
menos facilidade à condição que lhe é 
imposta.” (Durkheim 2004:347)
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DIVÓRCIO e ANOMIA CONJUGAL

“Assim, é a situação de anomia 
conjugal, produzida pela instituição do 
divórcio, que explica o desenvolvimento 
paralelo dos divórcios e dos suicídios. Por 
conseguinte, os suicídios de homens 
casados que, em países em que há muitos 
divórcios, aumentam o número de 
mortes voluntárias, constituem uma 
variedade do suicídio anômico.” 
(Durkheim 2004:347)
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DIVÓRCIO e o CF 
DAS MULHERES

“O casamento favorece 
tanto mais a mulher do 
ponto de vista do suicídio 
quanto o divórcio é mais 
praticado, e vice-versa.” 
(Durkheim 2004:342-3)
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DIVÓRCIO (total)
x

SEPARAÇÃO (parcial)

“1o […] [O]s divorciados 
devem ter uma disposição [ao 
suicídio] bem superior à dos 
separados.” (Durkheim 
2004:350)
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POBREZA



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

POBREZA COMO FATOR ANTI-SUICÍDIO

“Pode-se até dizer que a miséria protege. Nos 
diferentes departamentos franceses, os suicídios são 
tanto mais numerosos quanto mais há pessoas que 
vivem de rendas.” (Durkheim 2004:309)

“Se a pobreza protege contra o suicídio, é porque, por 
si mesma, ela constitui um freio. […] [Q]uanto 
menos possuímos, menos somos levados a ampliar 
sem limites o círculo de nossas necessidades. […] A 
riqueza, ao contrário, pelos poderes que confere, nos 
dá a ilusão de que só dependemos de nós mesmos. 
[…] Ora, quanto menos nos sentimos limitados, mais 
qualquer limitação parece insuportável.” (Durkheim 
2004:323)
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POBREZA COMO FATOR ANTI-SUICÍDIO

“[S]ão os mais afortunados que sofrem mais. [...] 
As classes inferiores pelo menos têm o 
horizonte limitado por aqueles que se 
sobrepõem a elas e, por isso mesmo, seus desejos 
são mais definidos. Mas os que acima de si só 
têm o vazio perdem-se nele quase 
necessiariamente, quando não há força que os 
segure.” (Durkheim 2004:328)

“Nas épocas e nas classes em que a vida é menos 
dura as pessoas se desfazem dela mais 
facilmente.” (Durkheim 2004:382)
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SUICÍDIO e 
HOMICÍDIO
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5 LEIS RELATIVAS À RELAÇÃO ENTRE 
SUICÍDIO E HOMICÍDIO

“2o […] [O]nde o homicídio é muito desenvolvido, ele confere uma 
espécie de imunidade contra o suicídio.” (Durkheim 2004:456)

“3o […] [A]s guerras têm uma influência depressora sobre a marcha do 
suicídio [, mas o oposto ocorre com os homicídios]” (Durkheim 
2004:457)

“4o O suicídio é muito mais urbano do que rural. O contrário ocorre 
com o homicídio.” (Durkheim 2004:459)

“5o Vimos que o catolicismo diminui a tendência ao suicídio, ao passo 
que o protestantismo a aumenta. Inversamente, os homicídios são 
muito mais frequentes nos países católicos do que entre os povos 
protestantes” (Durkheim 2004:459)

“6o Finalmente, enquanto a vida de família tem uma ação moderadora 
sobre o suicídio, ela antes estimula o homicídio.” (Durkheim 2004:461)
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OS TIPOS DE SUICÍDIOS e o HOMICÍDIO

“Em resumo, portanto, ora o suicídio coexiste com 
o homicídio, ora eles se excluem mutuamente; ora 
ambos reagem da mesma maneira sob a influência 
das mesmas condições, ora reagem em sentido 
contrário, e os casos de antagonismo são os mais 
numerosos. Como explicar esses fatos, 
aparentemente contraditórios? […] A única maneira 
de conciliá-los é admitir que há espécies 
diferentes de suicídios, das quais umas têm um 
certo parentesco com o homicídio, ao passo que as 
outras lhe são adversas. […] O suicídio que varia 
com o homicídio e o que varia em sentido inverso 
não podem ser de mesma natureza.” (Durkheim 
2004:462)
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OS TRÊS TIPOS DE SUICÍDIOS 
e o HOMICÍDIO

