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NOTA PREAMBULAR 

 

Esta pesquisa de doutoramento, desenvolvida na área da educação, constitui um 

esforço com vistas a aprofundar algumas das reflexões elaboradas ainda durante a realização 

do Mestrado, concluído na Faculdade de Educação da USP (FEUSP) no ano de 2008, e que 

teve, também, como objeto de análise, o pensamento sociológico e pedagógico do sociólogo 

francês Émile Durkheim.  

Naquela ocasião, seja por inexperiência, seja por desconhecimento das principais 

discussões realizadas em torno dos conceitos desenvolvidos por este autor, sem dúvida 

resultado da condição de neófito, não se pode levar a cabo todas as implicações inerentes a 

sua teoria sociológica. A aprovação da dissertação, decerto decisiva para a obtenção do título 

de Mestre em Educação, não estancou as inúmeras indagações que, insistentemente, 

continuaram a me provocar, fomentando a continuidade desta pesquisa. Claro que, ao 

ingressar no Programa de Doutorado da FEUSP, estava cônscio de que esta etapa exigiria um 

aprofundamento maior sobre o tema-objeto.  

Nesse sentido, mantive-me atento às publicações mais recentes sobre o pensamento do 

sociólogo francês sem, no entanto, deixar de revisitar os textos clássicos – no tocante às fontes 

primárias e secundárias. Mas, a despeito desses empecilhos tão comuns à elaboração de um 

trabalho desta natureza, decidi-me por não empreender uma análise minuciosa da vida de 

Durkheim, o que já havia sido feito durante a Dissertação de Mestrado, de tal modo que as 

poucas referências existentes à vida deste autor aparecem espaçadas no texto principal ou em 

notas de rodapé. Assim, não se dedica atenção minuciosa à trajetória pessoal do autor, mas 

apenas a sua trajetória acadêmica, evocada, sobretudo, no primeiro e no último capítulo deste 

trabalho.  

A mesma coisa dá-se com certos aspectos de sua teoria geral que, em virtude da 

extensão de sua obra e dos limites que encerram o desenvolvimento deste empreendimento, 

restringe-se, aqui, apenas a uma breve e panorâmica apresentação, aliás, este é o motivo pelo 

qual se elabora uma longa introdução. Pretende-se dar ao leitor uma visão de conjunto a 

respeito da sociologia durkheimiana, sem dedicar um capítulo específico ao assunto, não 

obstante, na introdução, constem as principais ideias de Durkheim. Trata-se de um apanhado 

dos aspectos essenciais de sua teoria, cuja pretensão não ultrapassa os limites de uma 

“apresentação”.  
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Visto que o foco deste trabalho são os conceitos de “sociologismo” e “individualismo” 

e sua articulação com o pensamento pedagógico do autor, dedica-se a cada um destes um 

capítulo. Por esse motivo, é possível analisá-los isoladamente, sem qualquer prejuízo em 

termos de compreensão; isto, porém, não significa que não haja uma relação orgânica entre 

eles. A maneira como os capítulos estão organizados, apenas visa dar conta, in loco, do 

alcance de cada um destes conceitos. A opção de abordá-los, separadamente, constitui uma 

tentativa de conscientizar o leitor acerca da complexidade da obra durkheimiana e do risco, 

sempre presente, das simplificações, a que muitas vezes se é submetido por meio de manuais 

ou exposições-gerais. Daí a preocupação em dispensar, a cada um destes conceitos-chave, um 

tratamento especial. Mas, é urgente enfatizar, ambos são extraídos única e exclusivamente dos 

trabalhos durkheimianos. Não se trata de “outro” autor ou de “outra” obra, mas do mesmo 

autor e da mesma obra. Com isso, quer se demonstrar que é possível apreender da obra de 

Durkheim elementos que justifiquem tanto um “sociologismo”, quanto um tipo específico de 

“individualismo” (individualismo ético), contrariamente a interpretação segundo a qual 

Durkheim é um autor essencialmente “sociologista”.  

Portanto, esse trabalho caminha no sentido oposto às críticas mais comuns dirigidas ao 

mestre francês: pretende-se demonstrar que ambos os conceitos, presentes em suas 

formulações morais e pedagógicas, não são opostos, mas, pelo contrário, são intercambiáveis, 

pois consoantes às concepções de “democracia” e “modernidade” por ele desenvolvidas. 

Embora muitas das objeções à Durkheim explorem exatamente as fragilidades desta tentativa 

de conciliação, nosso propósito é o de explorar o caráter inovador, e porque não “moderno”, 

de sua formulação. Esta tentativa fica explicitada na parte final do trabalho, onde os conceitos 

de “sociologismo” e “individualismo” são analisados à luz de suas ideias pedagógicas e 

morais. Intenta-se provar que, para além da relação sempre problemática entre sociedade e 

indivíduo, sua teoria pedagógica permite-nos pensar numa moralidade capaz de comportar o 

indivíduo, em sua liberdade e autonomia, sem esvaziar o sentido da vida geral do grupo.  

Outro ponto, a destacar-se, diz respeito aos trabalhos de Durkheim utilizados nesta 

pesquisa. Opta-se, em grande parte, por traduções. Esta posição identifica-se menos com a 

dificuldade com a língua francesa – a língua do autor – e mais com a convicção de que as 

traduções realizadas no Brasil são de excelente qualidade. Pode-se objetar que os trabalhos na 

língua original (francesa) expressam melhor o pensamento de um autor e, decerto, uma crítica 

nessa direção é mais do que justificável. Afinal, toda tradução comporta, em algum grau, um 

esforço interpretativo por parte de quem traduz e, portanto, certa subjetividade. Todavia, 
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Durkheim não é um autor polissêmico, sobretudo quando comparado a tantos outros autores, 

muitos dos quais necessitam de vocábulos e dicionários específicos. Durkheim, até certo 

ponto, prima pela precisão da linguagem, o que não significa que não haja ambigüidades em 

seus trabalhos. Porém, estas são conhecidas por aqueles que se dedicam ao estudo do autor. 

Ademais, aqueles termos e expressões que, uma vez traduzidos, incorrem em algum tipo de 

confusão, geralmente recebem especial atenção dos tradutores, de tal modo que é muito 

comum que as traduções contenham notas explicativas todas as vezes que um termo deste tipo 

é empregado. Por tudo isto, todos os trabalhos de Durkheim traduzidos para o português 

constam da bibliografia, conquanto algumas traduções em espanhol, e mesmo em inglês, 

também tenham sido utilizadas.  
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho, conforme se procura explicitar no título, é analisar os 

conceitos de “sociologismo” e “individualismo”, tão caros à obra de Émile Durkheim, à luz 

de sua teoria pedagógica.  Com isso, pretende-se demonstrar que, longe de negligenciar ou 

diminuir o indivíduo Durkheim, a seu modo, objetiva superar essa dicotomia, por meio da 

elaboração de uma teoria moral cujas repercussões no âmbito pedagógico podem ser 

identificadas nos trabalhos direcionados pelo sociólogo ao tema da educação. O método 

empregado, com vistas a dar conta dos objetivos propostos, é eminentemente bibliográfico, ou 

seja, assenta-se em uma análise qualitativa das ideias e dos conceitos destacados na obra do 

referido autor. Com o fito de contextualizar o problema, nesta introdução são analisados 

alguns pontos da teoria sociológica elaborada pelo mestre francês. O intuito é exaltar a 

discussão, por ele promovida acerca do objeto específico da sociologia – os fatos sociais – e 

do lugar privilegiado do social em sua teoria, sem perder de vista as fontes teóricas e os 

autores com os quais dialoga e se confronta, para que, no momento ulterior, se possa analisar 

o espaço concedido ao indivíduo, sobretudo durante a consolidação da Terceira República 

Francesa, quando as discussões em torno da educação pública e laica alcançam seu momento 

mais dramático.  

 

I. A sociologia e o sociologismo 

 

A compreensão das ideias de Émile Durkheim
1
 passa, necessariamente, por algumas 

considerações sem as quais o risco de uma distorção analítica se potencializa. Primeiramente, 

                                                             
1 David Émile Durkheim nasce no dia 15 de abril de 1858, em Epinal, departamento de Vosges, região 

de Lorena, e morre em 1917 em Paris. Oriundo de uma modesta família judia de longa linhagem de rabinos, 

Durkheim recebe uma austera educação familiar. Frequenta durante alguns anos uma escola rabínica e, mais 

tarde, a despeito das influências da infância, rompe definitivamente com a religião dos pais. Durante a guerra 

franco-prussiana, quando contava com 12 anos, Durkheim assiste a derrota francesa para os alemães e a 

consequente ocupação de Epinal. Tal episódio justifica, segundo Duvignaud (1982), Lukes (1984), Ramos Torre 
(1999) e Pizzorno (2005), o espírito patriótico manifesto mais tarde em algumas de suas publicações durante a 

Primeira Guerra Mundial. No colégio de Epinal, destaca-se como aluno aplicado, obtendo o baccalauréats em 

letras em 1874 e em ciências em 1875. Para completar seus estudos, deixa a cidade natal e dirige-se a Paris. A 

ida para Paris, aos 18 anos de idade, decreta o fim do período “místico” e o início de sua trajetória intelectual no 

Lycée Louis-le-Grand. Pouco mais tarde, depois de duas tentativas frustradas, ingressa na École Normale 

Supérieure, onde permanece entre os anos de 1879 e 1882, obtendo o Agregé de Philosophie (Rodrigues In: 

Durkheim, 2005: 11-12). Inicia sua vida profissional lecionando respectivamente nos liceus de Puy, Sens e Saint 

Quentin. Em 1885, na condição de bolsista, dirige-se à Alemanha para estudar no laboratório de psicologia social 

de Wilhelm Wundt, retornando um ano depois. Em 1887, com o incentivo de Louis Liard, então diretor do 
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trata-se de uma obra cujo desenvolvimento não se desgarra dos acontecimentos políticos que 

marcam a Europa e, em especial, a França na viragem do século XVIII para o século XIX, 

resultantes, de um lado, da consolidação dos ideais liberais e, de outro, da erosão da sociedade 

nobiliárquica.
2
 Em segundo lugar, cumpre não perder de vista as turbulências decorrentes das 

transformações econômicas, processadas no período imediatamente posterior, e que tornam a 

sociedade europeia palco de tensões sociais – a luta entre o capital e o trabalho, para empregar 

a terminologia da época –, pondo em risco a integridade social e política na França.
3
 Nesse 

sentido, os acontecimentos de 1848 e 1870 são emblemáticos e apontam, com alguma 

exatidão, a temperatura da sociedade francesa
4
 que, como sugere Sell (2005), ainda vive o 

clima revolucionário de 1789.
5
 Embora Durkheim não tenha participado ativamente dessa 

efervescência, visto ter nascido apenas alguns anos antes, sua época também é marcada por 

                                                                                                                                                                                              
Ensino Superior, e de Victor Espinas, a quem substituí, foi nomeado professor na Faculdade de Letras da 

Universidade de Bordeaux, assumindo a cadeira de sociologia e educação criada exclusivamente para ele. Ali 

permanece por vários anos e produz grande parte de sua obra. Concomitantemente escreve sua tese de 

doutoramento, Da Divisão do Trabalho Social, publicada em 1893. Cria em 1896 a Revue L´Année Sociologique 

contando com uma rede importante de colaboradores.  Em 1902, é convidado a assumir o posto de professor na 

tradicional Universidade Sorbonne. Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) escreve alguns textos 
analisando a responsabilidade alemã na deflagração do evento. Em 1917, um ano depois de perder o filho Andrés 

no campo de batalha, morre Durkheim aos 59 anos de idade. A morte prematura, porém, não apaga sua 

importância para a configuração do que, convencionalmente, é chamada de “escola francesa de sociologia”.  

2 Com isso, não se está afirmando que sua obra seja datada, haja vista que muitos dos problemas 

enfrentados por Durkheim também assombram o nosso tempo. Não pode-se esquecer as suas contribuições para 

o desenvolvimento e consolidação da sociologia, o que lhe atesta a rubrica de autor “clássico”. Ademais, como 

demonstram Cuche (2002) e Collins (2009), sua obra perpassa a teoria social no século XIX e influencia muitos 

teóricos importantes no século XX. Tanto sua morfologia social, quanto o tratamento dado às questões culturais 

e simbólicas, influíram na estruturação da teoria sociológica moderna.  

3 Nas palavras esclarecedoras de Bouthoul: “Os mais notáveis progressos da reflexão sobre os 

fenômenos sociais surgiram em períodos de crise ou a propósito de uma crise, quando os acontecimentos 

transcendem os quadros habituais e as soluções tradicionais. Pois, espontaneamente só percebemos a 
transformação. Num Estado uniforme e estável não é solicitada nossa atenção. As conjunturas imprevistas 

impõem um esforço de meditação, invenção e adaptação. A Sociologia é a única ciência que, desde seu 

nascimento, aplicou-se ao estudo de uma matéria em perene modificação” (Bouthoul, 1980: 07). 

4 No período de 1847-1848, o governo de Luiz Felipe gradativamente perde o apoio da burguesia e da 

população em geral. Sua tentativa de conciliar os interesses da burguesia e da nobreza não obtém êxito, devido 

as posições conservadoras por ele assumidas, cujo ápice é a indicação do protestante François Guizot para o 

cargo de primeiro-ministro. Essa indicação gera uma revolta que derruba tanto Guizot quanto Luiz Felipe e que 

resulta na instalação de um governo provisório a partir de diversas correntes políticas, destacando-se os 

republicanos socialistas de Louis Blanqui. Todavia, a partir das eleições para a Assembléia Constituinte, em abril 

de 1848, tem início um processo caracterizado por tensões políticas que culmina com uma forte repressão aos 

socialistas e que termina com a eleição de Luís Bonaparte para governo da república. Em 1851, após armar-se, 
Luís Bonaparte, por meio de um golpe de Estado, derruba a república francesa e instala o Segundo Império, que 

dura até 1870, intitulando-se Napoleão III. Em 1870, porém, insatisfeita com as condições externas e internas, a 

população parisiense, principalmente a classe trabalhadora, organiza-se e se lança contra o governo francês, 

conquistando, inclusive, a autonomia de Paris em 1871. Entretanto, em maio desse mesmo ano, os 

revolucionários foram derrotados pelas tropas do governo. Seus líderes foram presos, mortos ou exilados. Era o 

fim da “Comuna de Paris”.  
5 Cumpre enfatizar que a França, à época de Durkheim, é ainda tributária do desfecho revolucionário do 

final do século precedente. Os avanços e os retrocessos que atravessam o século XIX atestam essa continuidade 

e tornam-se, como bem demonstra Giddens (1998), um grande empecilho ao desenvolvimento do país.  
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muitas atribulações. A respeito da Terceira República Francesa, iniciada logo após o fim da 

Comuna de Paris, explica Filloux, “Epoque qui questione en effet: « polítique » qui voit l´ 

opposition entre République et Réaction ; question « religeuse », devant la difficulté du clergé 

à admettre les idées répbulicaines et la montée de l´anti-cléricalisme ; question « ovrère » 

avec la révolution industrielle e l´essor du capitalisme qui engredrent la montée des luttes 

sociales et des socialismes” (Filloux, 1994: 08).
 
  

É esse o contexto no qual a sociologia de Durkheim se erige e disto resulta a 

dificuldade em interpretá-la. Herdeira do iluminismo, principalmente no que concerne à 

valorização da razão humana enquanto instrumento promotor de reformas em todos os níveis, 

sua teoria sociológica não deixa de desvelar, criticamente, as ilusões humanistas do projeto 

oitocentista e de oferecer, por meio da recém-formada ciência social, maneiras de superar as 

consequentes frustrações do século das luzes. Se o surgimento da sociologia é, em parte, 

estimulado pelo projeto racionalista dos iluministas e sua utopia de reconstrução do mundo 

pela vontade humana emancipada tem que assistir e, posteriormente, enfrentar o quase 

simultâneo fracasso dessa utopia, constituindo-se como resposta às sucessivas crises que 

acometem a sociedade europeia.
6
  

A exacerbada crença nas potencialidades da razão humana e da ciência engendra outra 

crença, neste aspecto irracional, na autorregulação do transcorrer histórico e na 

autorrealização da vontade humana, aquela representada pelas ideias de progresso contidas 

em obras como as de Spencer e Comte, e esta pelos economistas clássicos. O pensamento 

durkheimiano consiste, por um lado, numa crítica ao antropocentrismo radical que situa o 

indivíduo como origem de tudo e, por outro, na possibilidade de reconstrução da sociedade 

francesa e europeia em uma perspectiva racional.
7
 Seu positivismo, conseqüência desse 

racionalismo, situa-se no universo gnosiológico pós-kantiano e se apresenta como resposta ao 

embate epistêmico levado a cabo por racionalistas e empiristas e, apenas em certa medida, 

superado pelo criticismo kantiano – conforme demonstra em As Formas Elementares da Vida 

Religiosa.
8
 

Influenciado pelas críticas de Comte à metafísica e às consequentes limitações da 

ciência, circunscrita às relações fenomênicas, configurando um conhecimento relativo e 

                                                             
6
 O iluminismo é, indubitavelmente, o movimento que melhor representa esse projeto racionalista, cuja 

crença na ciência e no progresso social se contrapõe ao arcaísmo das instituições religiosas e aristocráticas, 

resquícios medievos que precisam ser superados a todo custo (Falcon, 1994). 
7 No prefácio à primeira edição de As Regras do Método Sociológico, Durkheim é enfático, quando 

declara que a única denominação teórico-filosófica que admite é a de racionalista.  
8 Doravante, para efeitos práticos, abreviar-se-á o título desta obra para As Formas. 
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aproximativo Durkheim, como afirma Santos (2001:11), assume “o mesmo objetivismo, o 

mesmo monotetismo e o mesmo previsionismo”.
9
 Fica, assim, impossibilitada qualquer 

pretensão de transcender a realidade tal como se nos apresenta. É das premissas comtianas, 

que já tinham sido admitidas por Kant, que Durkheim retira a argumentação central de sua 

teoria sociológica, definindo-a como ciência empírica, a partir da análise de fatos regulares, 

objetivando descobri-lhes as leis. 

Essa “reação científica” constitui um atentado consciente ao espiritualismo vigente na 

academia francesa e seu êxito deve-se a dois fatores, a saber, o enfraquecimento do 

tradicionalismo, que já se faz sentir desde a efervescência revolucionária do século anterior; e 

o espírito racionalista que, fortalecido pelo iluminismo, gera grande otimismo acerca da 

ciência como fator de progresso e transformação. O êxito de seu projeto depende, entre outros 

pontos, do embate com a filosofia e com a psicologia. Assim, é mister delimitar o espaço da 

nova ciência da qual Durkheim é o principal “arquiteto” e “herói fundador”.
10

 Todavia, a 

tarefa não é tão simples quanto parece. A presença da filosofia espiritualista nas principais 

universidades francesas constitui um empecilho considerável às pretensões de Durkheim – 

como comprova durante a defesa de sua tese de doutoramento.
11

  

                                                             
9 Isso não significa que Durkheim seja um mero decalque de Comte. O método instituído por Durkheim 

constitui uma reação profunda às sugestões metodológicas daquele, ainda que tenha aproveitado algumas de suas 

contribuições, principalmente no que ser refere à importância da indução na investigação científica, ao papel 

auxiliar das hipóteses e certas noções como a de “experimentação indireta” e “observação pura” sem as quais a 

sociologia não poderia configurar-se numa ciência indutiva. Conforme explicita Fernandes: “Embora tenha 

aproveitado largamente várias contribuições essenciais de Comte (ideias gerais sobre a importância da indução 

na investigação científica e sobre o papel auxiliar das hipóteses; e certas noções bem definidas de sua teoria da 

investigação sociológica: em particular, que a sociologia devia ser uma ciência indutiva; que podia praticar em 
seu terreno de pesquisa e „experimentação indireta‟, além da „observação pura‟; os artifícios da distinção entre o 

normal e o patológico; a relevância atribuída ao método comparativo e à análise causal de uniformidades de 

seqüência). Durkheim procura superar, de forma coerente com os princípios de investigação indutiva, a 

circularidade racionalista do encadeamento entre teoria e observação, inerente à concepção comteana de 

explicação sociológica” (Fernandes, 1980: 71) [grifos do autor]. Essa posição é similar a de Rui Coelho, para 

quem “mesmo sendo discípulo de Comte, Durkheim não segue as diretrizes biopsicológicas do mestre; em 

muitos pontos se lhe opõe” (Coelho, 2007: 29). Como demonstra Weiss (2009), embora Durkheim tenha 

absorvido parte das ideias organicistas de Spencer e das conclusões naturalistas de Comte acerca dos fenômenos 

sociais, rompe com os “precursores” na medida em que ambos representam um tipo de racionalismo “lógico” 

que o autor visa substituir por outro de caráter “experimental”.  
10 Ortiz (2002), num artigo intitulado “Durkheim: arquiteto e herói fundador”, perfaz os embates 

ocorridos entre a escola sociológica durkheimiana e seus concorrentes na França, explorando as estratégias 

utilizadas pelo grupo de Durkheim para institucionalizar a nascente sociologia. Vide referências bibliográficas.  

11 Até a década de 1880, quando o campo intelectual francês passa por uma mudança estrutural, 

caracterizada pela profissionalização das carreiras e a regulamentação das titulações, importantes critérios para o 

processo de nomeações e promoções, o ensino superior esteve sob o jugo do espiritualismo filosófico, o que 

retarda a institucionalização da sociologia. Embora certo “ecletismo” fosse comum entre os primeiros 

representantes das ciências sociais, que acrescem elementos da filosofia espiritualista às suas análises 

sociológicas, Durkheim procura desde o início se afastar de tais tendências, rompendo abertamente com o 

espiritualismo. Essa posição é mantida pelo autor ao longo de sua trajetória intelectual, inclusive mais tarde, 
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Para se estabelecer, portanto, a sociologia não pode se deixar reduzir a uma filosofia 

ou uma psicologia do social. Disso decorre a importância de estabelecer com precisão o 

objeto, os métodos e as diretrizes da ciência social com vistas a sua autonomia
12

, afinal, 

“Durkheim nunca se desdisse ou se desmentiu: desde os tempos de Bordeaux até os de Paris, 

é uma mesma ideal seminal que obceca seu espírito – fundar a sociologia como ciência 

positiva” (Domingues, 2004: 193).  

São estes dilemas que levam Durkheim, em comunhão com algumas das propostas 

comtianas, à adoção de uma perspectiva objetivista, segundo a qual os fenômenos humanos 

são irredutíveis às consciências individuais que deles participam e os interpretam. Como 

pretende demonstrar, o caráter autônomo dos fenômenos humanos não tem qualquer 

implicação metafísica. Essa estratégia possibilita, ao mestre francês, não só delimitar o objeto 

da sociologia, mas também escapar às armadilhas do idealismo e do psicologismo. As Regras 

do Método Sociológico
13

, publicada alguns anos depois de sua tese de doutoramento e escrita 

quase simultaneamente ao O Suicídio, terá um papel fundamental para as pretensões do autor. 

Além de conter as ideias-força de Durkheim, para muitos estudiosos essa obra foi decisiva 

para consolidar a ciência da sociedade. Seu caráter programático permite ao sociólogo não só 

estabelecer os métodos necessários à ciência social, mas também delimitar com precisão seu 

objeto de pesquisa.
14

 Trata-se de um passo fundamental para fazer da sociologia uma ciência 

empírica e do sociólogo o profissional capaz de compreender, com objetividade e despido de 

pré-noções
15

, as instituições no movimento de seu devir.
16

  

                                                                                                                                                                                              
quando funda a Revue L´Année Sociologique, passando a coordenar um grupo mais ou menos coeso de jovens 
intelectuais que, pouco mais tarde, tornar-se-ia conhecido como “escola durkheimiana”.   

12 Alpert (1945: 159) argumenta que essa autonomia requerida por Durkheim não pode ser entendida 

num sentido absoluto, visto que o autor tem consciência da importância das outras ciências para seus propósitos. 

Posição bastante diferente é sustentada por Fernandes (1994), para quem Durkheim tem como estratégia 

submeter à sociologia nascente disciplinas concorrentes, tal como psicologia, filosofia e história, não só como 

forma de delimitar o campo de atuação das ciências sociais, mas com o escopo de mostrar sua superioridade.  
13  A partir de agora passamos a nos referir a esta obra como As Regras. 
14 Segundo Noriega (In: Durkheim, 2000c) As Regras pode ser comparada ao Manifesto do Partido 

Comunista de Marx e Engels, dado o direcionamento programático de ambas. Já para Rodrigues (In: Durkheim, 

2005), existe uma aproximação entre o Discurso do Método de Descartes e As Regras de Durkheim, 

principalmente por se tratarem de obras que visam estabelecer as etapas de pesquisa filosófica e sociológica, 
respectivamente.  

15 Não são poucas as críticas tecidas às pretensões positivistas acerca da objetividade analítica e da 

neutralidade do homem de ciência. Autores marxistas, como Goldman (1967) e Löwy (2007), apontam 

criticamente para essas pretensas posições levadas a cabo pelos autores positivistas. Na visão de ambos, o 

modelo de objetividade científica presente no domínio positivista esbarra em grandes dificuldades, visto que o 

cientista social não é imune às “visões de mundo” que o cercam e, nesse sentido, a neutralidade axiológica 

baseada na sua boa fé é uma postura no mínimo ingênua. Com efeito, a naturalização da sociedade e a postura 

objetivista dos positivistas na explicação causal dos fenômenos sociais que conduz a noção de neutralidade, 

simplesmente ignora o espírito de classe a que pertence o pesquisador.  
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Mas esse objetivismo, caracterizado pela imprescindibilidade dos sinais exteriormente 

observáveis, não significa que o autor tenha negligenciado o papel da razão na construção 

teórica. Em outros termos, Durkheim escapa aos riscos do hiper-empirismo, que reduz todo 

conhecimento às sensações objetivas. O sociólogo não abre mão do caráter construído do 

conhecimento científico pois, se é verdade que a compreensão da realidade passa 

necessariamente por sua percepção, não pode prescindir da abstração sem a qual a construção 

de conceitos e teorias seria impossível. Se, por um lado, a sociologia procura se desvencilhar 

de todo ontologismo, por outro, o objetivismo adotado não se limita a mimetizar a realidade.
17

 

Como afirma Fernandes, Durkheim “confiava na razão dentro dos limites da experiência e 

acreditava na experiência segundo as regras da razão. Daí sua concepção da explicação 

científica, fundamentalmente empírico-indutiva, mas igualmente aberta às influências do 

empirismo e do racionalismo” (Fernandes, 1980: 70-71).  

Certamente, O Suicídio é obra que melhor sintetiza esse duplo esforço, à medida que o 

autor não só ultrapassa a mera percepção do real, produzindo conceitos e teorias, como 

também constrói o objeto de pesquisa e os meios adequados para estudá-lo, demarcando uma 

importante diferenciação entre conhecimento científico e o senso-comum. Mas, qual o objeto 

específico da sociologia? Durkheim é enfático a esse respeito: são os “fatos sociais”. Para 

estudá-los, o sociólogo necessita de ferramentas interpretativas específicas e de uma 

terminologia rigorosa que se afaste das pré-noções típicas do senso-comum. Ademais, é 

preciso definir operatoriamente o objeto a ser estudado, visto que o “reino social” distingue-se 

de outros tipos de fenômenos, tais como os físicos e os biológicos.  

A sociedade consiste numa realidade específica que ultrapassa os indivíduos isolados, 

ainda que só possa se manifestar por meio deles, e está investida de uma autoridade moral que 

sempre se afigura aos homens e da qual estes não podem se separar, sob o risco de perder sua 

melhor parte. Disso decorre que a sociedade não se reduz à soma dos indivíduos que a 

compõe, mas é antes uma síntese resultante da associação entre seus membros. Essa realidade 

                                                                                                                                                                                              
16 Como demonstra Wacquant (1997: 34), embora muitos críticos acusem Durkheim de ser um autor a-

histórico ou mesmo anti-histórico, no fundo sua obra contém uma forte dimensão histórica na medida em que 

procura “identificar as condições e os mecanismos mutáveis da solidariedade na era da modernidade industrial e 

de auxiliar assim a eclosão da moral de acordo com as relações sociais”.  
17 Segundo Massella (2006: 255-256), o naturalismo metodológico de Durkheim não pode ser reduzido 

a uma epistemologia estritamente empirista, tendo em vista que procede mediante a análise de conceitos 

fornecidos pelo senso-comum, escapando assim à causalidade pura e simples. Para o autor, as posições 

durkheimianas abrem espaço para considerações finalistas que conferem sentido às ações, sem esvaziar o caráter 

causal das explicações sociológicas. 
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superior consiste em algo novo, análogo ao elemento químico composto que não pode ser 

deduzido dos componentes associados que lhe dão origem.  

A perspectiva quase aristotélica adotada pelo sociólogo francês, quanto à precedência 

lógica da sociedade, é radicalizada à medida que a sociedade apresenta-se como um ser 

psíquico distinto, cuja força simbólica se faz sentir sobre os seres individuais. Sendo esse ser 

psíquico, “o mais poderoso feixe de forças físicas e morais”, dele se depreende uma vida mais 

elevada que reage sobre os elementos dos quais resulta. A “consciência coletiva” distingue-se 

dos estados de “consciência individual”, pois “é produto de uma imensa cooperação que se 

estende não apenas no espaço, mas no tempo” e que só pôde se constituir por meio de uma 

“multidão de espíritos diversos” que, associados, misturados e combinados em ideias e 

sentimentos ao longo de gerações, originam “uma intelectualidade mais rica e mais complexa 

que a do indivíduo” (Durkheim, 1989: 45).   

Os “fatos sociais” são manifestações dessa realidade complexa, denominada 

sociedade, e a rejeição dessa prerrogativa significa que “a sociologia estará impossibilitada de 

estabelecer qualquer relação de causalidade” (Davy In: Durkheim, 2002: LXXV). Mas, ainda 

é preciso garantir que a análise desse tipo especial de fato não seja contaminada pelos 

preconceitos que nos cercam a todos e dos quais o sociólogo também não está livre. É com 

vistas a essa dificuldade que o autor sustenta uma posição polêmica e que gera uma série de 

mal-entendidos, os quais procura dirimir ao longo de sua carreira, a saber, que os fatos sociais 

devem ser tratados como “coisas”.
18

   

Como sugere Tiryakian (1962: 36), Durkheim tem presente duas ordens de fatos 

sociais, os quais procura distinguir. A primeira categoria corresponde aos fatos da 

“morfologia social” – ecológicos e demográficos – que dão origem ao segundo tipo que são os 

fatos das “representações coletivas”. Estes podem gerar novos fatos sociais, cuja origem 

morfológica não é possível determinar. Ademais, podem influir ou, até mesmo, gerar fatos de 

ordem morfológica. Por consequência, muitos de seus comentadores, sendo Parsons (1968) o 

mais representativo, identificam uma mudança de foco ao comparar os primeiros e os últimos 

trabalhos do autor. Enquanto os escritos iniciais tratam a estrutura social, como fonte dos 

                                                             
18

 Como propõe Lukes (2005: 21), ao definir os fatos sociais como “coisas”, Durkheim pretende 

estabelecer o objeto próprio da nova ciência. Ademais, o autor emprega o termo “coisa” em quatro diferentes 

sentidos, a saber: (a) como um fenômeno com características independentes do observador; (b) como um 

fenômeno cujas características só podem ser determinadas por meio da investigação empírica; (c) como um 

fenômeno cuja existência é independente das vontades individuais; (d) como um fenômeno que só pode ser 

estudado por meio de observações externas.  
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fatos mentais, os escritos finais enfatizam a autonomia das representações coletivas em 

relação aos epifenômenos de base morfológica.
19

  

Conforme assinala Collins (2009: 165), essa divergência é aparente, visto que esse 

sistema de ideias é apenas parcialmente autônomo, e conquanto as ideias possam gerar outras 

ideias, isso não significa que prescindam da estrutura social, mas, pelo contrário, estão 

carregadas de significados sociais e concorrem para reforçar as relações sociais que podem ou 

não estar em sua origem.  

A despeito dessa polêmica, o que torna possível observar os fatos sociais são suas 

características, como a exterioridade, a coerção e a generalidade.
20

 Em suma, pode-se afirmar 

que os fatos sociais são “toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coerção externa: ou então, que é geral no âmbito de uma dada sociedade tendo, 

ao mesmo tempo, uma existência própria, independente das suas manifestações individuais” 

(Durkheim, 2005: 40).  

 Todavia, parte dessas ideias está esboçada nos seus primeiros escritos. Entre os anos 

de 1885 e 1887, ainda no começo da carreira, Durkheim vai, para estudar, à Alemanha, onde 

toma contato com alguns autores locais dedicados ao pensamento social, produzindo uma 

série de resenhas. Por caminhos diferentes, os representantes desse “movimento” germânico 

chegam a uma conclusão similar, a saber, a sociedade consiste numa realidade sui generis e 

não pode ser deduzida das consciências individuais.  

O argumento segundo o qual a sociedade surge de um contrato entre indivíduos 

isolados, num suposto estado pré-social, tal como nas concepções de Hobbes e Rousseau e a 

consequente redução da vida econômica às ações individuais, conforme os utilitaristas e os 

economistas clássicos, é rechaçada pelos pensadores alemães, para os quais o corpo social é 

mais complexo do que suas partes componentes. Destarte, assim como a sociedade não pode 

ter sido fundada por seus membros, as regras da economia não podem prescindir da estrutura, 

jurídica e moral. Admitir um postulado dessa ordem é o mesmo que negar a possibilidade de 

uma ciência do social. Verifica-se que a questão dos ideais e sua importância para a unidade 

                                                             
19 Essa interpretação está longe de ser unânime, pois, se  de um lado, autores como Parsons (1968), 

Cuvillier (1979) e Aron (2003) defendem a tese de que entre os trabalhos iniciais e os tardios  Durkheim 

empreende uma mudança radical quanto às suas preocupações,  de outro, autores como Giddens (2001), Nisbet 

(2003), Ortiz (2002), Tiryakian (1962) e Domingues (2004), falam de uma reorientação (ou refinamento) de suas 

ideias sem, no entanto, aceitar a tese da “ruptura”.  
20 Não se pretende avaliar todas as implicações que envolvem as características gerais dos fatos sociais, 

já bastante discutidas. Para o maior aprofundamento do tema, recomenda-se o já mencionado texto de Noriega, 

“La noción de lecho social em Durkheim” (In: Durkheim, 2002: 7-28). Vide referências bibliográficas.  
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social e moral já estão postos, ainda que de maneira incipiente. Se esses trabalhos, num 

escopo marcadamente morfológico, focalizam a primazia do social sobre o individual, não 

deixam de tocar na questão dos ideais, o que nos leva a crer que Durkheim, por essa época, 

tem claro o papel exercido pela “consciência coletiva”. 

Em Da Divisão do Trabalho Social
21

, tese de doutoramento publicada em 1893, o 

autor, ao aprofundar alguns conceitos esboçados em suas primeiras resenhas críticas, procura 

compreender a crise moral que acomete a modernidade.
22

 O objetivo a que se propõe é 

entender como se dá o consenso nesses tipos de agrupamentos sociais e qual a importância da 

divisão do trabalho para sua consolidação, haja vista o enfraquecimento dos laços sociais 

tradicionais e o avanço dos direitos individuais gerados pelas revoluções burguesas. Como 

explica o próprio autor, “somos levados, assim, a nos perguntar se a divisão do trabalho não 

desempenharia o mesmo papel em grupos mais extensos, se, nas sociedades contemporâneas, 

em que teve o desenvolvimento que sabemos, ela não teria a função de integrar o corpo social, 

assegurar sua unidade” (Durkheim, 2008a: 29). Posto de outra maneira, qual a importância 

dos ideais e da unidade moral para continuidade da sociedade moderna, considerando o 

avanço do individualismo? É possível, diante da complexificação e secularização da 

sociedade moderna e das crescentes atribuições individuais, uma autoridade moral capaz de 

assegurar a coesão do organismo social?  

Influenciado pela visão histórico-evolutiva herdada de Saint-Simon, mas 

principalmente pelas ideias de Comte e Spencer, Durkheim diferencia as “sociedades 

tradicionais” das “sociedades modernas”, e dessa distinção decorre outra, a saber, a que se 

refere respectivamente à “solidariedade mecânica” e à “solidariedade orgânica”. É a partir 

dessa interpretação polar (que nada tem de rígida) que o autor analisa os processos que 

resultam no fenômeno da modernidade e demonstra que o que distingue cada uma dessas 

etapas da evolução social são os mecanismos que geram a solidariedade social. Como sugere 

Giddens (2005), a referida obra não demarca apenas uma posição contrária ao individualismo 

utilitarista, mas também constitui uma crítica a autores como Comte e Schäffle e sua ênfase 

                                                             
21  Daqui para frente citado apenas como Da Divisão. 
22 Para Collins (2009), Sell (2002) e Giddens (1998), o objetivo de Durkheim em sua tese de 

doutoramento é compreender adequadamente a passagem das sociedades tradicionais para as mais complexas. 

Tal fato o aproxima de Marx e de Weber, os quais também estiveram preocupados com essa questão. Girola 

(2005: 18), por sua vez, argumenta que ao longo desta obra encontra-se um “diagnóstico” e não uma “teoria” da 

modernidade, haja vista que não há um tratamento específico a respeito do tema e sim uma preocupação 

associada a outras questões igualmente relevantes. Posição similar é defendida por Musse (2007), segundo a qual 

a sociologia durkheimiana visa diagnosticar os males da sociedade industrial moderna em consolidação. 
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no consenso moral predominante nas sociedades primitivas, mas inadequadas às sociedades 

modernas.  

Nesse sentido, Durkheim procura comprovar que as sociedades modernas não tendem 

para a desintegração, conquanto o individualismo exacerbado, que o autor condena, constitua 

um risco sempre vivaz. Como afirma Durkheim, chamando a atenção para a especificidade do 

mundo moderno, “os velhos deuses estão mortos” e não há como exumar antigas formas de 

organização social.  

Nas sociedades menos avançadas, de estrutura segmentária, a “consciência coletiva” 

impõe-se com toda a sua força sobre as consciências individuais, constituindo uma 

“solidariedade mecânica”. Os indivíduos estão submetidos à “tirania do grupo” e, portanto, o 

espaço para ações contrárias aos valores instituídos é diminuto. A semelhança entre seus 

membros constitui sua principal – ainda que não exclusiva – característica, visto que a 

diferenciação social é ainda pouco desenvolvida.
23

  

Não obstante, nesse tipo de organismo social, o sistema religioso e o sistema jurídico 

são coextensivos e a diversificação de funções é insuficiente para gerar mudanças mais 

profundas nas relações entre indivíduos e sociedade (Aron, 2002). As tensões sociais são 

quase nulas, pois o grau de integração é assegurado pela submissão das partes ao todo, 

equalizando as necessidades socialmente geradas e a possibilidade de satisfazê-las. Essa 

“tirania do grupo” dificulta o surgimento de qualquer manifestação individual que soe como 

uma ameaça à vida coletiva. Conforme assinala Giddens, “na solidariedade mecânica cada 

indivíduo permanece largamente inconsciente de seu isolamento como indivíduo já que, 

dominado pela consciência coletiva, ele compartilha traços similares com outros membros da 

sociedade; os limites de sua autonomia estão estritamente confinados” (Giddens, 1998: 149) 

[grifos do autor]. À medida que há uma “conformidade de todas as consciências particulares a 

um tipo comum”, os indivíduos tornam-se “literalmente uma coisa de que a sociedade dispõe” 

(Durkheim, 2008a). 

No que se refere às sociedades avançadas, a coerção do grupo sobre seus membros é 

menor, devido à acentuada divisão do trabalho e ao alargamento do individualismo. Durkheim 

                                                             
23 Conforme argumenta Oliveira (2001), a descontinuidade entre pré-modernidade e modernidade em 

Durkheim não constitui um fenômeno robusto a exemplo de outros pensadores sociais. A diferença entre esses 

dois estágios seria muito mais de intensidade do que de qualidade. Talvez por isso, como nos alerta Giddens 

(1997), alguns comentadores de Durkheim tenham visualizado uma contradição inexistente entre a primeira e a 

segunda parte de sua tese doutoral, visto que no final da referida obra Durkheim tende a relativizar a oposição 

solidariedade mecânica-solidariedade orgânica, dando a entender que ainda há espaço para a consciência coletiva 

nas sociedades modernas. Esse é o caso de autores como Parsons (1968), Nisbet (2003) e Dubar (2005).  
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entende que as sociedades industriais derivam de uma evolução dos modelos sociais 

segmentários. A explicação oferecida, quase em termos malthussianos, mas que tem como 

ponto de partida algumas das ideias de Montesquieu, é que o volume e a densidade (material e 

moral) são responsáveis por produzir transformações no interior desses modelos 

segmentários, gerando uma complexificação cada vez mais intensa das relações sociais que 

dará origem às sociedades atuais.  A divisão do trabalho que, como alertam Duvignaud (1982) 

e Giddens (1998), não pode ser confundida com a mera divisão técnica do trabalho, possibilita 

aos indivíduos superar a “luta pela vida” – conceito similar ao empregado por Darwin – 

dentro de limites pacíficos e realizar suas inclinações pessoais. Num estado de “normalidade”, 

essa diferenciação é capaz de engendrar certo grau de estabilidade.  

Esse efeito integrador, entretanto, não pode ser explicado a partir de um viés 

puramente econômico, como pretendem os utilitaristas. Mais do que um aglomerado de 

indivíduos, cujas relações se assentam em contratos livremente fixados, a sociedade moderna 

constitui uma comunidade moral, conquanto os valores que asseguram sua coesão não sejam 

mais aqueles encontrados nas sociedades tradicionais.   

O mal-estar das sociedades modernas, na ótica do mestre francês, é resultado do 

descompasso entre o avanço do individualismo – um processo positivo, mas sempre perigoso 

– e o enfraquecimento dos antigos laços sociais e morais, sem que novos laços tenham tido 

tempo suficiente de se consolidar. Esse período de indeterminação moral está na base do 

estado de “anomia” que ameaça a integração da sociedade moderna e só pode ser superada à 

medida que a divisão do trabalho permitir a autorrealização de seus membros – sem impor 

qualquer tipo coerção que possa gerar privilégios ou coibir a sua autonomia.
24

 

                                                             
24 Segundo Lacroix (1984), a concepção de Durkheim acerca da “anomia” passa por um processo de 

maturação e adquire diversos sentidos ao longo de sua obra. Para o autor, o referido conceito, esboçado 

inicialmente em Da Divisão só alcança pleno amadurecimento em O Suícidio. Enquanto em sua tese doutoral, a 

anomia é tratada como um produto patológico e transitório decorrente de uma evolução social acelerada, ou seja, 

uma fase caracterizada pela ausência de regramento entre determinadas funções sociais. Em O Suícidio, a 

anomia corresponde à ausência de regras interiorizadas pelos indivíduos. É como se não houvesse limites aos 

desejos individuais, gerando um descompasso entre desejo e realização do desejo. Os sentidos diferentes do 
conceito de anomia também são defendidos por Olsen (1965), embora o autor avance alguns passos em relação à 

Lacroix. Segundo Olsen, a anomia, tal como empregada em Da Divisão, diz respeito a uma perspectiva 

funcional, enquanto sua utilização em O Suicídio reflete uma preocupação com a responsabilidade social. O 

autor estabelece uma distinção entre “regra” e “norma” em que a primeira refere-se a uma prescrição do que se 

deve fazer e que se impõe externamente ao indivíduo, enquanto a segunda trata-se de um comportamento 

internalizado e regular. Na leitura de Olsen, Durkheim sustenta essas duas posições em momentos distintos de 

sua obra. Enquanto em tese doutoral trabalha a questão da regra, em O Suicídio trata da questão da norma. Já 

para Girola (2005), essas “anomias” que Lacroix e Olsen identificam, não são contraditórias ou excludentes, e 

podem ser vistas como uma espécie de complementação.  
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O que nos interessa reter, em consonância com a perspectiva antiutilitarista assumida 

pelo autor, é que não é o indivíduo que funda a sociedade, mas a sociedade que funda o 

indivíduo. Com efeito, a conclusão durkheimiana se aproxima daquela a que chegam os 

autores da escola sociológica alemã: a sociedade, por sua complexidade, não é uma mera 

soma de indivíduos. Trata-se de uma força autônoma e autorregulada capaz de exercer uma 

influência prática sobre àqueles. Essa é uma ideia cara a toda sua obra.  

Pouco mais tarde, em O Suicídio, em consonância com seus escritos iniciais, 

Durkheim procura provar que um fato aparentemente individual como o suicídio é alimentado 

por motivações sociais. Partindo de uma perspectiva declaradamente naturalista, cuja 

formulação de proposições nomológicas acerca das realidades coletivas, comparadas às 

realidades naturais, constitui uma tentativa de clarificar as causas e as funções inerentes aos 

fenômenos sociais, o autor, por meio de um estudo estatístico detalhado, conclui que as 

variações nas taxas de suicídio resultam de fatores sociais e não psicológicos, afastando-se 

assim das explicações correntes.  