“O suicídio egoísta e o homicídio decorrem […] de 
causas antagônicas, e, por conseguinte, é 
impossível que um possa se desenvolver à vontade 
onde outro é próspero. […] Ao contrário, […] o 
suicídio altruísta e o homicídio podem caminhar 
paralelamente, pois dependem de condições que só 
diferem em grau. […] Deve haver […] uma outra 
forma de suicídio, mais moderna, suscetível 
também de se combinar com o homicídio. […] É o 
suicídio anômico.” (Durkheim 2004:464-5)
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FORMAS INDIVIDUAIS 
DOS DIFERENTES 

TIPOS DE SUICÍDIOS
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PROLONGAMENTOS INDIVIDUAIS
DE CAUSAS SOCIAIS

“Na realidade, há tipos muito diferentes de 
suicidas, e essas diferenças são perceptíveis na 
maneira pela qual o suicídio é cometido. 
Podemos assim classificar atos e agentes num 
certo número de espécies: ora, essas espécies 
correspondem, em suas características 
essenciais, aos tipos de suicídios que 
constituímos anteriormente conforme a 
natureza das causas sociais de que eles 
dependem. Elas são como que o 
prolongamento dessas causas no interior 
dos indivíduos.” (Durkheim 2004:368)
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CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA E MORFOLÓGICA 
DOS TIPOS SOCIAIS DE SUICÍDIO

“Estas são as características gerais do suicídio, ou seja, as 
que resultam imediatamente de causas sociais. 
Individualizando-se nos casos particulares, elas 
adquirem nuances variadas, conforme o temperamento 
pessoal da vítima e as circunstâncias especiais em que se 
encontra. Mas, sob a diversidade das combinações que se 
produzem assim, podemos sempre identificar estas 
formas fundamentais.” (Durkheim 2004:378)
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PREFERÊNCIAS NACIONAIS

“[C]ada povo tem seu tipo de morte preferido” 
(Durkheim 2004:374)

FRANÇA: Estrangulamento e enforcamento

PRÚSSIA: Estrangulamento e enforcamento

INGLATERRA: Estrangulamento e enforcamento; 
afogamento

ITÁLIA: Afogamento e armas de fogo

(Durkheim 2004:373; Quadro XXX)
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A CAUSA e o MEIO do SUICÍDIO

“[N]ão se pode estabelecer nenhuma relação 
enter os tipos de suicídios que distinguimos e os 
modos de execução mais comuns.” (Durkheim 
2004:375)

“As causas que levam o homem a se matar 
não são, portanto, as que o fazem resolver se 
matar de uma maneira de preferência a outra. Os 
motivos que estabelecem sua escolha são 
de natureza totalmente diferente.” (Durkheim 
2004:375)

“A morte escolhida pelo suicida é, portanto, 
um fenômeno inteiramente estranho à própria 
natureza do suicídio.” (Durkheim 2004:377)
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O PAPEL DOS FATORES INDIVIDUAIS 
NA GÊNESE DO SUICÍDIO

“Em resumo, como a sociedade faz o indivíduo em 
grande parte, ela o faz, na mesma medida, à sua 
imagem. A matéria de que precisa, portanto, não lhe 
pode faltar, pois ela a preparou, por assim dizer, com 
as próprias mãos. […] Se, em um mesmo meio moral 
[…], determinados indivíduos são afetados e outros 
não, sem dúvida é porque, pelo menos em geral, a 
constituição mental dos primeiros, tal como a 
fizeram a natureza e os acontecimentos, oferece 
menos resistência à corrente suicidógena. Mas, 
embora essas condições possam contribuir para 
determinar os indivíduos particulares em 
quem essa corrente se incorpora, não é delas 
que dependem as suas características distintivas nem 
sua intensidade.” (Durkheim 2004:417)
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RELAÇÕES 
ENTRE OS TIPOS
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SÍNTESE DOS 3 TIPOS DE SUICÍDIO

“O suicídio egoísta tem como causa os 
homens já não perceberem razão de ser na 
vida; [no] suicídio altruísta, essa razão lhes 
parece estar fora da própria vida; o terceiro 
tipo de suicídio […] tem como causa o fato de 
sua atividade se desregrar e eles sofrerem 
com isso. Por sua origem, daremos a essa 
última espécie o nome de suicídio 
anômico.” (Durkheim 2004:328-9)
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O QUARTO TIPO DE SUICÍDIO
(fatalista)