Há, portanto, uma forte relação entre a integração social, em suas mais diversas 

manifestações institucionais, tais como a família, a religião, o casamento etc., e a flutuação do 

número de suicídios. Nesse sentido, sua tipologia do suicídio apresenta os casos específicos 

em que a ausência ou a presença de uma intensa unidade entre o indivíduo e grupo social 

podem se converter em atos suicidas, respectivamente em sua forma “egoísta” e “altruísta”. 

Uma terceira forma, a que Durkheim denomina “anômica”, corresponde às transformações 

sociais aceleradas, engendradas tanto em períodos de crises, quanto em momentos de 

prosperidade econômica, mas desacompanhadas de uma regulamentação adequada. Em todos 

esses casos, é a sociedade que explica a ação daquele que atenta contra a própria vida. Ainda 

que Durkheim não desconsidere a aplicação dos métodos psicológicos aos casos particulares, 

sua análise dirige-se fundamentalmente à “taxa de suicídio”, considerada um fato sui generis 

que só pode ser explicado em termos sociológicos.   

Em sua última grande obra, As Formas, a gênese social das ideias é tão somente a 

notação de que a vida coletiva é a fonte do pensamento lógico dessa mesma coletividade, 

influindo na maneira como seus membros assimilam o mundo. Essa influência pode ser 

observada por meio dos valores, leis, instituições, etc., que se sobrepõem temporalmente às 

existências e às vontades particulares, pois consiste num fenômeno de natureza especial, haja 

vista a autoridade quase religiosa da qual está investida. Isso não significa que a sociedade 

tenha caracteres metafísicos. Mesmo instituindo a sociedade como uma totalidade viva que 
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ultrapassa as consciências particulares o autor recusa, reiteradamente, qualquer estatuto 

ontológico a sua definição. Mas, ainda assim, a prevalência da sociedade é nítida e revela uma 

continuidade básica em sua obra.
25  

Com vistas a solucionar os dilemas gnosiológicos tradicionais, o mestre francês, por 

meio de um programa globalizante, supera os sistemas filosóficos e religiosos. Para tanto, 

desenvolve uma espécie de “sociologia do conhecimento” e, ao seu modo, demonstra que a 

apreensão e a interpretação da realidade retraduz os estados coletivos, ou seja, dependem da 

maneira como o meio social está organizado morfológica e moralmente. As noções como a de 

tempo, espaço, causalidade, identidade, totalidade, etc., longe de ser instrumentos operatórios 

inerentes aos indivíduos, resultam das interações. Tal como Kant, Durkheim assume que essas 

noções são anteriores às experiências individuais, porém se recusa a aceitar sua anterioridade 

em relação às experiências coletivas, visto que é no interior da vida social que são produzidas. 

Essa “sociologização” do kantismo (Silva, 2001), permite-lhe não só se afastar do 

essencialismo daquele, mas também reafirmar o papel da sociologia na compreensão dos 

fenômenos coletivos, inclusive no que concerne ao próprio conhecimento.  

É essa força distintiva do social que suscita uma discussão acerca do papel do 

indivíduo em sua teoria sociológica e reforça a ideia-chave, exposta por Mauss no prefácio ao 

curso sobre o socialismo, ministrado por Durkheim entre novembro de 1895 e maio de 1896, 

e só postumamente publicado, segundo o qual a relação socialismo-individualismo constitui o 

fulcro da sociologia durkheimiana.
26

 Conquanto a sociedade resulte de relações concretas e 

tenha sua existência submetida aos indivíduos que a compõem, a primazia conferida ao “reino 

social”, enquanto realidade distinta e superior à soma de seus membros, desencadeia uma 

série de discussões sobre o sentido de seu “sociologismo”.
27

  

 

 

                                                             
25 Já se fez referência ao debate sobre a continuidade e descontinuidade na obra durkheimiana. 

Entretanto, como demonstra Tyriakian (1962: 58), tanto os fatos religiosos quanto os fatos morais apresentam-se 

à Durkheim em todos os momentos de sua carreira. 
26 Logo no prefácio da referida obra, Mauss faz a seguinte afirmação: “Os problemas de que o autor 

partiu são conhecidos. Durkheim consagra-se ao estudo da questão social desde os anos da École Normal, por 

vocação e no interiro de um ambiente animado pela vontade política  e moral – de acordo com Jaurès e com seu 

outro colega, Hommay (morto em 1886). Naquela ocasião, Durkheim situava a questão de uma maneira bastante 

abstrata e filosófica, sob o título de: „Relações entre individualismo e socialismo‟. Em 1883, define-a melhor, e 

as relações entre o indivíduo e a sociedade tornaram-se o sem tema” (In: Durkheim, 1993: 29) [grifos do autor]. 
27 Segundo Tiryakian (1962: 25), embora o termo e sua definição não apareçam nos escritos de 

Durkheim, pode-se afirmar que o seu sociologismo diz respeito ao “ponto de vista dos sociológos que, fazendo 

da sociologia uma ciência completamente irredutível à psicologia, a consideram necessária e suficiente para a 

explicação total da realidade social” (definição extraída da Enciclopédia Larousse du XX siecle, Paris, 1933, VI). 
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II. O individualismo moral versus individualismo metodológico 

 

Como sugere Giddens (1998), os escritos metodológicos de Durkheim, ainda em vida 

do autor, suscitam inúmeras controvérsias e se tornam objeto de críticas, sendo sua ênfase no 

social largamente condenada. Mesmo quando se considera os avanços, quanto a uma 

compreensão mais adequada dos temas e dilemas inerentes ao seu pensamento, muitos dos 

intérpretes secundários mantêm uma postura pouco receptiva às principais teses defendidas 

pelo autor, vendo em sua teoria sociológica um franco ataque ao individualismo.  É certo que, 

em seus primeiros escritos, o mestre francês procura afastar-se, por vezes, adotando um tom 

severo e crítico, tanto do sujeito da psicologia, quanto do sujeito da filosofia, pois disso 

depende o sucesso de sua empresa, a saber, consolidar a sociologia como uma ciência 

autônoma.  

Grosso modo, pode-se afirmar que, desde seus trabalhos iniciais, Durkheim procura 

contrapor-se ao “individualismo metodológico”, clarificando os limites de tal posição. Os 

embates travados com o pensamento utilitarista, com os economistas clássicos e com o 

idealismo filosófico corroboram para uma leitura pouco favorável às suas ideias.
28

 Pelo menos 

até meados da primeira metade do século XX, antes da publicação de uma série de textos 

políticos, manuscritos utilizados em aulas e que só então são encontrados, Durkheim sofre 

pesadas críticas, quanto às posições sociocêntricas das quais nunca consegue se afastar. 

Entretanto, afirmar que Durkheim exclui o indivíduo de suas discussões é desconhecer ou 

negar os fatos, pois essa é sempre uma preocupação recorrente em seus escritos. Pode-se 

mesmo reiterar que o autor desenvolve uma teoria do individualismo, visando contrapô-la ao 

pensamento utilitarista sem, no entanto, abrir mão de suas posições sociologistas.   

Sua tese doutoral presta-se bem a essa finalidade. Nela se encontra a ideia de que o 

individualismo constitui um fenômeno recente na história da humanidade. Isso se deve, 

principalmente, ao enfraquecimento dos laços morais tradicionais e à aceleração da 

diferenciação funcional que emerge com a sociedade moderna, cujo resultado é a ampliação 

da autonomia e da ação de seus membros. O surgimento do direito restitutivo não deixa de ser 

uma prova de que a solidariedade social sofre transformações significativas, visto que para o 

                                                             
28 Não é casual que intérpretes como Parsons (1968), Dahrendorf (1959), Nisbet (2003), Gurvitch 

(1986), Goldman (1967), Adorno (2008) e Aron (2003), para mencionar os mais importantes, o acusem de 

“hipostasiar” o reino social, visto que “a” sociedade, por sua anterioridade e exterioridade em relação aos 

membros que a compõe, coloca-se naturalmente numa posição de superioridade quase ontológica. No decorrer 

deste trabalho, porém, aprofundar-se-á o conteúdo geral dessas críticas, com o propósito de analisar sua validade.    
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autor as leis constituem um indício mais ou menos seguro, ainda que epidérmico, no sentido 

de identificar o tipo de solidariedade.  

O predomínio desse tipo de direito nas sociedades modernas é uma prova contundente 

de que os indivíduos libertam-se das pressões que a “consciência coletiva”, por meio do 

direito repressivo, exerce nos modelos sociais tradicionais. Durkheim está convencido de que 

o fenômeno da divisão do trabalho engendra uma estabilidade funcional, mas também 

possibilita, ao indivíduo, libertar-se da homogeneidade das regras e dos valores que 

configuram uma consciência coletiva fortemente instituída. Conforme argumenta, “é a divisão 

do trabalho que, cada vez mais, cumpre o papel exercido outrora pela consciência comum; é 

principalmente ela que mantém juntos os agregados sociais de tipos superiores” (Durkheim, 

2008a: 156).  

Nesse sentido, o advento da modernidade representa um avanço considerável quanto 

às liberdades individuais. Se, nas sociedades indiferenciadas, os indivíduos estão submetidos 

à influência do grupo, sem terem ainda desenvolvido qualquer consciência de sua 

particularidade, nas sociedades modernas essa consciência torna-se uma condição 

imprescindível.  

Embora em O Suicídio sua preocupação gravite em torno da intensidade, com que os 

valores morais são internalizados vê-se, claramente, que o tema do individualismo também 

permeia suas reflexões. O suicídio “egoísta”, que Durkheim faz questão de analisar, não deixa 

de ser um exemplo de como um indivíduo, pouco adaptado ao seu meio social, pode sofrer as 

consequências de seu isolamento, ainda que o inverso, isto é, uma forte adesão aos valores 

sociais instituídos também não deixe de ocasionar problemas, como no caso do suicídio 

“altruísta”. Subentende-se, portanto, que existe um individualismo aceitável e mesmo 

necessário, que nada tem a ver, nem com o egoísmo preconizado pelos utilitaristas, nem com 

a forte presença de laços morais a que se referem Comte e Schäffle.  

 Em suas Lições de Sociologia
29

, sobretudo na parte dedicada à “moral cívica”, 

Durkheim trata dessa questão com maior clareza. A perspectiva política adotada permite-lhe 

visualizar a distância que separa o indivíduo do Estado e os riscos inerentes a essa relação. 

Ainda que a função do Estado – que o autor define como o “órgão pensante” da sociedade 

moderna, cuja capacidade de retraduzir as representações sociais gerais está assentada na 

noção de autonomia – seja a de libertar os indivíduos, sua hipertrofia ou seu esvaziamento 

                                                             
29 Daqui para frente tratado apenas por Lições. 
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constituem perigos eminentes que só podem ser diminuídos com a presença de “órgãos 

secundários” capazes de intermediar, em termos dialógicos, a relação entre esses pólos.  

Em consonância com sua definição de democracia, Durkheim procura uma espécie de 

“justa medida” com vistas a superar tanto a solução “mística”, proposta por Hegel, quanto o 

individualismo exacerbado, preconizado pelos utilitaristas e economistas clássicos. Se, por 

um lado, não concorda com a ideia de que o Estado deva submeter os indivíduos, por outro, 

também não aceita a tese segundo a qual os laços econômicos bastam para assegurar as 

relações sociais. A função primacial do Estado nas sociedades modernas é a de promover o 

indivíduo, sem que isso signifique oprimi-lo ou abandoná-lo. Considerando a crescente 

diferenciação funcional e sua importância no interior dos modelos sociais mais avançados, 

Durkheim credita às agremiações profissionais a responsabilidade de intermediar esse jogo de 

forças contraditórias e, ao mesmo tempo, assegurar a integração dos inúmeros setores que 

formam a sociedade em seu conjunto.  

 Mas, essas propostas só adquirem sentido caso se considere suas reflexões sobre a 

moralidade. Aliás, este é sempre um assunto recorrente em sua teoria sociológica. Desde seus 

primeiros escritos, Durkheim mostra grande interesse sobre o tema, a ponto de investir seus 

esforços na elaboração de uma ciência moral. Sua desconfiança, acerca dos sistemas éticos 

essencialistas e sua inabalável confiança no conhecimento científico, levam-no a procurar na 

própria sociedade os elementos necessários a seus propósitos. Nenhuma sociedade pode 

prescindir de valores.  

Na verdade, toda a sociedade constitui um espaço moral. Mesmo aquelas onde a 

divisão do trabalho alcança um grande desenvolvimento dispõem de valores. Mais do que a 

interdependência funcional, a que se refere em sua tese principal, a coesão das sociedades 

modernas depende de uma moralidade adequada as suas necessidades, que nada tem a ver 

com os valores tradicionais – superados na perspectiva do autor.  

  De fato, essa não é uma ideia nova. Em seus primeiros escritos, sobretudo em sua tese 

doutoral, o problema da solidariedade o leva logo a perceber que os valores tradicionais estão 

embrenhados de religiosidade. A explicação, desse ponto de vista, é bastante simples. Nas 

sociedades simples, onde predomina a solidariedade mecânica, a influência exercida pela 

religião é muito forte. O conjunto de sentimentos religiosos é um dos componentes da 

consciência coletiva e sua difusão assenta-se na homogeneidade que caracteriza o referido 

modelo social, de modo que a maior parte de seus membros fica sob seu jugo. A perspectiva 

funcional que define essa obra não o impede de verificar alguns elementos referentes ao 
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caráter sagrado que recaem sobre os fatos morais, conquanto o desenvolvimento pleno dessa 

percepção só tenha ocorrido depois de 1895, quando o autor toma contato com os estudos 

produzidos pela antropologia inglesa.  

E, quanto às sociedades modernas? Estarão desprovidas de qualquer laço moral? 

Durkheim atenta para o fato de que a divisão do trabalho, dentro de certas condições, pode ser 

um fator de solidariedade. Não há, portanto, uma descontinuidade absoluta entre a 

solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, tal como sugere Tönnies. Entretanto, não é 

possível explicar essa última forma de integração social, unicamente por meio da 

especialização de tarefas. Isso é o mesmo que aceitar parte das ideias utilitaristas – explicar a 

solidariedade a partir de elementos puramente econômicos – possibilidade esta que, desde o 

início da carreira, Durkheim refuta.  

Se a eficácia das instituições integradoras tradicionais, a exemplo da religião e da 

família, encontra-se em declínio, disso não se depreende que a modernidade possa prescindir 

de elementos morais capazes de regular a vida social. A solidariedade orgânica é mais do que 

simples integração funcional. Durkheim percebe que toda fonte de solidariedade possui um 

caráter moral. Tanto na obra A Educação Moral, quanto em A Evolução Pedagógica
30

, o autor 

chama a atenção para o fato de que a religião está na base desses valores e que, mesmo a 

separação entre religião e moral, cuja origem remonta ao processo de laicização moderno, 

mais precisamente à emergência do protestantismo, não é capaz de apagar a forte influência 

exercida pela religião.
31

  

Definida como um sistema de regras de ação, a moral não constitui apenas uma 

obrigação – ou um dever no sentido kantiano –, mas também é desejada pelos indivíduos que 

a ela submetem. As noções de “bem” e “dever” interpenetram-se e daí a ideia de que a 

liberdade é “filha da autoridade bem compreendida”. Mas, o alargamento dessa compreensão 

depende da própria moral tornar-se mais racional, ou seja, despir-se dos aspectos religiosos 

que a caracterizaram – embora o autor reconheça a dificuldade de tal empreendimento. Por 

outro lado, esse parece ser um fato inerente aos avanços da modernidade, e ainda que o autor 

evite pensar em termos teleológicos, não deixa de destacar a inexorabilidade desse processo.  

                                                             
30

 Daqui para frente citada apenas como A Evolução. 
31 A respeito da relação entre religião e moral, argumenta Durkheim que “o fato é que esses dois 

sistemas de crenças e de práticas permaneceram unidos de forma demasiado estreita ao longo da história, 

estiveram profundamente interpenetrados durante séculos, para que a relação entre ambos resultasse tão exterior 

e superficial, para que sua separação pudesse ser consumada mediante um processo tão pouco complicado como 

se supôs” (Durkheim, 2008a: 24). 
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Ao discorrer sobre os elementos constitutivos da moralidade, Durkheim demonstra 

que a disciplina e a abnegação, traços que definem a moral tradicional, não são mais capazes 

de atender, nos mesmos termos, as necessidades de uma sociedade cada vez mais diversa, 

quanto àquela que se consolidou a sua época. É esta discrepância entre o passado e o presente 

que alimenta sua proposta de reformulação moral em bases científicas e coloca a sociologia 

como o principal instrumento para a sua concretização.  

Destarte, a modernidade reclama um novo conjunto de valores que dê conta de suas 

especificidades. Durkheim chama a atenção para o recente fenômeno da individuação. Para 

ele, o indivíduo se libertara da tirania do grupo e esse processo tinha a ver com o próprio 

advento da modernidade.  

Não por acaso, a “autonomia da vontade” desponta com um elemento específico da 

moralidade moderna. O indivíduo é chamado a assumir responsabilidades que inexistem nas 

sociedades indiferenciadas, à medida que a autonomia e a deliberação deixam de ser um risco 

aos laços sociais, para se tornarem prerrogativas da vida moderna.  

No artigo intitulado O Individualismo e os Intelectuais, escrito em face das discussões 

que seguem o Caso Dreyfus
32

, mais precisamente em resposta ao pensador conservador 

Ferdiand Brunetière, cuja posição antidreyfusista é conhecida, Durkheim expõe suas ideias 

acerca do individualismo com uma clareza ausente em muitos de seus escritos anteriores. Há 

um esforço, por parte do autor, em definir seu posicionamento sobre o tema e ao mesmo 

tempo refutar o argumento levado a cabo pelos conservadores de que o crescente 

individualismo, do qual a prepotência de parte dos intelectuais e acadêmicos resulta, é o 

responsável pelo momento anárquico que acomete a sociedade francesa.
33

  

Se, em seus escritos iniciais, Durkheim emprega o termo indiscriminadamente para se 

referir a qualquer ramo da filosofia social que conceda, ao indivíduo, alguma forma de 

                                                             
32 O Caso Dreyfus, ocorre nos anos tardios de 1890 e envolve um oficial judeu do exército francês que, 

acusado por um colega de espionagem, acaba sendo condenado. O caso gera muita discussão e mobiliza uma 

grande parte da classe intelectual que se posiciona favoravelmente ao acusado. Entretanto, outro grupo ligado, 

principalmente, à antiga aristocracia e à igreja católica, cuja influência diminuíra há muito, posiciona-se 

contrariamente ao oficial judeu, desencadeando uma verdadeira campanha contra os seus defensores. Durkheim 
faz parte do primeiro grupo. Para todos os efeitos, uma abordagem mais adequada sobre o contexto político do 

Caso Dreyfus é realizada no segundo capítulo.  
33 Maurice Barrès, escritor irracional e nacionalista, cuja trilogia intitulada Le Roman de I´énergie 

nationale inicia em 1897, a exemplo de Brunetière,empreendia críticas severas ao republicanismo e mais 

especificamente aos acadêmicos. Como afirmara em certa ocasião, “Os grandes culpados, que deveriam ser 

punidos, são os intelectuais, os anarquistas da plataforma acadêmica, os metafísicos da sociologia. Um bando de 

loucos arrogantes. Homens que carregam uma auto-satisfação criminal em sua inteligência, que tratam nossos 

generais como idiotas, nossas instituições sociais como absurdas e nossa tradição como doentia” (Barrès apud 

Hawthorn,1982:122). 
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primazia, a resposta oferecida neste artigo distingue duas importantes variantes do 

individualismo, a saber, o “individualismo metodológico”, tal como os utilitaristas e 

economistas o empregam, e o “individualismo moral”, que tinha sua origem no pensamento 

iluminista, sobretudo nos trabalhos de Rousseau e de Kant. 

Durkheim procura explorar as diferenças entre esses dois tipos de individualismo.  

Demonstra que o conteúdo do primeiro está diretamente ligado à radicalidade das lutas 

travadas pelas gerações passadas contra as malhas políticas que impedem o desenvolvimento 

do indivíduo. Contudo, não aceita a maneira como seus representantes definem as relações 

entre indivíduo e sociedade, visto que o tratamento que estes conferem ao indivíduo, tomado 

em termos metodológicos, não só invalida os pressupostos básicos da sociologia, como reduz 

a vida coletiva a um fenômeno puramente espontâneo. Decerto, sua adesão ao positivismo, 

única alternativa para uma possível abordagem não-filosófica da sociedade, explica sua recusa 

às metodologias que tomam o indivíduo como unidade de análise.  

Mas, o segundo tipo de individualismo tem características muito diversas. Ele emerge 

de um processo social de longa data e coincide com a aceleração da divisão do trabalho e com 

o enfraquecimento das crenças e dos sentimentos coletivos, o que força a sociedade moderna, 

em consonância com essas mesmas transformações, a se reorganizar do ponto de vista moral. 

Cada vez mais o indivíduo ocupa o centro da vida social e tem sua dignidade reconhecida e 

isso, sem dúvida, reclama uma moralidade adequada a essas novas demandas.  

Nesse sentido, a crise que assola a sociedade moderna é antes resultado do 

descompasso entre o rápido avanço econômico e o estabelecimento definitivo desses novos 

valores, cuja consolidação, ainda em curso, não se completa, e não do processo de 

individuação como Bonald, Maistre e Chateaubriand defendiam. Também não é exata a 

análise de Tönnies, segundo a qual o advento da especialização implica uma diversidade 

moral. Se o individualismo moral, tal como o concebe Durkheim, atende às necessidades da 

divisão do trabalho, também se constitui numa espécie de nova “consciência coletiva”, 

convertida, todavia, em “culto ao indivíduo”.  

Conforme sustenta em Educação e Sociologia, a diversidade moral em qualquer 

sociedade nunca é absoluta, à medida que sempre existe um grupo de valores comuns à 

extensão de seus membros. Esse caráter dual pode ser facilmente avistado nas sociedades 

complexas, em que a diversidade ocupacional e os diferentes contextos morais que dela se 

depreendem não comprometem a existência de certa unidade moral, nesse caso garantida pelo 

respeito à pessoa humana. Tendo irrompido do interior da tradição, o individualismo moral é 
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a expressão dos anseios iluministas quanto a uma transformação social profunda, cujo maior 

exemplo é a Revolução Francesa, embora também constitua uma tentativa de superar as 

mazelas e os conflitos que se seguem. Sua realização, no entanto, está condicionada ao 

reconhecimento do homem como um valor inalienável, que nada tem a ver com o indivíduo 

concreto ou com a personalidade particular. Trata-se da valorização do homem em geral e não 

do homem egoísta que persegue seu interesse próprio.  

Na esteira do pensamento iluminista, o mestre francês destaca o respeito ao indivíduo 

como um fator de equidade, cuja prevalência nas sociedades complexas torna-se um 

imperativo moral. O alargamento da autonomia não resulta da dissolução dos laços sociais, 

mas do avanço do individualismo moral. Como enfatiza, em várias ocasiões, há sempre um 

“elemento não contratual no contrato”, e no caso da sociedade urbano-industrial esse 

elemento assenta-se no culto à pessoa humana. A dimensão quase religiosa – e daí a 

expressão “culto” – que envolve a assunção do indivíduo na modernidade, demonstra a íntima 

conexão entre religião e moralidade, cujo desenvolvimento ulterior se realiza em As Formas 

e, de forma menos explícita, porém não menos importante, em A Evolução. 

 

III. Por uma moralidade laica e republicana  

 

 A importância que o tema da moral adquire em sua teoria sociológica está relacionada 

às transformações sociais decorrentes do período pós-revolucionário, cujas instabilidades 

políticas levam, por um lado, à humilhante derrota francesa em Sedan, frente aos alemães em 

1870, e a consequente queda do Segundo Império em 1871 e, por outro, à traumática 

experiência da Comuna de Paris, cujos remanescentes são perseguidos e aniquilados durante o 

governo provisório de Thiers.  

 Nem mesmo a “solução de compromisso”, conduzida por bonapartistas e 

monarquistas, da qual se origina a Terceira República Francesa, nem mesmo a promulgação 

da Constituição de 1875, responsável por assegurar a eleição de seu primeiro presidente, Mac-

Mahon, são capazes de superar as clivagens políticas que dividem o país. Os embates que se 

seguem entre monarquistas e republicanos, durante toda a segunda metade do século XIX, 

demonstram o quão longe estão os liberais franceses de consolidar o republicanismo.  

Os velhos fantasmas revivem na forma de um punhado de questões, similares às que 

Saint-Simon e Comte pretendem solucionar décadas antes. Nas palavras de Hawthorn (1982: 
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119), “precisamente porque as novas batalhas eram exatamente as antigas, a crise da década 

de 1870, embora profunda, não originou qualquer questão”. Novas velhas questões que 

dividem a França em duas, a saber, a velha França, representada pela força da tradição e da 

Igreja Católica, que vislumbra uma reviravolta monarquista; e a nova França, que procura se 

encontrar por meio do desenvolvimento dos ideais republicanos e das reformas necessárias a 

sua consolidação. Soma-se a isto a agudização dos conflitos entre a classe trabalhadora, 

organizada em sindicatos programaticamente revolucionários, e a classe dominante, formada 

por grandes industriais e comerciantes, e acuada frente ao avanço do trabalhismo.
34

  

A criação da Confédération Générale du Travail (CGT) em 1895, e a luta dos 

trabalhadores por melhores condições de vida, perturba o imaginário intelectual da época e 

gera nas elites uma vontade natural de superar o que muitos de seus representantes 

consideram o tournant du siécle. O assentamento da república, portanto, passa 

necessariamente pela unificação moral da nação ao redor da atualização dos ideais políticos 

de 1789. Afinal, só uma política capaz de regenerar o sentimento nacional e também conduzir 

o país à modernização pode libertar o povo francês desse pesadelo. Sob a bandeira do 

reformismo, a burguesia francesa, especialmente as camadas médias, cujo protagonismo 

conquistado décadas antes confunde-se com o próprio avanço do republicanismo,  lança-se 

numa grande campanha modernizante, com o intuito de varrer tudo que recorde o antigo 

regime. Como analisa Borrel, “Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la primera mitad 

del siglo XIX viene marcada em Francia por la fuerza de la República y la debilidad de los 

republicanos (...) Habrá que esperar hasta la segunda mitad del siglo para que República y 

republicanos, para que esas dos piezas fundamentales, vuelvan a formar un todo indivisible” 

(Borrel, 2000:152).  

Os inflamados debates que seguem, demonstram o grau de ideologização dos grupos 

que forjam o cenário político da época. A distância que separa “republicanos” e “anti-

republicanos” só pode ser compreendida na medida em que se consideram as distintas 

perspectivas que sustentam a respeito do futuro da França. O que está em jogo é a própria 

concepção de nação, e é isto que acirra as divergências políticas entre os dois grupos. O 

projeto de reformulação moral pretendido pelos republicanos tem dois claros objetivos, a 

                                                             
34 Embora, na França, a taxa de sindicalização fosse menor do que em outros países, a influência 

exercida pelo anarquismo no interior dos sindicatos garante o tom muitas vezes agressivo das manifestações 

trabalhistas desencadeadas nesse período. Outro ponto importante é o ressurgimento das organizações políticas 

socialistas, que após o desfecho trágico da Comuna de Paris, se organizam na forma de partidos políticos e 

obtém alguns êxitos eleitorais importante, tanto no Parlamento, quanto nos municípios.   
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saber, dispersar os resquícios do modelo político anterior e laicizar as instituições francesas 

com o intuito de minar a influência exercida pelos grupos monarquistas e católicos. 

O laicismo torna-se, assim, a bandeira política dos republicanos que, favoráveis ao 

progresso e à ciência, desejam um código moral assentado em bases racionais. Isso explica o 

lugar que os intelectuais passam a ocupar dentro do regime republicano. O Caso Dreyfus é 

emblemático nesse sentido, pois coloca em primeiro plano todo significado político que o 

termo “intelectual” comporta, sobretudo durante os debates públicos que se seguem. O 

próprio Durkheim figura, ao lado de outros importantes nomes da intelectualidade francesa, 

entre os que defendem publicamente Dreyfus das acusações de traição.  

 Ainda, em relação aos intelectuais, nem todos os grupos têm a mesma projeção mas, 

indubitavelmente, são os representantes da sociologia, liderados por Durkheim, os maiores 

beneficiários do novo regime. Como assinala Ortiz (2002), o advento da Terceira República 

possibilita uma ascensão rápida e segura aos militantes da nova ciência, cuja identificação 

com o ideário republicano é quase imediato.  

Cumpre lembrar que a nomeação de Durkheim para Bordeaux em 1887, quando 

substitui a Victor Espinas, deve-se à indicação de Louis Liard, antigo diretor de Ensino 

Superior, e cujo senso reformista mistura-se às tendências republicanas da época, e às 

pressões de um antigo mestre, Renouvier, que conhece as inclinações republicanas do jovem 

alsaciano, já manifestas nos primeiros artigos que publica logo após seu retorno da Alemanha 

(Lukes, 1984: 94-95).  

A chegada à Sobornne, em 1902, confirma suas expectativas em relação à 

consolidação da nova ciência e pode ser vista como a grande vitória da escola durkheimiana. 

Sua institucionalização concretiza-se poucos anos depois e só perde fôlego com o advento da 

Primeira Guerra Mundial, quando a morte de alguns de seus membros compromete o 

desenvolvimento dos trabalhos ali realizados.  

A sociologia torna-se, assim, uma importante aliada do republicanismo e se apresenta 

como a única ciência capaz de levar a cabo as reformas necessárias à modernização daquela 

nação. O ponto de partida desse ousado projeto passa pela universidade. É mister modificar o 

sistema de ensino, pois disso depende a construção de uma nova consciência nacional, afinal, 

de acordo com a concepção de Estado, sustentada pelos republicanos, o cuidado com a 

educação possibilita expandir a participação política dos cidadãos dentro do projeto 

democrático e liberal que se consolida (Macpherson, 1978).  
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A dedicação de Durkheim à docência, em consonância com as pesquisas que realiza 

sobre o tema da educação, não deixa de ser um forte indicativo do envolvimento do autor com 

esse espírito renovador que recai sobre os homens da república. No diagnóstico de alguns 

membros do novo regime, a derrota em Sedan não se deve tanto à supremacia militar 

germânica, mas à inferioridade intelectual francesa.  

As universidades alemãs, que se renovam após o processo de unificação, tornam-se 

exemplos de excelência em todo continente, principalmente no que concerne à pesquisa. 

Contam com modernos laboratórios e equipamentos de última geração, como Durkheim pôde 

confirmar durante sua estada em Leipzig.  

O exemplo alemão não pode ficar a sombra e, nesse sentido, a unidade nacional 

francesa depende de uma reformulação do sistema de ensino em todos os níveis. O grande 

desafio, porém, é estancar a influência religiosa, mais especificamente da igreja católica, sob 

o ensino primário francês e a filosofia espiritualista vigente nas universidades. Se a 

consolidação da sociologia é determinante para o isolamento do espiritualismo no campo 

acadêmico, falta ainda desarticular o caráter religioso do ensino oferecido nos colégios, o que 

constitui uma árdua tarefa, quando se leva em conta a centenária influência da igreja no 

campo educativo.  

Esse processo, que ganha uma dimensão quase belicosa, arrasta-se por anos e 

aprofunda os antagonismos entre o catolicismo e republicanismo. Cabe a Jules Ferry, ao lado 

de Gambetta o político mais influente daquele século, a tarefa de laicizar o sistema de ensino 

francês, levando a cabo a ideia de Diderot que, um século antes, afirmara que “instruir uma 

nação é civilizá-la”. Seu projeto, que resgata algumas das propostas enciclopedistas, não deixa 

de ser uma tentativa de superar as fragmentações que marcam o país em todos os níveis 

(Borrel, 2000). 

Como recorda Ortiz (2002), até 1863 um quarto da população francesa não fala sequer 

o francês, vivendo em comunidades com idiomas próprios. A maioria das pessoas habita a 

zona rural e está afastada das grandes decisões políticas. A criação de um sistema nacional de 

educação constitui um esforço no sentido de colocar-se acima dos particularismos que 

dividem a nação. Na contramão daqueles que afirmam que “educar o povo é o mesmo que 

armá-lo”, Ferry aposta suas fichas na educação pública, laica, gratuita e obrigatória com vistas 
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a resguardar as tradições nacionais.
35

 Principalmente a escola primária tem uma função 

importante a cumprir, visto que o trabalho infantil nas fábricas é proibido por lei em 1892. 

Com efeito, a escola laica impõe-se, gradualmente, a contragosto dos saudosistas católicos 

que assistem a sua hegemonia no campo educativo chegar ao fim.  

 Muitas dessas ideias são incorporadas por Durkheim a sua teoria pedagógica. Isso 

talvez explique, porque alguns comentadores o tratam como uma espécie de “decalque” de 

Ferry (Borrel, 2000). A ênfase que ambos atribuem ao Estado na condução da educação 

nacional, não deixa de reforçar tal impressão, conquanto o sociólogo, ao contrário do político, 

tolere as escolas religiosas, desde que sejam assistidas por esse “órgão pensante” (Durkheim, 

1972).  

“Educação” e “moral” são dois temas caros à sociologia durkheimiana e não deixam 

de se conectar ao seu republicanismo. Visto que a educação deve “preparar as novas gerações 

para a vida social”, sua função adquire uma dimensão moral, à medida que internaliza valores 

sem os quais a sociedade não teria qualquer sentido. Considerando que o individualismo 

moral – ou melhor, sua incompletude – é o grande dilema moderno, frente ao avanço 

desenfreado do mundo econômico, o sistema de ensino pode contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes quanto aos riscos que o egoísmo radical oferece à unidade nacional.  

Contudo, o sucesso da escola depende do trabalho realizado pelo mestre, peça-chave 

no roteiro que os homens da Terceira República desejam concretizar. Não é por acaso que o 

mestre-escolar adquire alguma projeção no novo regime, a que muitos identificam como a 

“república dos professores”. Como demonstra em A Evolução, ao irromper, a modernidade 

substitui a tradicional moral religiosa por uma moral secular, que se assenta na ampliação dos 

direitos individuais, sobretudo nos países marcados pela experiência protestante. Nesse 

sentido, cumpre à escola em geral, e ao mestre em particular, promover o valor atribuído à 

dignidade e à autonomia da pessoa humana, sem descuidar, no entanto, do respeito aos 

valores comunitários.   

Mas, como conciliar a promoção da “autonomia da vontade” sem pôr em perigo a 

coesão social? É possível uma educação moral que privilegie o indivíduo sem o prejuízo do 

bem comum? Não é o egoísmo uma espécie de espectro que assombra os homens modernos 

ao ponto de levá-los ao desespero da “anomia”? Por outro lado, como rejeitar a expansão dos 

                                                             
35 É a partir da promulgação dos decretos de criação da escola laica, em maio de 1880, que Ferry torna-

se foco de atenções, dividindo opiniões de estudantes e professores da École Normale. As críticas mais 

contundentes ficam por conta dos jesuítas, que há séculos controlam o ensino primário e secundário na França, e 

que comparam Ferry ao “satanás” e ao “anticristo” (Fernandes, 1994: 31-34).  
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direitos individuais, necessários a uma sociedade caracterizada por uma complexa divisão do 

trabalho? O reconhecimento da individualidade e da razão, que emerge com as sociedades 

altamente diferenciadas, e cuja novidade o autor reconhece em sua teoria moral, é compatível 

com a unidade social? Se, como admite Durkheim, a individuação resulta de um processo 

sócio-histórico, responsável por libertar os indivíduos dos laços sociais tradicionais e ampliar 

seu campo de atuação, a que ponto essa autonomia pode ser considerada genuína? 

Durkheim tenta, a sua maneira, conciliar “sociologismo” e “individualismo”. Como 

um homem de seu tempo, reage aos traços radicais do liberalismo à medida que prioriza em 

sua teoria as “realidades coletivas” e defende o “individualismo moral”, em oposição ao 

“individualismo egoísta”. Todavia, herdeiro do legado iluminista, que moldura parte de seu 

pensamento, o autor nunca negligencia as noções de razão e liberdade, que em sua teoria 

moral se convertem em “autonomia da vontade”.  

De fato, como sugere Augusto (2009), a tentativa de conciliar esses dois extremos gera 

certas ambiguidades que marcam a extensão de sua obra e, por mais que tenha se esforçado, 

no sentido inserir o tema da autonomia em seu pensamento moral, sua ênfase na autoridade 

muito contribui para reforçar a tese segundo a qual sua sociologia implica a negação do 

sujeito (Dubet, 1997). A antinomia existente entre a liberdade e adesão esclarecida aos valores 

sociais, não deixa de provocar uma série de questões em torno da legitimidade da noção de 

autonomia, tal como Durkheim a concebe.  

Com efeito, a compreensão da articulação entre liberdade e moral, voluntarismo e 

determinismo, depende de uma análise detida de seu pensamento educacional, haja vista que a 

educação figura como um dos elementos centrais de sua teoria social. Como recorda Weiss 

(2009), Durkheim em seus escritos educacionais descreve, por um lado, a educação como um 

mecanismo central de produção e reprodução dos valores sociais estruturantes e, por outro, 

apresenta a maior parte de suas proposições normativas que ali se convertem em pedagogia.  

Sua tentativa de criar uma “ciência moral”, capaz de preceder as especulações 

filosóficas com vistas a dizer o que são os fenômenos morais em si e por si mesmos, constitui 

uma tentativa de superar a suposta contradição entre sociologia e ética, o que dá a ciência 

social a possibilidade de intervir (no sentido de compreender) e sugerir de algum modo o tipo 

de moralidade adequada aos novos tempos. Como explicita Watts Miller (1996), Durkheim, 

em sua ambição teórica e prática, procura estabelecer a passagem entre ser e o dever ser por 

meio de uma ética universalista e laica, assentada no indivíduo genérico. Sua defesa em prol 

da educação laica e republicana, orientada pelas pesquisas sociológicas que empreende, não 
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deixa de identificar sua visão acerca da sociedade moderna e dos valores condizentes a sua 

complexidade, creditando à pedagogia um papel fundamental na reformulação do modelo de 

ensino vigente, visto que se ocupa dos aspectos normativos sem os quais é impossível realizar 

as concepções científicas fornecidas pela ciência da educação – entenda-se sociologia.  

Por educação laica, o autor entende aquela que “abdica de qualquer referência aos 

princípios sobre os quais repousam as religiões reveladas, que se apóiam exclusivamente 

sobre ideias, sentimentos e práticas que se justificam unicamente pela razão, em uma palavra, 

uma educação puramente racional”, ainda que seja preciso “buscar no próprio seio das 

concepções religiosas, as realidades morais que ali estão perdidas e dissimuladas” (Durkheim, 

2008a: 19-24). Mas, embora o individualismo moral esteja na base dos novos valores sociais 

que devem nortear a formação do cidadão francês, fica a dúvida acerca da legitimidade da 

autonomia vislumbrada por Durkheim, principalmente quando se considera o caráter 

normativo de sua pedagogia.  

 

IV.  Em busca de uma nova interpretação 

 

Essa tensão sempre problemática entre normatividade e liberdade, que desponta em 

sua teoria pedagógica, constitui o fulcro do presente trabalho, cujo objetivo é compreender o 

tratamento concedido por Durkheim a elementos aparentemente tão díspares, bem como 

verificar o lugar ocupado pelo indivíduo no desenvolvimento de seus trabalhos educacionais.  

Destarte, os textos pedagógicos do autor podem oferecer preciosas pistas acerca dessa 

articulação. Obras como Educação e Sociologia, Educação Moral, A Evolução Pedagógica e 

a conferência recém-traduzida para o português, sob o título O Ensino da Moral na Escola 

Primária
36

, são importantes mananciais no sentido de informar as posições de seu autor sobre 

a relação indivíduo, educação e sociedade.
 
 

Isso, porém, não significa que outros trabalhos não possam ou devam ser utilizados. 

Aliás, uma negligência desse porte pode custar caro aos propósitos que desde o início 

norteiam esta pesquisa. Ainda que o foco desta seja a formação do cidadão republicano e a 

                                                             
36 A referida conferência, proferida por Durkheim provavelmente entre o ano letivo de 1908-1909 ou 

1909-1910, é encontrada por Jacqueline Gautherin nos arquivos da biblioteca da École Normale d´Instituteurs de 

Paris, durante a realização de sua pesquisa de doutoramento. O texto, que há mais de 80 anos estava 

desaparecido, é então publicado em 1992 na Revue Française de Sociologie. No Brasil, graças ao esforço de 

Raquel Weiss, o texto é traduzido e publicado pela Revista Novos Estudos Cebrap em 2007.  
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concepção de educação laica em Durkheim, cumpre não perder de vista os aspectos gerais de 

sua teoria sociológica e, mais especificamente, sua dimensão política, haja vista os embates 

políticos e ideológicos que marcam o processo de instalação do modelo de ensino laico 

durante a segunda metade do século XIX. Com isso, pretende-se enfatizar alguns trabalhos 

consagrados, sem os quais esse empreendimento certamente malograria. Sua tese de 

doutoramento, Da Divisão, adquire um importante papel, à medida que permite compreender 

as transformações sociais que possibilitam a emergência da sociedade moderna. O referido do 

trabalho tem o mérito de abordar os temas do sociologismo e do individualismo, mostrando 

que o surgimento deste está atrelado aos processos sociais que implicam o enfraquecimento 

da consciência coletiva – tal como se configura nas sociedades primitivas.  

Seguindo a mesma senda, As Regras constituem um trabalho fundamental, não só por 

conta de seu caráter programático, que durante décadas é entendida como uma obra inaugural 

da sociologia acadêmica – visto definir seu objeto e os métodos de observação e pesquisa –, 

mas principalmente pelas inflexões do autor acerca da força exercida pelo social, sem, 

todavia, negligenciar a questão do indivíduo.  

O Suicídio, que muitos intérpretes consideram a monografia mais rigorosa de 

Durkheim, em virtude do emprego do método estatístico, além de tratar de um tema 

recorrente aos intelectuais da época
37

, insere-se na discussão dos impactos do individualismo 

na sociedade moderna, principalmente por meio do conceito de anomia.  

Por fim, As Formas, cujas contribuições para o ulterior desenvolvimento de uma 

sociologia do conhecimento não podem ser negligenciadas traz, em seu bojo, importantes 

reflexões acerca dos processos de socialização que têm sua origem nesse universo simbólico 

chamado sociedade. Trata-se de uma obra imprescindível para o entendimento dos 

mecanismos de internalização dos códigos sociais, o que permite pensar a respeito da 

concepção de liberdade sustentada por Durkheim.  

Cabe mencionar que alguns trabalhos de Durkheim, como artigos e transcrições de 

aulas, produzidos ao longo da trajetória acadêmica do autor, são utilizados nesta pesquisa, à 

medida que fornecem elementos para uma compreensão mais apurada de seu pensamento. 

Ademais, toma-se a precaução de consultar uma vasta bibliografia especializada, formada por 

um conjunto importante de intérpretes, cujas pesquisas contribuem para o maior 

                                                             
37 É interessante notar que muitos trabalhos procuraram analisar o fenômeno do suicídio no decorrer do 

século XIX, embora em sua maioria adotassem uma perspectiva psicologista. Mas, até os filósofos procuraram 

compreender este fenômeno. Basta lembrar que o próprio Karl Marx escreve a respeito deste tema.  
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aprofundamento das múltiplas dimensões que compõem a obra do mestre francês – o que dá a 

esta pesquisa um cunho, prioritariamente, bibliográfico e qualitativo.   

 Com o objetivo de analisar o lugar que o indivíduo ocupa na teoria sociológica de 

Durkheim, à luz de sua teoria pedagógica e moral, o presente trabalho se divide em quatro 

capítulos.  

No primeiro capítulo, “O primado do sócius: sociologismo e claustrofobia 

sociológica”, visa-se compreender a importância que a “sociedade” adquire para a teoria 

sociológica de Durkheim e a maneira como é elevada à categoria analítica em oposição aos 

métodos empregados tanto pela psicologia, quanto pela economia. Analisar-se-ão os 

elementos definidores de seu “sociologismo” e, por conseguinte, as fontes teóricas com as 

quais dialoga e que contribuem, em maior ou menor grau, para a sua composição com vistas a 

rebater as críticas que lhe são dirigidas, sobretudo ao tom conservador e antiindividualista 

adotado. Com isso, prepara-se o caminho para demonstrar que, na contramão do 

individualismo egoísta, encarnado pelo pensamento utilitarista, a noção de sociedade 

sustentada por Durkheim não constitui um atentado contra o indivíduo mas, ao contrário, 

concorre para a sua efetivação dentro de moldes racionais e universalistas. 

No segundo capítulo, “A aurora moderna e os pirilampos da individualidade”, 

pretende-se percorrer as discussões teóricas acerca do problema do individualismo à época de 

Durkheim, visando contrastar a posição do mestre francês com as posições concorrentes. 

Como se sabe, Durkheim faz severas críticas à versão utilitarista segundo a qual a sociedade é 

um mero reflexo da livre iniciativa dos indivíduos e, na tentativa de superá-la, propôs um tipo 

de “individualismo moral”, assentado em pressupostos iluministas, cuja extensão está 

vinculada à intensificação da divisão do trabalho na modernidade e ao processo de laicização 

que se segue. A compreensão desse embate, bem como da proposta durkheimiana em torno de 

uma moralidade adequada às novas prerrogativas do indivíduo na sociedade moderna, são, 

portanto, o foco de nossa análise.  

O terceiro e último capítulo, “Uma nação em construção: a educação moral e a 

formação do cidadão”, divide-se em duas partes. A primeira constitui um esforço no sentido 

de entender os embates políticos e ideológicos travados durante a segunda metade do século 

XIX. Haja vista que as discussões acerca do ensino laico e do ensino religioso dividem a 

opinião pública francesa, cumpre verificar as posições de Durkheim sobre a educação laica 

que, junto às posições de Ferry e Renouvier, ambos republicanos, ajudam a orientar as 

modificações no sistema de ensino francês, contrapondo-se à tradição escolástica vigente. A 
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segunda parte tem por objetivo demonstrar que as concepções morais de Durkheim são 

compatíveis com o tipo de individualismo que procura defender e que, longe de negligenciar o 

indivíduo, seu pensamento pedagógico, por meio da valorização da racionalidade que emerge 

com a acentuação da divisão do trabalho nas sociedades modernas, abre espaço para o 

exercício de uma autonomia genuína – consoante a sua concepção de democracia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

CAPÍTULO 1 

O PRIMADO DO SÓCIUS: 

SOCIOLOGISMO E “CLAUSTROFOBIA SOCIOLÓGICA”

 

  

“Já não basta essa coisa rolando aí fora 

Nos castrando com garras e dentes 

Nos forçando a viver tão somente de meias verdades.” 

 

(Gonzaguinha. Do meu Jeito) 

 

“No momento, contudo, nossas considerações sobre a perspectiva 

sociológica nos conduziram a um ponto em que a sociedade mais 

parece uma gigantesca prisão que qualquer outra. Passamos do 

contentamento infantil de se possuir um endereço à percepção adulta 

de que a compreensão sociológica só nos ajudou a identificar mais de 

perto todos os personagens, vivos ou mortos, que gozam do privilégio 
de nos oprimir”.  

 

 (Peter Berger. Perspectivas Sociológicas, 2007: 104) 

 

O propósito deste capítulo é analisar as posições sociologistas assumidas por 

Durkheim. Pretende-se, a partir da compreensão dos trabalhos desenvolvidos pelo autor, 

destacar as principais características de seu “sociologismo” para, no momento seguinte, mais 

precisamente no segundo capítulo, confrontá-lo com a noção de “individualismo”, também 

presente em sua obra. Como é sabido, desde suas primeiras publicações, Durkheim externa 

sua predileção pelo universo social. Suas posições encontram-se, desde sempre, em oposição 

à tradição atomista, cuja ênfase nos processos individuais o sociólogo rejeita a favor dos 

processos coletivos. Posição aparentemente tão rígida só pode ser compreendida, caso se 

considerem os embates nos quais Durkheim está envolvido. As críticas dirigidas aos 

princípios básicos da filosofia utilitarista revelam que o autor está pouco disposto a aceitar 

uma interpretação atomista, o que muitas vezes é interpretado como uma posição 

conservadora e antiindividualista. As influências a que Durkheim é submetido, ainda no início 

                                                             
Essa expressão é empregada por Berger (2007) para se referir ao peso que alguns sociólogos, entre 

estes Durkheim, atribuem aos processos sociais, em suas tentativas de definir a sociologia como um campo de 

estudo independente da psicologia ou daquelas perspectivas que adotam o indivíduo como ponto de partida. Mas 

também diz respeito à força que o meio social exerce, muitas vezes de maneira sutil e imperceptível, sobre os 

indivíduos. Vide referências bibliográficas. 
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de sua carreira, são também analisadas, com vistas a compreender a gênese de seu 

sociologismo. Ademais, pretende-se mapear o desenvolvimento destas ideias ao longo de sua 

obra e, na medida do possível, verificar de que modo isto é decisivo para a conversão da 

sociedade em categoria de análise.  

 

1.1. O sociologismo durkheimiano e a “tradição conservadora” 

 

 O “sociologismo”
38

, o pecado capital de Durkheim. O “realismo” confesso – seja em 

sua vertente morfológica ou simbólica –, cuja supervalorização do “sócius”
39

 – e sua 

consequente hipostasia – converte-se em método e se reveste, ora de um positivismo 

enrijecido e pouco disposto a aceitar outros pressupostos que não os estabelecidos pela ciência 

positiva, ora de um hiperespiritualismo
40

 presente, sobretudo, em seus últimos trabalhos, que 

procura dar conta dos aspectos simbólicos, religiosos e também morais da realidade social
41

, 

concede diminuto – caso se adote uma posição mais benevolente – ou nenhum espaço – caso 

                                                             
38 Segundo Lalande (1999: 1048), o termo “sociologismo” surge em contraposição ao termo 

“psicologismo”, e se refere a uma doutrina segundo a qual a explicação dos principais problemas filosóficos e 

dos fatos essenciais da história das religiões remete à sociologia.  Dessa maneira, o “sociologismo” reduz os 

fenômenos religiosos, os fenômenos históricos e as questões relacionadas ao conhecimento às manifestações 

naturais da atividade social, em oposição às doutrinas espiritualistas. 
39 Trata-se de um termo latino, utilizado por diversos escritores, sobretudo de língua inglesa, para se 

referir ao indivíduo, do ponto de vista mental, enquanto membro de uma sociedade, ou seja, consciente de estar 

em relação com outros “eus” semelhantes ao seu. Em todos os casos, esse “eu” é sempre entendido a partir do 

social e, portanto, dispõe de concretude ao contrário das doutrinas que defende um “eu” a parte das suas relações 

sociais, considerado uma mera abstração (Lalande, 1999: 1049).  
40 A referida expressão é empregada pela primeira vez em um artigo intitulado Representações 

Individuais e Representações Coletivas, contido numa obra cuja publicação se dá após sua morte sob o título de 

Filosofia e Sociologia. 
41 Essa suposta mudança de direção, na obra de Durkheim, foi ressaltada por autores como Parsons 

(2009), Aron (2002) e Nisbet (2003), para os quais os traços positivistas presentes nas primeiras obras cedem 

lugar, em seus últimos escritos, aos aspectos morais, religiosos e simbólicos da realidade social. Essa 

interpretação, porém, não encontra plena aceitação entre seus epígonos e intérpretes mais simpáticos que, 

contrariamente, defendem uma continuidade básica na obra deste autor. Nesse sentido, pode-se mencionar os 

trabalhos de Ortiz (2002) e de Giddens (1998, 2002, 2005). Ambos defendem o refinamento das ideias de 

Durkheim, ou mesmo uma mudança de orientação nos últimos trabalhos do autor, mas não uma ruptura abrupta 

entre um suposto Durkheim “materialista” da juventude e outro “idealista” da maturidade. Uma posição 

conciliatória tem sido defendida por Domingues (2004). Adotando um enfoque eminentemente epistemológico, 

voltado não só às questões fundacionais que envolvem a sociologia, mas também às filiações decisivas na 

construção do pensamento durkheimiano, o autor procura escapar às interpretações históricas e mesmo 
biográficas e às clivagens anteriormente mencionadas. Ao destacar as influências positivistas e kantianas no 

pensamento do mestre francês, sua proposta apresenta-se como uma alternativa analítica importante, pois 

empreende um olhar totalizante sobre a obra daquele, contemplando um Durkheim, a um só tempo, positivista e 

kantiano. Em vez de fatiar os escritos de Durkheim (o empirista da “primeira fase” e o moralista da “segunda 

fase”), como a maior parte dos manuais de divulgação, Domingues demonstra que elementos kantianos (sua 

preocupação com a vida moral), já se encontram nos primeiros trabalhos durkheimianos, ainda que de maneira 

germinal, o que invalida a tese de uma descontinuidade em sua obra.  Nossa posição segue de perto a proposta de 

Domingues, conquanto não descarte as sugestões de Ortiz e Giddens, a respeito de um refinamento das ideias 

expostas por Durkheim em seus primeiros textos.  
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se partilhe das interpretações mais radicais – às volições individuais. Eis o que uma parte de 

seus intérpretes considera a grande heresia durkheimiana: atentar contra o indivíduo, negar 

qualquer forma de atomismo e sufocar, até a completa asfixia, o grito de liberdade que força 

passagem em cada um de nós. E com isso, “têm-se impressão que ao indivíduo cabe um papel 

puramente passivo; é o teatro onde se desenrolam os dramas da consciência coletiva” 

(Coelho, 2007: 36).   

 Aliás, é o “Nós” e não o “Eu” o que, segundo seus críticos (Freitag, 1992; Dubet, 

1994; Charlot, 2000, entre outros.), interessa ao mestre francês e à sua sociologia “sem 

sujeito”. Com Durkheim a sociedade transforma-se em uma espécie de “Ser” e os “fatos 

sociais” em “coisas” – conforme sustenta em As Regras – que podem ser analisadas e, na 

medida do possível, compreendidas pelo olhar objetivo e imparcial do sociólogo. A sua 

preocupação com a delimitação do objeto da recém fundada ciência social, aguça as posições 

antitéticas que sustenta contra o psicologismo e o espiritualismo vigentes e, num esforço 

digno de Sísifo, põe à prova os argumentos rivais, apontando as incongruências do 

“individualismo metodológico” e sua crença na autonomia absoluta da razão, crítica essa que 

o autor estenderá, em termos epistemológicos, a autores como Rousseau e Kant.    

 É esse o fardo de uma tradição que Durkheim ajuda a criar e a consolidar e que, como 

diz Ramos Torre (1999), em razão de seu proselitismo e de seu afã em coletivizar a empresa 

da sociologia, terá que carregar. O missionário e sua missão, a saber, erguer e consolidar uma 

nova ciência, livrando-a do descrédito que os ensaios anteriores haviam caído, o que lhe exige 

uma postura quase religiosa, com vistas a demarcar seu espaço e a combater as posições 

concorrentes, não só em relação a seu projeto científico, mas também às suas inclinações 

políticas. 

 Um passo por vez, mas sempre na mesma direção.  Durkheim marca o trajeto e 

desenrola o fio de Ariadne, para não se perder no traiçoeiro labirinto dos argumentos. Ele não 

pode se trair e sabe disso. A ênfase na influência que a sociedade exerce sobre os indivíduos é 

a notação pura e simples do caminho durkheimiano. É preciso afastar toda e qualquer “pré-

noção”, tão cara ao senso-comum, e também todo tipo de mito a respeito das virtuosidades 

individuais. Afinal, não é o indivíduo resultado da própria evolução social?  

 A passagem da heteronomia à autonomia é antes fruto da intensificação da divisão do 

trabalho e do enfraquecimento da “consciência coletiva” que caracteriza a emergência da 

sociedade moderna. Hoje, o indivíduo pode tudo ou quase tudo. Mas, isso nem sempre é 

assim. Os modelos sociais pré-modernos são menos generosos. A “consciência coletiva”, 
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como a esfinge, devora aqueles que ousam decifrá-la, o que compromete qualquer insurgência 

e valida a média da aceitação. A sociedade é que nos liberta e, desse modo, é um erro apostar 

na precedência das partes sobre o todo, pois o contrário é que seria o mais lógico.   

 Se os indivíduos têm mesmo o poder de criar sociedades ou modificá-las ao seu bel 

prazer, como argumentam os filósofos do contrato, também podem, em virtude dessa mesma 

condição, manipular os limites que esta lhes impõe. Todavia, não é isso o que segue. Sente-se 

seu peso e sua respiração o tempo todo e em toda parte e, por mais que se tente escapar à sua 

influência, seus tentáculos sempre alcançam, ainda que possam variar quanto à forma e à 

intensidade, seja por meio do sistema jurídico, dos valores que norteiam a vida familiar, das 

tradições que se estendem aos seguidores de uma religião, dos códigos de comportamento que 

regem o dia a dia dos membros de um grupo profissional, entre outras (Berger, 2007: 86-88). 

Desse modo, ao estudar o homem, a sociologia, tal como Durkheim a concebe, pretende 

demonstrar que só há uma fonte de onde derivam seus traços distintivos que é a sociedade. É 

só por conta dela que o indivíduo pode se realizar, inclusive quanto a sua singularidade.   

 Talvez os críticos tenham razão ao afirmar que as preocupações do mestre francês com 

as divisões políticas que acometem a Terceira República Francesa são decisivas para a 

elaboração de um enfoque tão francamente tendencioso ao universo social (Tiryakian, 1962). 

 De fato, diferentemente do que afirmam alguns comentadores, a época em que 

Durkheim vive não é assim tão tranqüila, conquanto o fantasma da restauração já não 

assombre mais ninguém.
42

 Mas, as turbulências políticas e sociais do período não explicam, 

por si mesmas, as fortes inclinações sociais do autor. 

 Para Bendix & Berger (1959), mais do que uma resposta ao contexto francês, a 

tendência sociologista de Durkheim é antes resultado de uma série de paired concepts que 

marca profundamente os primórdios do pensamento social moderno. Cumpre lembrar que 

esses modelos, que nos levam a ver o mundo dicotomicamente, têm uma origem bastante 

remota. É do velho antagonismo entre “materialistas” e “idealistas”, de onde derivam tantos 

outros pares de conceitos, que a sociologia, sem dúvida herdeira das grandes tradições 

filosóficas, se vê impelida a analisar a realidade social dentro de um escopo marcadamente 

                                                             
42 Segundo Rodrigues (2005:09-11), a época de Durkheim é marcada por alguma estabilidade e também 

por avanços técnicos e sociais contrastantes com o momento social anterior, o que engendra um estilo de vida 

urbano que fica conhecido como Belle Epoqué. Contudo, é mister assinalar que, para além dessa tranqüilidade 

aparente, são as turbulências, principalmente no mundo do trabalho, que fomentam as respostas de Durkheim aos 

males do mundo moderno. Basta lembrar que entre 1877, quando as eleições que consolidam a vitória dos 

republicanos são realizadas, e 1914, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, são 55 ministros sucessivos, o que 

demonstra o papel ativo da oposição (Hawthorn, 1982: 119). 
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polar. O caso de Durkheim não é exceção. Sua teoria sociológica também é tributária desse 

legado, do qual, como assume, não consegue se libertar inteiramente, haja vista que todo seu 

raciocínio tem como pano de fundo a relação entre sociedade e indivíduo. 

 Conforme assinala Lukes (2005:15), essas “oposições binárias”, sobre as quais 

repousa o pensamento de Durkheim, constituem um dos traços peculiares de seu estilo de 

expressão e devem ser adequadamente explicitadas e relacionadas com vistas a evitar 

confusões. Basta ressaltar, como propõe Corcuff (2001: 19), que a distinção entre o coletivo e 

o sujeito da psicologia está na própria base da definição de sociologia sugerida pelo autor e é 

esse um dos fatores que faz de sua obra um campo sempre aberto a polêmicas.  

 Por certo, o esforço para tornar a sociologia uma ciência independente da psicologia 

acarreta uma série de problemas. Como recorda o mesmo Lukes (2005: 30-34), a própria 

concepção de psicologia adquire em Durkheim sentidos diversos, que o autor emprega ora 

para se referir a uma ciência que se dedica a estudar os estados de consciência do indivíduo, 

em oposição à consciência coletiva, ora para destacar as características “pré-sociais” do 

indivíduo, em termos orgânico-psíquicos ou, até mesmo, como frequentemente faz, para 

depreciar os modelos que procuram explicar os fenômenos sociais, a partir das inclinações 

individuais (entenda-se “inatas”).  

 Pode-se mesmo afirmar que o ataque empreendido por Durkheim ao “individualismo 

metodológico” constitui uma estratégia, ainda que questionável, tendo em vista as polêmicas 

que gera, no sentido de estabelecer as bases para constituição da nova ciência. A sua ânsia em 

defender a sociologia dos questionamentos que lhe são comumente endereçados, faz com que 

adote um estilo contundente – e por vezes agressivo – contra os seus adversários (Alpert, 

1945).  Isso explica a forma extremada de realismo social assumida em seus primeiros 

escritos, quando visa delimitar o campo do novo saber que deseja fundar, e a forma mais 

amena, empregada nos escritos de maturidade, coincidentemente quando a sociologia já é 

uma realidade. 

 Como se sabe, o objetivismo assumido pelo autor, em oposição ao subjetivismo 

vigente, lhe rende severas críticas visto que, ao partir da crença nas regularidades objetivas 

independentes das vontades individuais, Durkheim concebe o mundo social como um 

“espetáculo” que se oferece ao observador, cujo trabalho se restringe a apreender os 

princípios de sua relação com seu objeto.  
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 É, sobretudo, o emprego do princípio de causalidade aos fenômenos sociais e sua 

confiança na ciência e na razão como instrumentos capazes de lhe apreender as leis, que faz 

do “sociologismo” durkheimiano uma perspectiva metodológica totalizante de compreensão 

da realidade. Nesse sentido, os “fatos sociais” são a expressão maior de seu “holismo”, não só 

pelo caráter objetivo que os define, mas também por sua extensão e por sua independência em 

relação do aparelho conceitual do observador. Daí tratá-los como “coisas”, cujo entendimento 

depende da investigação empírica – por oposição às intuições a priori –, por meio de 

indicadores, tais como códigos legais, estatísticas, etc.  

 Nota-se, assim, que a sociedade tem um efeito intoxicante sobre sua mente (Ginsberg 

apud Lukes, 2005: 35), o que o impede de perceber outros aspectos dessa realidade, ou 

mesmo empreender uma análise complementar. Vítima de sua própria armadilha, segundo os 

comentadores mais severos, Durkheim, num movimento circular, parece inclinado a sempre 

voltar ao mesmo lugar, à sociedade, espécie de ponto de partida e chegada de seu itinerário 

intelectual.   

 É essa ênfase na distinção do reino social, da qual Durkheim não abre mão, que define 

seu “sociocentrismo”
43

 e faz de sua explicação uma defesa radical da vida coletiva. Como 

corolário, o indivíduo parece ficar em segundo plano, mero apêndice de um trabalho mais 

profundo e importante realizado pela sociedade. 

 Ora, essa interpretação, até certo ponto bastante difundida pelos críticos, coloca 

Durkheim na contramão do pensamento iluminista. O sujeito autônomo, consciente de suas 

ações, é eliminado do rol de suas preocupações teóricas e metodológicas em detrimento da 

“sacralização” do social. Tal como Hegel, para o qual o Estado é onipresente e onisciente, 

Durkheim é acusado de conferir à sociedade todos os atributos que a distinguem e a tornam 

superior ao indivíduo – este reduzido a uma espécie de suporte da vida coletiva.
44

    

                                                             
43 O “sociocentrismo” deve ser entendido como o estado mental que consiste em considerar a sociedade 

de que se faz parte como o centro do mundo e tudo lhe referir. Conforme afirmam Durkheim e Mauss, no artigo 
Algumas Formas de Classificações Primitivas, “Muitas vezes se disse que o homem começou a representar-se 

referindo-as a si mesmo. O que foi dito precedentemente permite precisar melhor em que consiste este 

antropocentrismo, que seria melhor chamar de sociocentrismo” (Durkheim & Mauss In: Maus, 2009: 454). É 

interessante notar que essa questão continua a fazer parte das preocupações de Durkheim, conforme esclarece em 

1912, ao publicar As Formas, obra que alguns críticos consideram inaugurar a “sociologia do conhecimento”.  

 44 Para alguns comentadores, Durkheim faz empréstimos ao pensamento hegeliano, negligenciando, 

entretanto, o caráter dinâmico presente na obra do filósofo alemão,  configurando uma leitura conservadora e 

estática, na medida em que nega ao indivíduo qualquer forma de consciência moral subjetiva (Freitag, 1992; 

Adorno, 2008). 
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 Não por acaso, em La Formacion del Pensamiento Sociológico, Nisbet (2003)
45

, ao 

analisar as correntes intelectuais que influem na composição do pensamento social moderno, 

aloca Durkheim no rol da “tradição conservadora”, sob o argumento de que os trabalhos do 

sociólogo dão continuidade às críticas dirigidas ao individualismo vigente na França pós-

revolucionária, levadas a cabo por autores como Bonald, Maistre, Chateaubriand, para 

mencionar os mais representativos, e, pouco mais tarde, sintetizadas no sistema filosófico de 

Comte.
46

  

 O pensamento conservador, nos termos em que Nisbet o define, constitui uma 

manifestação romântica, até mesmo nostálgica, em defesa de um modelo social antiquado e 

passadista, arraigado às tradições rurais e religiosas. Para seus representantes, críticos 

ferrenhos dos pressupostos liberais, a sociedade é antes uma ordem cultural e moral que 

preexiste ao indivíduo.  

 Na interpretação de Nisbet (2003), Durkheim engloba a “segunda fase” desta “revolta 

antiiluminista” e se aproxima dos autores conservadores do começo do século XIX, à medida 

que atribui ao reino social uma força distintiva em face do indivíduo. Segundo o autor, o 

pensamento durkheimiano repousa em duas fontes intelectuais, a saber, o positivismo (em 

termos metodológicos) e o conservadorismo (em termos substantivos). Essas influências 

teóricas explicam, em alguma medida, as posições de Durkheim frente ao tema do 

individualismo, entendido como um dos grandes dilemas da sociedade moderna. A 

importância que o sociólogo francês concede à “comunidade”, ponto de partida de seu método 

sociológico, constitui, na visão de Nisbet, uma reação ao declínio da “autoridade” que 

caracteriza a passagem do modelo social tradicional ao moderno. A insuficiência dos valores 

tradicionais, no que se refere às demandas da sociedade industrial, estimula Durkheim a 

buscar uma forma autoridade compatível ao novo modelo de sociedade emergente. Isso faz da 

“autoridade”, ao lado do tema da “comunidade”, uma preocupação primacial de sua teoria 

sociológica, pois só por meio dela é possível frear os desejos ilimitados dos indivíduos e 

impedir a “anomia”.  Como propõe o intérprete, “Es instructivo señalar que en Durkheim 

aparece invertido el cuadro del individualismo. Allí donde la perspectiva individualista  havia 

reducido todo lo que era tradicional y corporativo em la sociedad a los átomos rígidos e 

                                                             
45 Originalmente esta obra fora publicada em 1967, com o título The Sociological Tradition. Em 1969, 

porém, a obra fora traduzida para a língua espanhola com o título La Formacion del Pensamiento Sociológico,  

em dois tomos.  
46 O autor ainda menciona outras duas tradições sociológicas que despontam na passagem do século 

XVIII para o século XIX, a saber, a “tradição liberal” e a “tradição radical”. No primeiro caso, destacam-se os 

pensadores utilitaristas e os economistas clássicos, enquanto no segundo, o pensamento marxista desponta com a 

principal referência. 
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inmutables de la mente y sentimiento individuales, Durkheim, em forma diametralmente 

opuesta, hace que estos últimos sean manifestações de aquello” (Nisbet, 2003: 116). 

Considerando o tom da argumentação de Nisbet, as posições sustentadas por Durkheim não 

ficam atrás da de seus antecessores. O intérprete afirma ainda que, “la concepción de 

Durkheim sobre la autoridad lo lleva, por supuesto, al problema da liberdad, y no vacila en 

destacar la prioridad absoluta de la autoridad en el establecimiento de cualquier marco donde 

sea imaginable la liberdad” (Nisbet, 2003: 202).  E, conquanto destaque a dimensão plural do 

pensamento durkheimiano, em termos morais, entende que o sistema de ensino e as 

corporações profissionais, temas tão caros à teoria sociológica de Durkheim, não passam de 

tentativas de reprimir as propensões dos indivíduos a transgressão das normas.  

 Mas a referida interpretação, embora tenha alcançado grande reconhecimento, não 

pode ser aceita sem críticas. Dois são os motivos disso: (a) as origens intelectuais do 

pensamento de Durkheim são bem mais complexas do que sugere Nisbet; (b) e, como 

corolário, a rubrica “conservador”, assim como as demais que o autor emprega, tende a 

simplificar o sentido original da sociologia durkheimiana.  

 Como propõe Giddens (2001), um autor pode se inclinar no sentido de uma 

determinada fonte intelectual e empregá-la em seus próprios termos. Em outras palavras, o 

fato de Durkheim lançar mão de noções extraídas da filosofia social conservadora não o torna 

também um conservador.
47

  

 É certo, e Durkheim sempre faz questão de reconhecer, que a filosofia social de 

Augusto Comte muito influi em seu pensamento. É verdade que Comte dialoga com as ideias 

dos apologistas católicos conservadores, o que o ajuda a definir a “religião da humanidade” na 

fase final de sua produção. Mas, mesmo quando se considera os elementos conservadores da 

filosofia comtiana, não é o Sistema de Política Positiva, mas A Filosofia Positiva que 

influencia Durkheim. Ademais, o sociólogo francês bebe em outras fontes conceituais, além 

de Comte. Zeitlin (1973), por exemplo, afirma que a sociologia de Durkheim tem um débito 

maior com Saint-Simon do que com Comte, visto que as ideias contidas em Da Divisão, 

concernentes à sociedade industrial, são similares às ideias do autor de L´Industrie.  

 E o que dizer do neokantismo francês, representado por nomes como os de Renouvier 

e Boutroux (ambos foram seus professores da École Normale Supérieure), cuja inserção nas 

                                                             
47 Uma prova disso é Karl Marx que, como todos sabem, é influenciado pelo pensamento de Hegel. 

Todavia, ao se apropriar de elementos importantes da dialética hegeliana, o autor lhe dá um novo sentido 

(Giddens, 2005: 189). 
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escolas francesas secundárias serve de inspiração para o romance político escrito por Maurice 

Barrès?
48

 

 Nota-se, assim, que a origem do pensamento durkheimiano é mais complexa do que 

sugere Nisbet. As “correntes ideológicas” ou “tradições sociológicas”, que o autor destaca no 

contexto do século XIX, têm mero valor didático, servindo, quando muito, para situar o leitor 

no universo da teoria sociológica. Todavia, sua eficácia é colocada à prova, quando é 

empregada para designar trabalhos tão complexos quanto aqueles produzidos pelos 

representantes da sociologia clássica.  

 No caso específico de Durkheim, é possível identificar a presença das três tradições 

mencionadas, o que configura, de uma forma mais ou menos bem sucedida, uma espécie de 

síntese dessas correntes. Aliás, o próprio Nisbet reconhece que, em termos políticos, as 

posições de Durkheim retraduzem os ideais liberais. As polêmicas travadas com os 

apologistas católicos conservadores, em diferentes momentos, tais como Ferninand 

Brunetière, por ocasião do Caso Dreyfus, e Simon Déploige, às vésperas da Primeira Guerra 

Mundial, cessam quaisquer dúvidas a respeito das posições políticas do sociólogo francês, 

ainda que nunca tenha feito oficialmente parte de nenhum partido ou grupo político.  

 Em que pese o significado da expressão que segue, Durkheim se aproxima do ideário 

liberal.
49

 Isso porque a sua visão política está afinada ao republicanismo, embora, no que se 

                                                             
48 O título original do referido romance é Les Déracinés, publicado em1897. Trata-se do primeiro 

volume de uma trilogia intitulada I´Energie Nationale. Contemporâneo de Durkheim, Barrès experimenta a 

mesma educação secundária no Liceu de Nancy, província de Lorena, baseada em pressupostos laicos e 

republicanos. O livro retrata um grupo de estudantes secundários que, no último ano, tem como professor de 

filosofia o “kantiano entusiasta” Bouteiller. Cumpre recordar que o neokantismo adquire grande prestígio na 
Terceira República Francesa, principalmente nos meios universitários parisienses, conquanto tenha extrapolado o 

mundo acadêmico e se convertido numa espécie de moral secular. A releitura de Kant, pensador alemão do 

século XVIII, e a introdução de elementos cientistas e racionalistas, fazem do neokantismo (ou positivismo 

espiritualista), até certo ponto, uma forma eficaz de se opor à moral católica tradicional dentro dos moldes 

requeridos pelo republicanismo. O sucesso dessa fusão de tradições de pensamento em terras gaulesas deve-se, 

sobretudo, ao esforço de autores como Renouvier e Boutroux, os quais Durkheim conhece durante sua 

permanência na École Normale.  
49 Originalmente, o liberalismo diz respeito a um conjunto de ideias políticas e econômicas, que se 

desenvolve a partir do século XVIII, acompanhando a própria trajetória do modo de produção capitalista. Com 

isso, o termo tem sido comumente empregado para se referir aos ideais e aos interesses da classe burguesa. 

Entretanto, como se sabe, Durkheim se insurge contra parte das ideias liberais, mais especificamente contra o 
individualismo – tal como os economistas clássicos e os utilitaristas a concebem. Ao destacar a força dos 

processos sociais, Durkheim refuta, em termos epistemológicos, os pressupostos do liberalismo, cuja ênfase no 

indivíduo é sua expressão mais marcante. Mas, ainda assim, em termos políticos, a defesa que faz do mérito  

(determinado pelas capacidades naturais) e da propriedade privada – conquanto abomine a herança e deposite no 

Estado e nas corporações profissionais a responsabilidade de cuidar para que as desigualdades não alcancem 

níveis indesejáveis –, o aproxima, em alguma medida, dos ideais liberais. Segundo o crítico Bellamy (1994), 

num estudo dedicado ao desenvolvimento do ideário liberal no ocidente europeu, intitulado Liberalismo e 

Sociedade Moderna, Durkheim representa um tipo de liberalismo “socializado” que, embora guarde algumas 

aproximações com as tendências “solidaristas”, tão difundidas na época, é forjado na ascensão do 
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refira ao desenvolvimento de sua teoria sociológica, tenha sido influenciado por alguns 

autores das mais diversas matrizes. Daí a dificuldade em localizar a dimensão conservadora 

de sua obra, visto que na França, durante a segunda metade do século XIX, os 

“conservadores” se reduzem a um pequeno grupo, formado pela antiga aristocracia e 

membros da comunidade católica desalojados do poder. 

 Pode-se, ainda, mencionar os trabalhos de Parsons, A Estrutura da Ação Social 

(2010)
50

, e de Dahrendorf, Conflito de Classe na Sociedade Industrial (1982)
51

, como 

exemplos de exposições que, ao lado de Nisbet, contribuem para reforçar a imagem de 

Durkheim como a de um conservador. E, ainda que ambas tragam elementos indispensáveis à 

discussão e compreensão dos trabalhos do mestre francês, incorrem em sérias distorções, no 

primeiro caso, muito em virtude da teoria da ação que Parsons pretende desenvolver, no 

segundo, por conta da leitura dicotômica empreendida, por Dahrendorf, quanto ao positivismo 

e ao marxismo.   

 Parsons argumenta que o pensamento de Durkheim dá continuidade às preocupações 

de Thomas Hobbes com a “ordem”, precursoras no ocidente, conquanto procure de algum 

modo superar a proposta do filósofo inglês.
52

 Como se sabe, Hobbes, em seu Leviatã, defende 

a ideia de que os desejos dos indivíduos, em seu estado natural, são incompatíveis, e disso 

resulta a guerra generalizada que acomete a todos. Em tal situação, a insegurança e violência 

acabam sobressaindo – é o que Hobbes denomina de “guerra de todos contra todos” – o que 

faz do “homem”, como diz o próprio filósofo, o “lobo do homem”. A solução, oferecida em 

                                                                                                                                                                                              
republicanismo radical, cujas raízes mais remotas se encontram no período pós-revolucionário de 1789-1791, 

mas que só tardiamente, isto é, a partir de 1871, com o advento da Terceira República, consegue se efetivar. O 

profundo sentimento reformista desses republicanos, do qual a sociologia de Durkheim é tributária, à medida que 
constitui uma tentativa de estender ao mundo social um conjunto de valores capaz de superar as diferenças de 

classes, advém da tentativa de harmonizar o individualismo, o corporativismo e a moralidade, rejeitando, por um 

lado, o laissez-faire desenfreado a que os confrades ingleses chegam e, de outro, o coletivismo, tanto em sua 

vertente socialista quanto capitalista (monopolista), incapaz de atender as liberdades individuais anunciadas 

pelos ideais da Revolução Francesa. Para todos os efeitos, a relação entre “personalidade individual” e 

“solidariedade social”, tal como Durkheim postula, está, na ótica de Bellamy, assentada em algumas suposições 

liberais convencionais, embora adequadas à moral da ordem social da França republicana. Desse modo, em 

termos políticos a sociologia durkheimiana encarna o ideário liberal adotando, contudo, uma interpretação moral, 

e não puramente econômica do fenômeno, com vistas a frear as posições egoístas comumente invocadas no 

contexto da relação capital-trabalho, o que supõe, do ponto de vista do marxismo, certa ingenuidade, pois, longe 

de superar o sistema que gera as desigualdades, Durkheim simplesmente visa organizá-lo. Vide Referências 
Bibliográficas.    

50 A primeira edição desta obra data de 1937.  
51 A referida obra é editada pela primeira vez em 1976.  
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 É preciso, contudo, destacar que a interpretação segundo a qual Hobbes é o filósofo da ordem não é 

unânime. Alguns estudiosos, diferentemente de Parsons, sustentam uma visão bem mais simpática ao 

contratualismo do pensador britânico. Bobbio (1994), por exemplo, argumenta que a tese hobbesiana acerca do 

surgimento da sociedade, na qual indivíduos separados uns dos outros por seus interesses contrapostos entram 

num acordo e fundam a sociedade política, com vistas a escapar à destruição recíproca, tem consequências 

decisivas para o nascimento do pensamento liberal moderno.  
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termos utilitaristas, repousa na abdicação, por parte dos indivíduos, da liberdade natural, 

transferida a um poder soberano que, uma vez imbuído da autoridade que lhe foi conferida 

pelas partes contratantes, deve velar pela segurança de todos. Mas a resposta hobbesiana ao 

problema da ordem mostra-se insatisfatória, à medida que não explica o motivo pelo qual as 

pessoas aceitam se submeter a uma autoridade soberana por meio de um contrato individual. 

Apesar das fragilidades, os elementos essenciais da solução hobbesiana seguem incontestes 

até meados do século XIX, quando o utilitarismo, força predominante na teoria social, passa a 

ser violentamente atacado.  

 É nesse contexto, segundo Parsons, que Durkheim, talvez o crítico mais severo do 

utilitarismo, pretende superar o legado hobbesiano, revisitando o problema da ordem e lhe 

dando um novo sentido a partir da elaboração de uma “teoria do controle social”.  Da Divisão, 

em sua opinião, corresponde a uma tentativa de “reerguer de uma forma peculiarmente 

incisiva, todo o problema hobbesiano”. Para tanto, Durkheim orienta todos os seus esforços 

contra os representantes do pensamento utilitarista, em especial Spencer, visando provar a 

inviabilidade da tese segundo a qual um elemento de ordem, numa sociedade caracterizada 

por uma ampla extensão das relações de intercâmbio, pode ter origem nos interesses 

imediatos das partes constituintes dessas relações.  O que pretende Durkheim é demonstrar 

que toda e qualquer atividade, em termos contratuais, pressupõe um sistema de regras 

regulatórias, sem o qual degenera em um estado de guerra. Se o modelo social, emergido no 

seio das transformações processadas na modernidade, distingue-se do modelo tradicional, isso 

se deve a uma acelerada divisão funcional que, a partir da densidade material e moral, rompe 

com o isolamento dos subgrupos característicos das estruturas sociais segmentárias e garante 

uma nova forma de solidariedade denominada “orgânica”.  

 O repúdio às interpretações utilitaristas pode ser avistado na maneira como Durkheim 

recorre ao fator social, com vistas a defender a ideia de que uma diferenciação pacífica só 

pode ocorrer dentro de um arcabouço de ordem. Contudo, ainda que críticas ao utilitarismo 

tenham inegável importância, no sentido de abrandar o ímpeto do liberalismo radical, 

representado principalmente pelo pensamento econômico britânico, a resposta oferecida por 

Durkheim ao problema da ordem se mostra insatisfatória. A interpretação parsoniana destaca 

uma suposta incoerência quando Durkheim, dentro de um escopo evolucionista, procura 

explicar a passagem da solidariedade mecânica à orgânica, sem demonstrar adequadamente o 

que substitui a consciência coletiva como fator de coesão, nas sociedades caracterizadas por 

uma complexa divisão do trabalho. Os laços de interdependência, em termos meramente 
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econômicos, gerados por essa crescente divisão no mundo do trabalho, por si só não explicam 

o que mantém os indivíduos ligados uns aos outros. Em outras palavras, a passagem de um 

modelo social tradicional a outro mais complexo, parece pressupor a erradicação da 

consciência coletiva, contrariando a própria constatação de Durkheim acerca do “elemento 

não contratual no contrato”, conforme ressalta em seu embate com o pensamento utilitarista. 

Isso justifica, na leitura de Parsons, o fato de Durkheim jamais voltar a empregar termos como 

solidariedade mecânica e solidariedade orgânica no desenvolvimento ulterior de sua obra 

(Parsons, 2010: 373-390).
53

 

 Não obstante, segundo Parsons, as fragilidades do argumento precedente são revistas 

nos trabalhos seguintes, quando Durkheim inicia um processo de refinamento de sua teoria 

social, cujo resultado é a descaracterização de seu positivismo original a favor de uma posição 

bem mais cognitivista e atenta aos elementos normativos. Essa mudança de direção sugerida 

por Parsons, que durante as décadas seguintes influencia diretamente os estudos sobre 

Durkheim, tem início em O Suicídio, quando o mestre francês, em oposição às explicações 

psicologistas e biologistas, propõe-se a explicar o referido fenômeno, não só em termos das 

relações objetivas entre indivíduo e sociedade, mas, sobretudo, a partir da internalização das 

normas sociais pelo indivíduo.  

 Mais do que um trabalho empírico que visa confirmar algumas das definições expostas 

em As Regras, publicada pouco tempo antes, O Suicídio leva o problema hobbesiano a um 

nível mais profundo. Os tipos de suicídio apresentados por Durkheim – os suicídios altruísta, 

egoísta, anômico e fatalista –, visam não só demolir os argumentos concorrentes, mas 

também, segundo a leitura parsoniana, demonstrar como o social interfere na composição 

psíquica dos indivíduos.  

 Toda a discussão promovida acerca dessa tipologia conduz ao problema da disciplina 

– ou de sua ausência – põe o sistema normativo na ordem do dia. Porém, as normas aqui não 

são tratadas apenas em um nível objetivo, mas também do ponto de vista do sujeito que as 

internaliza. Em outras palavras, se para Hobbes o problema da ordem se reduz à submissão 

pura e simples dos indivíduos às normas, à medida que estes rejeitam a liberdade natural a 

favor da seguridade oferecida por um poder soberano, limitando seus desejos – instáveis e 

díspares – e garantindo a estabilidade social, para Durkheim essa submissão é a condição 

                                                             
53 Uma posição muito próxima a de Parsons a respeito das ideias expostas em Da Divisão, está presente 

em Aron (2003). Ambos compartilham a tese de que Durkheim abandona algumas das ideias abordadas em sua 

tese doutoral. O efeito dessa interpretação é a diminuição da importância do referido trabalho de Durkheim para 

o desenvolvimento de sua obra (Giddens, 2001).   
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constitutiva dos próprios objetivos dos atores e tem a sua origem no fator social. A discussão 

é, portanto, trazida para o centro da personalidade individual.  

 Ademais, ressalta Parsons, a crítica ao utilitarismo, que em Da Divisão não consegue 

dar conta do “elemento não contratual no contrato”, restrita naquele momento a uma 

explicação funcional, parece ter ganhado uma nova abordagem no trabalho que agora se 

analisa. O “culto do indivíduo”, que não deixa de ser um sistema de crenças e sentimentos 

morais comum à média dos membros de uma mesma sociedade, característico dos modelos 

sociais complexos, desponta nesse horizonte e contribui no sentido de superar as dificuldades 

anteriormente apontadas em sua tese doutoral. Parsons parece ter claro que a consciência 

coletiva perde força, à medida que os modelos sociais tradicionais dão lugar a modelos mais 

complexos, mas isso não significa que estes possam abdicar de um sistema normativo, ainda 

que num novo formato. É, nesse sentido, que o ideal humano, que emerge com a sociedade 

moderna, permite explicar o elemento que antecede às relações contratuais nas sociedades 

modernas. De todo modo, o crescente individualismo não corresponde a uma emancipação 

das pressões sociais, pois, como deixa claro o autor em sua interpretação do suicídio egoísta, é 

o próprio “culto do indivíduo” uma expressão social, exercendo assim uma função 

disciplinadora, inclusive do ponto de vista da subjetividade.  

 À luz de seu esforço para elaborar uma “teoria da ação”, Parsons vê a sociologia 

durkheimiana, principalmente após a publicação de O Suicídio, como uma solução, até certo 

ponto bem sucedida, ao problema da ordem instituído por Hobbes.  Ao adotar uma posição 

cognitivista, sem perder de vista o fator social, do qual nunca se desvencilha, Durkheim 

apresenta uma resposta mais sofisticada à questão, mantendo, de um lado, o tom crítico às 

pretensões utilitaristas e, de outro, a possibilidade de consolidação da ciência social. Mas, se a 

formulação de Durkheim nesta obra o desperta para outros aspectos relevantes da realidade 

social,  abrindo espaço inclusive para uma sociologia do conhecimento, a qual se dedica com 

mais afinco nos trabalhos tardios – como no artigo Representações Individuais e 

Representações Coletivas
54

, e em sua última obra, As Formas –, o resultado a que chega é, na 

leitura parsoniana, tão autoritário quanto o de Hobbes.    

 Mas, em que pesem a força e a extensão da análise de Parsons, a aceitação integral de 

sua visão, sem uma avaliação crítica, só reforça o conservadorismo de Durkheim. É certo, e 

não se pretende negar isto, que o mencionado trabalho representa um esforço significativo, 

por parte de Parsons, de sintetizar as posições sociologistas e atomistas no campo das ciências 

                                                             
54 Daqui para frente tratada apenas como Representações.  
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sociais. Contudo, todo esse esforço teórico, e as análises que dele decorrem, só podem ser 

compreendidos, caso se considere a finalidade que move seu trabalho, a saber, a elaboração de 

uma “teoria da ação”. Parsons que é, aliás, bastante honesto quanto as suas intenções, quase 

sempre empreende suas análises, orientado por esse intento, o que o leva, em muitos pontos, a 

fazer recortes específicos, a exemplo do problema da ordem, e a desenvolver seu raciocínio a 

partir destes. Desse modo, toda sua argumentação é construída em torno de um grupo 

temático determinado e consoante ao seu projeto original, implicando, em contrapartida, no 

descarte daqueles aspectos que se afastam de seu escopo.  

Com isso, não se quer dizer que Parsons seja mal-intencionado, mas apenas mostrar 

que os princípios norteadores de sua análise, por demais rígidos, até em virtude daquilo que 

pretende estabelecer em termos teóricos, impedem uma apreensão adequada dos verdadeiros 

problemas com os quais Durkheim se debate. Seus efeitos podem ser avistados em diferentes 

momentos de sua análise. Basta lembrar, por exemplo, a importância que Parsons confere à 

crítica de Durkheim ao utilitarismo, sem considerar, no entanto, que a mesma crítica se 

estende ao idealismo holístico, tanto em sua versão hegeliana quanto kantiana. E o que dizer a 

respeito da ausência de uma análise mais aprofundada sobre o papel das instituições, em 

especial do Estado e das corporações profissionais, em sua sociologia?  

Essas “faltas”, contudo, não são de total responsabilidade do autor. Longe de querer 

eximi-lo, é preciso considerar que Parsons não tem acesso a uma série de escritos de 

Durkheim, publicados tardiamente, e que isso, sem dúvida, dificulta seu entendimento acerca 

do mestre francês. 

 Quanto à mencionada exposição de Dahrendorf, Conflito de Classe na Sociedade 

Industrial, é necessário fazer algumas observações iniciais. Primeiramente, nela encontra-se 

uma resposta sistemática a algumas das ideias desenvolvidas em um ensaio anterior, Homo 

Sociologicus (1958), onde o autor, ao adotar uma premissa mais filosófica, afirma que embora 

muita coisa do comportamento individual só possa ser explicada a partir de elementos sociais, 

também existem muitas coisas que não podem, constituindo uma espécie de resíduo de 

individualidade. Em segundo lugar, este não é um trabalho sobre Durkheim, mas sobre o 

conflito de classes, no qual Dahrendorf, à luz da doutrina marxista, mas sem deixar de 

empreender uma análise autêntica, procura compreender a estrutura desses conflitos na 

sociedade industrial. Por último, algumas das análises propostas pelo autor só indiretamente 

referem-se ao mestre francês, o que exige do leitor um exercício de paciência e imaginação, 

conquanto não restem dúvidas de que suas posições possam ser estendidas à Durkheim. Posto 
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isto, cumpre verificar o que o referido trabalho tem a ver com a sociologia durkheimiana e 

quais seus impactos sobre esta.  