“[H]á um tipo de suicídio que se opõe ao suicídio anômico, tal como o 
suicídio egoísta e o suicídio altruísta opõem-se um ao outro. É aquele que 
resulta de um excesso de regulamentação, aquele cometido pelos 
indivíduos cojo futuro está implacavelmente barrado, cujas paixões são 
violentamente reprimidas por uma disciplina opressiva. É o suicídio dos 
homens casados muito jovens, da mulher casada sem filhos. Para 
completar, deveríamos portanto constituir um quarto tipo de suicídio. 
Mas ele tem tão pouca importância hoje e, além dos casos que acabamos 
de citar, é tão difícil encontrar exemplos, que nos parece inútil nos deter 
nele. Contudo, pode ser que tenha interesse histórico. É a esse tipo que 
pertencem os suicídios de escravos, […] todos aqueles, em suma, que 
podem ser atribuídos às intemperanças do despotismo material ou 
moral. Para evidenciar esse caráter inevitável e inflexível da regra 
segundo a qual nada se pode fazer, e por oposição à expressão anomia 
que acabamos de empregar, poderíamos chamá-lo de suicídio fatalista.” 
(Durkheim 2004:353 nota 29)
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SUICÍDIOS EGOÍSTA e ANÔMICO

SE PARECEM POIS 
● “ambos provêm do fato de a sociedade não estar 

suficientemente presente para os indivíduos” 
(Durkheim 2004:329)

SE DISTINGUEM POIS 
● O EGOÍSTA não sente a presença da sociedade 

pois esta o constituiu como indivíduo 
excessivamente autônomo que não vê mais 
sentido nela (típico em carreiras intelectuais)

● O ANÔMICO não sente a presença da sociedade 
pois esta já não tem força para regular suas 
ações-paixões (típico no mundo industrial ou 
comercial)

(Durkheim 2004:329)
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MANIFESTAÇÕES INDIVIDUAIS DOS SUICÍDIOS 
EGOÍSTA, ALTRUÍSTA e ANÔMICO

“O que distingue o egoísta que se mata é uma depressão 
geral, que se manifesta seja por um langor melancólico, 
seja pela indiferença epicuréia. O suicídio altruísta, ao 
contrário, por ter como origem um sentimento violento, 
sempre é acompanhado de uma certa demonstração de 
energia.” (Durkheim 2004:363)

“Enfim, há um terceiro tipo de suicidas que se opõem 
tanto aos primeiros, na medida em que seu ato é 
essencialmente passional, como aos segundos, na medida 
em que a paixão que os inspira e que domina a cena final é 
de natureza totalmente diferente. Não é o entusiasmo, a fé 
religiosa, moral ou política, nem qualquer das virtudes 
militares; é a cólera e tudo o que em geral acompanha a 
decepção.” (Durkheim 2004:365)
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EGOÍSTA x ANÔMICO
(manifestações individuais)

“Naquele [suicídio egoísta], a 
inteligência racional é atingida e se 
hiperatrofia além da medida; neste 
[suicídio anômico], é a sensibilidade que 
se superexcita e se desregula. Em um, o 
pensamento, de tanto se voltar sobre si 
mesmo, já não tem objeto; no outro, a 
paixão, não reconhecendo mais limites, 
não tem mais objetivo. O primeiro 
perde-se no infinito do sonho; o 
segundo, no infinito do desejo.” 
(Durkheim 2004:368)
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MANIFESTAÇÕES INDIVIDUAIS 
DE ESPÉCIES COMPOSTAS

● SUICÍDIO EGOÍSTA-ANÔMICO: “Assim se produzem 
suicídios mistos, em que o desânimo se alterna com a agitação, o 
sonho com a ação, os arroubos do desejo com as meditações da 
melancolia.” (Durkheim 2004:370)

● SUICÍDIO ANÔMICO-ALTRUÍSTA: “As duas causas agem na 
mesma direção. Elas resultam em suicídios quando ou a exaltação 
passional ou a firmeza corajosa do suicídio altruísta se aliam ao 
desvario exasperado produzido pela anomia.” (Durkheim 
2004:371)

● SUICÍDIO EGOÍSTA-ALTRUÍSTA: “[I]ndivíduos que, ao 
mesmo tempo que sofrem a influência desse estado geral de 
egoísmo, aspiram a outra coisa. […] Vivem, assim, uma existência 
dupla e contráditória: individualistas quanto a tudo o que diz 
respeito ao mundo real, são de um altruísmo imoderado no que 
concerne a esse objeto ideal. Ora, ambas as disposições levam ao 
suicídio.” (Durkheim 2004:371)
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O FATO DA 
ASSOCIAÇÃO
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
(criação, transformação)