Uma das ideias mais caras à Dahrendorf é a de que, desde os primórdios da filosofia 

social ocidental, duas concepções de sociedade opõem-se quanto ao problema da ordem, 

alcançando, com o desenvolvimento do pensamento moderno, a sua condição mais 

extremada. Ambos os enfoques procuram explicar o que assegura a coesão de uma sociedade, 

embora a solução a que aspirem aponte para horizontes muito diferentes. Os defensores da 

“teoria da integração” ou “utópicos”, como o autor denomina, sustentam que a ordem social é 

resultado de um “acordo generalizado em torno de valores, um consensus omnium ou volonté 

générale, que tem mais peso do que qualquer diferença possível ou efetiva de opinião ou 

interesse”. Embora não ignore a existência de divergências entre indivíduos ou grupos, os 

representantes dessa escola valorizam a força dos valores na promoção da coesão social. 

Apesar de mencionar autores como Drucker e Mayo, é Parsons, na visão de Dahrendorf, quem 

melhor representa a perspectiva que se acaba de expor. O estrutural-funcionalismo, portanto, 

aparece com a expressão mais bem acabada do integracionismo à medida que “concebe a 

estrutura social em termos de um sistema funcionalmente integrado, mantido em equilíbrio 

por certos processos padronizados e repetitivos”. Já, para os adeptos da “teoria da coerção” ou 

“racionalistas”, a segunda corrente destacada por Dahrendorf, a coesão social, não provém de 

um acordo mínimo entre os indivíduos, mas de processos coercitivos garantidos pelo emprego 

da força e da restrição.  

Para este autor, uma abordagem não exclui a outra, pois são complementares e em 

alguns casos, como quando se refere à Marx, é possível encontrá-las misturadas. Mas, ainda 

que se considere a intenção de Dahrendorf a respeito de uma posição conciliatória entre os 

dois enfoques – uma das teses sustentadas ao longo do referido trabalho –, o modelo 

dicotômico por ele apresentado presta-se a inúmeros equívocos. Não são poucos os que, a 

partir do modelo proposto, referem-se à Durkheim como o fundador do integracionismo 

moderno, contrastando-o com a perspectiva de Marx. Essa diferença, justificada mediante os 

conceitos de “anomia” e “alienação”, implica leituras bastante distintas, quanto à relação 

indivíduo-sociedade, pois, enquanto para Durkheim os indivíduos são naturalmente avessos 

aos ditames sociais, o que justifica a imposição de uma firme regulamentação social, para 

Marx, cabe aos indivíduos se libertar dos efeitos alienantes exercidos pela sociedade. Em 

suma, o modelo durkheimiano, ao se concentrar no consenso e na ordem, apresenta um caráter 
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estático, oposto ao modelo marxista, cuja ênfase no poder e na coerção aufere-lhe uma 

dimensão muito mais dinâmica.
55

  

Uma análise mais cuidadosa é o suficiente para constatar que, nem Durkheim, nem 

Marx, valeram-se de um contraste abstrato – e tão estático – entre “indivíduo isolado” e 

“indivíduo na sociedade”, ao desenvolverem respectivamente os conceitos de “anomia” e 

“alienação”. Para ambos, e esse talvez seja o único ponto de aproximação entre os dois 

autores, o indivíduo é um ser social, visto que a maior parte das faculdades humanas é 

desenvolvida por meio da sociedade, o que desautoriza a tese segundo a qual o indivíduo num 

suposto estado pré-social pode estar em condições de alienação ou de anomia.  

Como observa Giddens (2001), o conceito de anomia insere-se numa discussão mais 

ampla a respeito das relações entre necessidades socialmente geradas e as possibilidades de 

saciedade, que remetem ao indivíduo social e não ao indivíduo isolado. Assim, quando 

Durkheim menciona a necessidade de impor limites aos desejos individuais não está se 

referindo às necessidades orgânicas, mas àquelas que têm a sua origem na própria sociedade. 

Limitar, nesse caso, deve ser entendido no sentido de “regular” impedindo, assim, que essas 

necessidades distanciem-se dos meios sociais concretos de satisfação. 

Mas, há ainda outro aspecto a ser ressaltado. Para tanto, subscreve-se aquilo que Peter 

Burke (2002) afirma em relação aos “modelos” ou “tipos” explicativos empregados, tanto por 

sociólogos quanto por historiadores, para analisar os processos sociais.  Definidos como uma 

“construção intelectual que simplifica a realidade com o objetivo de entendê-la”, estes 

modelos constituem uma espécie de mapa, cuja “utilidade depende da completa omissão de 

alguns elementos dessa mesma realidade” (Burke, 2002: 45). Assim, todo o cuidado é pouco 

na hora de utilizá-los, pois quase nunca correspondem aquilo que pretendem explicar. No caso 

mais específico da teoria sociológica, tanto o modelo “consensual”, quanto o “conflituoso”, 

propostos por Dahrendorf, e aos quais muitos teóricos aderem, são incapazes de esgotar a 

realidade social, visto que “é impossível encontrar uma sociedade em que não existam 

conflitos, do mesmo modo que, sem a existência da solidariedade, não haveria sociedade” 

(Burke, 2002: 46-47).  

Não há qualquer evidência de que Durkheim tenha negligenciado o conflito e a 

mudança em sua análise social, como comumente se afirma. Uma leitura mais atenta sobre os 

principais pontos desenvolvidos em Da Divisão ou em suas Lições demonstra exatamente o 

                                                             
55 No Brasil, pode-se destacar o trabalho de Sander (1984), Consenso e Conflito, para exemplificar o 

emprego das categorias de análise sugeridas por Dahrendorf.  
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oposto. É óbvio que a resolução dos conflitos para Durkheim não passa, como em Marx, por 

um processo de luta revolucionária. Como sempre faz questão de salientar, as transformações 

sociais são lentas e graduais. Mudanças abruptas, tais como as que marcam o ocidente 

europeu entre os séculos IV e V d.C., são seguidas por grandes períodos de estagnação. 

Conforme a resposta dada um líder sindicalista, por ocasião de um debate, aqueles que 

acreditam que a sociedade pode sofrer transformações radicais, parecem não considerar o 

esforço necessário a sua reconstrução, situação esta que, para Durkheim, não passa de um 

“sonho de criança”. Ainda que o sociólogo francês não reconheça a revolução como o motor 

da história e tenha deixado transparecer, em inúmeras oportunidades, certa preocupação com 

as agitações sociais e políticas de sua época, isto não significa que tenha ignorado o tema do 

conflito. A maneira como o autor concebe a modernidade, caracterizada pelo alargamento das 

liberdades individuais, decorrente do enfraquecimento dos laços tradicionais e do alto grau de 

diferenciação, não lhe permite pensar uma sociedade sem a existência de conflitos, mas 

também não o impede de querer reduzi-los.  

Como fica demonstrada, cada uma das exposições-padrão acima abordadas, pela 

repercussão que têm nos meios intelectuais e acadêmicos, contribuem para reforçar a imagem 

de um Durkheim “conservador”. As diferenças que as separam ficam por conta das agendas 

de pesquisa e dos métodos empregados, mas que se apequenam, quando se considera os 

resultados a que chegam. Talvez o correto seja falar em “conservadorismos” para se referir a 

essas exposições, considerando que nem sempre enfocam o mesmo aspecto ou partem do 

mesmo ponto.  Mas, ainda assim, existem convergências quanto as suas conclusões e, por 

isso, o termo “conservadorismo” é empregado no singular.  

 

***** 

 

Alguns podem objetar, não sem razão, que o próprio Durkheim concebe seu método 

como “conservador”. De fato, no prefácio da primeira edição de As Regras, o autor, fiel aos 

princípios da ciência positiva, afirma: “Nosso método, portanto, nada tem de revolucionário. 

Num certo sentido, é até essencialmente conservador, pois considera os fatos sociais como 

coisas cuja natureza, ainda que dócil e maleável, não é modificada à vontade”. Mas, antes de 

se concluir qualquer coisa, cabe argumentar que essa definição não pode ser tomada em sua 

integralidade, sem que se considere o real contexto em que o autor a elabora. O antípoda, ao 
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qual o método “conservador” de Durkheim se opõe, diz respeito às doutrinas que veem nos 

fatos sociais “apenas o produto de combinações mentais, que um simples artifício dialético 

pode, num instante, subverter de cima a baixo” (Durkheim, 2007a: XIII). Parece óbvio que o 

autor, em um tom quase jocoso, refere-se aos representantes do utilitarismo e ao seu 

“individualismo metodológico”. Mas, a ênfase aos processos sociais não é exclusividade do 

pensamento durkheimiano. Num texto dedicado ao trabalho de Antônio Labriola, num dos 

raros momentos de aproximação com o marxismo, Durkheim afirma: “Consideramos fecunda 

esta ideia de que a vida social se deve explicar, não através da concepção que fazem aqueles 

que nela participam, mas pelas causas profundas que escapam à consciência: pensamos 

igualmente que estas causas devem ser procuradas no modo como os indivíduos associados se 

agrupam” (1975: 221). Ora, como sugere o trecho destacado, “conservador” aqui diz respeito 

à primazia conferida aos processos sociais em detrimento de um subjetivismo vulgar – 

posição partilhada até por autores vinculados à tradição marxista.  

Mas, as dificuldades de explicar em que consiste o “conservadorismo” acentuam-se, 

quando o desenvolvimento sócio-político dos principais países europeus daquele período é 

levado em conta. Isso se deve ao fato de que as inter-relações da ideologia conservadora com 

a teoria social, e o próprio conteúdo interno do conceito de “conservadorismo”, apresentam 

diferenças, quando se considera a maneira como cada uma das potências europeias responde 

às transformações fomentadas pelo advento da revolução de 1789 e pela industrialização 

crescente.  

Se a sociologia foi, em grande medida, uma tentativa de consolidar uma moralidade 

compreensiva e uma forma política moral sobre os princípios da vida social em substituição 

aos preceitos teológicos e à noção abstrata de natureza humana sustentada pelos filósofos 

espiritualistas, não se pode perder de vista, como alerta Hawthorn (1982), que tal afirmação, 

real, mas superficial, diminui a importância que a tradição religiosa e as concepções 

aprioristas têm em termos políticos e sociais a ponto de, em alguns momentos, influenciarem 

diretamente os rumos da teoria sociológica. No caso específico do protestantismo, não tanto 

como doutrina religiosa, mas como atmosfera e horizonte imanente do exercício livre do 

pensamento, vê-se claramente sua força na determinação dos conteúdos e dos pressupostos 

das teorias sociais que se desenvolvem em países como Alemanha e Grã-Bretanha durante o 

século XIX. A insistência de ambos sobre os poderes construtivos do indivíduo que, 

certamente, tem na moral protestante sua raiz comum, produz efeitos distintos nos respectivos 

países o que, em parte, pode ser explicado a partir dos traumas políticos gerados pela 
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Revolução Francesa. Como é sabido, o advento da revolução enseja ondas de temor entre as 

frações sociais dominantes das grandes potências europeias, que procuram responder aos 

desafios que as transformações desencadeadas por este processo suscitam. Essas respostas, 

porém, convertem-se em diferentes ações que, somadas às circunstâncias históricas e culturais 

locais, resultam em modelos sociais bastante peculiares.  

Na Grã-Bretanha, por exemplo, onde a elite comercial e industrial emergente e a 

antiga aristocracia passam por um processo de interpenetração, as condições políticas 

alcançam maior solidez. O efeito imediato é um acelerado crescimento da capacidade 

industrial, que não se repete em nenhum outro lugar, conduzido por uma burguesia forte e 

politicamente conservadora. Do ponto de vista social, o caráter mais ou menos uniforme desse 

desenvolvimento impede a expansão do movimento socialista revolucionário, o que, de 

alguma forma, tende a esvaziá-lo, efetivando uma estabilidade “relativa” em termos sociais. 

Essa conjunção entre progresso econômico e controle social abre precedente, no momento 

seguinte, para o alargamento dos direitos individuais, como comprovam as mudanças pelas 

quais as leis britânicas passam desde 1804. O fato do pensamento utilitarista, mesmo em sua 

versão econômica, ser premente naquele país, ajuda a clarificar o processo que conduz à 

valorização jurídica do indivíduo e à minimização do conservadorismo das elites inglesas e 

que dá origem a uma bem sucedida fórmula, em que crescimento econômico e liberdade civil 

imbricam-se.
56

 

O caso da Alemanha, muito diverso do britânico, só pode ser compreendido mediante 

a consideração de alguns fatores, a saber, (a) o fracasso da “revolução burguesa” em 1848 e o 

prolongamento da dominação da elite agrária tradicional, que se estende até a primeira metade 

do século XX; (b) o papel hegemônico da Prússia na guerra contra a França, durante o 

processo de unificação alemã, que oportuniza a essa mesma elite uma posição privilegiada no 

novo regime; (c) e um rápido desenvolvimento econômico, que se segue ao ano de 1871 

(Giddens, 2001). Só assim é possível reconstruir o trajeto realizado pelo pensamento social 

naquele país. Ao analisar-se o período imediatamente anterior à unificação, encontrar-se-á 

uma nação caracterizada por arranjos locais e assentada em uma estrutura agrária. Nessas 

condições, a Alemanha, pelo atraso decorrente de sua infraestrutura e pelas fortes pressões 

econômicas exercidas por um mercado mundial recém consolidado, vê-se impelida a definir 

as bases de um modelo de organização social mais competitivo e coeso visando diminuir a 

                                                             
56 Um exemplo sobre as mudanças jurídicas e a ampliação dos direitos individuais na Inglaterra é 

oferecido por Dicey em suas palestras sobre Law and Public Opinion in England [A Lei e a Opinião Pública na 

Inglaterra].  
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distância em relação aos demais países europeus. A solução que, como se sabe, veio por meio 

de Bismarck e não dos intelectuais liberais, dá origem a um Reich coerente e vigoroso, porém, 

sem muito espaço para o desenvolvimento das liberdades individuais.  

No que se refere à teoria social alemã, esse é um período marcado por fusões entre as 

filosofias “conservadoras” e as “progressistas”, como deixam claros os trabalhos de Wagner, 

Schäffle e Wundt, para citar alguns, mas que, ainda assim, tendem mais para a vertente 

progressista, já que “conservador”, no sentido empregado, remete à comunidade idealizada da 

aldeia pré-industrial. O surpreendente crescimento econômico que se segue e o aumento da 

burocracia, conduzida na maior parte das vezes pelo próprio Estado, é o principal tema sob o 

qual a geração seguinte de pensadores sociais se debruça. Weber, por exemplo, procura 

compreender o processo de racionalização decorrente da consolidação do capitalismo e seus 

impactos sobre os valores tradicionais.  

A França, por outro lado, é marcada por um longo período de instabilidade política, 

enraizado em antigas divisões sociais e ideológicas que sobrevivem ao advento da revolução 

de 1789 ou são, por ela, agudizadas. As diferentes frações sociais, com seus respectivos 

projetos políticos, protagonizam disputas intermináveis pelo poder e retardam a efetivação 

dos ideais liberais proclamados pelos pensadores iluministas. Os “conservadores” franceses, 

historicamente vinculados à igreja e à nobreza decadente, opõem-se aos “liberais”, 

representados pela burguesia, principalmente as camadas médias urbanas ascendentes que 

participam, ativamente, do processo de derrocada da monarquia e de instalação da república, 

mas que não conseguem consolidá-la.  

A disputa entre “monarquistas” e “republicanos”, ao longo da primeira metade do 

século XIX gera uma série de entraves ao crescimento do país. Basta mencionar os eventos de 

1847-1848, que resultam na queda de Luiz Felipe e Guizot e no governo provisório do 

republicano e socialista Louis Blanqui; a repressão que se segue aos socialistas e que conduz a 

ascensão de Luís Bonaparte; e logo depois, em 1851, o golpe bonapartista que derruba a 

República e instala o Segundo Império; e, enfim, em 1870-1871, a humilhante derrota frente à 

Alemanha, a luta dos comunards pela libertação francesa e a violenta repressão à Comuna de 

Paris.  

Toda essa efervescência, porém, não se converte em transformações significativas, 

seja em termos políticos, seja em termos sociais. O que se vê, é uma forte estagnação. Em 

todo caso, na França, o conservadorismo, no contexto descrito, está relacionado à visão 
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hierocrática defendida pela antiga aristocracia e pelos católicos, ambos defensores do modelo 

monárquico, que se recusam a aceitar o projeto republicano de nação.  

Do que foi posto, vê-se claramente que a rubrica “conservadorismo” não tem uma 

trajetória uniforme. Seu conteúdo apresenta variações, quando se considera os contextos 

sócio-políticos das grandes nações europeias do século XIX. Se os ingleses desenvolvem um 

modelo político e social que mistura elementos conservadores e liberais, os alemães atingem 

um modelo pouco flexível, representado por um Estado forte e burocratizado que tenta 

superar os traços quase feudais herdados do Sacro-Império Germânico e da Confederação 

Alemã. Os franceses, por sua vez, caminham no sentido de um Estado republicano e laico, em 

oposição ao monárquico católico.  

Durkheim, cuja relação com os ideais republicanos é conhecida, não pode ser 

considerado um “conservador”, se for tomado como uma defesa dos preceitos monárquicos e 

católicos, aos quais se opõe, veementemente, ao longo de sua trajetória intelectual. Seus 

propósitos estão identificados com o republicanismo e, sob essa ótica, o autor desenvolve 

grande parte de sua sociologia. As discussões em torno do “individualismo”, expressão maior 

do embate entre republicanos e monarquistas, são emblemáticas nesse sentido. A luta pela 

ampliação dos direitos individuais, que os republicanos levam a cabo na esteira dos ideais da 

revolução de 1789, em face das reivindicações da hierocracia católica, está no centro das 

reflexões por ele promovidas. A teoria desenvolvida por Durkheim a respeito do Estado, 

focando sua importância para a realização do indivíduo, e o papel que atribuí às corporações 

profissionais na intermediação entre esses dois pólos – impedindo o que denomina de 

“monstruosidade sociológica”, ou seja, de um lado, o processo de hipertrofia do Estado 

estimulado pelo esfacelamento de outras instituições frente às mudanças provocadas pelas 

revoluções burguesas, o que o leva a absorver grande parte das atividades sociais e a se 

distanciar dos indivíduos, a ponto de sufocá-los e, de outro, um individualismo egoísta que 

faz do Estado uma instituição amorfa, refém das opiniões das massas –, não deixa de ser uma 

tentativa de sintetizar, e ao mesmo tempo transcender, tanto os elementos conservadores 

presentes no pensamento social francês, quanto o liberalismo radical na forma do utilitarismo 

inglês que o autor procurou combater já em seus primeiros trabalhos.
57

  

                                                             
57 Para compreender-se o tratamento que Durkheim concede ao Estado e às corporações-profissionais 

em sua sociologia, alguns textos mostram-se imprescindíveis. Destacam-se, inicialmente, as suas Lições, onde o 

autor empreende uma profunda reflexão sobre o papel do Estado a sociedade moderna e democrática. Também 

não se pode deixar de mencionar a última parte de seu trabalho sobre O Suicídio, no qual o tema do Estado é 

novamente tratado com alguma ênfase. E, por último, o Prefácio à Segunda Edição de sua tese doutoral, Da 
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 O exame das principais teses utilitaristas empreendido por Durkheim em Da Divisão, 

que, como se sabe, assume a forma de um severo ataque à ênfase que seus representantes 

atribuem ao individualismo egoísta, tende a encobrir outra crítica, menos perceptível, porém 

tão ou mais importante do que esta, a saber, aquela que o sociólogo faz a autores tais como 

Comte e Schäffle, a respeito da necessidade de um consenso moral fortemente definido para a 

perpetuação da sociedade, o que o autor só aceita quando analisa as sociedades pré-

industriais, onde predomina a solidariedade mecânica. Neste tipo de modelo social, a 

“consciência coletiva” estende-se a todos os membros do grupo e, em virtude dessa mesma 

força e difusão a experiência social da individualidade praticamente inexiste. Mas, ao se 

referir às sociedades modernas, Durkheim enfatiza a importância de uma moralidade que 

reconheça o indivíduo e esteja em consonância com a crescente diferenciação funcional que 

caracteriza a solidariedade orgânica.  

Todas as implicações dessas ideias, porém, são tratadas de maneira mais adequada no 

capítulo seguinte. O importante, por ora, é destacar que a sociologia durkheimiana sempre se 

afigura como uma tentativa, mais ou menos bem sucedida, de se afastar dessas duas 

tendências extremas, servindo como uma alternativa mais razoável à relação entre indivíduo e 

sociedade. Por outro lado, é necessário frisar que seus esforços para superar a aporia entre o 

holismo e individualismo radical, não representa o abandono das premissas que, desde o 

início, orientam seu pensamento.  Em outras palavras, Durkheim se mantém fiel à tese de que 

a sociedade não é um mero aglomerado de indivíduos, isso porque possui características 

especiais que a eleva em relação às partes isoladas.  

Ao tratar a sociedade como um fenômeno mais complexo do que a mera soma dos 

indivíduos, o autor aufere ao social certa primazia e, por mais que tenha se esforçado para não 

incorrer naquilo que considera o grande equívoco do holismo radical, a saber, a 

impossibilidade de uma experiência individual legítima, as posições que sustenta acerca da 

vida coletiva, guiadas pela necessidade de fundar a sociologia, quase sempre são entendidas 

como expressão do mesmo holismo que procura combater.  Contudo, o peso conferido por 

Durkheim aos processos sociais só pode ser entendido na esteira das críticas que empreende 

ao pensamento utilitarista, principalmente quanto às posições atomistas assumidas por seus 

representantes.  

                                                                                                                                                                                              
Divisão, onde o sociólogo se esforça em explicar a importância dos agrupamentos profissionais na intermediação 

das relações entre Estado e indivíduos, objetivando garantir uma via de comunicação necessária ao exercício 

democrático.  
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É claro, Durkheim não concorda com a tese segundo a qual os indivíduos dispõem de 

uma liberdade absoluta e de que as relações sociais reduzem-se a meras relações contratuais. 

Isto, porém, não significa que Durkheim tenha negligenciado completamente o indivíduo em 

sua teoria. Como se pode verificar no decorrer deste trabalho, as ideias desenvolvidas pelo 

autor acerca da função do Estado na sociedade moderna, e mesmo as suas ideias a respeito do 

campo moral, sobretudo no que concerne à moralidade numa acepção moderna têm, como 

desdobramento, a ampliação do espaço individual (Durkheim, 2002a; 2008a). O tema da 

individualidade não está ausente e nem mesmo tem papel secundário nos trabalhos de 

Durkheim, como pretendem alguns de seus críticos. Talvez não seja demais afirmar que o 

indivíduo, entendido em termos muito específicos, compreende uma das preocupações 

centrais de sua teoria sociológica, caso se considere o complexo e emaranhado pano de fundo 

sobre o qual o autor desenvolve sua teoria, marcado, de um lado, pelos embates que trava com 

a tradição utilitarista, e a concepção egoísta de indivíduo sustentada por seus representantes, 

e, de outro, pela influência que as ideias iluministas exercem sobre seu pensamento, 

principalmente quanto à valorização da pessoa humana.  

Por que, então, o “sociologismo” – em especial o de Durkheim – torna-se sinônimo de 

“conservadorismo”? Há, como sugere Watts Miller (2009), uma “imagem real” de Durkheim, 

ainda não totalmente explorada, que se contrapõe a uma “imagem mitológica”, consagrada, 

seja pelos manuais, seja pelos trabalhos acadêmicos sem maior profundidade analítica?  

 Alguns argumentos despontam a esse respeito e, ainda que se possa considerar 

isoladamente cada um deles, convém perceber aquilo que os aproxima. Pode-se, por exemplo, 

mencionar o rumo que a teoria sociológica toma após a Primeira Guerra Mundial, quando a 

escola durkheimiana vê diminuída a sua influência nos meios acadêmicos e institucionais não 

só pela morte prematura de alguns de seus mais emblemáticos representantes, devido à guerra, 

mas também devido às contribuições de outras escolas sociológicas (Ortiz, 2002). Ou mesmo 

citar a ênfase que alguns de seus intérpretes referenciais – tais como Nisbet, Parsons, Aron, 

Gurvitch, Adorno, etc. – dão aos elementos positivistas de sua teoria, diminuindo ou 

amputando a dimensão kantiana de sua obra, o que ajuda a fortalecer a imagem do positivista 

“turrão”. Igualmente, pode-se, a partir da noção de “campo”
58

, sugerida por Bourdieu (2004), 
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 Para além das análises “externalistas” e “internalistas”, tão comuns no universo da produção cultural 

(filosofia, história, ciência, artes, etc.), o “campo”, segundo Bourdieu (2004: 20-26), constitui um espaço 

intermediário e relativamente autônomo, dotado de leis próprias, com a maior ou menor capacidade de retraduzir 

as imposições sociais. Essa capacidade é o que define o grau de autonomia de cada “campo”. Conquanto a 

manipulação do “campo” constitua uma tarefa de difícil execução, o autor afirma que em seu interior os agentes, 

por meio de estratégias definidas, podem tornar seus desejos os desejos do campo. No caso específico do campo 
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percorrer os embates políticos travados no interior do campo acadêmico com vistas a 

compreender a presença cada vez mais comum de outras tendências ideológicas nos meios 

acadêmicos, a partir dos anos 50, e as implicações dessa institucionalização para as tradições 

sociológicas que se afastam do escopo de análise proposto por esses novos grupos.
59

 E o que 

dizer da aproximação entre as “ciências naturais” e as “ciências sociais” e da consequente 

distinção entre os fatos “normais” e os “patológicos” estabelecida por Durkheim? Não é, 

sobretudo, o conceito de “anomia” responsável por sacralizar os comportamentos gerais e 

definir por oposição os comportamentos (desviantes) nocivos à ordem social?   

 Parece lugar comum que, de alguma forma, cada uma das explicações acima ajuda, se 

não a esclarecer, pelo menos a pensar como as posições sociologistas de Durkheim passam à 

história sob o crivo do conservadorismo. Contudo, não é nosso intento aprofundar a discussão 

acerca desse processo. Embora importante, um esforço dessa natureza escapa aos propósitos 

deste trabalho, de tal modo que prefere-se apenas as dificuldades que esses “rótulos” geram, 

no interior da teoria sociológica, à aceitação dos pontos fundamentais do pensamento 

durkheimiano.   

 De todo modo, o fato é que a dimensão política de sua obra – cujos pressupostos 

liberais e republicanos são reconhecidos até mesmo pelos críticos –, a despeito das releituras 

empreendidas nas últimas décadas, sem dúvida mais atentas ao pensamento político do autor, 

não é capaz de contrabalançar as análises menos favoráveis a que estão submetidos seus 

trabalhos no decorrer do século XX.  

 O “positivista empedernido”, para utilizar a expressão de Domingues (2004), 

difundido por meio de um grupo de exposições-padrão ou de alguns textos de cunho 

didáticos, dirigidos a estudantes secundários e universitários, é, ainda hoje, a imagem mais 

vulgar do mestre francês. Mais importante nesse momento, porém, é saber como o sociólogo 

formula o seu “sociologismo” e o contexto em que se dá essa formulação. Este é o propósito 

das seções a seguir.  

 

                                                                                                                                                                                              
científico, Bourdieu argumenta que essas estratégias podem se converter em “gestão de redes”, ou seja, 

oportunizar a um agente singular, em virtude de seu prestígio, a possibilidade de manipular as forças do campo e 

redefinir os próprios princípios de distribuição do capital científico.  
59 Tal como a “escola durkheimiana” que, durante os últimos decênios do século XIX, institui-se como a 

principal escola sociológica, afastando as concorrentes, no decorrer do século XX outras correntes de 

pensamento ganham espaço e consolidam as suas perspectivas analíticas. Pode-se mencionar o estrutural-

funcionalismo, que ascende entre os anos 30 e 40, e o marxismo, que ganha projeção nos idos dos anos 60, como 

exemplos tácitos da presença dessas novas propostas nos meios acadêmicos. 
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1.2. Do outro lado do Reno: a relação com o pensamento social alemão 

 

 Segundo Mauss, desde os tempos de estudante Durkheim demonstra certa inclinação 

para os estudos sociais. De fato, as influências as quais se submete, durante sua permanência 

na École Normale Supérieure, explicam as fortes relações que mantém com os temas sociais. 

O clima institucional e a conjuntura política da época, permitem entender sua preocupação 

com a sociedade moderna. Afinal, a École torna-se, principalmente durante as décadas de 

1870 e de 1880, um reduto de republicanos.  

 As discussões acerca dos rumos políticos da Terceira República Francesa que, de 

alguma forma, integram a vida acadêmica daquele período, influenciam diretamente a geração 

de Durkheim. Alguns de seus professores que, a exemplo de Boutroux e Renouvier, exercem 

grande influência sobre o alsaciano, não escondem suas posições marcadamente republicanas, 

em oposição ao catolicismo reacionário. E, nesse clima, Durkheim desenvolve suas opiniões 

políticas, embora mantenha, ao longo de sua vida, certo distanciamento quanto a uma inserção 

mais atuante neste campo, o que só é quebrado durante o Caso Dreyfus e a Primeira Guerra 

Mundial, quando escreve alguns artigos mais incisivos, ainda que sem uma conotação política 

clara. Isso, contudo, não o impede de afirmar que a sociologia não merece um minuto sequer 

de esforço, caso não tenha uma implicação de ordem prática.  

 O interesse de Durkheim pela sociedade, de fato, como bem observa Mauss, remonta 

aos tempos de estudante. Mas, sobretudo durante os anos de 1885-1886, quando o jovem 

egresso do curso de filosofia e, então, professor em alguns lycées provincianos, obtém uma 

bolsa para estudar na Alemanha, é que essa preocupação com o social amadurece. A licença 

para estudar no país vizinho é parte de um programa do Ministério de Instrução Pública que, a 

partir de 1870, decide contemplar os alunos mais destacados.
60

  

 Durkheim, enquanto estudante, sempre está em alta conta entre seus colegas e 

professores. Nas palavras de Victor Hommay, colega e um dos poucos amigos que o aspirante 

a sociólogo faz durante o período em que estuda na École, ao comentar uma dissertação feita 

por Durkheim em seu primeiro ano, “Presentíamos con claridad que su autor sobrepasaba em 
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 Segundo Lukes (1984: 86), a concessão de bolsas para alguns alunos das universidades francesas com 

vistas a estudar na Alemanha, tem um propósito muito claro, a saber, tomar contato com o sistema de ensino 

superior alemão, considerado nessa época superior ao francês. Todavia, continua Lukes, essa superioridade 

alemã não é, na maior parte das vezes, admitida pelos alunos franceses, embora alguns destes jovens estejam de 

acordo com as observações feitas por Ernest Renan, segundo o qual, “la Victoria de Alemania foi la Victoria de 

la ciencia”. Durkheim, indubitavelmente, enquadra-se neste segundo grupo.  
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mucho a sus contemporâneos en madurez intelectual. Su estilo poseía ya esa fuerza 

concentrada y esa sobria brillantez que habíamos de redescubrir en todos sus posteriores 

escritos” (apud Lukes, 1984: 49-50).  Posição muito similar é mantida pelo grande mestre 

Fustel de Coulanges numa carta de referência escrita por ocasião da saída de Durkheim 

daquela instituição. Na visão do ilustre historiador, o recém egresso é, “Excelente estudiante; 

vigorosa inteligência, a la vez aguda y original, y de una notable madurez” (apud Lukes, 

1984: 64, nota 94). Em San Quintín, o último dos três liceus em que Durkheim leciona
61

, o 

inspetor Jules Lachelier, num informe sobre a maneira como o jovem professor ensina, 

afirma, “El señor Durkheim tiene una apariencia muy seria y um tanto fria. Es concienzudo, 

trabalhador, está bien informado y es muy inteligente, aunque quizá su mente sea más 

rigurosa que perspicaz y más capaz de asimilar que de inventar” (apud Lukes, 1984: 65). 

 A reputação de estudante aplicado lhe rende frutos. Durkheim é um dos estudantes 

selecionados para estagiar no outro lado do Reno. No país vizinho, o jovem alsaciano toma 

contato com os escritos de alguns dos autores alemães mais influentes daquele período, e 

conhece o laboratório de psicologia social de Wilhelm Wundt, onde acompanha o curso deste 

importante intelectual, cuja repercussão na França também é grande. Mais tarde, quando 

retorna ao seu país de origem, Durkheim dedica-se a escrever algumas resenhas sobre o 

estado atual do pensamento social alemão, o que o leva a reconhecer o atraso do pensamento 

social francês, conquanto a sociologia tenha originalmente surgido na França.
62

 

   É difícil saber até que ponto a estada de Durkheim em território alemão marca o 

desenvolvimento de seu pensamento. Muitas discussões forma travadas em torno desta 

questão e, por conseguinte, não são poucas as polêmicas sobre esse ponto. O próprio 

Durkheim tenta esclarecer, quando acusado por Simon Deploige anos depois, num momento 

de crise, marcado por um estranho antissemistismo, pouco antes da deflagração da Primeira 

Guerra Mundial
63

, de exportar o pensamento social germânico, que as principais fontes de seu 

                                                             
61 Segundo Lukes (1984), Durkheim leciona ainda nos liceus de Puy e de Sens antes de se transferir 

para o Liceu de San Quentin. 
62 Como afirma Giddens (2005: 110), embora esses autores alemães tenham exercido grande influência 

em sua época, atualmente, dentro da teoria sociológica, estão quase completamente esquecidos. O caso de 

Schäffle e Lilienfeld, representantes do organicismo é, nesse sentido, emblemático. A ideia de que a sociedade 

constitui uma unidade integrada comparável a um organismo vivo, cujas partes integradas formam um todo, de 

certo modo inspirada pela difusão das teorias evolucionistas de Darwin, perde sua força explicativa e, hoje, 

resgatá-la não passa de um exercício de erudição. 
63 Fernandes (1994), apesar das críticas que tece ao projeto pedagógico de Durkheim, reconhece que o 

referido autor não pode ser responsabilizado de traição, como alguns rivais pretendem, haja vista que seu filho 

André, foi morto em 1916 no front, combatendo em nome da França.  
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pensamento são francesas, sendo Comte a principal delas.
64

 Mas, como afirma Lukes (1984: 

91), conquanto sua concepção sociológica e metodológica já esteja traçada, o que explica o 

tom crítico muitas vezes adotado para se referir a algumas das ideias desses autores alemães, 

Durkheim é, de alguma forma, “inspirado” por eles. Em outros termos, os meses em que ali 

permanece o ajudam a “clarificar” alguns pontos de seu pensamento, até então embaralhados, 

e a fortalecer suas convicções.  

 A primeira crítica de Durkheim ao pensamento social alemão, a alcançar alguma 

repercussão, se dirige ao primeiro volume da obra de Albert Schäffle, Bau aud Leden 

Socialen Korpers,  publicada em 1885.  Trata-se de um trabalho singular, pois fornece 

indicações muito claras sobre as orientações do pensamento de seu autor no início de seu 

trajeto intelectual. Considerando as posições que sustenta no texto, tudo indica que Durkheim 

esteja de acordo com os princípios básicos da argumentação de Schäffle na obra criticada, 

principalmente no que concerne ao modelo de análise morfológica empregado por este, para 

analisar os principais componentes estruturais das diferentes formas de sociedade. Para tanto, 

Schäffle lança mão das analogias orgânicas, comparando as partes componentes da sociedade 

aos órgãos e ao tecido do corpo, objetivando explicar a integração social.   

Esse expediente, comum desde a filosofia clássica, é empregado com alguma 

freqüência no decorrer do século XIX e está diretamente ligado ao primado dos estudos 

biológicos, sobretudo do evolucionismo. Contudo, como destaca Durkheim, ao recorrer aos 

conceitos biológicos, Schäffle insiste que tal artifício não passa de uma metáfora, havendo, na 

verdade, uma profunda discrepância entre a vida do organismo e a da sociedade.  Isto se deve 

ao fato de que a sociedade tem garantida a sua coesão não por conta das relações meramente 

materiais mas, antes, dos laços de ideias. Esse ponto em especial, a saber, a sociedade 

constitui uma comunidade de ideias e apresenta propriedades específicas que não se reduzem 

às propriedades individuais, é profundamente caro aos trabalhos de Durkheim, ainda que 

tenha se familiarizado com o tema desde de os tempos da École, quando Renouvier, na época 

seu professor, sustenta uma posição muito similar a de Schäffle.  

 Em suma, é a crítica que Schäffle faz ao primado do indivíduo sobre a sociedade o que 

interessa à Durkheim. A concepção de indivíduo isolado, mais feliz e mais livre, num suposto 

estado de natureza, como defende Rousseau, é criticada por Schäffle. Como procura 

                                                             
64 Giddens (2005: 116, nota 28) alerta para o fato de que, tanto a crítica de Deploige, quanto a defesa de 

Durkheim, têm origem às vésperas da Primeira Guerra Mundial, quando as relações políticas entre França e 

Alemanha demonstram sério desgaste. 
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demonstrar, o indivíduo é uma categoria social e culturalmente construída, de tal modo que, 

quando se tira do homem aquilo que a sociedade lhe oferece, este é reduzido a um estado 

animalesco. Isso porque os sentimentos e ideais que constituem a herança cultural dos 

membros de uma sociedade são impessoais e não se confundem com as propriedades 

individuais. A sociedade não pode ser tomada como um mero aglomerado de indivíduos ou 

como resultado das ações individuais, mostra Schäffle, pois dispõe de propriedades 

específicas e independentes das partes que a compõem.  

 Em 1887, ano de seu retorno da Alemanha, Durkheim publica um longo artigo na 

Revue Philosophique sob o título “La sciencie positive de la morale em Allemagne”
65

, em que 

analisa alguns trabalhos importantes de autores alemães de diversas áreas, tais como  

economia, direito e psicologia social inserindo, em solo francês, um “movimento” até aquele 

instante desconhecido.  

 Em comum, esses trabalhos focam o papel da moral e dos valores para a vida social, 

esboçando uma ciência moral que, de alguma forma, Durkheim trata de balizar. A proposta de 

uma ciência especial da moralidade, com método e princípios definidos, está na contramão da 

abordagem filosófica e metafísica representada pelo espiritualismo e pelo kantismo. Mesmo o 

pensamento utilitarista, cuja premência da utilidade e dos fins é responsável por definir os 

limites da ação moral, não é poupado pelo conjunto desses autores germânicos. Na primeira 

parte do referido artigo, Durkheim dedica-se à análise dos trabalhos de Adolfo Wagner, 

Lehrbuch der Politischen Ökonomie (1879), de Gustav Schmoller, Über Einige Grundfragen 

dês Rechts und Volkswirtschaft (1875), e o já mencionado trabalho de Albert Schaffle, com o 

objetivo de compreender as críticas que estes dirigem aos representantes da economia liberal. 

 De modo geral, o pensamento econômico ortodoxo assenta-se nos pressupostos do 

utilitarismo individualista e defende que “a economia política produz naturalmente suas 

conseqüências morais, sem a necessidade de qualquer incentivo ou restrição” (Durkheim, 

2003: 16). Para a escola de Manchester, por exemplo, “a economia política consiste na 

satisfação das carências do indivíduo, especialmente de suas necessidades materiais”, isso 

porque ele “é o objetivo único das relações econômicas; tudo efeito pelo e para o indivíduo”, 

enquanto a sociedade, não passa de “uma abstração, uma entidade metafísica que os cientistas 

podem e devem ignorar. Na perspectiva adotada por esses economistas, a sociedade “se refere 

                                                             
65 A referida obra é publicada no Brasil com o título Ética e Sociologia da Moral em 2003, pela Editora 

Landy, e teve como base a edição norte-americana de 1993, da Prometheus Books, preparada por Robert T. Hall.   
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apenas às inter-relações entre as ações individuais; um conjunto que nada mais é do que a 

soma das partes” (Durkheim, 2003: 18).
66

  

 Para os economistas alemães, argumenta Durkheim, a situação é bem diferente. 

Segundo seus representantes, a harmonia preconizada pelo pensamento econômico liberal não 

passa de um “sonho teórico”, uma hipótese que a realidade está longe de confirmar. 

Principalmente Wagner e Schmoller, para os quais a sociedade “é um ser real que, embora 

não exista fora dos indivíduos que a compõem tem, mesmo assim, natureza e personalidade 

próprias”, a tese segundo a qual “o todo é igual à soma de suas partes” não se justifica.  

 Longe de ser uma “corporação”, por cujas ações os indivíduos recebem exatamente o 

que oferecem e nela permanecem apenas enquanto adequadamente remunerados, a nação, não 

pode ser reduzida às atividades econômicas movidas por sentimentos egoístas. Isso porque a 

sociedade é um “ser real”, que “não se reduz a uma massa confusa de cidadãos” e que dispõe 

de “necessidades próprias”, das quais o ser social “institui e organiza para satisfazê-las uma 

atividade econômica diferente da que exerce um indivíduo qualquer ou a maioria dos 

cidadãos, mas que é exercida pela nação em conjunto”. É a isso que os autores alemães, em 

especial Wagner, denominam de “economia social” em oposição à “economia política” 

defendida pelo pensamento ortodoxo. À medida que difere “da soma aritmética de seus 

cidadãos”, a sociedade, “tem em cada uma das suas funções seus próprios objetivos que 

superaram infinitamente os do indivíduo”, e daí os interesses individuais nem sempre 

coincidirem com os interesses sociais (Durkheim, 2003:19-21).  

 Em oposição aos utilitaristas, para os quais o interesse coletivo é apenas como uma 

forma de “egoísmo disfarçado”, os economistas alemães falam da necessidade de 

regulamentar as atividades econômicas, visto que para seus representantes, a moral é a forma 

da qual a economia política é a matéria e, portanto, diferentemente da escola kantiana e dos 

economistas ortodoxos, a economia política não está fora do âmbito da moral. Em outros 

termos, não é possível abstrair a economia política da moral. Isto seria o mesmo que ignorar a 

interferência das causas morais na economia. Ademais, não é possível deduzir da natureza 

                                                             
 66 A respeito dos economistas ortodoxos e a maneira como estes entendem a relação entre moral e 

econômica política, pode-se destacar os pontos a seguir: (a) Para alguns destes economistas, a moral, reduzida ao 

conceito de utilidade, distingue-se enquanto ciência da economia política, conquanto a segunda inclua a 

primeira; (b) Outros, porém, defendem que ambas as ciências são distintas, mas paralelas, pois, de alguma 

forma, prestam-se um mútuo apoio; (c) Finalmente, há aqueles que criticam a aproximação entre moral e 

economia, ou por não admitirem a existência da moral em sentido estrito, ou por colocarem a moral de fora da 

vida econômica.  
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humana uma moral imutável e válida para todos os lugares e ocasiões. A própria moral é 

social e historicamente construída.  

 

Um dos grandes serviços prestados pelos economistas alemães foi precisamente a 

contestação dessa doutrina [por exemplo, a doutrina kantiana] e a demonstração, 

com o auxílio da história, de que não existe entre nossos direitos e deveres morais 

um único que não tivesse sido ignorado em alguma outra época. Os filósofos tentam 

estabelecer por meio dos argumentos formais que os seres humanos foram criados 

para a liberdade absoluta: mas o historiador nos ensina que não apenas a escravidão 

foi um fato universal na antigüidade, mas até mesmo que ela foi útil e necessária. 
(Durkheim, 2003: 29). 

 

 Exercendo uma função prática a moral, tal como os economistas alemães a definem, 

visa tornar a realidade social possível, permitindo às pessoas viverem juntas sem maiores 

conflitos ou prejuízos. Como demonstra Schäffle, mesmo a atividade econômica não pode 

prescindir dos laços morais, daí Durkheim, mais tarde, em sua tese doutoral, ter enfatizado a 

existência de um elemento não-contratual no contrato.  

 O fato de a moral e a economia constituírem ciências autônomas, não significa que 

ambas não possam se relacionar, pois a moral, afirma Durkheim na esteira do pensamento de 

Schäffe, não é um “sistema de regras abstratas que as pessoas trazem gravadas na consciência 

ou que são deduzidas pelo moralista no isolamento de sua sala”, mas, ao contrário, “cumpre 

uma função social ou, mais que isso, um sistema de funções formado e consolidado sob a 

pressão das necessidades coletivas” (Durkheim, 2003: 35).    

 Na segunda parte do artigo, Durkheim dirige especial atenção ao trabalho do jurista 

alemão Rudolf von Jhering, Der Zweck im Recht, publicado em 1884. Isso porque na 

Alemanha, diferentemente da França, onde a filosofia do direito limita-se aos filósofos, os 

juristas também se arriscam a pensá-la. Aliás, esse esforço não é recente, mostra-nos 

Durkheim. Há algum tempo, o chamado “direito natural” vem sendo discutido dentro de um 

escopo mais positivo e o trabalho de Jhering desponta como o exemplo mais bem acabado 

dessa pretensão.  

 Procurando afastar-se das leituras de cunho mais filosófico, as quais reduzem a 

realidade a um conjunto de ideias abstratas logicamente interligadas, Jhering se esforça para 

demonstrar a importância do direito para a vida social e sua relação com a moral. Entende o 

direito como um “fenômeno sociológico”, cuja finalidade é regular as relações que se 

estabelecem entre os indivíduos, impedindo que uns levem vantagem sobre outros. Para tanto, 
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o direito impõe-se por meio da coação e, embora os usos, os costumes e a opinião pública não 

deixem de exercê-la, a força do direito está concentrada nas mãos do Estado. Assim, o direito 

constitui “todas as condições de existência da sociedade asseguradas por meio de uma coação 

externa imposta pela força colocada à disposição do Estado” (Jhering apud Durkheim, 2003: 

52).  

 Para este jurista alemão, a coação exercida pelo Estado dirige-se ao egoísmo. Contudo, 

se o direito é realmente uma força que se impõe apenas pelo temor, então, a sociedade não é 

mais do que uma forma de prisão. Daí o “amor” (die Liebe) e o “dever” (das Pflichtgefuhl) 

ocuparem um papel fundamental na teoria deste autor, pois, sem eles, a ordem legal está 

condenada a desaparecer. Neste ponto, como observa Durkheim, Jhering se vê às voltas com 

uma teoria da moral.  

 Embora admita que a moralidade tenha a mesma função que o direito, a saber, 

assegurar a ordem social, Jhering destaca o caráter mais flexível da moral e dos costumes. Isto 

se deve ao fato de que a coação moral, “não consiste em pressão mecânica externa”, como 

aquela que se verifica no direito, mas em um tipo de pressão mais íntima e psicológica. 

Ademais, sua força não está concentrada numa única instituição, como no caso do direito em 

relação ao Estado, mas está difusa na sociedade como um todo. Na leitura de Durkheim, 

Jhering dá um importante passo para a fundamentação de uma ciência da moralidade, à 

medida que confere aos valores morais e aos costumes um caráter objetivo. 

 A terceira e última parte do artigo, que toma a forma de um longo capítulo, dedica-se 

ao trabalho de Wilhelm Wundt, Ethik: Eine Untersuchung der Thatsachen und Gesetze dês 

sittlichen Lebens (1886). Entre as contribuições deste autor para a configuração de uma 

ciência moral destaca-se, segundo Durkheim, o fato de ter chamado a atenção para o 

significado das instituições religiosas na sociedade.  

 Na contramão das concepções filosóficas que abordam a questão da moralidade do 

ponto de vista puramente especulativo, a metodologia adotada por Wundt toma de 

empréstimo da realidade seu material de análise. Para Wundt, a moral é um fato possível de 

ser observado e, portanto, cumpre ao moralista buscar na experiência os elementos que 

possibilitam a sua compreensão.   

 Um dos pontos fortes do trabalho de Wundt, argumenta Durkheim, é a análise que o 

autor realiza acerca da relação entre religião e moral. Como procura demonstrar, nas 

comunidades primitivas é quase impossível separá-las. O fenômeno religioso e o moral se 
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confundem. Só mais tarde esses dois fatos separam-se, mas essa separação não as afasta por 

inteiro. Certamente, admite Wundt, o ideal religioso está longe de ser um ideal moral, 

contudo, a moral sempre “tende a se expressar na forma de um ideal religioso” e, embora esse 

ideal possa variar com o tempo e o lugar, não há povo sem algum tipo de ideal. Isso, porém, 

não significa que “os sentimentos morais derivem apenas dos sentimentos religiosos”, pois, 

“junto com estes últimos havia, desde o início, tendências sociais cujas origens estavam na 

natureza humana” (Durkheim, 2003: 70). Essa “inclinação social” se manifesta com o 

exercício da vida coletiva, ou seja, quando os homens passam a viver juntos, mas, sem 

dúvida, a “afinidade entre iguais”, que a caracteriza, encontra no sentimento religioso um 

aliado poderoso.   

 Ponto igualmente importante da obra de Wundt é o que trata das leis gerais da 

evolução moral. O autor defende a tese de que a moralidade evolui acompanhando as 

necessidades, inicialmente impensadas, dos grupos sociais. Sua posição colide com a dos 

utilitaristas, para os quais o sentimento altruísta deriva do egoísta e a sociedade constitui uma 

invenção humana.  

 Para Wundt, entretanto, a experiência da individualidade é recente e resulta de um 

lento progresso social. A própria moral está submetida aos fins coletivos, de onde deriva sua 

autoridade, e não aos objetivos individuais, afinal, estes “só têm valor moral se servem como 

meios para fins gerais”. Com efeito, conclui Durkheim em sua leitura, “se o indivíduo não 

tem papel primário na moral, é por ser pequeno demais para fazer diferença” (Durkheim, 

2003: 86-87).  

 Mas, se a moral está identificada aos fins coletivos a que serve, nem por isso, na ótica 

de Wundt, o indivíduo se reduz a uma mera “aparência”, desprovida de qualquer moral. Os 

indivíduos reagem, em maior ou menor grau, às imposições do meio; e alguns, dotados de 

grande capacidade pessoal, conseguem inclusive se livrar do jugo da tradição. Como uma 

espécie de catalisador, “essas pessoas transformam-se, então, na consciência viva da 

sociedade”, e desencadeiam transformações, impedindo, como afirma Durkheim, “que o 

presente seja uma cópia do passado, e que o futuro seja uma imitação do presente” 

(Durkheim, 2003: 84). 

 Essa nova escola de teóricos morais alemães, à qual Durkheim direciona esse longo 

estudo, apesar de seu caráter multidisciplinar e das diferentes metodologias empregadas por 

cada um de seus representantes, apresenta alguns elementos comuns. Em primeiro lugar, os 

referidos trabalhos afastam-se das concepções utilitaristas e kantianas, segundo as quais o 
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problema moral consiste na determinação da forma geral do comportamento moral da qual a 

matéria é deduzida. Em segundo lugar, negam que o indivíduo seja o objetivo único das 

relações econômicas, como pretendem os utilitaristas, pois isso significa ignorar a sociedade 

enquanto realidade autônoma e dotada de propriedades especiais que diferem do indivíduo 

isolado. Ademais, esses pensadores alemães demonstram que nem a economia política, nem o 

direito positivo, podem prescindir de regulação moral. Mais do que um estudo sobre as novas 

tendências no campo moral, nesse artigo Durkheim deixa entrever aquilo que, mais tarde, 

torna-se objeto de interesse de sua pesquisa.  

 Com efeito, as análises que empreende confirmam muitas das posições por ele 

adotadas desde os tempos de estudante e o ajudam a esclarecer alguns pontos até aquele 

momento, pouco desenvolvidos de seu pensamento.  Para alguns intérpretes, a experiência 

alemã incide diretamente para uma mudança do objeto de sua tese de doutoramento, visto 

que, no primeiro momento, Durkheim pretende contrapor duas formas de organização social, 

o liberalismo e o socialismo, mas acaba se dedicando ao problema da relação entre indivíduo 

e sociedade (Oliveira, 2011). 

 

1.3. Sociedade, consciência coletiva e divisão funcional  

 

 Ao analisar a influência exercida pelo pensamento social alemão nas ideias de 

Durkheim, Giddens (2005: 116) afirma que sua passagem pela Alemanha serve muito mais 

para “reforçar conclusões derivadas de outras fontes” do que propriamente para definir o 

pensamento deste autor. De fato, como fora demonstrado, as resenhas redigidas por 

Durkheim, acima analisadas, evidenciam o grau de consciência que o autor tinha a respeito 

dos principais conceitos desenvolvidos pelos pensadores alemães. A importância dos ideais e 

da unidade moral para a continuidade da sociedade, a concepção de que a sociedade tem 

propriedades que não podem ser diretamente deduzidas das partes que a compõem, bem como 

o papel há um tempo passivo e ativo do indivíduo frente às influências sociais, confirmam a 

aproximação de Durkheim com o conjunto desses autores.  

 Essas ideias, porém, só alcançam um grau maior de maturidade em sua tese doutoral, 

publicada alguns anos depois. Visto que Da Divisão constitui um trabalho de grande fôlego, é 

impossível percorrer todos os pontos problemáticos com os quais o autor tem que lidar. 

Destarte, são enfatizados, aqui, os pontos mais relevantes para os propósitos deste trabalho, a 
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saber, o conceito de “consciência coletiva”, a importância que o “direito” adquire como 

símbolo de solidariedade social e, por fim, o papel exercido pela “divisão do trabalho” na 

sociedade moderna, tudo com vistas a captar o modo como o autor entende as relações entre 

“sociedade” e “indivíduo”. 

Defendida em meio a tantas polêmicas, meses antes de sua publicação em 1893, sua 

pesquisa de doutoramento pode ser considerada uma vitória da sociologia, da qual, naquele 

momento, Durkheim é indubitavelmente o maior representante. Mas, a importância desta obra 

vai além de suas contribuições para a institucionalização das ciências sociais no campo 

acadêmico. Nela, se encontram em germe muitas das ideias e conceitos que Durkheim 

desenvolve em seus trabalhos posteriores.  

No prefácio à primeira edição, Durkheim fala abertamente de sua intenção ao escrevê-

la, a saber, “tratar os fatos da vida moral a partir do método das ciências positivas”. Como 

alguns dos pensadores alemães que estuda, anos antes, o autor está convencido da 

possibilidade de instituir uma ciência dos fatos morais. Em oposição, tanto aos moralistas que 

deduzem suas doutrinas de princípios a priori, quanto àqueles que denominam científica a 

moral que toma algumas preposições de empréstimo a uma ou várias ciências positivas, 

Durkheim afirma que os fatos morais “são fenômenos como os outros” e, nesse sentido, 

possuem certas características distintivas e leis específicas que podem ser observadas, 

descritas e classificadas. Mais à frente, o autor explicita que mesmo não estando em oposição 

a nenhuma filosofia, a ciência da moral conta com um terreno próprio que é eminentemente 

social. Assim, esta ciência deve considerar todas as variações e transformações que 

caracterizam as sociedades e, por suposto, a própria moral, sem abdicar, no entanto, de 

apreender os elementos comuns que definem a moralidade. No final do prefácio, Durkheim 

esclarece o objetivo precípuo de sua empresa: compreender as relações existentes entre a 

personalidade individual e a solidariedade social, principalmente no contexto da modernidade. 

Durkheim parece intrigado com o fenômeno do individualismo e seus impactos. Afinal, 

“como é que, ao mesmo passo que se torna mais autônomo, o indivíduo depende mais 

intimamente da sociedade?” (Durkheim, 2008a: L).  

De fato, o paradoxo identificado por Durkheim não é simples. Mas, a pergunta por ele 

formulada, já oferece algumas informações a respeito das posições, por ele assumidas, a 

acerca da complexidade dessa relação. Conforme procura demonstrar, a sociedade não pode 

ser explicada a partir dos indivíduos que a compõem. A tentativa de explicar os fatos sociais, 

a partir das relações individuais, como os representantes do pensamento econômico clássico 
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pretendem é, para este autor, uma alegoria sem lastro na realidade. Aceitar uma explicação 

como esta é o mesmo que reduzir a sociedade a um emaranhado de interesses individuais.  

Sem dúvida, as sociedades superiores dispõem de uma complexidade funcional cada 

vez mais acentuada e o próprio Durkheim também compartilha essa ideia. Os indivíduos 

desfrutam de uma liberdade nunca antes experimentada. Mas, daí a afirmar que as relações 

contratuais estabelecidas entre as partes dispensam a necessidade de mecanismos regulatórios, 

é algo que Durkheim não está disposto a aceitar.  

Disto deriva seu interesse em compreender como a sociedade moderna mantém um 

nível mínimo de coesão, em que está assentada, considerando que a expansão do 

individualismo concorre, supostamente, para ameaçá-la. O fenômeno do individualismo está 

relacionado a outro fenômeno que é o da divisão do trabalho, típico das sociedades modernas. 

A diferenciação social e os fatores causais e concomitantes que a definem são, assim, o foco 

deste estudo.  

Embora a divisão funcional não seja um fenômeno recente, pois está esboçada nas 

organizações sociais mais simples, só recentemente, afirma Durkheim, passa a merecer 

atenção dos estudiosos, isso porque a indústria moderna caracteriza-se pela extrema 

especialização funcional. Mas, se os especialistas, sobretudo os economistas clássicos, vêem 

nesse fenômeno um movimento puramente econômico, Durkheim afirma que a divisão 

funcional vai além do âmbito da economia e pode ser avistada em todos os recônditos da vida 

social. Assim, não só as atividades industriais, mas também as atividades políticas, 

administrativas, científicas, artísticas, jurídicas, etc., sentem a força desta “onda 

avassaladora”. O que o autor pretende demonstrar é que a divisão do trabalho vai além de seus 

efeitos econômicos, adquirindo uma conotação moral imprescindível para a vida social.   

Com vistas a explicar o papel exercido pela divisão do trabalho, Durkheim distingue 

os modelos sociais diferenciados dos não-diferenciados, demonstrando que a própria ideia de 

diferenciação funcional está atrelada ao desenvolvimento da sociedade. Ao iniciar sua análise 

pelos tipos sociais não-diferenciados, Durkheim assume a anterioridade lógica e histórica da 

sociedade sobre o indivíduo – posição esta que jamais abandona. 

As sociedades por similaridade correspondem aos primeiros modelos sociais na 

perspectiva evolutiva adotada por Durkheim. Nesse tipo de organização social, a experiência 

da individualidade é diminuta, pois predomina certa semelhança entre os membros que a 

compõem. Essa condição é explicada por Durkheim por meio do que denomina de 
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“consciência coletiva”, cuja extensão e força definem o baixo grau de individuação nos tipos 

sociais tradicionais.  

Por “consciência coletiva” o autor entende “o conjunto das crenças e dos sentimentos 

comuns à média dos membros de uma mesma sociedade”. Como esclarece o autor, este 

conjunto “forma um sistema determinado, que tem vida própria” (Durkheim, 2008a: 50).  

Embora sua existência esteja atrelada aos sentimentos e crenças presentes nas consciências 

individuais, a consciência coletiva distingue-se destas, pois seu desenvolvimento obedece a 

leis próprias.  

Portanto, a consciência coletiva não pode ser entendida como mera expressão das 

consciências individuais. 

 

Sem dúvida, ela não tem como substrato um órgão único; ela é, por definição, difusa 

em toda a extensão da sociedade; mas tem, ainda assim, características específicas, 

que fazem dela uma realidade distinta. De fato, ela é independente das condições 

particulares em que os indivíduos se encontram: eles passam, ela permanece. É a 

mesma no Norte e no Sul, nas grandes e nas pequenas cidades, nas diferentes 

profissões. Do mesmo modo, ela não muda a cada geração, mas liga umas às outras 

às gerações sucessivas. Ela é, pois, bem diferente das consciências particulares, 
conquanto só seja realizada nos indivíduos. Ela é o tipo psíquico da sociedade, tipo 

que tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de 

desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos individuais, muito embora de outra 

maneira. (Durkheim, 2008a: 50) 

 

 De acordo com o modelo social analisado, a consciência comum pode variar em força 

e extensão. Nas sociedades não-diferenciadas, a média desses sentimentos abrange uma parte 

considerável dos indivíduos orientando, por meio de imperativos e proibições sociais, as 

consciências individuais. Em outros termos, a consciência coletiva impõe-se à maioria dos 

membros do grupo e sua força se faz sentir por meio do rigor com que castiga possíveis ações 

transgressoras, daí a preocupação de Durkheim em analisar o direito. Isso porque o direito 

traduz, mais ou menos fielmente, a essência da organização social da qual faz parte. Nas 

sociedades inferiores, o direito tem características repressivas, sendo os castigos precisamente 

definidos. A predominância do “direito penal” nesse tipo de modelo social é uma 

demonstração da força exercida pelos sentimentos comuns.  

Não é casual que o crime, conquanto ínfimo em termos sociais, gere sempre punições, 

muitas vezes desiguais, caso se considere o ato criminoso em si. Para Durkheim, isso se deve 

ao fato de que a ação criminosa fere sentimentos coletivos precisos e fortemente 

internalizados pela média dos membros de uma mesma sociedade. O crime, portanto, constitui 
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uma ofensa à consciência coletiva, por isso quanto maior a ofensa maior a pena. Durkheim 

está convencido de que a pena nas sociedades inferiores é uma reação passional da sociedade 

contra os infratores, ou seja, uma espécie de “vingança”, cujo efeito é reforçar os valores e 

sentimentos comuns. Na maior parte dos casos, a pena tem sua origem no próprio meio social 

e não nos indivíduos, pois, “nas sociedades inferiores, os delitos mais numerosos são os que 

lesam a coisa pública: delitos contra a religião, contra os costumes, contra a autoridade, etc.” 

(Durkheim, 2008a: 64). Longe de corrigir o criminoso ou coibir crimes futuros, a função da 

pena é de vingar a consciência comum e manter intacta a coesão social. A expiação é uma 

espécie satisfação aos sentimentos coletivos ofendidos. Desse modo, independentemente do 

grau de crueldade que a define, a punição sempre serve a um propósito social.  

Mas, se a maioria dos crimes nas sociedades não-diferenciadas são violações aos 

preceitos sociais, geralmente religiosos, o aparecimento das “penas privadas”, ou seja, 

daquelas penas dirigidas ao indivíduo que lesa outro particular, prenuncia, segundo indica 

Durkheim, aquilo que nas sociedades diferenciadas é chamado de “direito civil”.  

À medida que os indivíduos têm seu campo de ação alargado pela sociedade, tanto a 

definição de crime, quanto a força da pena passam por um processo de adequação e 

aprimoramento.  A “repressão difusa” cede lugar à “repressão legal” e o surgimento do direito 

civil corresponde a uma mudança no tipo psíquico da sociedade.  

A sanção restitutiva é uma prova de que a solidariedade social a que esse tipo 

corresponde, difere do modelo social caracterizado pela predominância da sanção repressiva 

de cunho expiatório. Seu propósito não é humilhar ou devastar o transgressor, mas apenas 

restaurar a situação tal a qual era antes da violação às regras ou às leis ter atingido alguém ou 

algum grupo. Trata-se, portanto, de uma sanção equitativa e não punitiva que resulta do 

desenvolvimento do direito civil.  

Diferentemente do direito repressivo, cuja difusão e a força são características, o 

direito civil tende a criar órgãos cada vez mais especiais e a atuar por meio de um corpo de 

funcionários altamente especializados, isto porque ele não se estabelece imediatamente entre 

o indivíduo e a sociedade, mas por meio das partes restritas que formam o corpo social.  

Se para os utilitaristas esse tipo de direito “nada teria em comum com a solidariedade 

social, pois as relações que regula ligariam uns aos outros sem vinculá-los à sociedade”, 

Durkheim se apressa em explicar que “a sociedade não está ausente dessa esfera da vida 
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jurídica”, visto que “o direito é uma coisa social por excelência e tem um objeto bem diferente 

do interesse dos litigantes” (Durkheim, 2008a: 88).  

Nem mesmo os contratos escapam a sua influência, pois, se estes ligam as partes 

contratantes, “é a sociedade que lhes confere esse poder”, visto que, “todo contrato pressupõe 

que, por trás das partes que o estabelecem há a sociedade pronta para intervir a fim de fazer 

respeitar os compromissos assumidos”. A sociedade, “está presente em todas as relações que 

o direito restitutivo determina, inclusive naquelas que parecem o mais completamente 

privadas, e mesmo que não seja sentida, sua presença, pelo menos no estado normal, não é 

menos essencial” (Durkheim, 2008a: 89).  

 Exatamente por ligar as pessoas umas às outras é que a solidariedade a qual o direito 

restitutivo simboliza tem valência positiva. Ademais, explica Durkheim, esse tipo de 

integração não anula o indivíduo, mas, ao contrário, tende cada vez mais a ampliar seu espaço 

sem que isso ponha em risco o andamento da vida coletiva. Isso ocorre porque “cada um 

depende tanto mais estritamente da sociedade quanto mais dividido for o trabalho nela” e, 

assim, “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 que cada um de seus 

elementos tem mais movimentos próprios” (Durkheim, 2008a: 108).  

 Com efeito, Durkheim atribui à divisão funcional uma função integradora. Conquanto 

aponte algumas formas “anormais” ou “anômicas” de divisão do trabalho, para o autor sua 

expansão produz um tipo de solidariedade mais elevada que aquela produzida nas sociedades 

primitivas, onde a consciência coletiva está fortemente estabelecida e o indivíduo é apenas 

“uma coisa de que a sociedade dispõe”.  

 A “solidariedade orgânica”, como o autor denomina essa forma de integração superior, 

característica das modernas formas de organização social, em detrimento da “solidariedade 

mecânica”, torna o indivíduo consciente de seu papel social.   

 A expansão da divisão funcional nas sociedades modernas não representa, ao contrário 

do que se possa pensar, a extinção da consciência coletiva. Os indivíduos, neste tipo de 

sociedade, continuam a partilhar sentimentos e valores. Entretanto, diferentemente das 

sociedades mais simples, a difusão e a força exercida pelo conjunto desses sentimentos na 

modernidade já não apresentam o mesmo vigor.  

 A própria divisão funcional pressupõe uma diversidade moral, o que não significa que 

a sociedade seja um aglomerado de espaços morais. Sempre haverá valores comuns a todos os 
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membros de uma mesma sociedade. Assim, nenhum organismo social pode prescindir de um 

conjunto valorativo.  

 Opondo-se diretamente ao pensamento utilitarista, Durkheim destaca a existência de 

uma base moral mesmo naquelas sociedades onde a vida econômica torna-se proeminente. 

Com isso, o autor não está negando a individualidade. A própria individuação resulta do 

enfraquecimento da consciência coletiva e da divisão funcional requerida pelo mundo 

moderno, sendo que a expansão do Estado concorre para reforçar o individualismo, conquanto 

os riscos de uma hipertrofia sejam reconhecidos pelo autor.  

 Quanto ao individualismo, será devidamente abordado no próximo capítulo, visto que 

o tratamento que Durkheim concede ao tema nada tem a ver com a abordagem utilitarista. Por 

enquanto, segue-se tentando compreender o papel ocupado pela sociedade em sua obra, agora 

enfatizando a sua potencialidade enquanto categoria de análise.  

 

1.4. A sociedade elevada à categoria analítica 

 

 Segundo Nisbet (2003), a ideia de “comunidade” é empregada por Durkheim não só 

de forma substantiva, como em Le Play, ou de forma meramente tipológica, como em 

Tönnies, mas de forma metodológica. Para este intérprete, a referida noção transforma-se em 

estrutura de análise, a qual Durkheim recorre, com o objetivo de explicar a realidade social. 

Ao lado de Freud, Durkheim é responsável por encaminhar o pensamento social 

contemporâneo à medida que percebe que as categorias racionalistas clássicas de volição, 

desejo e consciência individual não esgotam a complexidade das relações estabelecidas entre 

indivíduo e sociedade. Para ambos, a maior parte das ações individuais é guiada por aspectos 

não-volitivos e não-racionais. Todavia, se para Freud essas influências provêm de uma mente 

inconsciente interna ao indivíduo, ainda que geneticamente relacionadas ao legado histórico e 

social, para Durkheim assentam-se na própria ideia de comunidade, entendida como um 

conjunto de crenças e sentimentos compartilhados que possui realidade prévia às existências 

individuais e da qual derivam os elementos essenciais da razão.  

 Ora, Durkheim sempre destaca a força exercida pela vida coletiva. O conceito de 

“consciência coletiva”, empregado pela primeira vez em sua tese doutoral, ilustra com alguma 

precisão porque “las raíces reales de la palavra sociedad estaban, em su opinión, em la 

communitas, no em la societas” (Nisbet, 2003: 116) [grifos do autor]. A homogeneidade 
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moral e social que caracteriza os organismos sociais tradicionais deriva da força dos 

sentimentos, das crenças e dos valores comuns à média de seus membros. Mesmo a sociedade 

moderna, caracterizada por uma divisão cada vez mais acentuada do trabalho e pela expansão 

da individualidade, não prescinde de elementos integradores, visto que a interdependência 

funcional e simbólica dos indivíduos, emergida do processo de divisão funcional, passa a 

ocupar um lugar proeminente no que concerne à integração. Mas, ainda que o avanço da 

solidariedade orgânica tenha contribuído para o enfraquecimento dos mecanismos tradicionais 

de coerção, Durkheim, na ótica de Nisbet, não consegue se desprender dos elementos 

definidores das formas sociais tradicionais. Em outras palavras, para o referido intérprete 

Durkheim se mantém fiel às características comunitárias que definem os modelos sociais 

tradicionais, mesmo quando pensa a sociedade moderna, pois, “no solo se funda la sociedad 

normal en rasgos tales coma la consciencia colectiva, la autoridad moral, la comunidad y lo 

sacro, sino que la única respuesta apropriada a las condiciones modernas es el fortalecimiento 

de estos rasgos”, visto que só assim é possível “moderar el suicídio, el conflicto econômico y 

las corrosivas frustraciones de la vida anómica” (Nisbet, 2003: 120). 

 A permanência dos atributos definidores da solidariedade mecânica na modernidade, 

afirma Nisbet, pode ser facilmente avistada, quando se considera o conceito de fato social, tal 

como Durkheim o emprega em As Regras – obra que, segundo este comentador, amplia as 

conclusões temerárias a que chega Durkheim em sua tese doutoral. Afinal, o fato social 

caracteriza-se pela exterioridade, coerção e extensão, elementos primordiais para a definição 

da solidariedade mecânica. Essas mesmas características são, assim, estendidas ao objeto da 

sociologia. Esse movimento não pode passar despercebido. O que Nisbet pretende é, 

justamente, chamar a atenção para o fato de que a comunidade não está só na base da 

definição mesma de sociedade, mas também na do próprio objeto da sociologia.  

 Realmente, logo no início de As Regras, Durkheim se esforça para definir o fato 

social, visando manter certo distanciamento daquelas definições que, sem muita precisão, o 

identificam com aqueles fenômenos que comportam algum tipo de interesse particular. Com 

isso, Durkheim pretende demarcar o espaço mesmo do objeto da ciência social mediante ao da 

biologia, da psicologia e da filosofia, pois, embora sejam ciências dedicadas ao entendimento 

da vida humana, não abarcam a complexidade dos fatos sociais, cujos traços distintivos, 

procura pontuar.  

 Diferentemente dos fenômenos orgânicos e psíquicos, os fatos sociais dispõem de 

existência própria e, conquanto se manifestem por meio dos indivíduos, não se reduzem a 
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uma mera representação das consciências individuais. Seu substrato não é outro senão a 

sociedade e, tanto as “correntes sociais” mais duráveis, quanto às de menor durabilidade, 

impõem-se aos indivíduos com maior ou menor intensidade, seja em toda a extensão da 

sociedade, seja por meio de círculos mais restritos, tais como agrupamentos políticos, 

religiosos, profissionais, etc.
67

  

 Nesse sentido, os fatos sociais extrapolam o âmbito das consciências particulares e sua 

existência é um forte indício da prevalência da sociedade sobre os indivíduos. Ao apontar a 

anterioridade lógica e histórica dos fatos sociais, Durkheim procura destacar a estrutura 

específica da vida coletiva, da qual o indivíduo é a apenas um de seus nexos de interação. Sua 

regularidade e extensão, bem como o caráter impessoal do qual está imbuído, faz do fato 

social um tipo diferenciado, quando comparado aos fatos da psicologia ou da biologia.  

 Como corolário, o fato social impõe-se aos indivíduos e é essa força impositiva a 

demonstração de sua objetividade. Ao nascer, o indivíduo encontra constituído um conjunto 

de valores, condutas e sentimentos ao qual, de alguma forma, tem de se submeter sob o risco 

de ser sancionado. Todas as vezes que um indivíduo resiste a um fato social, ou o viola, sente 

sua força, conquanto sua intensidade nem sempre apresente o mesmo grau de imposição. 

Existem variações e nuances que não podem ser desconsideradas. Se, em alguns casos esses 

fenômenos caracterizam-se pelo temor às sanções, em outros, fundamentam-se na aceitação 

voluntária à autoridade que recobre as regras sociais.  

 Assim, o termo “coerção”, como tantas vezes o autor teve de esclarecer, não se define 

apenas pelo constrangimento direto. Na maioria das vezes essa pressão é de ordem moral, 

cujos efeitos não deixam de ser menos eficientes. E, mesmo quando uma regra social é 

superada por uma ação pontual, a resistência imposta por meio de seu poder coercitivo se faz 

sentir, levando Durkheim a afirmar que, “não há inovador cujos empreendimentos não se 

choquem com oposições desse gênero”. A sociedade compõe o substrato dos fatos sociais, e, à 

medida que produz fenômenos distintos dos que ocorrem nas consciências particulares, afirma 

a realidade objetiva da vida coletiva. Isso explica o lugar de destaque que Durkheim atribui à 

                                                             
67

 Ao longo de As Regras é possível discernir tipos diferentes de fatos sociais por meio do grau de 

consolidação que apresentam. Nesse sentido, as normas institucionalizadas, na forma de regras jurídicas, valores 

morais, dogmas religiosos, etc., são as mais evidentes; existem também os fatos não-institucionalizados, de 

menor durabilidade, característicos das “correntes sociais”; e, por fim, Durkheim menciona os fatos sociais 

estruturais. Todos eles, porém, independente de seu grau de cristalização, exercem sobre os indivíduos algum 

tipo de constrangimento, o que demonstra a força e exterioridade dos fatos sociais.   
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educação em sua teoria sociológica. Compreendida num sentido mais amplo, a ação educativa 

desempenha a função social de criar hábitos e costumes, dispensando a coerção direta.
68

  

 Desse modo, o primado da sociedade não é apenas de ordem lógica e histórica; impõe-

se também no terreno da metodologia. O que o sociólogo objetiva demonstrar são as 

fragilidades da argumentação básica apresentada pelos representantes do individualismo 

metodológico, segundo a qual os interesses individuais formam a base de toda e qualquer 

relação social. Em oposição ao postulado utilitarista, Durkheim toma a sociedade como o 

ponto de partida e de chegada de sua teoria social.  A heterogeneidade que torna possível 

separar os fatos sociais dos individuais acarreta, na diferenciação de papéis quanto à 

investigação científica e determina a exclusão da introspecção – o auto-exame dos 

movimentos da consciência individual – como via privilegiada na análise dos fenômenos 

coletivos. Assim, até a generalidade nas encarnações individuais deixa de ser um índice 

seguro para identificar os fenômenos sociais, dado seu caráter sui generis.  

 Embora reconheça as dificuldades inerentes à observação dessa dissociação, visto que 

as diferenças entre os fenômenos sociais e as formas assumidas nos casos particulares, nem 

sempre se apresentam com a mesma nitidez, Durkheim lança mão de certos “artifícios de 

métodos” no sentido de auxiliar o cientista social na observação dos fatos sociais em seu 

estado puro. Principalmente os fenômenos “sociopsíquicos”, cuja reprodução parcial de um 

modelo coletivo depende, em algum grau, da constituição orgânico-psíquica do indivíduo, 

necessitam de um tratamento mais cuidadoso, à medida que não constituem matéria imediata 

da sociologia. Daí o papel fundamental da “estatística” para o trabalho do sociólogo, visto que 

por seu intermédio, é possível isolar os fenômenos sociais de todos os elementos privados e 

extrair-lhes o “estado de alma coletiva”.
69

   

 Com isso, Durkheim pretende provar que os fenômenos sociais, ainda que fortemente 

embrenhados de suas repercussões individuais, são fatos gerais porque coletivos e não o 

contrário. Sendo “um estado do grupo que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles”, 

esse tipo de fenômeno “está em cada parte porque está no todo, longe de estar no todo por 

estar nas partes” (Durkheim, 2007a: 09). Portanto, os fatos sociais resultam da vida comum, 

pois são produtos das ações e reações que se estabelecem entre as consciências individuais e 

                                                             
68 Todas as implicações dessa definição de educação são devidamente analisadas nos capítulos 

seguintes, haja vista que muito se discute sobre o suposto conservadorismo de sua concepção educativa.  

 69 Por “alma coletiva” Durkheim designa o conjunto de crenças, afetos, símbolos e modos de conduta 

instituídos pela coletividade. Mais tarde, Durkheim passa a empregar o termo “representações coletivas”. 
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não de uma espontânea concordância preestabelecida. A obrigatoriedade, fonte da 

generalidade, é um atributo exclusivo do coletivo. Com efeito, as manifestações particulares 

não configuram fatos sociais, precisamente, porque não dispõem de capacidade coercitiva.  

 No caso das reações sociais diretas, isto é, aquelas manifestas por meio do direito, das 

crenças e dos costumes, seu caráter social é facilmente identificado devido à força coercitiva 

exercida ou suscetível de ser exercida sobre o indivíduo, todas as vezes que este tenta 

violentá-la. No entanto, quando essas reações sociais são apenas indiretas, como as que 

ocorrem no interior da organização econômica, essa identificação torna-se mais difícil. Mas, 

ainda assim, é possível visualizar seu caráter social. Como afirma Durkheim, a 

“generalidade”, desde que conjugada com a “objetividade”, é um critério mais ou menos 

seguro para tal propósito. Essa combinação, portanto, permite antever as características 

sociais que definem o fenômeno analisado, mesmo quando suas manifestações individuais 

sobrepõem-se aos elementos sociais que lhe dão origem.  

 Esses critérios estendem-se não apenas aos fenômenos de ordem fisiológica (maneiras 

de fazer), mas também aos de ordem morfológica (maneiras de ser). Ainda que apresentem 

diferenças quanto ao grau de consolidação, isto é, caracterizem-se como fenômenos mais ou 

menos cristalizados, ambos são obrigatórios, objetivos e impositivos. São, portanto, fatos 

sociais já que, entre eles, não há nenhuma heterogeneidade irredutível.  

 Toda a argumentação durkheimiana em torno dos fatos sociais não se deve apenas à 

tentativa, deste auto, de definir o objeto da sociologia ou mesmo de consolidar uma nova 

ciência, mas também de delimitar o espaço daquelas ciências que, de alguma forma, 

aproximam-se da ciência social, tais como a filosofia e a psicologia. Desse modo, o autor 

pretende demonstrar que até mesmo os fenômenos aparentemente menos sociais, pois 

individuais, podem ser tratados como fatos sociais (Fernandes, 1994; Silva, 2001).    

 A tendência totalizante de Durkheim, segundo a maioria de seus intérpretes, sofre 

algumas alterações nas obras seguintes. Sobretudo em O Suicídio e As Formas, o autor abre 

mão do rígido mecanicismo que caracteriza seus primeiros trabalhos a favor de um viés 

subjetivista (Vianna, 2008).  De uma forma discreta, porém decisiva, Durkheim volta seu 

olhar para o indivíduo e analisa como os sentimentos, os valores e as maneiras de pensar e 

agir são internalizadas (Girola, 2005). Sem abandonar a linha-mestra de sua teoria 

sociológica, a saber, o primado da sociedade sobre o indivíduo, Durkheim procura 

compreender a relação entre esses pólos a partir do processo de socialização.  
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 O Suicídio, trabalho publicado em 1897, é considerado pelos especialistas um marco 

do pensamento social moderno, numa época em que a sociologia, a despeito de gozar de certo 

prestígio em alguns círculos sociais, ainda não alcançara o status de disciplina acadêmica. Sua 

originalidade deve-se menos ao tema, visto que antes de Durkheim um expressivo número de 

pensadores sociais também demonstra interesse pelo assunto, do que a seus impactos para o 

desenvolvimento da ciência social.
70

  

Primeiramente, esta obra permite à Durkheim, como mais tarde reconhece, aplicar 

alguns dos princípios anunciados em As Regras – conquanto não os tenha levado às últimas 

conseqüências. Em segundo lugar, ela logo se tornou uma espécie de referência em termos 

metodológicos para as pesquisas sociológicas em geral e as empíricas em particular. Embora 

isso não ateste a exatidão de todos os pontos da argumentação durkheimiana, o engenho de 

seu autor, ao utilizar dados estatísticos no estudo de um fenômeno tão complexo quanto o 

suicídio, abre as portas para novas pesquisas e pesquisadores. Em terceiro lugar, sua 

publicação significa uma ruptura com as grandes sínteses filosóficas que marcam o período 

precedente, do qual os trabalhos de Saint-Simon e de Comte são os mais representativos. Por 

fim, atrás das taxas de suicídio e do manuseio das técnicas quantitativas, há um interessante 

diagnóstico das sociedades europeias e das causas de seu “mal-estar”.   

De fato, o suicídio não é um tema novo para Durkheim. Como bem observam Zeitlin 

(1973) e Aron (2003), desde sua tese doutoral o autor demonstra um interesse especial pelo 

assunto. Ao analisar o fenômeno da divisão orgânica do trabalho, naquela que foi a sua 

primeira grande obra, Durkheim vê com naturalidade o enfraquecimento da consciência 

coletiva e a ampliação do espaço deixado à iniciativa pessoal. Contudo, entende que a 

regressão da autoridade da tradição não implica a dissolução dos laços sociais. Na visão do 

sociólogo francês, a diferenciação funcional substitui, em parte, o papel anteriormente 

executado pela consciência comum. A integração social fica por conta – ainda que não 

exclusivamente – da interdependência gerada no interior do mundo do trabalho. Isso, porém, 

não significa que o homem sinta-se mais feliz com as transformações processadas nas 

sociedades modernas.  

                                                             
70 Segundo Establet (2009), a força desta obra deve-se, sobretudo, ao vigor da análise empreendida e à 

projeção alcançada nos meios acadêmicos, inclusive em áreas distantes da sociologia, como é o caso da 

epidemiologia, psicologia, psiquiatria, história, etc. Seu acolhimento entre os especialistas supera o de outros 

trabalhos de Durkheim, demonstrando sua vitalidade não só para o ensino das ciências sociais, à medida que a 

aplicação da análise multivariada, indubitavelmente o ponto mais original desta pesquisa, sempre atrairá grande 

parte dos estudantes de sociologia, mas também por conta da discussão metodológica que ainda suscita junto aos 

sociólogos profissionais. Na visão deste intérprete, O Suicídio é uma obra que pede uma constante releitura e é 

isso que lhe confere um caráter sempre atual.  
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Conforme argumenta o autor, na parte dedicada às formas patológicas de divisão do 

trabalho, o número de suicídios parece desmentir essa crença absoluta na evolução social. À 

medida que o individualismo torna-se um princípio fundamental nas sociedades altamente 

diferenciadas, cada um se sente diferente do outro e requer, para si, aquilo que julga ter 

direito. O problema reside na impossibilidade da sociedade atender a todos os desígnios dos 

particulares. Disso resulta certo descompasso entre os desejos individuais e as reais condições 

sociais de satisfazê-los e, embora o individualismo não seja em si mesmo um problema, sua 

radicalização (egoísmo) constitui sempre uma ameaça ao organismo social. Isso explica 

porque Durkheim menciona as altas taxas de suicídio, ao tratar das formas patológicas de 

divisão do trabalho. Definitivamente, nada garante que o homem moderno seja mais feliz do 

que o homem do passado. Talvez o inverso seja o mais correto.  

O tema do suicídio, portanto, não é desinteressado e ocupa um lugar fundamental na 

obra durkheimiana. O conceito de anomia, empregado pela primeira vez em sua tese doutoral, 

volta a aparecer em O Suicídio com certo destaque. O tratamento que o autor confere à 

anomia está diretamente alinhado com a preocupação básica exposta em Da Divisão, a saber, 

o que mantém os indivíduos unidos apesar da crescente autonomia que estes vivenciam na 

sociedade moderna?  

Tanto o suicídio “egoísta”, quanto o “anômico”, apresentados na segundo parte do 

trabalho analisado, resultam das tensões entre sociedade e indivíduo.
71

 No primeiro caso, o 

isolamento exagerado do indivíduo em relação ao grupo social e os efeitos psíquicos e morais 

produzidos pela degradação dos laços sociais pode fomentar a autodestruição. No segundo 

caso, a ausência de limites sociais definidos pode gerar um desequilíbrio entre os desejos 

individuais e as possibilidades reais da sociedade satisfazer essas demandas, levando o 

indivíduo ao mais absoluto desespero e à morte voluntária. Nesses dois casos é a sociedade 

que conduz o indivíduo a seu trágico destino. Quanto ao suicídio “altruísta”, mais freqüente 

nas sociedades indiferenciadas, o indivíduo é apenas um reflexo da vida coletiva. Os fortes 

laços sociais que se estabelecem impedem a emergência de ações individuais autônomas. 

Com efeito, nesse tipo de suicídio a tensão entre indivíduo e sociedade praticamente inexiste.  

                                                             
71  O Suicídio está estruturado em três livros (ou partes). Após a longa introdução dedicada à definição 

básica do fenômeno analisado, no primeiro livro, intitulado “Os fatos extra-sociais”, Durkheim refuta as 

explicações por fatores psicopáticos, hereditários, climáticos e de imitação. Afasta, portanto, toda e qualquer 

explicação de cunho psicológico ou individual. No segundo livro, “Causas sociais e tipos sociais”, sem dúvida a 

parte mais importante do trabalho, o autor apresenta uma tipologia do suicídio. No terceiro e último livro, “Do 

suicídio como fenômeno social em geral”, o sociólogo analisa o fenômeno em questão e arrisca algumas 

soluções para diminuir o número de suicídios.  
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Ao se referir, porém, ao suicídio egoísta e ao anômico, Durkheim tem a percepção 

exata dessa tensão. O autor parece cônscio de que ambos os tipos de suicídio são mais comuns 

nas sociedades complexas e estão diretamente relacionados à ampliação das liberdades 

individuais. Daí o confronto com as normas e os valores sociais, seja pela desvinculação 

radical do indivíduo com a sociedade, seja por meio de uma aguda disjunção entre as normas 

e as capacidades socialmente estruturadas do indivíduo agir de acordo com elas, tanto nos 

momentos de crise, quanto nos momentos de intensa prosperidade. Contudo, isso não invalida 

a tese do autor, a saber, a de que a soma total de suicídios de uma dada sociedade deve ser 

tratada com um fato cuja explicação plena pode tão somente se dar em termos sociológicos e 

não em termos particulares.  

 É a partir da análise de um fato aparentemente particular, o suicídio, que o autor 

procura expor a fragilidade das teorias que pretendem explicar as variações do número de 

suicídios com base em fatores psicológicos, biológicos, genéticos, climáticos ou geográficos. 

Mesmo não desconsiderando completamente a influência da psicologia, haja vista que a maior 

parte dos suicidas apresenta um quadro psíquico confuso, Durkheim está convencido de que 

as determinações sociais são mais vigorosas. Assim, longe de ser uma ação deliberada e livre 

de qualquer interferência exterior, o suicídio é fortemente influenciado por fatores sociais.   

 Mais uma vez, Durkheim ressalta a especificidade do social em detrimento do 

individual. As “correntes suicidiogenas”, como o autor pretende provar, explicam o número 

constante de mortes voluntárias o que, de alguma forma, é aceitável e até mesmo “normal” em 

termos sociais. Conquanto reconheça a volição individual, como certifica o suicídio egoísta, é 

a sociedade em última instância que determina a variação das taxas de suicídio e não o 

indivíduo. As explicações oferecidas pelo autor em termos sociológicos constituem “forças 

reais” cuja independência e determinação as diferenciam tanto das explicações psicológicas 

quanto das biológicas. O velho embate com o pensamento utilitarista parece ser o pano de 

fundo da construção teórica que o sociólogo francês leva a cabo em sua pesquisa. Ainda 

assim, o realismo adotado por Durkheim nesta obra, diferentemente de seus primeiros 

trabalhos, em que predomina certa rigidez mecanicista, não é assim tão rigoroso. Percebe-se 

claramente, como certifica o conceito de anomia, o deslocamento de uma posição objetivista 

para uma de cunho subjetivista.  

 Como sugere Lacroix (1984), se em Da Divisão, a anomia, utilizada como pretexto 

para polemizar com a tese comtiana, segundo a qual a solidariedade social deve assentar-se 

num modelo social fortemente centralizado, aparece como um produto patológico e transitório 
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de um processo de evolução social demasiado rápido e inconcluso – caracterizado pela 

passagem da solidariedade mecânica à orgânica –, em O Suicídio, o referido conceito é 

empregado para identificar a ausência de limites interiorizados pelo indivíduo. A anomia, 

assim, já não se refere a um momento passageiro, gerado pelo avanço acelerado do mundo 

econômico, porém, desacompanhada de uma regulação adequada a funções sociais 

determinadas. Mais do que isso, ela é parte de uma teoria da socialização ou, como quer 

Girola (2005), de uma teoria moral.
72

 De qualquer modo, nesta obra Durkheim abre mão da 

rígida análise morfológica que caracteriza seus primeiros trabalhos em detrimento de um 

olhar mais atento ao processo de constituição moral dos indivíduos via socialização. Isso 

permite ao autor dar um passo mais ousado.  

 A partir de 1895, quando o fenômeno da religião torna-se o centro de suas 

preocupações intelectuais, Durkheim dá início a uma nova fase de sua carreira, a qual alguns 

comentadores denominam de “espiritualista” (Duvignaud, 1982; Gurvitch, 1986; Parsons, 

2010).  As representações, os ritos e os símbolos passam a ocupar um lugar de destaque em 

sua teoria social e marcam profundamente a orientação de suas publicações posteriores. Como 

demonstra Ortiz (2002: 125), entre os anos de 1896 e 1912 a Revue L´Année Sociologique, 

coordenada pelo próprio Durkheim, publica uma série de artigos e resenhas privilegiando o 

fenômeno religioso entre os povos primitivos.  