“A associação […] é um fator ativo que 
produz efeitos especiais. Ora, ela é por 
si mesma algo novo. Quando 
consciências, em vez de permanecerem 
isoladas umas das outras, se agrupam e se 
combinam, há alguma coisa que muda 
no mundo.” (Durkheim 2004:399-400)
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
(nunca acaba)

“[Não] admitimos que haja um ponto preciso 
em que termina o individual e começa o reino 
social. A associação não se estabelece de uma 
só vez e não produz seus efeitos de uma só 
vez; para isso ela precisa de tempo e, por 
conseguinte, há momentos em que a 
realidade fica indefinida. Assim, passa-se 
sem hiato de uma ordem de fatos a outra; 
mas isso não é razão para não as distinguir.” 
(Durkheim 2004:403 nota 11)
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O FATO DA ASSOCIAÇÃO
(ontologia relacional)

“Esse substrato [a sociedade] nada tem de 
substancial nem de ontológico, uma vez que não 
é nada mais do que um todo composto de 
partes. Mas não deixa de ser tão real quanto os 
elementos que o compõe, pois eles são 
constituídos da mesma maneira. Também eles 
são compostos, Com efeito, sabe-se hoje que o 
eu é a resultante de uma multiplicidade de 
consciências sem eu; que cada uma dessas 
consciências elentares é, por sua vez, o produto 
de unidades vitais sem consciência, assim como 
cada  unidade vital se deve a uma associação de 
partículas inanimadas.” (Durkheim 2004:412)
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A MATERIALIZAÇÃO DO FATO SOCIAL

“O fato social às vezes se materializa a ponto de se 
tornar um elemento do mundo exterior. Por exemplo, 
um determinado tipo de arquitetura é um fenômeno 
social; ora, ele se concretiza em parte em casas, 
edifícios de todo tipo, que, uma vez construídos, 
tornam-se realidades autônomas, independentes dos 
indivíduos. O mesmo ocorre com as vias de 
comunicação e de transporte, com os 
instrumentos e as máquinas empregados na 
indústria ou na vida privada e que exprimem as 
condições da técnica em cada momento da história, da 
linguagem escrita, etc. A vida social, que desse modo 
como que se cristalizou e se fixou suportes materiais, 
encontra-se por isso mesmo exteriorizada, e é de fora 
que ela age sobre nós.” (Durkheim 2004:404)



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

CORRENTES 
SUICIDÓGENAS
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CORRENTES SUICIDÓGENAS
(objeto indireto da sociologia)

“Há toda uma vida coletiva que fica em liberdade; todos os tipos de 
corrrentes vão, vêm, circulam em todas as direções, se cruzam e se misturam 
de mil maneiras diferentes e, justamente por estarem em eterna situação de 
mobilidade, não chegam a se estabelecer sob forma objetiva. […] E todos 
esses movimentos, todos esses fluxos e refluxos ocorrem sem que os 
preceitos cardinais do direito e da moral, imobilizados por suas formas 
hieráticas, sejam sequer modificados. Aliás, esses próprios preceitos apenas 
exprimem toda uma vida subjacente de que eles fazem parte; resultam 
dela mas não a suprimem. Na base de todas essas máximas há 
sentimentos atuais e vivos que essas fórmulas resumem mas de que são 
apenas os invólucros superficiais. Elas não teriam nenhum eco se não 
correspondessem a emoções e impressões concretas, esparsas na 
sociedade. Portanto, embora lhes atribuamos uma realidade, não pensamos 
em considerá-las como a totalidade da realidade moral. Isso seria tomar o 
signo pela coisa significada. […] Partimos do externo, porque só ele é 
dado imediatamente, mas é para alcançar o interno.” (Durkheim 
2004:406; nota 12)
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CORRENTES SUICIDÓGENAS 
como DESEQUILÍBRIO entre 

CORRENTES DE OPINIÃO NORMAIS.

“Não há ideal moral que não combine, em proporções variáveis 
conforme as sociedades, o egoísmo, o altruísmo e uma certa 
anomia. Pois a vida social supõe, ao mesmo tempo, que o 
indivíduo tenha uma certa personalidade, que esteja disposto a 
abandoná-la se a comunidade exigir, enfim, que esteja aberto, 
em certa medida, às ideias de progresso. Por isso, não há povo 
em que não coexistam essas três correntes de opinião, que 
atraem o homem para três direções divergentes e até 
contraditórias. Quando elas se moderam mutuamente, o 
agente moral se encontra num estado de equilíbrio que o 
protege contra qualquer ideia de suicídio. Mas, quando uma 
delas ultrapassa um certo grau de intensidade em detrimento 
das outras, ela se torna, pelas razões expostas, suicidógena ao 
se individualizar.” (Durkheim 2004:414)
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CONCLUSÕES
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FATOS ESTATISTICAMENTE 
ESTABELECIDOS

“Se a mulher se mata muito menos do que o 
homem, é porque ela é muito menos engajada do 
que ele na vida coletiva e, portanto, sente com 
menos força sua ação boa ou má. O mesmo ocorre 
com o velho e a criança, embora por outras 
razões. Enfim, se o suicídio aumenta de janeiro a 
junho para em seguida diminuir, é porque a 
atividade social passa pelas mesmas variações 
sazonais. É natural, portanto, que os diferentes 
efeitos que ela produz estejam submetidos ao 
mesmo ritmo e, por conseguinte, sejam mais 
marcados durante o primeiro desses períodos; ora, o 
suicídio é um desses efeitos.” (Durkheim 2004:384)
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A TAXA DE SUICÍDIOS
(índice das causas sociais do suicídio, i.e., 

as correntes suicidógenas)

“De todos esses fatos resulta que a taxa social de 
suicídios só se explica sociologicamente. É a 
constituição moral da sociedade que estabelece, a 
cada instante, o contingente de mortes voluntárias. 
Existe portanto, para cada povo, uma força 
coletiva, de energia determinada, que leva os 
homens a se matar. Os movimentos que o paciente 
realiza e que, à primeira vista, parecem exprimir 
apenas seu temperamento pessoal são na verdade 
a consequência e o prolongamento de um 
estado social que eles manifestam exteriormente. 
[…] Assim está resolvida a questão que nos 
colocamos no início deste trabalho.” (Durkheim 
2004:384)
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A TAXA DE SUICÍDIOS
(índice das causas sociais do suicídio, i.e., 

as correntes suicidógenas)

“Cada grupo social tem por esse ato [o 
suicídio], realmente, uma inclinação coletiva 
que lhe é própria e da qual derivam as 
inclinações individuais, e não que procede 
destas últimas. O que a constitui são as 
correntes de egoísmo, de altruísmo ou de 
anomia que afetam a sociedade considerada, 
com as tendências à melancolia apática, à 
renúncia ativa ou à lassidão exasperada que 
são suas consequências. São essas tendências 
da coletividade [as correntes] que, 
penetrando os indivíduos, os determinam a 
se matar.” (Durkheim 2004:384)
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AS DUAS FASES DA EVOLUÇÃO DA PROIBIÇÃO DO SUICÍDIO

“Na primeira [fase], é proibido ao indivíduo destruir-se por sua própria 
autoridade, mas o Estado pode autorizá-lo a fazê-lo. O ato só é imoral 
quando constitui feito integral de indivíduos particulares e os órgãos da 
vida coletiva não colaboraram nele. Em determinadas circunstâncias, a 
sociedade deixa-se desarmar, de certo modo, e consente em absolver o 
que em princípio ela reprova. No segundo período, a condenação é 
absoluta e sem nenhuma exceção. A faculdade de dispor de uma 
existência humana, salvo quando a morte é o castigo de um crime, é 
retirada não mais apenas do indivíduo interessado, mas até da sociedade. 
É um direito, a partir de então, subtraído tanto ao arbítrio coletivo com 
ao privado. O suicídio é considerado imoral, em si mesmo, por si mesmo, 
seja quem for que participe dele. Assim, à medida que avançamos na 
história, a proibição, em vez de se atenuar, torna-se mais radical.” 
(Durkheim 2004:430)

“O suicídio, portanto, é reprovado por transgredir o culto à pessoa 
humana no qual repousa toda a nossa moral.” (Durkheim 2004:432)
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O SUICÍDIO É NORMAL, DENTRO DE CERTOS LIMITES