 Essa mudança de foco, admitida pelo próprio Durkheim
73

, determina uma das mais 

prolíferas contribuições para o campo das ciências sociais. As pesquisas que empreende sobre 

o fenômeno religioso abrem precedentes para o estudo do imaginário e, pouco mais tarde, 

para a elaboração de uma sociologia do conhecimento cujos impactos, em áreas próximas 

como a antropologia e a etnologia, logo fazem sentir.
74

 

                                                             
72 Segundo Girola (2005), a anomia, tal como Durkheim a emprega em suas obras de maturidade, está 

subordinada a sua teoria moral, visto que, embora a socialização seja um processo ontologicamente constitutivo 

do ser humano, os conteúdos normativos transmitidos por este mesmo processo são o foco da sociologia 

durkheimiana.  
73 Como Durkheim chega a afirmar, “Até 1985 não consegui ter uma ideia clara do papel essencial que 

desempenhava a religião na vida social. Foi neste ano quando, pela primeira vez, encontrei a maneira de abordar 

sociologicamente o estudo da religião. Foi para mim uma revelação. O curso de 1895 supõe uma linha divisória 
no desenvolvimento de meu pensamento, a ponto de revisar todas as minhas investigações anteriores para ajustá-

las a essa perspectiva. Esta orientação se deve inteiramente aos estudos sobre a história das religiões que acabara 

de empreender e especialmente à leitura dos trabalhadores de Robert Smith e sua escola” (Durkheim In: Lukes, 

1984: 236).  

 74 Na interpretação de Cuche (2002), a sociologia de “orientação antropológica” de Durkheim é decisiva 

para a consolidação da antropologia e da etnologia na França. Principalmente após a fundação da L´Année 

Sociologique em 1897, quando um considerável número de trabalhos sobre temas etnológicos e antropológicos é 

publicado em suas sucessivas edições, a escola de sociologia francesa, da qual Durkheim é o maior 

representante, passa a se ocupar da dimensão cultural e simbólica dos fenômenos sociais. Embora o sociólogo 
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 Os três ensaios reunidos e publicados por Bouglé em 1924, sob o título Sociologia e 

Filosofia, também não podem ser negligenciados, quando se quer destacar as posições 

idealistas assumidas por Durkheim nessa fase. É a partir desse conjunto de textos que 

Durkheim reconhece, mais nitidamente, a força que a coletividade exerce sobre os 

indivíduos.
75

 

 No primeiro desses textos, Representações, Durkheim afirma que as representações 

coletivas, espécie de índice objetivo da experiência particular dos grupos, como o autor 

denomina o conjunto de ideais, valores e sentimentos comuns gerados no interior de uma dada 

sociedade, ao contrário das individuais, dispõe de certa autonomia, pois, ainda que dependam 

em alguma medida dos indivíduos, mantém, devido a sua maior complexidade, uma 

superioridade em relação ao psiquismo individual. Desse modo, o indivíduo deve sua 

humanidade à sociedade, visto que, abandonado a si mesmo, reduz-se ao mundo das 

sensações, um estado quase animalesco, e todas as funções mentais superiores (a linguagem, 

por exemplo) ficam assim comprometidas.  

 O próprio fato moral, tal como define o autor no artigo Determinação do Fato 

Moral
76

, está condicionado à superioridade do social. Um sistema de deveres e obrigações só 

é possível, se a sociedade for qualitativamente distinta das pessoas individuais que 

compreende e de cuja síntese resulta. Se toda ação moral requer devoção por parte do agente, 

também é verdade que esse desprendimento só adquire sentido, quando se volta a um bem 

maior. Ora, essa realidade moral, mais rica e complexa, só pode advir da vida em 

comunidade.  

 Não por acaso, no último ensaio da série, Julgamentos de Realidade e Julgamentos de 

Valor
77

, Durkheim aproxima esse dois tipos de julgamento, sob o argumento de que a 

                                                                                                                                                                                              
francês se dedique a uma teoria sistemática da cultura, sua concepção de sociedade como totalidade orgânica 

pressupõe a referida noção. Sem render-se às teses mais redutoras do evolucionismo do qual partilha, o 

pensamento durkheimiano desenvolve grande sensibilidade, quanto às diferenças culturais. Nessa mesma 

direção, Collins (2009) afirma que os trabalhos tardios do sociólogo francês e da jovem equipe que gravita em 

torno deste abrem precedentes para perspectivas analíticas diversas como a culturalista e a Escola dos Annales.  
Essa mesma posição é sustentada por Silva (2001) para o qual os trabalhos de Durkheim fomentam as modernas 

pesquisas sobre o imaginário, nas mais diversas áreas, como a psicologia social, a história das mentalidades, a 

sociologia das ciências e, até mesmo, as correntes de inspiração fenomenológica.  

75
 Destacam-se os seguintes textos: Representações Individuais e Representações Coletivas, publicado 

originalmente em 1898 na Revista de Metafísica e de Moral; Determinação do Fato Moral, publicado em 1906 

por ocasião de uma comunicação feita à Sociedade Francesa de Sociologia; Julgamentos de Realidade e 

julgamentos de Valor, publicado em 1911, no Congresso Internacional de Filosofia realizado em Bolonha.  
76  Daqui para frente mencionada apenas como Determinação. 
77  Deste ponto adiante empregado apenas como Julgamentos. 
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autoridade, tanto dos conceitos que exprimem a realidade, quanto dos ideais que tendem a 

informar a ação, deriva da própria sociedade.  

 Mas é o artigo Algumas Formas Primitivas de Classificação, escrito em conjunto com 

Marcel Mauss e publicado no Revue L´Anné Sociologique em 1903, que comporta as ideias 

mais originais de Durkheim, quanto à gênese das categorias do entendimento. Ao analisar a 

forma de classificação dos povos primitivos australianos, mais especificamente os Zuñis, 

considerada a mais elementar, os autores defendem que esta se assenta, não no entendimento 

puro, mas em atitudes afetivas de inspiração religiosa, cujo ápice pode ser avistado nas 

reuniões de grupo e no cumprimento dos rituais. Portanto, a fonte imediata dos sistemas 

classificatórios é estranha à razão e ao próprio indivíduo. Conquanto a psicologia as submeta 

ao entendimento individual, tanto os sistemas de classificação mais rudimentares, 

característicos dos povos menos desenvolvidos, quanto aos sistemas mais elaborados, 

surgidos a partir da evolução dos povos, não passam de construções coletivas.  

 Há, nesse sentido, uma correspondência entre a estrutura desses sistemas e a maneira 

como a vida coletiva está organizada. Em suma, para ambos, todo o aparato que permite ao 

homem classificar os seres, os acontecimentos e os fatos do mundo em gênero e espécies, em 

subordiná-los uns aos outros, em determinar suas relações de inclusão e exclusão, tem sua 

gênese na própria vida coletiva – na maneira como está constituída e organizada em termos 

morfológicos, morais, religiosos, econômicos, etc.   

 Para muitos comentadores, os trabalhos acima analisados preparam caminho para a 

última grande obra de Durkheim, As Formas, onde as ilações em torno das origens do 

entendimento ganham contornos mais nítidos e dão forma a uma sociologia do conhecimento 

(Giddens, 1986; Silva, 2001; Collins, 2009 etc.). Publicado em 1912, este é o último trabalho 

de fôlego do autor, falecido poucos anos mais tarde. Nele encontra-se, além de uma teoria 

sobre a origem das categorias do entendimento, uma teoria sobre a origem das religiões, a 

partir do estudo do totemismo e dos sistemas de clãs – grupos não constituídos por laços de 

sangue – de algumas tribos australianas, consideradas, na perspectiva evolutiva adotada pelo 

autor, as mais simples formas de organização humana.  

 Conforme esclarece na introdução, o método de análise empregado é histórico e 

etnográfico, e visa compreender, principalmente, as semelhanças entre os sistemas religiosos 

mais primitivos e as religiões mais complexas surgidas tardiamente no ocidente sem, no 

entanto, imprimir em juízos de valor à medida que, tanto as religiões “inferiores” quanto as 

“superiores”, atendem a necessidades sociais específicas.  
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 Definida como “um sistema solidário de crenças seguintes e de práticas relativas a 

coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas; crenças e práticas que unem numa mesma 

comunidade moral, chamada igreja, todos os que a elas aderem” (Durkheim, 1989: 79), o 

fenômeno religioso envolve um aspecto cognitivo, que são as crenças, espécie de estados de 

opinião; e um aspecto material ou mesmo institucional que exprime modos de conduta, que 

são os ritos. Por meio de ambos é possível classificar o universo das coisas em dois domínios 

excludentes, a saber, o “sagrado” e o “profano”.  

 Aliás, é essa distinção, e não especificamente a crença numa divindade transcendental 

ou a oposição do sobrenatural em relação ao natural, que explica a experiência da 

religiosidade. É claro, o sagrado não se confunde com fatos banais e cotidianos. Há nele certa 

força que o distancia do conjunto da realidade, das atividades práticas da vida. As coisas 

sagradas são protegidas, isoladas, mantidas à distância por meio das interdições aplicadas à 

esfera profana.  

 A própria noção de igreja – definida como um sistema de crenças, em alguma medida, 

endossado pelos fiéis – afasta qualquer tipo de confusão entre religião e magia, e permite ao 

autor não só pressentir o caráter coletivo que envolve o fenômeno religioso, como também 

estabelecer as bases para uma crítica às posições “animistas” e às “naturalistas” – as duas 

principais teorias vigentes sobre a religião elementar àquela época.  

 A tese animista, segundo a qual a religião se caracteriza pela fé no espírito, explicado 

em termos dualistas a partir da separação entre corpo e alma, é refutada pelo autor, pois, 

conquanto seja capaz de explicar a origem do mundo espiritual, a partir da concepção de 

sonho, tão explorada por autores como Taylor e Spencer, mostra-se incapaz de explicar as 

origens do sagrado.
78

 O mesmo vale para a tese naturalista, segundo a qual os homens adoram 

as forças naturais transfiguradas. O argumento de Durkheim é de que ambas as posições 

terminam por dissolver o objeto considerado, pois, se a religião consiste no amor aos espíritos 

ou às forças naturais transfiguradas pelo homem, não passa de uma alucinação coletiva.   

                                                             
78 Segundo a referida tese, que alcança alguma popularidade no século XIX a partir dos trabalhos de 

Taylor e Spencer, no sonho o homem se vê onde sabe que não está e, por isso, se vê como um “duplo” de si 

mesmo e do seu corpo. Daí advém a ideia de que, no momento da morte, este “duplo” se separa, transformando-

se em espírito flutuante, que tanto pode ser um gênio bom quanto gênio mau. A partir desta dualidade entre o 

corpo e a alma, as religiões primitivas concebem um grupo numeroso de espíritos, benfazejos ou temíveis, que se 

agitam em torno dos homens, até mesmo interferindo na vida terrena; e à medida não há ainda uma clara 

distinção entre as coisas animadas e as inanimadas, o homem primitivo tende a situar as almas dos mortos em 

realidades determinadas, mas quase sempre mais elevadas do que a que se encontram os vivos, onde os parentes 

repousam depois da morte, originando o “culto aos antepassados” (Aron, 2003).  
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 Quanto ao totemismo, tão comum entre os povos primitivos australianos, a noção de 

divindade pessoal ainda não está elaborada. Esta é apenas uma força anônima e impessoal 

encontrada tanto nas coisas animadas quanto nas coisas inanimadas, como plantas, animais, e 

eventualmente algum indivíduo, podendo se estender, também, a suas representações. Cada 

um dos clãs estudados por Durkheim possui seus símbolos, que os identificam, uma espécie 

de totem considerado sagrado pelos membros da tribo. Até mesmo as formas diversas, com 

que o totem é representado, têm ascendência sobre seus seguidores. Com efeito, os objetos 

totêmicos suscitam nos indivíduos comportamentos de cunho religioso.  

 Os rituais e as cerimônias são provas disso. Por meio delas, a organização e a 

sobrevivência do grupo é assegurada, pois, de alguma forma, elas revigoram a coesão entre 

seus membros. Durkheim desenvolve uma teoria sobre os ritos bastante sofisticada, da qual 

depreendem-se três tipos de ritos, a saber, (a) os negativos, caracterizados por práticas 

proibitivas, pelas quais os indivíduos, por vezes, devem abster-se de tocar ou comer o totem, 

bem como os objetos que participam de seu universo sagrado; (b) os positivos, em que a 

comunidade manifesta o respeito e a adoração ao seu totem, visando promover a fecundidade; 

(c) e os representativos, que tendem a imitar coisas que desejam provocar. E conclui: é no 

interior do clã que o fenômeno do totemismo ganha vida. Durkheim recusa as interpretações 

segundo as quais a origem do totemismo estaria no culto aos antepassados ou no culto a 

alguns animais.  

 Mesmo a ideia de que o totemismo individual é anterior ao do clã é inaceitável. A 

origem primordial do totemismo está no reconhecimento do sagrado enquanto força coletiva 

superior a todos os indivíduos.  Portanto, é a sociedade, simultaneamente, a fonte e o objeto 

de adoração da religião; é ela que gera as crenças que favorecem a comunhão entre os 

indivíduos; que desperta nos espíritos a sensação do divino. Isso vale não só para os povos 

primitivos estudados por Durkheim, mas também para as sociedades mais desenvolvidas. Não 

é por acaso que o autor faz alusão à época da Revolução Francesa e relembra a efervescência, 

quase religiosa, em torno de ideias como liberdade, igualdade e fraternidade.  

 Do estudo sobre o totemismo, e à luz das ideias contidas no artigo escrito em conjunto 

com Mauss, Durkheim também extrai uma teoria sociológica do conhecimento, cujos 

impactos são muito promissores para o campo das ciências humanas. Para além da 

compreensão das práticas e crenças religiosas das tribos australianas, núcleo de toda a 

moralidade, e de sua influência para a concepção dos grandes sistemas religiosos, Durkheim 

esforça-se para responder, dentro dos ditames da análise científica, aos dilemas gnoseológicos 
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tradicionais, tão debatidos pela filosofia clássica e moderna, a partir de um programa 

globalizante – sociologizante, talvez seja o termo mais apropriado –, com vistas a estabelecer 

as origens sociais das categorias do entendimento.  

 Em termos de tradição filosófica, tanto o empirismo, quanto o apriorismo, procuram, 

cada qual a sua maneira, dar conta dos problemas concernentes às origens do conhecimento. 

Os embates entre os representantes destas duas tradições, ao longo da modernidade, são por 

demais conhecidos e suas diferenças também. O postulado fundamental do empirismo faz da 

experiência a fonte primacial do conhecimento, enquanto o apriorismo credita à razão o lugar 

original das categorias do conhecimento, sendo estas logicamente anteriores à experiência.  

 Uma resolução a esta aporia é tentada por Kant. Embora diluída na tradição 

racionalista, o racionalismo crítico kantiano oferece uma explicação, até certo ponto, 

convincente sobre o referido tema. Para este filósofo, conhecer é essencialmente produzir 

juízos, isto é, relacionar dados e noções, coisas e ideias, operando por sínteses apriori. 

Conquanto o conhecimento tenha base empírica e o entendimento fique restrito ao universo 

fenomênico, na relação cognitiva, o objeto submete-se ao sujeito, cuja capacidade de 

ordenação dos dados apreendidos está assentada em certas noções anteriores à própria 

experiência.  

 Indubitavelmente, as ideias de Kant impactam sobre o pensamento moderno e se 

estendem a países como a França. O neokantismo francês, cujo maior representante é 

Renouvier, é uma clara demonstração disso. Todo o ambiente de formação cultural à época de 

Durkheim é, direta ou indiretamente, influenciado pelo kantismo. Este é um ponto 

fundamental do qual não se pode abdicar: a teoria sociológica do conhecimento desenvolvida 

por Durkheim tem como ponto de partida a problemática kantiana do entendimento.  

 É a partir da crítica ao empirismo radical, e a seu irracionalismo, que o autor alsaciano 

endossa uma importante tese do filósofo de Könisberg, a saber, a de que a percepção e a 

interpretação do mundo passam por estruturas mentais definidas, sem as quais seria 

impossível conhecer.  

 Contudo, e este é o diferencial da proposta de Durkheim, essas categorias do 

entendimento não são anteriores a toda experiência como quer Kant. Isso porque sua 

formulação dá-se no interior de uma sociedade constituída. Todo indivíduo, ao nascer, 

encontra uma vida social mais ou menos organizada que incide sobre a sua maneira de 

perceber o mundo. Os sistemas de representações, cuja origem remonta ao universo religioso, 
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são construções eminentemente coletivas. Assim, noções como as de tempo, espaço, 

causalidade, totalidade, identidade têm a sua gênese na sociedade e não no indivíduo.  

 Os critérios de classificação que o sujeito cognoscente utiliza, para ordenar os dados 

sensíveis, não são inatos ou referenciados numa suposta essência humana. Possuem mesmo 

um valor objetivo, à medida que estão ligados a uma intelectualidade infinitamente mais rica e 

mais complexa que a do indivíduo, a saber, a sociedade. Só uma experiência supraindividual, 

capaz de suportar uma racionalidade formal e totalizante, pode ser o fundamento primeiro de 

toda a atividade intelectual.  

 Mas, há outro ponto significativo. Não só as categorias, mas também as coisas que 

elas exprimem são sociais. A principal, de totalidade, exprime a própria sociedade. Que os 

indivíduos a chamem de totalidade, divindade ou sociedade, pouco importa.  Isso serve para 

as demais categorias. O tempo é determinado pelo ritmo das atividades sociais, o espaço pelo 

ordenamento territorial e a causalidade pela força supraindividual da coletividade que os 

mitos e as crenças religiosas inicialmente consagram – e assim por diante. Elas traduzem 

estados da coletividade, pois resultam da cooperação entre os indivíduos. São como quadros 

permanentes da vida mental. O indivíduo, por si só, está encerrado num conhecimento de 

ordem empírica, suscitado pela ação do objeto sobre seu espírito. A ascensão ao universo 

especulativo está diretamente ligada a sua condição de “ser social”.  

 Em suma, as representações coletivas opõem-se às representações sensíveis e as 

ultrapassam, pois são impessoais e universais, e permitem a seus membros comunicar-se e 

interpretar o mundo por meio dos sistemas de valores e dos conceitos que engendra. Claro, 

sendo produto da vida coletiva, esses instrumentos operatórios, não são sempre concebidos da 

mesma maneira. O tempo, para os orientais, em nada coincide com o dos ocidentais, bem 

como a percepção de um contemporâneo difere da de um medieval.  

 Em outros termos, se os conteúdos e o emprego das categorias podem diferir 

culturalmente, é ainda à intelectualidade social que devem, tanto a sua existência, quanto o 

seu alcance lógico. Embora não tenha levado suas teses às últimas consequências, à medida 

que recusa o relativismo absoluto, no que se refere à validade lógica do conhecimento 

científico, como deixa claro no curso que ministra sobre o pragmatismo, Durkheim ressalta o 
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quanto a ciência depende dos enquadramentos socioculturais em que se move, pois, em última 

análise, é da experiência social que as verdades científicas extraem sua autoridade.
79

  

 

***** 

 

 Como fora verificado, o viés morfológico – e objetivista – que caracteriza as análises 

empreendidas por Durkheim em seus primeiros trabalhos, sobretudo em sua tese doutoral, 

gradualmente sofre uma mudança de orientação no sentido de uma abordagem mais voltada 

para o plano simbólico e moral. Embora, como demonstram Giddens (1998, 2001, 2005) e 

Nisbet (2003), os elementos que precipitam esse deslocamento estejam em germe nos 

primeiros escritos do autor, é inegável que os trabalhos tardios possem uma forte inclinação 

simbólica, muito pouco desenvolvida nos trabalhos de juventude. Para autores como 

Duvignaud (1982), Lukes (1984) e Girola (2005), O Suicídio é a obra que melhor traduz esse 

período de transição, sendo As Formas, certamente ao lado do curso sobre o pragmatismo, o 

ponto alto dessa reorientação.  

 Mas, ainda que se considere essa mudança de foco, é necessário destacar uma posição 

da qual Durkheim jamais abre mão, qual seja, a ênfase por ele conferida à realidade social, e 

que configura o seu sociologismo. Esse primado aparece em todas as suas obras, sem exceção. 

Realmente, Durkheim anuncia a superioridade e a exterioridade das relações sociais em 

detrimento das vontades singulares – premissa esta que a sociologia não pode abandonar sob 

o risco de negar a si mesma. Daí o caráter irredutível da sociedade e a subvalorização das 

ciências que superestimam o papel do indivíduo, tais como a psicologia e a economia. Para 

alguns de seus críticos (Gurvitch, 1986; Aron, 2003; Adorno, 2008), as posições sociologistas 

de Durkheim o levam, em nome de um proclamado realismo sociológico, a uma posição 

                                                             
79 Conquanto o sociólogo francês partilhe de alguns pontos do pragmatismo, por ele considerada a única 

teoria sobre a verdade existente à sua época, a exemplo da crítica radical à existência de julgamentos universais e 

necessários sustentada por nominalistas e conceitualistas, e do papel da experiência na fundamentação da 

verdade, procura, contudo, imprimir sua marca pessoal à discussão. Com vistas a formular uma teoria das 
representações adequada à tradição racionalista francesa, Durkheim se move entre o cientismo e o sociologismo 

que marcam tão profundamente suas ideias. Na tentativa de sintetizá-los, recusa a tese que atribui ao 

pragmatismo de Willian James de que a verdade varia segundo as condições socioculturais, e aproxima-se do 

pragmatismo social de Herbert Mead, segundo o qual as categorias e os conceitos não resultam da experiência 

individual, mas da experiência coletiva. Durkheim reconhece que as verdades produzidas pela ciência são 

dotadas de validade lógica, pois estão submetidas a rigorosos critérios de verificação e correspondem, dentro de 

uma perspectiva naturalista, ao mundo tal como ele é. Contudo, estas, como representações coletivas, dependem 

da opinião pública, isto é, devem estar em consonância com as outras crenças para ser socialmente aceitas 

(Durkheim, 2004b). 
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marcadamente espiritualista, à medida que transforma a sociedade, fundamentalmente 

entendida como comunidade moral, numa “entidade” de características “metafísicas”.
80

 Em 

outras palavras, a sociedade, até então tratada dentro de um escopo objetivista, passa a ser 

pensada em termos de um sujeito sui-generis, imbuída de uma capacidade reflexiva 

comparável a da divindade. Afinal, é ela, a sociedade, entendida não só como uma condição 

de possibilidade dos juízos morais, mas como a “causa próxima de todos os fenômenos 

sociais”.
81

 

 Claro, só é possível compreender as posições de Durkheim, caso se considere os 

embates que trava com o pensamento utilitarista. Pode-se mesmo afirmar que toda a sua teoria 

sociológica constitui uma resposta à maneira como os utilitaristas encaram a relação entre 

indivíduo e sociedade, concedendo àquele um fator preponderante na condução das relações 

sociais. É certo que Durkheim não concorda com esse posicionamento. Todos os seus 

esforços dirigem-se no sentido oposto, isto é, apontar as incongruências das teses utilitaristas, 

demonstrando que os estados individuais não podem explicar os fatos sociais, mas que os 

fatos sociais explicam em grande parte os estados individuais. Mas, como bem observam 

Alpert (1945) e Lukes (1984), Durkheim simplesmente equivoca-se na escolha das armas para 

travar esse combate, isso porque o autor não só parte das mesmas premissas utilitaristas – 

mantendo, porém, uma forte objeção –, como também emprega a mesma taxionomia, 

procurando, contudo, dar-lhe outro sentido. Isto talvez explique porque autores como Bellamy 

(1994), Giddens (1998) e Ramos Torre (1999), a despeito das críticas de Durkheim ao 

individualismo egoísta, o aloquem no rol da tradição liberal – embora outros aspectos, 

                                                             
80 Aron (2003: 97) traduz bem essa perspectiva de análise ao afirmar que “o risco da interpretação ou 

terminologia de Durkheim reside na substituição da interpretação positiva, que combina sem dificuldade os 

fatores individuais e os fatores coletivos, por uma concretização mítica dos fatores sociais, transfigurados numa 

força supra-individual, novo Moloch escolhendo as suas vítimas entre os indivíduos”. 

 81 Como é sabido, no artigo Determinação, Durkheim invoca o postulado kantiano da existência de 

Deus, visando justificar o caráter social dos fatos morais. Com isso, não só elimina qualquer sujeito individual, 

na medida em que pensa a sociedade como um todo, espécie de síntese das consciências particulares, como 

termina por igualar a sociedade a Deus, visto atribuir àquela as características de uma pessoa moral 

qualitativamente superior às partes das quais resulta e da qual toda a autoridade moral provém. Esse artifício lhe 

possibilita abordar a moralidade sob um prisma quase religioso, sagrado, preparando o caminho para suas futuras 
investigações sobre o fenômeno religioso. Contudo, esse movimento de interiorização – sobretudo após a 

publicação de O Suicídio –, caracterizado pelo despontar da sociedade enquanto objeto-sujeito reflexionante, não 

está imune às críticas. Conforme argumenta Giannotti, “Pensar a sociedade com um todo, assumir seu ponto de 

vista, resume-se, em última instância, em tomar a perspectiva divina, que num só olhar é capaz de captar a 

totalidade do universo. Uma sociologia dessa espécie não pode deixar de ser sociologismo e de possuir as 

mesmas virtudes regeneradoras em relações às outras ciências, que Comte reconhecia. É inútil a escolha proposta 

por Durkheim; não é preciso eleger Deus ou a sociedade pois, nos termos em que está colocada, ambos os 

conceitos se equivalem, na medida em que desempenham a mesma função epistemológica, último fundamento a 

atribuir racionalidade a todas as coisas” (Giannotti, 1971: 63). Tratar-se-á mais adiante desse assunto.  
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inerentes tanto às fontes com as quais Durkheim dialoga, quanto às suas propostas políticas, 

também sejam considerados por estes autores.  

 Mas, ainda que as diferenças existentes entre as propostas de Durkheim e as 

concepções utilitaristas sejam consideradas, é a partir da velha antinomia sociedade-indivíduo 

que o autor formula a maior parte de seu pensamento. O dualismo extremo entre totalidade 

social e personalidade singular alicerça todo seu edifício teórico e leva-o a pensar em termos 

dicotômicos, a ponto de sobre ele recair a acusação de ter desenvolvido uma teoria “pouco 

maleável, impossibilitando a inclusão de fatores individuais e inter-individuais” (Silva, 2001: 

37); em rigor, segundo os críticos, Durkheim só raciocina em termos de consciência pessoal 

ou de consciência coletiva, não adotando qualquer nível intermediário de análise entre 

sociedade e indivíduo (Boudon & Bourricaud, 1982: 189-194), exceção feita à família e às 

corporações profissionais, virtualmente invocadas, mas que, embora estabeleçam algum 

equilíbrio entre as necessidades do Estado e as vontades particulares, não são capazes de 

impedir o sociologista de tratar a sociedade quase sempre no singular, isto é, como um 

indivíduo ou um ser (Giannotti, 1971; Silva, 2001).  

 Assim sendo, ao impessoalizar a análise sociológica, Durkheim personifica a 

sociedade, única entidade verdadeiramente admitida pelo autor, e formula a ideia segundo a 

qual só o social explica o social, conquanto grande parte dos fenômenos individuais também 

possa ser explicada na perspectiva da sociologia – conforme defende em O Suicídio. Se a 

sociedade está na base de tudo, então, a ciência social pode explicar não importa que aspectos 

da realidade humana.  

 No cerne do sociologismo durkheimiano está, portanto, a reverência à totalidade, e à 

tentativa de reduzir as distâncias entre o Estado, espécie de órgão pensante da sociedade, e o 

indivíduo a partir de uma reformulação moral da sociedade moderna – em que a educação e as 

corporações profissionais têm papel fundamental. Daí a supervalorização do conhecimento 

científico, e em especial da sociologia, para seu projeto.  

 Ficam então, em aberto, algumas questões, a saber, qual o lugar reservado para o 

indivíduo na teoria sociológica de Durkheim? Será que em nome de uma sociedade 

organizada, aos moldes do pensamento liberal republicano, a liberdade individual deve ser 

sacrificada? Até que ponto uma resposta afirmativa a essas questões não corresponde à 

negação do racionalismo ao qual o sociólogo francês está vinculado?  Onde está alocado (se é 

que está) o indivíduo autônomo e consciente de suas ações no pensamento durkheimiano? 
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Não está implícito, na idealização do cidadão republicano, o conceito de liberdade tanto em 

termos políticos, quanto em termos existenciais?  

 É sobre a questão do indivíduo, mais especificamente do individualismo, tal como 

Durkheim o concebe em sua teoria sociológica – em oposição à perspectiva utilitarista –, que 

o capítulo a seguir versará. 
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CAPÍTULO 2 

 A AURORA MODERNA E OS PIRILAMPOS DA INDIVIDUALIDADE 

 

“Todos por um e um por todos, isso é a sociedade; Cada qual por si, e 

por conseqüência cada um contra todos, isso é o individualismo”. 

 (Louis Veuillot, agosto de 1843) 

 

“O individualismo é um sentimento refletido e tranqüilo que dispõe 

cada cidadão a se isolar da massa de seus semelhantes, a se retirar 

com sua família e seus amigos; de tal modo que, depois de criada 

assim uma pequena sociedade para seu uso, abandona de bom grado 

a grande sociedade a si mesma”.   

(Tocqueville, Democracia na América, livro II, cap. 2) 

 

 Este capítulo tem por escopo analisar o modo como a noção de indivíduo se 

desenvolve na teoria sociológica de Durkheim. Visa-se percorrer os principais trabalhos do 

autor e, assim, apreender os elementos que justifiquem a presença de um “individualismo 

durkheimiano”. Sabe-se que o sociólogo francês defende uma espécie de individualismo ético, 

assentado em bases racionais, na esteira da tradição oitocentista, em oposição às concepções 

egoístas contidas na filosofia utilitarista. Porém, segundo alguns de seus críticos, as posições 

assumidas por Durkheim, sobretudo sua ênfase nos aspectos coletivos, caracteriza uma 

sociologia na qual o indivíduo não dispõe de qualquer papel ativo, aparecendo como um mero 

suporte da vida social. Na contramão desta leitura, pretende-se demonstrar, percorrendo tanto 

os trabalhos iniciais quanto os trabalhos finais do sociólogo, que sua percepção acerca do 

indivíduo está longe de se aproximar daquela que os críticos lhe imputam. Com efeito, 

objetiva-se extrair de seus escritos os argumentos necessários a confirmar a presença de um 

indivíduo ativo e autônomo em sua teoria sociológica sem, contudo, negar os princípios 

básicos de seu sociologismo.  

   

2.1. Aventuras de um recém-chegado na história 

 

 O momento histórico denominado de “modernidade” compreende o período que vai 

do renascimento – cuja origem, segundo a literatura especializada, remonta ao movimento 
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cultural, social e econômico que irrompe dos confins da decadente sociedade feudal, em 

especial nas cidades italianas, e dá início a uma nova concepção de homem e de mundo – até 

meados do século XVIII, quando as revoluções liberais, a contento da burguesia, oriunda da 

expansão comercial no continente, superam os traços medievos que sobrevivem ao declínio 

daquela sociedade, fundamentalmente marcada pela tradição espiritualista e aristocrática – a 

“sociedade de corte” para utilizar a expressão de Elias – e germinam uma nova ordem social 

baseada no culto às liberdades individuais e econômicas – isto é, uma “sociedade de classes” 

conforme a famosa expressão de Marx. Decerto, o desenvolvimento do capitalismo industrial, 

típico do século XIX, deve muito a este período, principalmente quando se considera, no 

decorrer dos séculos XVII e XVIII, o surgimento da noção de “indivíduo” no pensamento 

moderno, formulada inicialmente em termos políticos e, pouco mais tarde, em termos 

econômicos.   

 Autores como Hobbes e Locke, expressam bem o primeiro caso. Ambos entendem o 

indivíduo como célula fundamental da sociedade. Racionais e orientados para a 

autopreservação e maximização de seus interesses os indivíduos, num dado momento, 

decidem fundar a sociedade. O Estado, mais autoritário ou mais democrático, emerge desse 

“acordo” com o intuito de garantir não só a ordem social, mas também a segurança de seus 

membros e de suas propriedades, e, no caso da solução liberal, dos seus direitos, notadamente 

civis, mas também, em certa medida, políticos. De acordo com Domingues (2008), a física de 

Newton serve de modelo ao individualismo político moderno, à medida que, segundo a teoria 

por ele desenvolvida, os átomos, unidades fundamentais da natureza, são independentes uns 

dos outros. Estes se relacionam mediante uma causalidade externa sem, contudo, perder suas 

características básicas, pelo menos até o momento em que, por meio da combinação, dão 

origem a fenômenos maiores emergentes. Essa explicação influencia em especial o 

pensamento hobbesiano mas, de modo mais abrangente, todos aqueles modelos explicativos 

que partem da singularidade do indivíduo.  

 Quanto ao individualismo econômico, é Weber (2004) o primeiro a chamar a atenção 

para os impactos da reforma religiosa no mundo moderno. Em que pese a rigidez inerente ao 

conceito de “predestinação” há, por parte do protestantismo, especialmente a vertente 

calvinista, a ênfase na liberdade individual quanto à interpretação das sagradas escrituras e à 

condução da vida econômica, onde a fortuna, construída nos limites de uma vida moderada e 

racional, compreende uma espécie de chancela divina a respeito da “salvação” do fiel. Mais 

tarde, porém, o pensamento econômico, por meio de alguns autores ingleses, não titubeia em 
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lançar mão das relações supostamente espontâneas que se estabelecem entre os indivíduos, 

para explicar a origem e o funcionamento da sociedade.   

 Nesse sentido, o individualismo desponta como uma característica marcante do 

ocidente. Se o reconhecimento social do valor do indivíduo, denominado processo de 

“individuação”, remonta à cultura helênica, embora também possa ser identificado em alguns 

ritos importantes do cristianismo, parece inegável, porém, que sua consolidação tenha 

ocorrido paralelamente ao desenvolvimento das sociedades modernas (Dumont, 1985).  Como 

afirma Girola (2005: 150), “el proceso histórico y social de constitucíon de individuo como 

persona, separado de sus referentes estamentales, de grupo y clase, y como sujeto de derechos 

y obligaciones específicas; y la conceptualización de esse mismo proceso, de sus 

implicaciones, matices y consecuencias, no son simultâneos en el tiempo. De hecho, el 

término individualismo,  como nombre y resultado del proceso de individuación, es del siglo 

XIX.” [grifos do autor].   

 É a partir do renascimento, que a sociedade ocidental passa a valorizar o indivíduo em 

sua singularidade e privacidade, em detrimento do sentimento coletivo medievo. Segundo 

Falcon (1994), o pensamento oitocentista pode ser compreendido como o ápice desse 

processo na modernidade, haja vista que as revoluções burguesas contribuem no sentido de 

consolidar o individualismo tanto no campo político, por meio da ampliação dos direitos 

civis, quanto no campo econômico, com o surgimento de uma burguesia média que, 

gradualmente, passa a influenciar nos destinos políticos das nações europeias.  

 Mas, as dificuldades de se estabelecer com precisão esse momento são muitas, isso 

porque o desenvolvimento do individualismo está longe de ser linear. Sua trajetória está 

ligada à maneira como cada nação enfrenta as transformações inerentes à expansão comercial 

e industrial processadas na modernidade. Ademais, as características culturais de cada povo 

não podem ser descartadas pois elas, certamente, contribuem para as diversas percepções 

acerca do referido fenômeno. Por último, cumpre ressaltar que sob a rubrica “individualismo”, 

repousa um conjunto diverso de teorias, com seus enfoques e agendas específicas, que podem 

se referir à crescente atomização da vida cotidiana, ao respeito à dignidade humana, à 

possibilidade de desenvolver uma personalidade autônoma e até egoísta, ou mesmo, em 

alguns casos, ao reconhecimento da diferença. Mas, ainda assim, é possível apreender alguns 
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elementos comuns, à medida que todas essas teorias, a despeito das diferenças, centram suas 

explicações, e mesmo seus métodos, no indivíduo.
82

  

 Certo, porém, é que a referida expressão aparece pela primeira vez na França pós-

revolucionária, nas décadas iniciais do século XIX, como uma “reação” aos rumos políticos 

daquele país e a sua suposta origem, isto é, o pensamento iluminista. Segundo Lukes (1975), 

são os discípulos de Saint-Simon os primeiros a empregar o termo sistematicamente em 

meados do decênio de 1820. O sansimonismo também se opõe aos impactos da revolução e 

faz de sua crítica à glorificação do indivíduo parte de uma crítica mais ampla orientada contra 

os iluministas. Sua aversão ao atomismo social, à anarquia, somada à defesa de uma 

sociedade racionalmente organizada em torno da indústria e de uma forte ordem moral, 

resulta numa teoria social historicamente progressista, mas politicamente conservadora.  

 As críticas aos representantes do iluminismo são, contudo, anteriores ao surgimento da 

expressão “individualismo”. Basta lembrar que alguns autores, a exemplo de Maistre, Bonald, 

Lamennais e Chateaubriand, questionam, já no início do século XIX, algumas das ideias 

iluministas e, concomitantemente, ressaltam a necessidade da religião e da própria presença 

da igreja, para o fortalecimento dos laços morais. Para estes representantes do pensamento 

conservador, o destino do povo francês depende do resgate dos antigos valores nobiliárquicos 

que se perdem com a revolução. Condenam, principalmente, o recurso da razão e de tudo que 

vá ao encontro dos interesses e direitos dos indivíduos, sob o argumento de que a ordem 

social europeia tem sido quebrada pelo excesso de liberdade e insuficiente religião. Maistre 

afirma que l´esprit particulier, por sua própria natureza, é contrário a qualquer tipo de 

associação, e que seu exercício quase sempre resulta em anarquia espiritual e civil. Segundo o 

referido pensador, o governo dos povos constitui uma autêntica religião, cuja submissão à 

opinião do indivíduo pode levá-lo à destruição. Utilizando o termo pela primeira vez em 

1820, Maistre faz a seguinte afirmação: “esta profunda e alarmante divisão de pareceres, esta 

infinita fragmentação de todas as doutrinas, o protestantismo político levado ao extremo do 

mais absoluto individualismo” (Maistre apud Lukes, 1975: 14) [grifos meus]. A importância 

que Maistre concede à vida social coincide com as críticas empreendidas por Bonald, ou 

mesmo aquelas levadas a cabo por Chateaubriand e Lamennais, para os quais o indivíduo 

existe unicamente por meio da sociedade. Não por acaso, para estes “restauracionistas”, as 

                                                             
82 É Lukes (1975) quem chama a atenção para este fato. Segundo o autor, o individualismo adquire, ao 

longo da modernidade, inúmeros sentidos em diferentes países e culturas. Ademais, não se pode falar num 

individualismo unívoco e coeso, à medida que diferentes modos de se encarar o papel do indivíduo ganham 

forma, sobretudo, a partir do século XVIII. Este é o caso do individualismo abstrato, político, econômico, 

religioso, ético, epistemológico e metodológico.  
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ideias dos philosophes não só são falsas, mas também perigosas à medida que atentam contra 

a confluência de vontades necessária à sobrevivência de qualquer organismo social. A leitura 

destes conservadores católicos, pouco inclinada a aceitar os pressupostos básicos do 

individualismo, marcam profundamente a percepção acerca do termo na França. O 

individualismo, ao longo do século XIX, com raras exceções, é encarado como um conjunto 

de ideias perversas que atenta contra qualquer tipo de associação.   

 Mas, se a expressão é empregada inicialmente pelos franceses, no que concerne à 

teoria sociológica são os britânicos os primeiros a desenvolver um tipo de explicação social 

centrada no indivíduo – o individualismo metodológico. O utilitarismo de Spencer é, a este 

respeito, emblemático. A interpretação segundo a qual a sociedade pode ser explicada a partir 

dos interesses e motivações individuais não é aceita por qualquer um dos representantes do 

pensamento conservadores francês, mas certamente marca o pensamento social britânico.  

  O caso da Alemanha é mais plural. Ao longo do século XIX é possível encontrar tanto 

autores contrários, quanto autores simpáticos às explicações individualistas. Talvez essa 

divisão resulte dos processos políticos e econômicos que marcam o país durante esse período. 

Certos traços conservadores, resquícios da estrutura agrária e politicamente cindida que 

caracteriza a Alemanha antes de sua unificação, estendem-se ao até o fim daquele século. Por 

outro lado, após o processo de unificação do país, a estabilidade política alcançada possibilita 

certa prosperidade econômica, seguida de uma rápida urbanização e do surgimento de uma 

burguesia comercial e industrial nutrida de um sentimento mais progressista. Isto, sem dúvida, 

explica porque alguns autores, a exemplo de Schäffle, Wagner, Schmoller, Wundt, List e 

Jhering, ligados principalmente ao pensamento jurídico e econômico, criticam com tanta 

veemência as posições individualistas, sobretudo aquelas ligadas à escola econômica clássica, 

segundo a qual é possível separar a vida econômica de seu contexto social; ao passo que 

autores como Simmel, retomando alguns pressupostos do romantismo alemão
83

, relacionam o 

individualismo à capacidade criativa do indivíduo na busca de sua realização sem, no entanto, 

caracterizar um egoísmo extremo – o que o autor denomina “novo individualismo”. Mas, é 

Weber quem mais chama a atenção entre os autores alemães. Segundo a “sociologia 

compreensiva”, desenvolvida pelo autor, todas as construções conceituais da vida social 

                                                             
83 Como explicita Lukes (1975), durante a primeira metade do século XIX, o romantismo alemão 

desenvolve uma noção de individualidade baseada nos conceitos de unicidade, originalidade e autorrealização 

individual a qual seus representantes denominam Eigentünmlichkeit e que se contrapõe aos modelos racionais, 

universais e abstratos característicos do iluminismo francês, considerados pelos românticos “quantitativos” e 

“estéreis”. Para românticos como Humboldt, Novalis e Schlegel, a originalidade individual, identificada, 

sobretudo, no universo da arte, sublinha o supremo valor da subjetividade e da introspecção, isto é, da 

“excentricidade”.   
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devem ser reduzidas ao sentido que o indivíduo a elas atribui, pois, em si mesmas, não têm 

qualquer significado. Ao tomar o indivíduo, ou melhor, sua “compreensão” como ponto de 

partida das explicações sociológicas, Weber adentra o universo do “individualismo 

metodológico” e diminui o peso que outros autores atribuem aos processos sociais. As 

posições sustentadas por Weber, portanto, estão no sentido oposto do sociologismo. O fato é 

que o tema do individualismo alcança grande repercussão na sociedade moderna. As 

diferentes interpretações sobre este fenômeno mostram como seu desenvolvimento no 

continente europeu está longe de ser linear. O modo como cada país, como cada cultura, 

absorve os pressupostos básicos do individualismo, certamente explica os múltiplos 

significados que consagram o termo. 

 Grosso modo, pode-se destacar duas versões elementares acerca das ideias 

individualistas, a saber, a que considera o individualismo um fenômeno perverso, similar ao 

egoísmo e que, no extremo, pode levar a dissolução dos laços sociais, e aquela que lhe é 

simpática, à medida que associa o individualismo com a expansão das liberdades individuais e 

com sua autorrealização. Grande parte daqueles que simpatizam com as ideias individualistas 

orientam-se a luz do liberalismo, enquanto os críticos, geralmente, nutrem uma posição mais 

conservadora.  O caso francês é, indubitavelmente, o mais dramático. Como bem recorda 

Hawthorn (1982), “liberais” e “conservadores” praticamente dividem o país, pelo menos, até a 

consolidação da Terceira República. Os embates que marcam o período gravitam em torno de 

um conjunto de temas, sendo o individualismo um deles. Ainda assim, a tradição francesa, 

mesmo em sua vertente liberal, nunca chega a um culto radical das liberdades individuais tal 

como o pensamento anglo-saxão. Os efeitos imediatos da Revolução Francesa, cujas 

turbulências políticas e sociais ecoam até a segunda metade do século XIX, decerto é um 

impedimento considerável a um desfecho similar ao que ocorre em solo britânico. O 

pessimismo em relação ao individualismo, tomado muitas vezes como sinônimo de egoísmo e 

anarquia, é predominante entre os franceses, mesmo entre os liberais que, ambíguos, destacam 

a inexorabilidade da expansão das liberdades civis, mas que, correlatamente, chamam a 

atenção para os riscos inerentes ao egoísmo.  

 Durkheim está exatamente no “olho do furacão”, no epicentro dessas discussões. 

Como os demais homens de sua época, sobretudo aqueles ligados ao pensamento liberal, 

Durkheim mostra-se preocupado com os rumos da república francesa e, nesse sentido, partilha 

da opinião segundo a qual o egoísmo é perverso e corrosivo a todo e qualquer tipo de modelo 

social. Todavia, também percebe a importância daquele momento, e atenta para a ampliação 
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da personalidade como uma oportunidade única de libertar o indivíduo do excessivo controle 

da sociedade tradicional, rompendo com a interpretação, até certo ponto consagrada, segundo 

a qual para este autor “la sociedad lo es todo y el individuo nada” (Lukes, 1984: 369). 