“[D]o fato de que uma corrente suicidógena de uma certa intensidade deva ser 
considerada como um fenômeno de sociologia normal, não se segue que todas 
as correntes do mesmo gênero tenham necessariamente a mesma característica. 
[…] Ela só tem fundamento quando não ultrapassa certos limites.” (Durkheim 
2004:478-9)

“Portanto, é […] provável, que o movimento ascendente dos suicídios tenha 
origem num estado patológico que atualmente acompanha o avanço da 
civilização, não sendo, contudo, sua condição necessária.” (Durkheim 2004:481)

“Estão reunidas todas as provas, portanto, para nos fazer considerar o enorme 
crescimento do número de mortes voluntárias produzido no último século como 
um fenômeno patológico que se torna a cada dia mais ameaçador. A que meios 
se deve recorrer para conjurá-lo?” (Durkheim 2004:484)

“Se hoje as pessoas se matam mais do que outrora, […] é porque já não sabemos 
até onde vão as necessidades legítimas e não percebemos mais o sentido de 
nossos esforços.” (Durkheim 2004:506)
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PSEUDO-REMÉDIOS

EDUCAÇÃO: “A educação é sadia quando os próprios povos estão 
saudáveis, mas ela se corrompe com eles, sem ser capaz de se modificar 
sozinha.” (Durkheim 2004:487)

POLÍTICA: “Sobretudo hoje, em nossos grandes Estados modernos, ela 
[a sociedade política] está longe demais do indivíduo para agir sobre ele 
eficazmente e com continuidade suficiernte.” (Durkheim 2004:489)

RELIGIÃO: “A religião […] só modera a propensão ao suicídio na 
medida em que impede o homem de pensar livremente. Ora, essa 
apropriação da inteligência individual é difícil já agora, e o será cada vez 
mais.” (Durkheim 2004:490)

FAMÍLIA: “O agravamento que se produziu ao longo do século […] 
independe do estado civil. […] É que, de fato, produziram-se na 
constituição da família mudanças que já não lhe permitem ter a mesma 
influência preservadora de outrora.” (Durkheim 2004:493)
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O ÚNICO REMÉDIO
(as corporações)

“Ora, além da sociedade confessional, familiar, 
política, há uma outra da qual não se falou até 
agora; é a que formam, por sua associação, todos 
os trabalhadores da mesma ordem, todos os 
cooperadores da mesma função, é o grupo 
profissional ou a corporação. […] [O] grupo 
profissional tem sobre todos os outros a tripla 
vantagem de existir em todos os tempos, em todos 
os lugares e de o ímpeto exercido por ele estender-
se à maior parte da existência.” (Durkheim 
2004:495-6)
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O ÚNICO REMÉDIO
(as corporações)

“[O] principal papel das corporações seria, 
tanto no futuro como no passado, regular as 
funções sociais e, mais especialmente, as 
funções econômicas, tirá-las, por conseguinte, do 
estado de desorganização em que se encontram 
atualmente.” (Durkheim 2004:501)

“É preciso, sem afrouxar os laços que ligam cada 
parte da sociedade ao Estado, criar poderes 
morais que tenham sobre a multidão de 
indivíduos uma ação que o Estado não pode ter.” 
(Durkheim 2004:510)
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A EXCEÇÃO DO SUICÍDIO 
ANÔMICO CONJUGAL

“Entretanto, há um suicídio que não pode 
ser detido por esse procedimento: é o que 
resulta da anomia conjugal. Neste caso, 
estamos, ao que parece, diante de uma 
antinomia insolúvel. […] Enquanto uns 
tiverem, antes de tudo, necessidade de 
liberdade e os outros de disciplina, a 
instituição matrimonial não poderá ser 
igualmente vantajosa para ambos.” 
(Durkheim 2004:503)
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A EXCEÇÃO DO SUICÍDIO ANÔMICO 
CONJUGAL