 

2.2. O problema do indivíduo na sociologia durkheimiana 

 

 Entre as críticas dirigidas à Durkheim, aquela que o acusa de ter desenvolvido uma 

teoria de cunho eminentemente sociologista, incapaz de atribuir ao indivíduo um papel ativo 

ou de reconhecer a liberdade individual como uma experiência genuína é, certamente, uma 

das mais comuns e mais bem sucedidas. Aliás, muitos são os intérpretes a destacar a oposição 

entre sociedade e indivíduo, entendendo-a como uma aporia insuperável em sua obra, da qual 

se depreende uma série de mal-entendidos (Lukes, 1984). A forte ênfase concedida aos 

aspectos sociais, sobretudo à maneira como a sociedade incide sobre a vida de seus membros, 

sempre serve de combustível às inflamadas críticas dirigidas ao sociólogo francês e durante 

muito tempo, ajuda a sustentar a interpretação segundo a qual a teoria sociológica de 

Durkheim possui um caráter antiindividualista.  

 Mas, se é verdade que Durkheim dá preferência aos processos sociais – o que não 

pode deixar de ser diferente, caso considerem-se os seus esforços para estabelecer os 

fundamentos de uma ciência da sociedade –, isso não significa que o autor tenha ignorado o 

indivíduo. É possível, com algum esforço, identificar uma teoria sobre o indivíduo em 

Durkheim. Fica claro, contudo, que seus críticos, ao destacarem o sociologismo do mestre 

francês como um empecilho ao reconhecimento da personalidade individual, não estão 

totalmente errados. Ora, os próprios escritos do autor conduzem, muitas vezes, a essa 

conclusão, dado o tom severo e pouco maleável com que este se posiciona em relação às teses 

utilitaristas. Entretanto, a publicação de alguns textos inéditos de Durkheim, a partir da 

década de 50, corrobora para a revisão dessas leituras consagradas, e permite aos estudiosos 

um melhor entendimento acerca deste tema.
84

 Mas, ainda assim “estamos à espera de um 

tratamento que explore plenamente as forças e as fraquezas do método de Durkheim” 

                                                             
84

 Esses manuscritos são resultado de um curso dado por Durkheim ainda como docente da 

Universidade de Bordeaux entre os anos de 1890 e 1900 e mais tarde repetido na Sorbonne em 1904 e 1912, sob 

o título “Física dos Costumes e do Direito”. Durkheim o teria preparado a partir dos estudos empíricos sobre a 

realidade moral (moral doméstica, moral profissional e moral cívica). É nele onde o tema da política aparece 

mais nitidamente. As 18 lições referentes à moral profissional e à moral cívica foram publicadas tardiamente, em 

1950, com o título Lições de Sociologia, organizadas por Hüseyin Kubali da Universidade de Istambul. 
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(Giddens,1998: 147). O mesmo intérprete sugere que um dos erros mais freqüentes entre os 

comentadores de Durkheim é o de não conectar sua discussão analítica – e a sua rejeição – do 

individualismo como abordagem metodológica à visão desenvolvimentista sobre a 

emergência do individualismo como moralidade surgida da acentuação da divisão funcional 

na sociedade moderna.  

 É certo que tal situação concorre para reforçar a tese segundo a qual a sociologia 

durkheimiana está em oposição ao pensamento iluminista e, portanto, imbuída de uma 

dimensão francamente conservadora. Mas essa, de fato, não parece ter sido a intenção do 

sociólogo. Como aponta Cladis (1993), desde o longo artigo A Ciência Positiva da Moral 

Alemã, publicado pouco depois de ter retornado do estágio realizado na Alemanha, Durkheim 

postula a existência de duas posições extremas em torno das quais se concentram as seguintes 

teorias morais: o liberalismo e o comunitarismo. Em linhas gerais, enquanto a primeira 

reconhece a prioridade da individualidade sobre a vida coletiva e aponta para a defesa dos 

direitos individuais, condição necessária à consolidação da dignidade humana, a segunda, por 

sua vez, prioriza as tradições morais e se opõe à crença iluminista em torno da utilidade ou de 

uma razão supra-histórica promotora do bem e da justiça social. Durkheim, prossegue Cladis, 

pretende articular ambas as posições com vistas a deslindar o liberalismo do egoísmo, e o 

comunitarismo do determinismo coletivo. Sua teoria moral, nesse sentido, constitui um 

esforço para aproximar esses pólos, a princípio antagônicos, sem incorrer numa leitura 

radical.  

 Contudo, os primeiros ensaios do autor no sentido de uma teoria moral balanceada, 

são marcados pelo embate tanto com o pensamento utilitarista, quanto com o pensamento 

conservador, em um tom mais ríspido.  

 As críticas do sociólogo francês à filosofia utilitarista, em especial aos trabalhos de 

Stuart Mill e Spencer, constituem a base de seus primeiros escritos, onde o autor procura 

separar o “individualismo liberal”, condição essencial da ordem social moderna, do 

“individualismo metodológico”. A força que Durkheim empenha em vistas da rejeição das 

teses utilitaristas implica numa série de confusões. Sua ânsia de demonstrar os limites sociais 

que encerram a ação individual, sobretudo em seus escritos iniciais, resulta no emprego 

indiscriminado do termo “indivíduo” para se referir a qualquer ramo da filosofia social que 

confira à personalidade individual alguma forma de primazia sobre a sociedade, tanto em 

termos metodológicos, conforme os representantes do utilitarismo, quanto em termos éticos, 

como no caso da filosofia kantiana.  
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 Este é o caso do estudo que Durkheim empreende sobre o pensamento social alemão, 

acima mencionado. Aqui, não há, por parte do sociólogo, um tratamento diferenciado quanto 

ao referido termo. A defesa que o autor faz da sociedade o impede, pelo menos neste 

momento, de perceber as diferenças existentes entre a maneira como o utilistarismo e o 

kantismo tratam o indivíduo em seus respectivos sistemas de pensamento.  

 Pouco mais tarde, porém, o autor parece ter se dado conta dessas nuanças. Afinal, 

onde quer que o individualismo utilitarista tenha que ser rejeitado como metodologia – a 

sociologia não pode aceitar uma teoria que trate o indivíduo como ponto de partida de análise 

sob o risco de se contradizer –, o individualismo ético tem que estar submetido aos processos 

sociais. As críticas de Durkheim dirigem-se, principalmente, ao fato desses pensadores 

atribuírem à moralidade, típica das sociedades avançadas, uma dimensão universal e, desse 

modo, referirem-se à natureza humana como se esta fosse invariável. No caso de Mill, 

Durkheim argumenta que a busca dos interesses particulares, conforme apregoa o pensador 

inglês, converte o indivíduo moderno num ser egoísta, e que o egoísmo, longe de assegurar o 

bem da maioria, conduz à atomização e, em casos extremos, ao suicídio.
85

 Quanto à Spencer, 

Durkheim se opõe à concepção de liberdade por ele defendida e a sua aposta na liberação das 

constrições sociais em torno do ideal de um Estado mínimo, tão só administrador, que não 

interfira na constituição do âmbito privado. Já, a tese kantiana, segundo a qual a autonomia 

moral do homem passa pela supressão das paixões, isto é, está fundada no reconhecimento do 

antagonismo natural entre razão e paixão, é refutada à medida que a autonomia moral é, 

segundo Durkheim, corolário das tradições democráticas e liberais que emergem com as 

sociedades urbano-industriais.  

 Embora as implicações inerentes aos posicionamentos assumidos pelo autor só tenham 

sido substancialmente esclarecidas nas obras tardias, a publicação de sua tese doutoral 

permite, por um lado, uma abordagem mais segura acerca da percepção dessas diferenças e, 

por outro, uma discussão sobre as origens e a natureza do que denomina de “individualismo 

moral”. Toda a argumentação que Durkheim desenvolve em Da Divisão, dirige-se a uma 

questão primacial, a saber, numa sociedade marcada pela acentuação da divisão do trabalho, 
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 Para alguns especialistas (Girola, 2005), a leitura que Durkheim realiza da teoria social de Stuart Mill 

está longe de ser exata. Isso porque não se pode afirmar que o individualismo concebido pelo autor inglês seja de 

fato uma defesa do egoísmo, tal como o autor francês supõe. Há uma tentativa, por parte de Mill, de levar a 

felicidade ao maior número de pessoas, dentro de um escopo humanista, próximo daquele contido na moralidade 

cristã, promovendo a felicidade dos indivíduos por meio das instituições sociais e do sistema jurídico, 

responsáveis por resguardar os interesses coletivos em detrimento dos particulares.   
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como no caso da sociedade moderna, como podem os indivíduos ser ao mesmo tempo mais 

autônomos e mais solidários?  

 A própria formulação do problema deixa transparecer a verdadeira intenção do autor, 

marcadamente oposta à tese utilitarista segundo a qual a sociedade moderna assenta-se em 

relações econômicas espontâneas. Como faz questão de enfatizar, há sempre um “elemento 

não-contratual” que orienta a negociação dos contratos, isto é, um conjunto de valores 

socialmente estabelecidos responsável por referenciar as relações entre dois ou mais 

indivíduos. A interdependência funcional, por si só, não garante a solidariedade. São os 

valores que possibilitam o mínimo de coesão social. A solidariedade orgânica, emergida das 

transformações ocorridas no interior das sociedades tradicionais, não tem um aspecto somente 

econômico, como alguns de seus intérpretes insinuam, mas traz, em seu bojo, uma dimensão 

moral.
86

 Se a solidariedade nas sociedades primitivas está centrada em laços morais 

comunitários fortemente definidos, isso não significa que as sociedades modernas sofram a 

ausência de uma moralidade de tipo tradicional. Aliás, esta é a crítica que Durkheim faz não 

só a Comte, mas também à Tönnies. Ambos parecem defender uma espécie de resgate dos 

valores tradicionais, visando solucionar os dilemas modernos. Definitivamente, essa não é a 

posição de Durkheim. Conforme procura esclarecer, se na solidariedade de tipo mecânico a 

percepção do indivíduo em relação a sua individualidade é quase inexistente, sobretudo por 

conta da força integrativa exercida pela consciência coletiva, cujos traços comuns igualam 

todos os membros da comunidade, na sociedade moderna a relação entre o indivíduo e a 

consciência coletiva não é tão rígida, haja vista ser mediada pelos diversos grupos surgidos da 

especialização ocupacional na divisão do trabalho. Nas sociedades pré-modernas, portanto, a 

experiência da individualidade não está socialmente definida. Isso só ocorre à medida que a 

homogeneidade definidora dos laços sociais afrouxa, em decorrência do aumento da 

densidade material e moral, e engendra, por meio da divisão funcional, novas demandas 

sociais que, no caso típico da sociedade moderna, estão diretamente ligadas à expansão da 

personalidade individual.  

 Contudo, surge aqui um problema: se o raio de ação dos indivíduos é ampliado a partir 

da acentuação da divisão do trabalho, então, a sociedade moderna se caracteriza por uma 
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 Nesse sentido, como bem observa Duvignaud (1982), não se pode acusar Durkheim de atribuir à 

solidariedade orgânica um efeito meramente econômico, baseada na interdependência funcional. Todos os 

esforços do Durkheim, na obra analisada, parecem seguir para a demonstração de que a sociedade moderna não 

pode prescindir de um conjunto de valores adequado à divisão laboral e ao alargamento da autonomia individual. 

Desse modo, o sociólogo francês não só nega as teses utilitaristas, como também lança mão de alguns 

pressupostos teóricos mais tarde desenvolvidos acerca do papel da moral nas sociedades urbano-industriais.  
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diversidade moral consoante à heterogeneidade funcional que a define. Cedo ou tarde 

Durkheim tem que encarar essa questão. Neste momento, pelo menos aparentemente, a 

análise do autor acerca do advento do individualismo é turva. Prova disso é o frequente 

emprego do termo “individualismo” como sinônimo de “egoísmo”. É como se Durkheim 

ainda não tivesse muito claro o que de fato distingue esses conceitos. Conforme argumenta 

em algumas oportunidades, embora a capacidade de deliberação dos indivíduos seja 

necessária às demandas sociais que emergem com a modernidade, a expansão desmedida das 

liberdades individuais pode desembocar no mais profundo egoísmo e, por suposto, num 

estado anômico. Mas isso, entretanto, não deve ser visto como um aceno às sociedades 

tradicionais e às antigas formas de moralidade. Um olhar mais detido sobre a noção de 

“anomia”, tal como o autor a emprega em sua tese, demonstra que este realmente não é o 

caso. Durkheim está convencido de que as vontades humanas não são naturais, mas sociais. 

Como esboça neste trabalho, e mais tarde retoma e aprofunda em O Suicídio, a prosperidade 

material não deve ser vista como promotora de felicidade. Talvez o contrário seja mais exato, 

isto é, quanto maior o êxito econômico, maior as expectativas e, por conseguinte, as 

frustrações que podem elevar os riscos do suicídio. As altas taxas de suicídio à época de 

Durkheim, comprovam empiricamente essa nefasta correlação. A distância entre as 

necessidades socialmente geradas e as possibilidades reais de satisfazê-las, na ótica de 

Durkheim, constitui uma explicação plausível para o vigoroso aumento do número de 

suicídios. O mal-estar moderno, nesse sentido, não pode ser explicado em termos puramente 

econômicos. Durkheim parece pressentir a dimensão moral que define o malaise moderno. 

Correlatamente, o individualismo surge como uma tendência cada vez mais vigorosa e, de 

modo bastante estruturado, uma vez relacionado à complexificação do mundo do trabalho, se 

tornara uma condição inexorável das sociedades industrializadas. Há, portanto, em sua noção 

de anomia a abertura para se pensar a crise moderna em uma perspectiva moral. Mais do que 

isso, há a possibilidade de explicá-la sem contradizer o processo de individuação engendrado 

a partir do advento da modernidade. Conforme argumenta em A Evolução, se o 

individualismo, em suas raízes mais remotas, está contido no seio do pensamento cristão, e 

em sua noção de livre-arbítrio é, sobretudo, com o advento do mundo moderno, mais 

precisamente após a difusão das ideias reformistas, que se dá sua efetivação.
87

 Mas esse 

processo, na leitura de Durkheim, não representa um risco à coesão social, visto que “a 

                                                             
87 Este ponto, em especial, sugere certa proximidade com as idéias de Weber, sobretudo quando o autor 

alemão, em sua Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aponta a Reforma Protestante como um 

movimento potencialmente influente para o desenvolvimento da individualidade moderna.  
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divisão do trabalho une ao mesmo tempo que opõe; faz convergir atividades que diferencia; 

aproxima aqueles que separa” (Durkheim, 2008a: 275). Tal fato, contudo, não pode ser 

assegurado “se as condições de que depende esse fenômeno não estiverem realizadas”, isto é, 

“se as diferenças individuais não tiverem aumentado suficientemente em conseqüência da 

indeterminação progressiva da consciência comum e das influências hereditárias”, o que 

implica numa “diversidade maior de gostos e de aptidões” (Durkheim, 2007a: 95). Essa 

observação é fundamental aos propósitos durkheimianos. O autor, especialmente a partir da 

segunda parte da tese, parece sugerir a existência de uma moralidade adequada ao contexto 

urbano industrial moderno cuja origem é a própria sociedade. O “individualismo moral”, 

como denomina esse processo, é um produto social, e é isso que o diferencia de outras 

manifestações do individualismo, em especial do “individualismo metodológico”.  

Embora uma definição mais lapidada a respeito desse tipo de individualismo só seja 

oferecida um pouco mais tarde, quando Durkheim passa se interessar pelos estudos dos 

fenômenos religiosos, naquele momento, o insight durkheimiano, permite-lhe contornar uma 

série de dificuldades. Primeiramente, a moral do indivíduo, devido à sua origem social 

possibilita, ao sociólogo francês, conciliar o sociologismo, inegavelmente presente em seu 

discurso, com o individualismo moderno, sem maiores prejuízos ou contradições. Em 

segundo lugar, a solução durkheimiana, devido ao forte apelo social, escapa às soluções 

economicistas responsáveis por reduzir a vida social a um conjunto de relações puramente 

contratuais. Por último, a diversidade moral, resultante da divisão funcional inerente às 

sociedades complexas, é agora contrabalançada por uma moralidade difusa, centrada na 

valorização do indivíduo, concedendo-lhe espaço para explicar a solidariedade social sem 

esbarrar em uma perspectiva atomista. A questão responsável por orientar todos os seus 

esforços nesta obra, a saber, “como é que, ao mesmo passo que se torna mais autônomo, o 

indivíduo depende mais intimamente da sociedade?”, está assim respondida. Durkheim, na 

esteira de Comte, demonstra que “as relações entre a personalidade individual e a 

solidariedade social” não configuram dois movimentos contraditórios, mas, ao contrário, 

seguem-se paralelamente.  

Em O Suicídio, Durkheim também lança mão de uma reflexão acerca do indivíduo, 

contudo, embrenhada na discussão, por ele promovida, a respeito do egoísmo e da anomia. 

Alguns intérpretes identificam um maior aprofundamento de suas ideias, expostas nesta obra, 

em comparação com a obra anteriormente analisada (Lukes, 1984; Girola, 2005), sobretudo 

quanto aos aspectos integrativos. Se em Da Divisão Durkheim destaca a dimensão histórica 
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da individualidade, visto que o indivíduo só passa a existir enquanto categoria sociológica 

com o advento da modernidade – este ainda não existe nas sociedades pré-modernas, onde a 

consciência comum é vigorosa e possibilita um espaço bastante limitado às manifestações 

individuais –, em O Suicídio há, por parte do autor, a tentativa de compreender a crise 

moderna a partir da investigação do grau e da qualidade das relações que se estabelecem entre 

o indivíduo e a sociedade.  

Definido como um estado em que o ser individual se afirma em excesso frente ao ser 

social, e não como uma atitude e defesa dos interesses próprios, o egoísmo, pelo menos nesta 

obra, desponta como uma ameaça terrível a qualquer organização social, à medida que 

compreende um isolamento, mais ou menos agressivo, em interesses coletivos. Esse processo 

dificulta o relacionamento entre os indivíduos constitui, especialmente nas sociedades 

complexas, um mal de ordem moral.    

Como nota Ramos Torre (1999), subjacente a essa tese, afirmam-se duas formas de 

compreender o fenômeno do individualismo. Por um lado, Durkheim faz menção à ausência 

de limites capazes de frear os desejos individuais (anomia) e, por outro, ao estranhamento do 

indivíduo em relação aos valores solidários (egoísmo). Egoísmo e anomia aparecem, portanto, 

como uma incômoda possibilidade, sobretudo numa sociedade caracterizada pela promoção 

dos interesses individuais, onde o desenvolvimento simultâneo de sentimentos altruístas, 

capazes de minimizar os impactos desse processo, ainda não está totalmente consolidado. 

Disso resulta a interpretação, não infundada, de que o progresso e o processo de individuação 

que dele se depreende favorecem as manifestações anômicas e egoísticas quando 

desacompanhadas de um contrapeso moral consoante aos reclames da vida comum. 

Conquanto toda a argumentação desenvolvida por Durkheim esteja direcionada a combater as 

explicações de cunho psicológico, demonstrando por meio dos estudos estatísticos disponíveis 

à época a força que a sociedade exerce sobre os indivíduos a ponto de fomentar uma 

atmosfera propícia ao suicídio, isto é, “todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente 

de um ato positivo ou negativo praticado pela própria vítima, ato que a vítima sabia produzir 

este resultado” (Durkheim, 2000b: 167), há, sobretudo em sua tipologia do suicídio, uma 

análise bastante coerente a respeito das transformações comportamentais provocadas pelo 

advento da modernidade. Ao apontar ao suicídio “egoísta” e o “anômico” como os tipos mais 

comuns às sociedades complexas, Durkheim está indiretamente demonstrando que a expansão 

da consciência individual acompanha o advento da modernidade. O suicídio “altruísta”, por 

sua vez, é incomum nas sociedades complexas, onde a consciência comum já não apresenta o 
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mesmo grau de coerção das formas sociais tradicionais. Ao afirmar que “o suicídio varia na 

razão inversa do grau de integração do grupo social a que pertence o indivíduo” (Durkheim, 

2000b: 258), seja na esfera política, religiosa ou doméstica, o sociólogo está lançando as bases 

para uma teoria da integração. Segundo o autor, à medida que o indivíduo não consegue 

estabelecer laços mínimos com o grupo social, este isolamento, consentido ou circunstancial, 

pode lhe custar muito caro. O mesmo ocorre quando a sociedade passa por transformações 

abruptas, responsáveis por alterar substancialmente as relações sociais vigentes, e que podem 

estimular o aumento do número de suicídios.  

Embora admita que “a constituição moral da sociedade estabelece, a cada instante, o 

contingente de mortes voluntárias”, visto que “para cada povo, uma força coletiva, de energia 

determinada, leva os homens a se matar” (Durkheim, 2000b: 384), tanto o suicídio “egoísta”, 

quanto o “anômico”, apesar de possuírem traços distintivos, comportam também traços 

comuns, a saber, coincidem, por um lado, com a expansão das liberdades individuais e, por 

outro, com a diversidade moral decorrente da divisão do trabalho nas sociedades avançadas. O 

processo de individuação, portanto, está na base de ambos os tipos de suicídio. No primeiro 

caso, a fragilização dos vínculos entre indivíduo e sociedade pode conduzir a um egoísmo 

excessivo e, por suposto, a uma saída extrema. No segundo caso, o avanço econômico 

acelerado, somado a uma relação desmedida entre as paixões individuais e as condições reais 

de satisfação, em parte resultantes da ausência de uma regulamentação adequada às demandas 

da sociedade moderna pode, igualmente, favorecer o aumento de desfechos desesperados. Em 

ambos os casos, porém, o progresso social e a individuação excessiva impulsionam, 

respectivamente, o “vazio normativo” e o “vazio integrativo” que seguem os modelos sociais 

avançados. Não por acaso, alguns intérpretes, como se procura demonstrar, tomam a leitura 

durkheimiana como uma crítica à ausência de uma forte regulação, na esteira do problema da 

“ordem” hobbesiano (Nisbet, 2003; Parsons, 2010). Mas, de fato, há apenas uma tentativa por 

parte do autor de separar as formas de socialização “normais” das formas “patológicas”. O 

progresso e o individualismo são processos característicos da sociedade moderna e, portanto, 

considerados “normais”. O mesmo não vale para a “anomia” e o “egoísmo”, fenômenos, 

segundo Durkheim, transitórios e “patológicos”.  

Tal constatação pode sugerir que o individualismo crescente é responsável tanto pelo 

egoísmo, quanto pelo estado de anomia que acomete o mundo moderno. Mas, por si mesma, 

essa posição não explica todas as nuanças incutidas nesse processo. Decerto, como Durkheim 

muitas vezes admite, o individualismo está relacionado a ambos os fenômenos. Desde a 
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publicação Da Divisão, o autor tenta demonstrar que a diversificação funcional e o processo 

de individuação dela decorrente, contribuem para os picos de anomia e egoísmo presenciados. 

Na visão do sociólogo francês, certa dose de anomia e de egoísmo parece ser inevitável numa 

sociedade caracterizada por uma grande diversidade funcional.  

 Há, nesta constatação de Durkheim, um duplo aspecto que necessita ser explorado 

com vistas a evitar possíveis confusões. Existem duas dimensões implícitas no conceito de 

individualismo, tal como o autor o define: uma desejável e outra indesejável. Ainda que 

Durkheim admita que o processo de individuação seja inevitável e, até mesmo, necessário 

para o desenvolvimento e consolidação da própria modernidade, ressalta também que este 

pode carrear sérios problemas, especialmente quando, em dadas circunstâncias, em vez de 

cumprir uma função integrativa, conduz a uma visão caricatural das potencialidades 

individuais, impedindo o indivíduo de perceber o que está acima dele, isto é, a própria 

sociedade. Com efeito, quando a individuação, por qualquer motivo, deixa de vincular o 

indivíduo ao grupo social e passa a fomentar o isolamento, ou mesmo superestimar o “eu”, o 

“individualismo” cede lugar ao “egoísmo”. É esta a face indesejada do individualismo – o que 

Ramos Torre (1999) denomina “individuação desintegrada e desintegrante”.  

 Ora, em O Suicídio, Durkheim retoma a questão e prova, utilizando o material 

estatístico disponível, que um dos fatores responsáveis pela flutuação do número de suicídios 

é o egoísmo. Na medida em que a individuação torna-se excessiva, ao ponto de se degenerar 

em egoísmo, e os laços sociais perdem sua capacidade coesiva, fica configurado um estado 

social “patológico”. Mas, o que leva o individualismo a essa degenerescência? Sobre esta 

questão, despontam algumas dificuldades, visto que a linha que separa o individualismo do 

egoísmo é demasiadamente tênue. Durkheim ensaia uma explicação. Conforme argumenta em 

Da Divisão, fatores de ordem morfológica e de ordem moral podem contribuir para a referida 

situação. Mas, em O Suicídio, o autor demonstra que o egoísmo é uma condição socialmente 

gerada, pois, à medida que não consegue estabelecer laços entre os indivíduos, a sociedade, de 

algum modo, acaba por promovê-lo. Assim, a vida coletiva é responsável tanto pelo 

individualismo, quanto pelo processo de degeneração que o acomete, o qual, em situações 

extremas, pode promover um sentimento egocêntrico exagerado. Principalmente em períodos 

de transição, quando os valores sociais vigentes são postos em xeque frente às transformações 

aceleradas, o risco do egoísmo se potencializa, haja vista que a consolidação de novos valores, 

em substituição aos antigos, nunca ocorre imediatamente.  
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 Esse “vácuo”, típico fenômeno transitório, dificulta a adesão dos indivíduos a uma 

realidade moral mais elevada do que aquela em que se assentam os interesses pessoais, e tal 

empecilho, com efeito, pode promover uma espécie solipsismo moral. Isto, sem dúvida, 

explica porque Durkheim dedica a última parte desta obra às “corporações profissionais”. A 

centralidade das relações econômicas no mundo moderno e a incapacidade de algumas 

instituições sociais, outrora fundamentais, tais como a família, de promover um sentimento 

mínimo de pertencimento ao grupo, fomentam uma discussão acerca da importância das 

antigas agremiações profissionais para o modelo social de tipo complexo. Como esclarece o 

autor, estes agrupamentos, tão importantes num passado recente, são praticamente dizimados, 

frente aos efeitos deletérios decorrentes das transformações econômicas, políticas e sociais 

que acometem o continente a partir do século XVIII, sem que nada os substitua.  E, ainda que 

o Estado moderno tenha, na ótica durkheimiana, um papel importante na promoção das 

liberdades individuais
88

, à medida que sobre este “órgão-pensante”, composto por um corpo 

de “funcionários sui generis”, recaí a responsabilidade de catalisar e retraduzir as 

representações sociais gerais, assumindo uma função eminentemente moral, a presença dos 

“órgãos-secundários” no mundo moderno garante, por meio da imposição de uma disciplina 

corporativa, a integração dos indivíduos em torno da vida profissional. Ademais, às 

corporações cabe o papel de impedir o que o autor denomina de “monstruosidade 

sociológica”, isto é, a hipertrofia do Estado ou sua atomização diante dos riscos representados 

pelo individualismo egoísta, reforçando não só o sentimento de cooperação entre os 

indivíduos, o que incide inclusive na redução das altas taxas de suicídio, mas também a 

comunicação entre indivíduo e Estado. A despeito da discussão acerca das corporações, 

conclui Durkheim, individualismo e egoísmo são fenômenos específicos do mundo moderno. 

Em termos sociais, ambos são não só aceitáveis, mas também, em alguma medida, 

inevitáveis. A questão, portanto, não é como evitá-los, pois, como enfatiza em inúmeras 

oportunidades, o individualismo e, por conseguinte, certa dose de egoísmo, são fenômenos até 

certo ponto “normais” neste tipo de organização social. Trata-se, sim, de equalizar os picos de 

suicídio verificados a sua época, os quais, segundo o autor, retraduzem, com alguma precisão, 

a crise moderna.  

                                                             
88 Em O Suícidio Durkheim apenas esboça o que, mais tarde, aprofunda em suas Lições, a saber, uma 

teoria sobre o papel do Estado na sociedade moderna. Grosso modo, para este sociólogo o Estado é uma espécie 

de “núcleo deliberativo” que, no mundo moderno, deve primar pela promoção dos direitos individuais. Mais 

adiante as implicações contidas nessa ideia serão analisadas, sobretudo a relação entre o desenvolvimento do 

Estado e das liberdades individuais. Tratar-se-á adequadamente do Estado na penúltima seção deste capítulo.  
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 Em As Regras, o tema do individualismo volta a aparecer, porém, num plano mais 

modesto. E, ainda que nesta obra os esforços do autor estejam concentrados na refutação das 

principais teses psicologistas e na definição do objeto de estudo da ciência social – o “fato 

social” –, é possível, em algumas passagens, apreender sua visão a respeito do lugar que o 

indivíduo ocupa na sociedade moderna. É certo que o embate que Durkheim trava com os 

representantes da psicologia está em primeiro plano e, nesse sentido, sobressai a outros tantos 

aspectos que tendem a ficar à sombra. Mas isto, todavia, não invalida a presença desses outros 

aspectos, ainda que certo exercício de depuração do texto, isto é, certa exegese, se faça por 

vezes necessária. O caráter essencialmente programático da referida obra não impede, 

contudo, uma leitura distinta das leituras tradicionais. É lugar comum entre os especialistas 

que um dos propósitos de Durkheim em As Regras é o de se afastar dos ditames tanto do 

espiritualismo quanto do psicologismo, consideradas barreiras à consolidação da ciência 

social.  Assim como Comte, Durkheim, nem sempre de maneira exitosa, procura afastar 

quaisquer resquícios metafísicos de sua teoria, rompendo marcada e conscientemente com a 

tradição filosófica francesa. A definição a que chega sobre o fato social, a saber, “É fato social 

toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção 

exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de um sociedade dada e, ao 

mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de suas manifestações 

individuais” (Durkheim, 2007a: 13), pode, com razão, dar a impressão de que não há espaço 

para a experiência da individualidade. Destarte, não é demais aprofundar a definição de “fato 

social” oferecida por Durkheim. Primeiramente, cumpre destacar a tese segundo a qual a 

“consciência coletiva” é resultado da fusão das mentalidades particulares e sua unidade 

psíquica distingue-se das várias mentalidades individuais que a compõem. Mais do que a 

mera “soma das partes”, o “grupo” pensa, sente e age de modo absolutamente diferente dos 

indivíduos. Esses “fenômenos coletivos”, por isso, não podem ser explicados a luz das ideias 

nominalistas, como pretende Spencer, e mais tarde Weber com sua sociologia compreensiva. 

Daí a ideia básica em Durkheim de que a análise do comportamento do grupo deve iniciar 

pelo estudo dos fenômenos coletivos. A realidade social não pode ser explicada com base nos 

procedimentos psíquicos individuais, haja vista que estes, por si mesmos, não produzem 

representações coletivas, emoções e outras tendências coletivas. As próprias características do 

fato social reforçam essa posição. Segundo Durkheim, o fato social é “exterior” ao indivíduo, 

à medida que dispõe de existência própria, isto é, o antecede e o sucede em termos lógicos. 

Ao mesmo tempo, argumenta o autor, o fato social é “coercitivo”, pois se impõe de forma 

mais ou menos irresistível aos indivíduos. Isto fica evidenciado, sobretudo, quando se tenta 
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romper com certas normas de comportamentos, máximas de moralidade pública, observâncias 

religiosas e familiares, enfim, “maneiras de agir, pensar e sentir” que, uma vez ignoradas, 

causam algum tipo de consequência aos mais desavisados podendo, inclusive, gerar pesadas 

sanções quando uma transgressão gravíssima se configura. Por fim, o autor destaca o caráter 

“geral” do fato social, à medida que este tipo de fenômeno atinge, senão a totalidade, pelo 

menos a maior parte dos membros de uma sociedade, sem que seja produto das consciências 

individuais isoladas, pois, “se todos os corações vibram em uníssono, não é por causa de uma 

concordância espontânea e preestabelecida; é que uma mesma força os move no mesmo 

sentido” (Durkheim, 2007a: 10). 

Ao afirmar que os fatos sociais devem ser tratados como “coisas”
89

, Durkheim não só 

demarca a fronteira entre o objeto da sociologia e o da psicologia, à medida que entende este 

grupo de fenômenos como uma realidade que independe de seu observador, mas também 

reforça a interpretação segundo a qual a sociedade constitui o único elemento ativo e, nesse 

sentido, o sociólogo é o único profissional autorizado a estudar os fenômenos coletivos. É este 

ardor em libertar a sociologia tanto da psicologia, quanto da filosofia, que leva Durkheim a 

procurar na sociologia a explicação última da realidade social e a adotar uma espécie de 

“realismo” sociológico que, segundo a maioria de seus críticos, define o approach teórico do 

autor, sobretudo durante a primeira fase de sua obra.  

Mas, o suposto realismo durkheimiano não contradiz, como pretendem Gurvitch 

(1986), Aron (2003), Nisbet (2003), entre outros, a noção de indivíduo. A insistência numa 

linguagem realista constitui, assim entende-se, muito mais uma estratégia no sentido de 

dirimir os impactos do nominalismo – numa época em que a valorização da singularidade, 

representada principalmente pelos exageros do pensamento liberal, tende a reduzir a 

importância da vida coletiva –, do que propriamente um posicionamento metodológico 

inflexível. O próprio Durkheim procura se desvencilhar dessas acusações. No prefácio à 

                                                             
89 Certamente esta é uma das afirmações mais polêmicas de Durkheim, e está entre aquelas que mais 

críticas lhe renderam. Isto, sem dúvida, deve-se a certa confusão, pois, tomada ao pé da letra, tal afirmação tende 

a ser interpretada num sentido muito estreito, qual seja, a de que os “fatos sociais” têm as mesmas características 

dos “fatos materiais”. Contudo, conforme assinala Giddens (1986; 2005), com esta afirmação Durkheim deseja 
apenas ressaltar que a postura que o sociólogo deve assumir frente a um fato social, deve assemelhar-se a do 

sujeito que observa um objeto qualquer, isto é, uma postura de objetividade e isenção, com vistas a compreender 

o fenômeno estudado. A confusão está na interpretação, não incomum, de que os fatos sociais equivalem a 

objetos reais. Inúmeras vezes o sociólogo francês necessita esclarecer sua posição sobre o assunto, enfatizando a 

dimensão moral deste tipo de fenômeno social. Nas palavras do próprio Durkheim, “tratar os fatos de uma certa 

ordem como coisas não é, portanto, classificá-los nesta ou naquela categoria do real; é observar diante deles uma 

certa atitude mental” (Durkheim, 2007a: XVII-XVIII). Mas, apesar de seus esforços, as críticas à Durkheim 

jamais cessaram completamente. Em muitas ocasiões mais, o autor volta ao referido tema para explicitar melhor 

suas posições e dirimir interpretações errôneas.  
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segunda edição de As Regras, em resposta a algumas dessas objeções, o sociólogo situa o 

problema e clarifica seu ponto de vista:  

 

Quando foi publicado pela primeira vez, este livro suscitou controvérsias bastante 

fortes. As ideias correntes, como que desconcertadas, resistiram a princípio com tal 

energia que, durante um tempo, nos foi quase impossível fazer-nos ouvir. Até nos 

pontos em que nos expressáramos mais explicitamente, atribuíram-nos 

gratuitamente ideias que nada tinham em comum com as nossas, e acreditaram 

refutar-nos ao refutá-las. Embora tenhamos declarado várias vezes que a 

consciência, tanto individual quanto social, não era para nós, nada de substancial, 
mas apenas um conjunto mais ou menos sistematizado de fenômenos sui generis, 

tacharam-nos de realismo e de ontologismo (Durkheim, 2007a: XV). 

 

  No fim das contas, esta insistência não passa de um poderoso recurso contra as 

explicações de cunho atomista. É certo que também há exageros por parte de Durkheim. A 

afirmação segundo a qual a sociedade deve ser considerada uma espécie de “realidade” é tão 

extrema quanto aquela que põe o indivíduo na origem da vida social. Contudo, no caso de 

Durkheim, esses exageros são previstos, até mesmo inevitáveis, considerando os seus esforços 

no sentido de marcar posição frente ao “individualismo metodológico”, mas isto não significa 

que o autor tenha negligenciado a personalidade individual, como pretendem alguns 

intérpretes. Uma leitura mais detida demonstra o quão longe Durkheim esteve de incorrer 

num erro deste tipo. Conquanto o sociólogo, em sua definição, ressalte a especificidade do 

reino social, bem como sua ascendência sobre as consciências particulares, não deixa de 

contemplar, ainda que discretamente, a ação individual, afinal, “nem toda coerção social 

excluí a personalidade individual”. Se, para os “zelosos defensores de um individualismo 

absoluto”, a primazia que Durkheim confere aos processos sociais soa com uma ofensa, o que 

o sociólogo deseja provar é que o indivíduo “não depende apenas de si mesmo”, tendo em 

vista que, “a maior parte de nossas ideias e de nossas tendências não é elaborada por nós, mas 

nos vem de fora” (Durkheim, 2007a: 04). Por outro lado, o indivíduo é o único que pode 

portar a sociedade. Como argumenta Giddens (2005), se os indivíduos deixassem de existir a 

sociedade também deixaria. Daí a veemência com que Durkheim nega o rótulo de “realista”. 

O reino social é resultado das “interações” entre indivíduos, já que “as coisas sociais só se 

realizam através dos homens; elas são um produto da atividade humana” (Durkheim, 2007a: 

18). É claro que outros elementos integram o reino social, contudo, “os indivíduos são seus 

únicos elementos ativos” (Durkheim, 2007a: 154, nota 4).  
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 A dimensão objetiva e coercitiva dos fenômenos sociais não implica, ao contrário do 

que imaginam alguns intérpretes, uma padronização do comportamento individual. Até 

mesmo onde a consciência comum mostra toda sua solidez, como no caso das organizações 

tradicionais, há sempre espaço para a diferença. Aliás, o próprio Durkheim apressa-se em 

evitar possíveis mal-entendidos: 

   

Não é possível que todos se assemelhem nesse ponto, pela simples razão de que 

cada um tem seu organismo próprio, e esses organismos ocupam porções diferentes 

do espaço. Por isso, mesmo nos povos inferiores, nos quais a originalidade 

individual é muito pouco desenvolvida, ela não chega a ser nula. Assim, como não 
pode haver sociedade em que os indivíduos não divirjam em maior ou menos grau 

do tipo coletivo, é também inevitável que, entre essas divergências hajas umas que 

apresentem caráter criminoso (Durkheim, 2007a:70-71).   

  

A este respeito, sua teoria sobre o crime pode oferecer uma importante contribuição. 

Durkheim volta ao assunto, ligeiramente analisado em seu trabalho anterior, com vistas a 

esclarecer alguns pontos até então pouco desenvolvidos sobre a dinâmica social. O crime é 

todo ato transgressor que ofende a consciência comum e que, dependendo da gravidade e do 

contexto social, pode desencadear penas que variam da mera observância e restituição à 

expiação. A própria efetivação do delito é um indício de que a consciência comum não está 

fechada a mudanças e de que estas, na maior parte das vezes, são desencadeadas por ações 

isoladas, embora correspondam sempre a necessidades coletivas. Não obstante, o crime pode 

prenunciar uma moralidade que está por vir. Durkheim recorda o caso do filósofo Sócrates 

que, de acordo com o direito ateniense, seria um criminoso. Todavia, seu crime, a saber, a 

difusão do pensamento autônomo, foi extremamente útil, não somente à humanidade, mas 

também à sua pátria, haja vista ter preparado caminho para uma nova sociedade, rompendo 

com as antigas tradições às quais os atenienses estavam submetidos. E, como faz questão de 

ressaltar Durkheim, este não é um caso isolado. Ao longo da história, tantos outros 

sacrificaram-se em nome de um bem maior, colocando em xeque valores de seu tempo, 

conquanto para os representantes da moral vigente não passassem de meros transgressores, 

cuja ofensa aos sentimentos comuns não deveria ficar impune (Durkheim, 2007a: 71-73).  

Disto não decorre que a evolução social resulte de ações isoladas. Estas intervenções 

individuais são sempre motivadas por fatores de ordem social. Com efeito, o delito demonstra 

que nenhum conjunto de sentimentos, nem mesmo nas sociedades mais simples, é sólido o 

bastante para anular completamente o indivíduo, bem como nenhuma ação transgressora tem 
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o poder de transformar o conjunto de sentimentos e valores instituídos, sem que a própria 

sociedade apresente tal necessidade.
90

 É a sociedade que, em última instância, orienta e valida 

essas mudanças. Ainda que um fato individual, a exemplo do crime, dê início a alguma nova 

tendência, esta, para se consolidar, deve passar pelo crivo da consciência geral. O 

transgressor, portanto, é aquele que, de algum modo, catalisa essas tendências inovadoras e 

deflagra o processo de mudança. Daí certo número de crimes ser considerado normal e até 

mesmo necessário, conquanto o raio de ação do indivíduo seja sempre socialmente 

estruturado. A divisão do trabalho, nesse sentido, não deixa de ser um indicativo mais ou 

menos seguro sobre o grau de individuação de uma sociedade. Aquelas organizações sociais 

que apresentam uma divisão funcional acentuada tendem a uma ampliação das liberdades 

individuais e, por isso, o direito restitutivo não só substitui o direito repressivo como também 

se torna predominante nas sociedades modernas. As transformações do campo do direito 

indicam que a própria consciência social acerca do crime altera-se. Muitas das ações 

socialmente condenáveis no passado, hoje são vistas com naturalidade ou não mais inspiram 

respostas violentas por parte da consciência comum. Isto certamente está relacionado ao 

processo de individuação. Cada vez mais os indivíduos são socialmente imputados a julgar e a 

agir por si mesmos. Assim, a ação individual não só é socialmente possível, mas é necessária, 

sendo o crime sua expressão mais radical.  

Ora, se mesmo o ato delituoso atende a um desígnio social, então a liberdade e a 

autonomia são atributos sociais e não individuais. Certamente, este é um problema com o qual 

Durkheim tem que lidar. Afinal, até as ações aparentemente mais ousadas são socialmente 

determinadas. Daí a ideia, não incomum entre seus intérpretes, de que a sociedade pode tudo e 

o indivíduo nada. Tal impressão, entretanto, está calcada na antinomia indivíduo-sociedade – 

recurso o qual, com muita frequência, mas sem o devido cuidado, o autor lança mão. Sem 

dúvida, parte dessas dificuldades resulta do vocabulário durkheimiano. A imprecisão dos 

termos por ele empregados, por vezes carregados de ambiguidades, acarreta uma série de 

problemas. A própria noção de “indivíduo” é, nesse sentido, emblemática. A acusação 

segundo a qual Durkheim é um antiindividualista (Gurvitch, 1986; Silva, 2001; Nisbet, 2003; 

Aron, 2003) tem suas raízes nos múltiplos sentidos que o termo adquire ao longo de sua obra, 
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 Durkheim é muito claro a este respeito: “Não queremos dizer, aliás, que as tendências, as 

necessidades, os desejos dos homens jamais intervenham, de maneira ativa, na evolução social. Ao contrário, 

certamente lhes é possível, conforme a maneira como agem sobre as condições de que depende um fato, acelerar 

ou conter o desenvolvimento deste. Só que, além de não poderem, em caso nenhum, tirar alguma coisa do nada, 

sua própria intervenção, sejam quais forem os efeitos dela, só pode ocorrer em virtude de causas eficien tes” 

(Durkheim, 2007a: 94).  
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sobretudo após a publicação de As Regras, onde, em seu afã em definir o objeto da sociologia, 

reduz a importância dos fenômenos psicológicos. Com o intuito de discutir o problema 

terminológico em Durkheim, em especial a noção de indivíduo, passa-se à próxima seção.   

 

2.3. As faces de Janus: o indivíduo e seus diversos sentidos 

 

 Na seção anterior menciona-se como o conceito de “individualismo” é inicialmente 

empregado, por Durkheim, sem muito cuidado. Em suas primeiras publicações, ainda tomado 

pelo embate com o utilitarismo, o autor utiliza o termo sem perceber todas as implicações e 

sentidos que o encerram. Esse descuido certamente não passou incólume. Pouco tempo depois 

percebe os limites de sua análise. Se o termo é, a princípio, utilizado para se referir e 

depreciar toda a forma de pensamento prioritariamente favorável ao indivíduo, tal como os 

representantes da filosofia utilitarista ou da psicologia, o sociólogo não tarda a perceber que 

sob esta rubrica, repousam uma série de significados. Daí seu esforço em submeter o 

fenômeno do individualismo aos processos sociais e evitar, assim, qualquer aproximação com 

as doutrinas rivais.  

No que se refere à noção de “indivíduo”, a situação não é muito diferente. Em seus 

primeiros trabalhos Durkheim utiliza o termo indiscriminadamente, movido pela ânsia de 

refutar as teses utilitaristas. A força que o autor confere à sociedade ajuda a consolidar a 

interpretação segundo a qual seu pensamento está na contramão da tradição iluminista, 

negando à ação individual qualquer autenticidade. Mas, conquanto esse viés analítico seja 

importante para se compreender as sociedades indiferenciadas, bem mais rígidas do ponto de 

vista da consciência comum, mostra-se inadequado para tratar os arranjos sociais modernos. 

A percepção dessas nuanças, embora esboçada em Da Divisão, só é alcançada mais tarde, 

haja vista que falta precisão à maneira como o sociólogo manipula o referido termo no início 

da carreira. A maneira, por vezes agressiva, com que se opõe às doutrinas contrárias a sua, 

sem dúvida contribui para esse tipo de confusão.  