“[E]le [o marido] tem necessidades completamente 
diferentes das dela, [a esposa] e, por conseguinte, é 
impossível que uma instituição, destinada a 
regulamentar sua vida comum, possa ser equitativa e 
satisfazer simultaneamente [a] exigências tão opostas. 
Ela não pode convir ao mesmo tempo a dois seres dos 
quais um é quase inteiramente produto da sociedade 
[o homem] e o outro permaneceu muito mais tal qual 
o fez a natureza [a mulher]. Mas não está provado de 
modo algum que essa oposição deva necessariamente 
se manter. […] Só quando diminuir a distância entre 
os dois cônjuges o casamento não será mais obrigado, 
por assim dizer, a favorecer necessariamente um em 
detrimento do outro.” (Durkheim 2004:504-5)
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A MULHER EM DURKHEIM
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“[E]m todos os países do mundo, 
a mulher se suicida muito 
menos do que o homem. Ora, ela 
também é muito menos instru-
ída. Essencialmente tradicio-
nalista, a mulher regula sua 
conduta segundo as crenças esta-
belecidas e não tem grandes 
necessidades intelectuais.” 
(Durkheim 2004:197)
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“[É] muito mais difícil para 
ela [a viúva] substituir o esposo 
na direção da família do que para 
ele [o viúvo] substituí-la em suas 
funções domésticas.” (Durkheim 
2004:236)
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“[A]s necessidades sexuais da mulher têm um 
caráter menos mental, porque, de maneira 
geral, sua vida mental é menos 
desenvolvida. Elas estão mais diretamente 
relacionadas com as exigências do 
organismo, seguem-nas mais do que as 
antecedem, e encontram, por conseguinte, 
um freio mais eficaz. Porque a mulher é 
um ser mais instintivo do que o homem, 
para encontrar a calma e a paz basta que ela 
siga seus instintos.” (Durkheim 2004:248)



HZ158B – Sociologia de Durkheim   |   IFCH/UNICAMP   |   1o semestre de 2015   |   Prof. Pedro P. Ferreira   |   Aula 09
https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/docencia/sociologia-de-durkheim-2/

OS PRIVILÉGIOS DO HOMEM

“[O]s costumes lhe [ao homem] concedem 
certos privilégios que lhe permitem 
atenuar, em certa medida, o rigor do regime 
[monogâmico]. Para a mulher, ao contrário, 
não há compensação nem atenuação. Para ela, 
a monogamia é estritamente obrigatória, sem 
moderações de nenhum tipo, e, por outro 
lado, o casamento não lhe é útil, pelo menos 
no mesmo grau, para limitar seus desejos, 
que são naturalmente limitados, e lhe 
ensinar a se contentar com seu destino; mas 
impede-a de mudá-lo quando ele se torna 
intolerável.” (Durkheim 2004:248-9)
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HOMENS PRECISAM DE COERÇÃO, MULHERES 
DE LIBERDADE: (Durkheim 2004:251)

O CASAMENTO É UM SACRIFÍCIO PARA A 
MULHER (que se beneficia menos da sua coerção) 
MAIS DO QUE PARA O HOMEM (que se beneficia 

mais).: (Durkheim 2004:353)
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DURKHEIM IMPONDO LIMITES 
(supostamente científicos) 

ÀS MULHERES AO PRETENDER 
AMPLIÁ-LOS

“Certamente, não há razão para supor que 
algum dia a mulher terá condições de preencher 
na sociedade as mesmas funções que o homem; 
no entanto, ela poderá ter um papel que, 
embora lhe sendo próprio, seja mais ativo e 
mais importante do que o de hoje. O sexo 
feminino não se tornará mais semelhante ao 
masculino; ao contrário, é de se prever que 
passará a distinguir-se mais dele. Apenas, essas 
diferenças serão, mais que no passado, 
utilizadas socialmente.” (Durkheim 2004:353)
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DURKHEIM IMPONDO LIMITES 
(supostamente científicos) 

ÀS MULHERES AO PRETENDER 
AMPLIÁ-LOS

“Quanto aos que reivindicam para a mulher, já 
hoje, direitos iguais aos do homem, eles se 
esquecem de que a obra de séculos não pode 
ser abolida em um instante; de que, além do 
mais, essa igualdade jurídica não poderá se 
legítima enquanto a desigualdade psicológica for 
tão flagrante. Portanto, nossos esforços devem se 
aplicar em diminuir esta última. Para que o 
homem e a mulher possam ser igualmente 
protegidos pela mesma instituição, é preciso, 
antes de tudo, que eles sejam seres de igual 
natureza.” (Durkheim 2004:353)
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PRÓXIMAS AULAS

AULA 10 – Dia 06/05: Apresentação e 
discussão de Educação e Sociologia. Avaliação 
discente da disciplina.

AULA 11 – Dia 13/05: Apresentação e discussão 
de As formas elementares da vida religiosa. 
Entrega do Fichamento 4 até as 24h do dia 21/05.

AULA 12 – Dia 27/05: Apresentação e discussão 
de As formas elementares da vida religiosa.
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