Segundo Alpert (1945), há pelo menos cinco significados distintos para a noção de 

indivíduo em Durkheim, a saber: (1) o indivíduo biológico, unidade orgânica biologicamente 

determinada; (2) o indivíduo psicológico ou entidade psíquica, que se refere ao aspecto 

mental da pessoa; (3) o indivíduo isolado, orgânico-psíquico, considerado como se vivesse a 

parte de qualquer associação humana, num completo isolamento; (4) o indivíduo social, o 
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aspecto social da personalidade humana; (5) e o indivíduo orgânico-psíquico-social, a pessoa 

real, o indivíduo tal como realmente é, membro de uma sociedade e personalidade completa. 

Lukes (1984) destaca, ainda, um sentido suplementar, onde o (6) indivíduo remete a uma 

concepção socialmente determinada da pessoa humana em geral, isto é, se torna um objeto de 

culto, como no caso da “religião do indivíduo”. Outros autores, como Duvignaud (1982), 

Borlandi (1997) e Giddens (1998), sustentam uma interpretação muito próxima da realizada 

por Alpert e, com pequenas alterações, mantêm-se fiéis à tipologia apresentada pelo 

comentador americano.  

O caráter polissêmico que a palavra “indivíduo” adquire está fortemente relacionado 

ao modo quase maniqueísta com que o autor aborda, em suas primeiras publicações, a relação 

indivíduo e sociedade, espécie de “pedra de toque” de todo seu sistema sociológico (Lukes, 

2005). Sem dúvida, o maior obstáculo é identificar a qual desses sentidos o sociólogo se 

refere quando lança mão do termo. Em que pese os empecilhos que encerram sua consecução, 

uma análise desse tipo faz-se necessária, haja vista que, sem um mapeamento minucioso 

acerca dos múltiplos significados incutidos nesta expressão, torna-se impossível compreender 

adequadamente as posições assumidas pelo autor.         

Em seus primeiros trabalhos, quase de modo invariável, Durkheim tem em mente um 

tipo específico de “indivíduo”, a saber, o orgânico-psíquico isolado (sentido 3). Aliás, como 

se sabe, durante algum tempo é este seu alvo preferido. Tanto seus artigos de juventude 

quanto seus trabalhos posteriores, pelo menos até 1898, refletem as críticas que empreende às 

doutrinas individualistas. Mas ao se reportar a indivíduo concreto, Durkheim o faz, em geral, 

com referência ao tipo orgânico-psíquico-social (sentido 5) e, algumas vezes, à personalidade 

social (sentido 4). Deste modo, quando afirma que os fenômenos sociais não podem ser 

explicados pelo indivíduo ou que o indivíduo isolado é uma abstração, está, certamente, 

pensando no indivíduo isolado (sentido 3); porém, quando argumenta que o papel da 

sociologia é conhecer o indivíduo empírico, tem em vista a personalidade social completa, o 

homem como membro da sociedade. Quando fala da qualidade da natureza humana, pensa na 

pessoa real (sentido 5), cujos elementos duais são, por um lado, o indivíduo social (sentido 4) 

e, por outro, o indivíduo da biologia e da psicologia (sentidos 1 e 2). O individual também 

corresponde ao homem em geral, a conduta psíquica do homem em seus aspectos mais 

universais (sentido 2). Não por acaso, quando afirma que o social é mais complexo que o 

individual, ressalta o contraste entre a natureza específica do indivíduo concreto (sentido 5) e 

as propriedades gerais do indivíduo psicológico (sentido 2).  
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Às vezes, o termo “indivíduo” também conota pessoas individuais tomadas 

separadamente, como na afirmação de que um grupo não é uma mera soma de indivíduos; daí 

com freqüência dirigir-se ao grupo como pluralidade de indivíduos considerados em seus 

aspectos associativos e não separadamente. Em outras ocasiões significa a pessoa individual 

tomada por si só, como na proposição de que o elemento social de um fenômeno, não pode 

nunca ser explicado por um fato individual, isto é, por referência ao indivíduo singular. 

Assim, ainda que se possa atribuir determinada inovação a um gênio individual, jamais se 

pode ignorar as influências sociais que o estimulam a proceder desta ou daquela maneira, os 

elementos da herança cultural dos quais se utiliza, os motivos que possibilitam sua aceitação 

geral ou mesmo de onde deriva a autoridade que legitima o prestígio adquirido.  

O uso pouco coerente de um termo tão importante e tão plural quanto este, 

desencadeia uma série de problemas para Durkheim. Mas disso não se depreende que o autor 

tenha relegado ao indivíduo um papel insignificante em sua teoria sociológica. Geralmente, 

falta a este tipo de análise uma descrição mais precisa sobre a espécie de individualismo à 

qual o sociólogo se opõe. Se, por um lado, é correto afirmar que a teoria sociológica de 

Durkheim, está na contramão das abordagens que concedem ao indivíduo algum tipo de 

primazia, por outro, é necessário precisar os fundamentos da crítica durkheimiana, bem como 

as características do indivíduo por ele rechaçado.  

Ora, em consonância com a tradição aristotélica segundo a qual o homem possui uma 

natureza social, Durkheim está em franca oposição àquelas doutrinas que entendem a 

sociedade como um mecanismo artificial inventado pelos homens, seja a vertente 

contratualista, para a qual a sociedade é resultado da ação deliberada de indivíduos livres que, 

por meio de um pacto, decidem viver solidariamente, seja a liberal, para a qual a vida coletiva 

é um reflexo dos laços econômicos que se estabelecem entre os indivíduos. O ponto essencial 

destas teorias, independentemente da matize hobbesiana, rousseauísta ou utilitarista, é o fato 

de que todas elas consideram a sociedade fundamentalmente como um fenômeno pós-

individual. Destarte, é como se, no início, só houvessem indivíduos isolados, livres e naturais 

que, num dado momento, dotados de certas disposições como razão, emoção, previsão, 

egoísmo, altruísmo, vontade de poder, etc. – em outras palavras, de todos aqueles elementos 

psicológicos que uma filosofia particular julga necessária para dar a sua teoria certa coerência 

–, decidem se juntar e formar uma sociedade.  
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Este tipo de teoria social e suas supostas conseqüências – individualismo ferrenho em 

política, puros affaires em economia e utilitarismo em moral – desencadeia uma profunda 

reação da qual Durkheim é o mais implacável representante. Em Da Divisão, como fora visto, 

Durkheim dirige seu primeiro grande ataque ao individualismo metodológico, à medida que 

nesta obra o individualismo aparece atrelado a um processo social. O Suicídio, por sua vez, 

constitui uma engenhosa investida, no sentido de encarar as fragilidades da argumentação 

utilitarista, demonstrando, inclusive, que o egoísmo é um produto da sociedade. Também, em 

As Regras, as concessões que autor faz ao fato social não deixam de refletir sua posição 

quanto às explicações de cunho psicológico. Com efeito, desde o início Durkheim percebe a 

falácia das doutrinas a que se opõe. Logo se dá conta de que os indivíduos não podem existir 

anteriormente a sociedade ou fora dela. Os homens não são, a princípio, indivíduos isolados e 

independentes que se transformam em seres sociais, mas, ao contrário, só enquanto seres 

sociais chegam a se tornar indivíduos. O grande equívoco dessas doutrinas é confundir o 

indivíduo tal como se conhece, ou seja, como um produto do meio social (sentido 5), com o 

indivíduo isolado (sentido 3). A este último, uma abstração descabida, atribuem-se todos os 

traços do primeiro. Daí o empenho de Durkheim em sublinhar a diferença fundamental entre 

esses dois sentidos do termo “indivíduo”. Isso certamente explica porque grande parte de sua 

teoria desenvolve-se a partir da dicotomia indivíduo-sociedade. Para além desta visão polar, 

entretanto, está a tentativa de especificar o único indivíduo que a sociologia pode comportar. 

Se acaso fosse possível abstrair de um indivíduo todos os aspectos de sua conduta derivados 

de sua associação com outros seres humanos, chegaríamos tão somente a uma entidade 

orgânico-psíquica (sentido 3). Por outro lado, considerando o conjunto de influências 

originados na relação entre este e os demais, se chega ao indivíduo orgânico-psíquico-social 

(sentido 5). Este último possui certas características, como ideais e valores, que simplesmente 

carecem ao primeiro. Essas propriedades distintivas, segundo Durkheim, só podem ser 

atribuídas à associação humana. Logo, o homem como membro de uma sociedade, como 

entidade associativa, dispõe de elementos que uma vez isolado não disporia.
91

  

                                                             
91 O filme O Enigma de Kaspar Hauser, do cineasta alemão Werner Herzog, é uma alegoria bastante 

interessante sobre este ponto, principalmente quando se considera que o protagonista da história, Kaspar, vive 

em estado praticamente animalesco antes de ser socializado. O filme Garoto Selvagem, do diretor francês 

François Truffaut, também lança algumas luzes sobre essa questão, embora, nesse caso, as dificuldades inerentes 

à socialização tardia pela qual passa o personagem Victor tenham prevalecido e o desfecho não seja o mais 

favorável. A situação difere, quando se pensa em Christopher, personagem do filme dirigido por Sean Pean, Na 

Natureza Selvagem. Aqui, a questão gira em torno de um jovem que decide viver solitariamente, isolando-se da 

vida social sem, no entanto, abandonar a carga social a que esteve submetido.  
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Desse modo, faz-se necessário distinguir aqueles aspectos da natureza humana que 

resultam da associação entre os indivíduos, daqueles outros que se referem apenas ao 

indivíduo tomado isoladamente. Os primeiros podem ser denominados, aspectos sociais da 

conduta humana, à medida que derivam de relações mais ou menos estáveis entre indivíduos 

associados. São estes aspectos, sem dúvida, que interessam à sociologia, tal como Durkheim a 

concebe. Quanto aos segundos, os aspectos da atividade humana, que se referem ao indivíduo 

singular isolado, estes devem ser estudados pela psicologia. Ao atribuir qualificações como 

“social” e “psíquico”, a um fenômeno, Durkheim visa distinguir dois universos que, em sua 

concepção, só podem ser explorados respectivamente pela sociologia e pela psicologia.  Aliás, 

esta distinção ratifica o que se afirma anteriormente. Se a psicologia deve se restringir ao 

estudo dos fenômenos individuais, à vida mental do indivíduo, então o indivíduo psicológico 

ou isolado (sentido 2 e 3) é seu principal objeto. Por sua vez, o estudo do ser social é 

atribuição da ciência social. Logo, a sociologia deve ater-se àqueles aspectos da vida humana 

que resultam de causas sociais, enquanto a psicologia deve dedicar-se aos fatos psíquicos 

individuais sobre os quais os fatos sociais não exercem nenhum tipo de influência. Posto que 

as forças sociais são difusas, os fatos psíquicos ficam restritos ao indivíduo isolado ou a certos 

aspectos muito gerais da vida mental não afetados por fatores sociais. Isso certamente justifica 

a polêmica afirmação de Durkheim segundo a qual “todas as vezes que um fenômeno social 

está explicado diretamente por um fenômeno psíquico, pode-se estar certo de que a explicação 

é falsa”, pois, “as representações, as emoções, as tendências coletivas não têm por causas 

geradoras certos estados da consciência dos indivíduos, mas sim condições em que se 

encontram no corpo social em seu conjunto  (Durkheim, 2007a: 106-108). A ideia básica em 

psicologia de que a natureza humana é irredutível, de que entidades psicológicas como 

aptidões, ideias, faculdades, sensações, instintos, desejos, apetites, etc., não requerem outra 

explicação a medida que se encontram dadas na experiência, é simplesmente refutada por 

Durkheim. Como faz questão de enfatizar, psicologia e sociologia, seja no plano do objeto ou 

do método, não se confundem. Um fato social só pode ser explicado por outro fato social. Daí 

o indivíduo da psicologia (sentido 2 e 3) não servir aos desígnios da ciência social. É este 

indivíduo que Durkheim rechaça em sua teoria. Mas isto não significa que a sociologia 

durkheimiana tenha simplesmente aberto mão do indivíduo. Há, sim, um indivíduo que a 

interessa, trata-se da personalidade humana completa (sentido 5), resultado das associações 

entre os indivíduos. Mas há, também, nessa concepção apresentada por Durkheim, uma 
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dimensão histórica que não pode ser negligenciada.
92

 Se o indivíduo real é forjado a partir das 

relações sociais, então, a variação dessas relações no tempo e no espaço podem originar 

diferentes tipos de indivíduo. A este respeito, Durkheim ensaia uma explicação, até certo 

ponto plausível, em Da Divisão. A perspectiva histórico-evolutiva, fortemente presente no 

referido trabalho, permite-lhe identificar as diferenças entre o indivíduo característico das 

sociedades primitivas, e aquele que emerge com as sociedades complexas. Não obstante, um 

tratamento mais refinado sobre o indivíduo moderno só ocorre mais tarde, coincidentemente 

quando seu interesse pelos fenômenos religiosos tem início. Desse período data o artigo O 

Individualismo e os Intelectuais que, segundo a maior parte dos intérpretes, constitui um 

trabalho fundamental para se compreender a visão do autor acerca do fenômeno da 

individualidade. Publicado no calor do Caso Dreyfus, este artigo caracteriza-se pelo tom 

polêmico, por vezes incisivo, destacando os diferentes tipos de individualismo, inclusive o 

individualismo moral (sentido 6), o único, na ótica durkheimiana, adequado às demandas da 

sociedade moderna. Este último tipo de individualismo é aprofundado na seção seguinte.     

 

2.4. O individualismo moral e o “culto” ao indivíduo 

 

 Segundo Cladis (1993), desde a publicação do artigo A Ciência Positiva da Moral 

Alemã, Durkheim se opõe fortemente ao individualismo como método. O argumento, 

inspirado em alguns dos principais trabalhos de um seleto grupo de autores alemães é de que 

o estudo da realidade social, devido a sua complexidade, não pode ser realizado a partir de 

elementos singulares individuais. O mesmo autor chama a atenção para o fato de que os 

primeiros escritos de Durkheim ainda se encontram imersos a uma série de discussões de 

ordem teórica que, durante a segunda metade do século XIX, ganham alguma notoriedade nos 

meios acadêmicos.  

Este é o caso do embate entre o liberalismo e o comunitarismo, cuja origem repousa na 

incapacidade do primeiro em dar conta dos problemas surgidos com o avanço da 

industrialização. Nesse sentido, o comunitarismo desponta como uma alternativa ao fracasso 

do projeto liberal, apontando para a necessidade de resgatarem-se os valores e as tradições 

contra o risco sempre ativo de um egoísmo absoluto, corruptor de toda a integração social. 

                                                             
92  A despeito daqueles que apontam a ausência de historicidade na teoria sociológica durkheimiana vê-

se, claramente, que o autor nutre uma visão histórica a respeito do desenvolvimento da noção de indivíduo.  
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Entretanto, o caráter conservador das primeiras versões dessa “reação” ao individualismo, é 

um empecilho a sua aceitação entre os intelectuais. Exceto os pensadores católicos e aqueles 

ligados, em maior ou menor grau, às tradições aristocráticas, cuja adesão aos princípios 

comunitários é quase absoluta, a maior parte dos intelectuais parece perceber as dificuldades 

que encerram uma posição deste tipo.  

Durkheim, a exemplo daqueles que simpatizam com o republicanismo, também 

percebe os riscos de um comunitarismo radical. Embora, desde o início, tenha rejeitado o 

individualismo metodológico, disso não resulta que tenha aderido completamente ao 

comunitarismo. Aliás, como já se disse, sua sociologia é uma tentativa de superar essas duas 

posições, sem se deixar levar por nenhuma delas. Em O Individualismo e os Intelectuais, 

Durkheim marca posição frente às interpretações rivais e define o individualismo em seus 

próprios termos. Há, visivelmente, um esforço em conciliar as duas posições sem perder o 

escopo evolutivo que aplica ao estudo da divisão do trabalho. Ao mesmo tempo, percebe-se 

uma forte aproximação com alguns aspectos do iluminismo, que só pode ser avistada, e 

devidamente compreendida, em consideração aos dilemas com os quais o sociólogo se vê 

obrigado a lidar. Não é demais afirmar que a discussão, por ele promovida, a respeito da 

origem e da natureza do individualismo moral, constitui uma tentativa de solucionar a velha 

questão da relação entre indivíduo e sociedade. Ainda que esteja posta em Da Divisão, uma 

solução mais elaborada só é alcançada em seus escritos posteriores.  

É correta a análise segundo a qual Durkheim, em sua tese doutoral, está consciente de 

que a solidariedade orgânica não se baseia apenas em laços gerados pela especialização 

ocupacional, como confirma a crítica empreendida à obra Tönnies, Gemeinschaft und 

Gesellschaft, alguns anos antes da publicação Da Divisão. Conforme expôs na ocasião, numa 

perspectiva numérica inversa à de Tönnies, “a penetração das consciências pressuposta pela 

comunidade não era possível senão em grupos pouco extensos, pois apenas nesta condição 

pode haver um conhecimento mútuo suficientemente íntimo”, desse modo, “à medida que os 

agregados sociais se tornaram mais volumosos, a sociedade tornou-se menos pesada sobre o 

indivíduo” (Durkheim, 1975b: 385) [minha tradução]. Daí Durkheim tomar a Gemeinschaft 

como sinônimo de solidariedade orgânica. A despeito da predominância da atividade 

econômica e da divisão funcional, o autor parece pressentir que a integração na sociedade 

moderna não pode ser explicada a partir de laços meramente produtivos.  

Em Da Divisão, há um esforço, por parte de Durkheim, para explicar que laços são 

estes capazes de promover, concomitantemente, a integração social e o avanço da 
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individualidade. Embora tenha a convicção de que esses laços são de ordem moral, o que 

pressupõe, no caso das sociedades avançadas, mais uma diversidade do que uma 

uniformidade de valores, ainda falta uma articulação mais convincente entre essa “moralidade 

da especialização”, fruto da divisão do trabalho, e o “culto” do indivíduo, que Durkheim 

apresenta como uma tendência inevitável do mundo moderno. Algumas questões, entretanto, 

continuam sem respostas. A que se refere este “culto do indivíduo”? Como essa nova 

moralidade pode ser geral numa sociedade cada vez mais especializada? De onde essa moral 

retira sua força? É nesse sentido que o artigo de Durkheim em resposta à Brunetière torna-se 

imprescindível.  

Em termos de contextualização, é oportuno resgatar alguns pontos do opúsculo escrito 

pelo crítico-literário francês.
93

 Convicto antidreyfusard, escritor ligado a uma das alas 

conservadoras da Igreja, a Ação Católica, Brunetière acusa os intelectuais de atentar contra a 

democracia, à medida que invocam o espírito científico para promover a anarquia, 

desrespeitando a tudo e a todos, inclusive aos militares tratados, segundo o autor, como 

“idiotas”. Condena a “aristocracia da inteligência” que, em sua ótica, apóia-se na autoridade 

científica para se imiscuir até em assuntos de segurança nacional, em nome de uma “doença” 

chamada “individualismo”.   

Esse ataque aos intelectuais tem como pano de fundo o já mencionado processo que 

leva a condenação, por alta traição, o Capitão Alfred Dreyfus, dividindo a sociedade 

francesa.
94

 A despeito de toda a repercussão, desencadeada pelo referido episódio, o que 

menos interessa às partes envolvidas é o significado objetivo dos fatos que, aliás, apenas serve 

para polarizar a discussão em termos políticos entre dreyfusards e antidreyfusards.  

Conforme assinala Sennett (1999: 298), “O conflito ideológico é usualmente retratado 

como sendo aquele entre uma velha França, representando o Exército, a Igreja e a alta 

burguesia, chocando-se com uma nova França, representando as heranças das três revoluções 

francesas. Houve muitas ocasiões, nos anos que sucedem à Comuna e à Guerra Franco-

Prussiana, em que tais forças haviam se chocado, mas, ainda assim, em nenhuma dessas 

ocasiões, as paixões se erguem a tal ponto e de tal maneira, quanto no Caso Dreyfus. Era a 

                                                             
93  O texto de Ferdinand Brunetière, que desencadeia a resposta de Durkheim, intitula-se Après le 

procès,  e foi originalmente publicado na Revue dês Deux Mondes em março de 1898. Aqui, utiliza-se uma 

versão disponível em <http://www.worldcat.org>. Vide Referências Bibliográficas.  
94 Lukes (1984) chama a atenção para dois pontos básicos da argumentação de Brumetière, a saber, o 

antissemitismo, cujas causas estão na própria ciência, à medida que postula a desigualdade entre as raças e 

fomenta reações preconceituosas contra protestantes e judeus; e a defesa das forças armadas, sobretudo o 

exército que, segundo Brumetière, tem a vital importância para a preservação da nação frente aos ímpetos 

individualistas daqueles que consideram o livre exercício da razão o elemento essencial da democracia.  
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formação de uma personalidade coletiva baseada no conflito que fazia arder essas paixões ao 

ponto de provocar um surto de febre”.  

É verdade que o sentimento antissemita cresce muito entre os conservadores franceses. 

No final dos anos de 1880, os líderes da velha França, assim como parte do campesinato 

devota às tradições e a pequena burguesia urbana escolhe o bode expiatório pelos sucessivos 

fracassos da França: o povo judeu. Durante anos, as elites tradicionais desenvolvem uma 

retórica para forjar um inimigo concreto – os judeus –, responsável pelas mazelas que 

acometem a sociedade francesa, embora esse inimigo tenha permanecido alusivo até o Caso 

Dreyfus ganhar notoriedade.  Os judeus, afirma Sennett (1999), sempre estão presentes 

quando a velha França precisa lidar com quimeras de complôs secretos, traições, etc., todavia, 

por sua natureza pouco combativa, quase sempre permanecem à sombra, não se mostrando 

abertamente para lutar, o que fomenta ainda mais o sentimento antissemita.
95

  

A necessidade de um “inimigo interno” justifica-se. Para a elite francesa, em especial 

a militar, esta é uma forma de desviar a atenção do descrédito em que os oficiais franceses 

caíram após a Guerra Franco-Prussiana. Quando o Capitão Dreyfus é acusado de fazer parte 

de uma rede de espionagem, fornecendo informações confidenciais às forças alemãs, está 

armado o contexto que deflagra esse sentimento até aquele momento contido. A partir desse 

ponto, segue-se um embate “rígido” e “estático” entre duas “comunidades”, uma favorável e a 

outra contrária à condenação do capitão judeu, cujo desenvolvimento adquire uma conotação 

“melodramática”, ainda que ambas demonstrem desinteresse pelo fato em si.
96

  

O mencionado texto de Brunetière, Après le procès , é responsável por despertá-las 

novamente, numa época em que a euforia, que tomara conta da opinião pública, parece ter 

diminuído. O tom conservador e as críticas dirigidas aos intelectuais, sobretudo aqueles 

vinculados ao ideário republicano, não tardam em reabrir as discussões acerca do caso.  

A resposta de Durkheim é uma clara demonstração de que os republicanos não estão 

dispostos a silenciar diante de quaisquer provocações. O clima de revanchismo ganha corpo e, 

                                                             
95 Para o maior aprofundamento do assunto, ver o excelente trabalho de Sennett, O Declínio do Homem 

Público, sobretudo a longa seção do Capítulo 9 dedicada ao desenvolvimento do Caso Dreyfus e seus impactos 

na sociedade francesa do século XIX. Vide Referências Bibliográficas.  
96

 Talvez o maior exemplo a respeito da carga dramática que segue este embate seja a carta publicada 

pelo escritor Émile Zola em janeiro de 1898, intitulada J´Acusse!, numa edição especial de L´Aurore que chega 

vender mais de 300 mil exemplares num único dia. A carta, endereçada a Felix Faure, presidente da República, 

causa grande alvoroço e resulta na prisão de Zola. Favorável à libertação de Dreyfus, Zola faz sérias acusações 

aos antidreyfusards e, em tom irônico, alerta o Chefe de Estado sobre os riscos que seu governo corre frente aos 

verdadeiros “inimigos” da nação.  
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nesse sentido, a publicação de O Individualismo e os Intelectuais marca o prolongamento das 

discussões entre os dois grupos.  

Ainda que a resposta de Durkheim à Brunetière configure uma tomada de posição em 

termos políticos, deixando transparecer sua fidelidade ao republicanismo, há outros aspectos 

inerentes à posição assumida que não devem ser ignorados. Como observa Filloux (In: 

Durkheim, 1975a: 231), “É interessante notar que ele se comprometeu em nome das 

exigências morais e não em função de considerações estreitamente políticas ou ainda na sua 

qualidade de judeu”. De fato, mais do que uma discussão política, o autor parece preocupado 

em promover uma discussão acerca dos aspectos morais que envolvem o caso.  

Durkheim percebe bem a estratégia de Brunetière ao, inicialmente, afirmar que “foi o 

estado de espírito dos intelectuais e as ideias fundamentais que eles anunciam e não o 

pormenor da sua argumentação que se atacou”. Este “estado de espírito” pode ser interpretado 

como o direito que os intelectuais se arrogam “de julgar por si mesmos a questão”, colocando 

“a sua razão acima da autoridade”. Ora, tudo isto deriva da posição segundo a qual para estes 

intelectuais, “os direitos do indivíduo lhes parecem imprescritíveis” (Durkheim, 1975a: 235). 

O sociólogo aceita uma discussão nestes termos, porém, como faz questão de salientar, é antes 

necessário saber o que é o individualismo, pois este apresenta mais variações do que 

Brunetière está disposto a admitir.  

É Cladis (1993) quem chama a atenção para a separação que Durkheim faz entre o 

individualismo “egoísta” e o “moral” como uma tentativa, bem sucedida ao final, de marcar 

sua posição teórica nesse debate. Embora concorde com alguns pontos da argumentação de 

Brunetière, sobretudo no que concerne ao egoísmo utilitário, “este comercialismo mesquinho 

que reduz a sociedade a um vasto aparelho de produção e de troca”, reduzindo “interesses 

superiores aos interesses individuais”, Durkheim assinala que nem todo individualismo pode 

ser entendido dessa maneira. Aliás, este tipo “torna-se cada vez mais em raridade e exceção”, 

visto que uma filosofia como esta é de tal miséria moral que já não encontra adeptos, e, 

portanto, “seria inútil agitar céus e terras para combater um inimigo que está a morrer 

tranquilamente de morte natural” (Durkheim, 1975a: 236-237).  

Sem se preocupar em distinguir todas as correntes do utilitarismo, nem em analisar 

seus possíveis aspectos positivos, Durkheim, logo a seguir, salienta um segundo tipo de 

individualismo, o moral, contra o qual, argumenta , é difícil lutar. A intenção do autor é clara: 

evitar a confusão empreendida por Brunetière entre o individualismo professado pelos 

utilitaristas e o individualismo moral.  
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Mas, afinal, o que é o individualismo moral? Durkheim não deixa qualquer dúvida a 

este respeito:  

 

Há um século que é professado pela grande generalidade dos pensadores; é o de 

Kant e de Rousseau, o dos espiritualistas, o mesmo que a Declaração dos Direitos do 

Homem tentou, com mais ou menos êxito, traduzir em fórmulas, o mesmo que é 

corrente ensinar nas nossas escolas e que se tornou a base do nosso catecismo moral 

(Durkheim, 1975a: 237). 

 

 Como deixa claro o excerto, são os iluministas os primeiros a perceber e a difundir os 

valores individualistas que emergem com a modernidade. Durkheim invoca uma variação do 

pensamento liberal que, ao contrário da versão utilitarista, centrada exclusivamente nos 

interesses pessoais, está comprometida com o bem-comum. Kant e Rousseau despontam 

como os representantes mais emblemáticos dessa variante e, embora o sociólogo não 

concorde com a tese segundo a qual a sociedade resulta de uma ação consciente de indivíduos 

isolados, reconhece nesses autores o esforço seminal no estabelecimento de uma moral 

republicana, onde cada indivíduo, na qualidade de membro ativo de uma comunidade política, 

faz valer sua autonomia (Cladis, 1993).  

 Há, pois, uma forte aproximação tanto com o axioma kantiano de que uma ação só é 

correta quando os motivos que a determinam dependem não das circunstâncias particulares, 

mas das qualidades do homem in abstracto, quanto com a ideia, propugnada por Rousseau, de 

que a vontade geral é uma espécie de média impessoal donde todas as vontades particulares, 

das quais resulta, são eliminadas à medida que se neutralizam. De Kant, portanto, o sociólogo 

herda o imperativo moral que põe as qualidades do homem em geral acima das circunstâncias 

particulares, enquanto de Rousseau apreende a ideia de que a “vontade geral” constitui algo 

novo que não se confunde com as vontades particulares isoladas.
97

 Em suma, para um e para 

outro, afirma Durkheim, “as únicas maneiras de agir são as que podem convir a todos os 

homens indistintamente”, isso porque, “o dever consiste em desviar o olhar daquilo que nos 

diz respeito pessoalmente, de tudo o que se deve à nossa individualidade empírica, para 

procurar unicamente aquilo que a nossa condição de homem, tal como é comum a todos os 
                                                             

97 Quanto à proximidade entre Durkheim e Rousseau, Lukes (1984), para além da relação até certo 

ponto similar entre “consciência coletiva” e “vontade geral”, enfatiza outras afinidades, tais como,  a ênfase num 

sistema de normas legítimas, impessoais e racionais; o entendimento de que a sociedade dispõe de qualidades 

específicas que não se confundem com as qualidades do indivíduo isolado; a ideia de que a liberdade é resultado 

da regulação social, desde que assentada em bases racionais; a analogia segundo a qual  a satisfação das 

necessidades morais do indivíduo depende de sua relação harmônica com o meio social, assim como suas 

necessidades orgânicas só podem ser satisfeitas caso estabeleça-se uma relação de equilíbrio com o meio 

ambiente.   
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nossos semelhantes, reclama”. Nota-se, assim, que o olhar que Durkheim lança sobre ambos é 

o olhar do moralista convicto de seu ideal. Como quer o sociólogo, este ideal, que equipara a 

pessoa humana a uma espécie de divindade, não só ultrapassa os fins utilitários, como está 

impregnado de religiosidade, pois, “investida dessa propriedade misteriosa que cria um vazio 

em torno das coisas santas, que subtrai aos contatos vulgares e as retira da circulação comum” 

(Durkheim, 1975a: 237-238). 

 Conquanto a preocupação de Durkheim, neste texto, não seja a de mapear 

historicamente o surgimento do “culto” ao indivíduo, não resta dúvida, sobretudo quando se 

considera o modo irônico a que se dirige à Brunetière, que a originalidade do pensamento 

cristão reside exatamente na descoberta do espírito individualista. A partir do momento em 

que a autoridade da razão substitui a autoridade da tradição, o homem tende a tornar-se um 

deus para o próprio homem.  

 É claro que essa realidade não deriva das capacidades puramente individuais, afinal, 

“não somos esta razão sensata e pura que, despida de qualquer móbil pessoal, ditaria no 

abstrato sobre seu próprio comportamento” (Durkheim, 1975a: 240). A glorificação do 

indivíduo, afirma Durkheim, tem uma origem mais elevada, pois, comum a todos os homens. 

Essa realidade, portanto, é produto do desenvolvimento social, assim como todo conjunto 

crenças e costumes. Daí o seu caráter “religioso”. É da própria ideia de humanidade, isto é, 

das características do homem em geral, que ela retira a força moral que a deifica. Por seu 

caráter impessoal e anônimo, está acima de todas as consciências particulares e, por isso, pode 

lhes servir de elo. À medida que tem por princípio, não o egoísmo, mas a simpatia por tudo 

que glorifique o homem, o individualismo moral dispõe de um maior sentimento de justiça. 

Desta feita,  

 

Quem quer que seja que atente contra a vida de um homem, contra a liberdade de 

um homem, contra a honra de um homem, inspira-nos um sentimento de repulsa, 

análogo àquele que o crente sente quando vê profanarem o seu ídolo. Semelhante 

moral não pode portanto ser simplesmente uma disciplina higiênica ou uma sensata 

economia da existência; é uma religião de que o homem é, ao mesmo tempo, o fiel e 

o deus (Durkheim, 1975a: 238). 

 

   Embora possua uma dimensão religiosa, partilhando com as demais religiões de uma 

“propriedade misteriosa que cria um vazio em torno das coisas santas”, a ética durkheimiana 

está assentada em pressupostos racionais e laicos. A maior prova disso é a afirmação de 

Durkheim de que o “primeiro dogma” desse “culto” é a “autonomia da razão”. Aliás, é o livre 
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exercício do pensamento o que dilui a forma imperativa com que as religiões do passado 

dirigem-se a seus fiéis. Enganam-se aqueles que pensam que a liberdade de análise possa 

desembocar numa espécie de “anarquia intelectual e moral”, criando um “vazio entre as 

inteligências”. Esta autonomia consiste no direito de cada indivíduo conhecer as coisas que 

pode legitimamente conhecer, mas não consagra direito algum à incompetência. A 

independência intelectual não prescinde da opinião mais competente e, assim, o respeito pela 

autoridade nada tem de incompatível com o racionalismo. A autoridade é legítima quando 

fundamentada racionalmente.  

 Percebe-se que a razão é a pedra de toque desta moral do indivíduo, o seu elemento 

definidor. Mas, há o outro aspecto igualmente importante que tende a ficar à sombra: a noção 

de equidade. É a partir dela que Durkheim desenvolve seu argumento a favor do 

republicanismo. Cumpre ressaltar, contudo, que o senso de equidade durkheimiano nada tem a 

ver com a defesa de um nivelamento das personalidades. É possível interpretá-la em duas 

frentes, a saber, de um ponto de vista macrossociológico e de um ponto de vista 

microssociológico. No que concerne à primeira destas frentes, pode-se destacar o processo de 

individuação, consoante à divisão do trabalho, que culmina num estado onde os membros de 

um mesmo grupo social nada mais têm em comum, a não ser os atributos da pessoa humana 

em geral. Na medida em que as sociedades tornam-se mais volumosas, a resistência às 

variações individuais diminui e a comunhão dos espíritos não pode mais se processar sobre os 

ritos e os valores do passado. Novos valores substituem aos antigos e, ainda que tenham 

preservado uma dimensão sagrada, já não estão centrados na tradição, mas no próprio homem, 

a um só tempo, objeto e sujeito dessa nova moral.  De acordo com Durkheim, “cada um de 

nós encarna algo da humanidade, cada consciência individual encerra algo de divino e fica 

assim marcada por um caráter que a torna sagrada e inviolável para os outros” (Durkheim, 

1975a: 244). Decerto, é a condição humana que nos assemelha uns aos outros. Quanto à 

segunda interpretação, a microssociológico, Durkheim assevera que a sociedade moderna, em 

tese menos restritiva do que a tradicional, deve assegurar o desenvolvimento livre de qualquer 

constrição de ordem econômica ou social, pois, só assim, seguindo as suas inclinações 

naturais, o indivíduo pode desenvolver-se dignamente.
98

  

                                                             
98 É interessante notar que sobre este ponto em especial, alguns intérpretes, a exemplo de Zeitlin (1973) 

e Girola (2005), visualizam uma tímida aproximação entre Durkheim e Marx. Contudo, para o primeiro desses 

comentadores, Durkheim, diferentemente do pensador alemão, não é capaz de transcender o mero 

pressentimento de que a sociedade capitalista está baseada em desigualdades sociais e econômicas históricas, 

apontando em sua teoria social uma real possibilidade de emancipação humana.  
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 Durkheim admite que esta autonomia seja fruto das batalhas travadas pelas gerações 

passadas, que ajudaram a superar os obstáculos que oprimiam a liberdade de pensar, de 

escrever, de votar, enfim, que atentavam contra as liberdades políticas e sociais. Por isso, o 

reconhecido débito com os pensadores do século XVIII, responsáveis por estabelecer as bases 

do individualismo. Entretanto, alerta o autor, a fórmula iluminista não é definitiva, pois 

necessita ser transformada e, acima de tudo, complementada. Isto significa que a autonomia 

conquistada deve ser posta em prática com vistas a “amenizar o funcionamento da máquina 

social, tão rude ainda para os indivíduos, para pôr ao seu alcance todos os possíveis meios de 

desenvolver as suas faculdades sem obstáculos”; ao contrário do que argumentava Brunetière, 

“trata-se de utilizar a reflexão e não de lhe impor o silêncio” (Durkheim, 1975a: 248). 

 Com efeito, ao estabelecer as bases de sua ética individualista, Durkheim promove uma 

síntese entre a dimensão social e a dimensão individual, superando as contradições entre 

“sociologismo” e “individualismo”. Afinal, como afirma o autor, “É o próprio individualismo 

um produto social, como todas as morais e todas as religiões. O indivíduo recebe da própria 

sociedade as crenças morais que o divinizam” (Durkheim, 1975a: 247, nota 1). Longe de 

sustentar uma posição antitética a respeito desses dois pólos, ou mesmo, como insinuam 

alguns críticos, desenvolver uma sociologia “sem sujeito”, Durkheim empreende uma 

explicação sociológica cujo maior mérito é reunir tanto a crença na autonomia do indivíduo 

quanto a sua submissão aos valores sociais (sentido 6,  conforme indicado acima).   

 Pode-se avistar alguns desdobramentos subjacentes ao argumento de Durkheim: (a) um 

deslocamento em termos de culto da sociedade para o culto do indivíduo; (b) a qualidade 

sagrada atribuída ao indivíduo, que se torna uma espécie de nova consciência comum dos 

tempos modernos; (c) e o condicionamento da autonomia individual, no sentido da 

individuação, pelo culto ao indivíduo. 

 Ora, são dois os problemas que despontam os quais, aparentemente, a ética 

durkheimiana não é capaz de explicar. Em primeiro lugar, se esse culto ao individuo está em 

consonância com as demandas produzidas pela divisão do trabalho, como explicar os conflitos 

sociais testemunhados à época de Durkheim? Embora reconheça o conflito de classes, 

Durkheim acredita que sua origem não está na divisão funcional ou na ascensão do indivíduo. 

O estado anômico em que se encontra a sociedade moderna, repousa no fato de as funções 

econômicas terem ultrapassado, temporariamente, o processo formador de regras morais 

adequadas aos novos tempos. A ausência de regulação no âmbito da vida econômica é o que 

produz esse tipo de anomalia. Durkheim, porém, é otimista em relação ao futuro. O sociólogo 
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acredita que, à medida que a nova moralidade do indivíduo permear não só a vida econômica, 

mas também as outras esferas da realidade social, as tensões sociais diminuirão. O segundo 

dos problemas mencionados, como chama a atenção Watts Miller (1988), diz respeito à 

dificuldade em aceitar que a sociedade moderna possa democratizar as oportunidades de 

prosperidade e realização pessoal, em consonância com o ideal liberal, quando se consideram 

os interesses conflitantes que despontam com os diversos segmentos profissionais. Este, sem 

dúvida, é um problema espinhoso do qual Durkheim não pode esquivar-se e que exige um 

enfrentamento rápido e preciso. A solução, porém, depende de uma articulação entre as 

dimensões política e moral de sua obra. Em outras palavras, a viabilidade do ideal ético 

defendido por Durkheim está atrelada a um conjunto de arranjos políticos, onde o Estado, as 

corporações profissionais e também o sistema educativo têm um papel fundamental. Se 

algumas das estratégias são expostas em Da Divisão, só mais tarde, na última parte de O 

Suicídio, o autor é capaz de estabelecer as primeiras relações entre o Estado e as corporações 

profissionais, sendo o prefácio à segunda edição Da Divisão a prova do amadurecimento de 

suas posições, e o curso proferido sobre o Socialismo, seguido da obra As Lições, a sua 

definitiva consolidação.      

 

2.5. O papel do Estado e a realização dos direitos individuais 

 

 Toda a discussão promovida por Durkheim em torno do papel do Estado nas sociedades 

modernas está ligada, por um lado, à tentativa de superar as soluções propostas por Comte, 

Hegel e os pensadores utilitaristas e, por outro, à discussão que trava acerca do socialismo, 

cuja influência nos círculos intelectuais franceses intensifica-se durante a segunda metade do 

século XIX. Conquanto a dimensão política seja a parte mais negligenciada pelos 

comentadores de Durkheim (Giddens, 1998), sua teoria do Estado, que compreende a parte 

mais importante de sua sociologia política, conduz a uma explicação mais clara do mal-estar 

moderno.  

 Para se compreender as posições de Durkheim sobre o Estado, cumpre retomar as ideias 

desenvolvidas em suas Lições, onde o referido tema é tratado com maior profundidade. É 

nesse trabalho que o autor dedica-se a investigar a natureza do Estado, clarificando algumas 

de suas afirmações atinentes à política. A parte dedicada à “moral cívica” é onde se encontra 

uma definição de Estado. Partindo da observação de que toda sociedade política baseia-se 
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numa divisão da autoridade, isto é, na oposição entre governados e governantes, e na presença 

de grupos sociais secundários, Durkheim define o Estado como o “órgão pensante” da 

sociedade, cuja função precípua é contribuir para a realização pessoal de seus membros. Para 

tanto, a sociedade deve estar submetida à sua autoridade. É essa autonomia que dá ao Estado a 

capacidade de organizar conscientemente as representações que se encontram difusas na 

sociedade e, ainda que dependa das condições gerais da organização social, não se reduz a 

mimetizá-las, afinal, “quando o Estado pensa e decide, não se deve dizer que é a sociedade 

que pensa e decide por ele, mas que ele pensa e decide pela sociedade” (Durkheim, 2002a: 

69).   

 Como explica Weiss (2008), a capacidade que o Estado tem de retraduzir as 

representações sociais gerais deve-se a sua força deliberativa. É esse distanciamento que lhe 

permite interferir e adaptar os sentimentos coletivos às demandas sociais. Sua função é 

eminentemente moral, de modo que não pode se deixar levar por interesses particulares 

(Ramos Torre, 1999). Com efeito, o Estado se define como “um grupo de funcionários sui 

generis, no seio do qual se elabora representações e volições que envolvem a coletividade”, 

ou seja, “é um órgão especial encarregado de elaborar certas representações que valem para a 

coletividade” (Durkheim, 2002a: 70).  

 Pode-se argumentar que falta a essa definição uma dimensão histórica, visto que o 

sociólogo parecer se referir apenas às estruturas políticas atuais. Todavia, não é isso que de 

fato ocorre. Em consonância com as ideias expostas em Da Divisão, Durkheim aponta o 

caráter autoritário do Estado em épocas remotas, principalmente em sociedades caracterizadas 

por um forte sentimento religioso, onde os interesses de Estado e os interesses religiosos se 

confundem a tal ponto que a separação entre a dimensão pública e a privada simplesmente 

inexiste. Só com a diversificação ocupacional e com a emergência do indivíduo enquanto 

categoria sociológica, essa situação se transforma, pois, o Estado, numa acepção moderna, 

deixa de ser opressor para ser promotor dos direitos individuais.  

 Há, neste ponto, alguns elementos sobrepostos que merecem ser analisados. Nota-se a 

maneira como Durkheim procura superar a solução “mística” oferecida por Hegel, para quem 

o Estado deve perseguir fins superiores aos indivíduos, já que a progressiva valorização da 

pessoa humana colide com o autoritarismo estatal inerente à concepção hegeliana. Mesmo a 

solução de Comte, no sentido de um resgate de fortes laços morais e de um modelo social 

mais ou menos centralizado, também é questionada, afinal, se o indivíduo torna-se o valor 

máximo da moral moderna, cada vez mais deve ter seu raio de ação ampliado. Mas, não é só 



138 

 

contra o holismo de Hegel e Comte que Durkheim se insurge. Ele também dirige suas críticas 

às doutrinas que consideram o indivíduo portador de direitos naturais e inalienáveis. O 

próprio entendimento, de que o individualismo tem sua origem na realidade social, é prova 

disto. Para todos os efeitos, a promoção desses valores humanistas não pode ser abandonada a 

própria sorte. Sua efetivação, segundo Durkheim, depende de um órgão capaz de garantir sua 

legitimidade, escapando tanto ao risco do holismo quanto do atomismo social, a saber, o 

Estado. Como argumenta o autor, “os indivíduos já não estão submetidos a nenhuma outra 

ação coletiva que não a do Estado, uma vez que ele é a única coletividade organizada”, haja 

vista que, “apenas por seu intermédio sentem a sociedade e a dependência em que têm dela” 

(Durkheim, 2000: 510).  

 Contrariamente ao que se possa pensar, essa dependência não tem uma valência 

negativa, pois não há contradição entre o desenvolvimento do Estado e os direitos individuais, 

“uma vez que o indivíduo seria, em certos aspectos, o próprio produto do Estado, pois a 

atividade do Estado seria essencialmente libertadora do indivíduo” (Durkheim, 2002a: 80). 

Ao defender que a expansão de Estado moderno coincide com o individualismo moral, o autor 

está reafirmando seu compromisso com a democracia, tal como a concebe. Aliás, no que se 

refere às formas de organização política do Estado, Durkheim rejeita as classificações 

comumente empregadas que, desde os gregos, passando pelo pensamento político moderno, 

tornam-se quase absolutas. Conforme argumenta em suas Lições, a autêntica democracia 

independe da quantidade de pessoas que participam das atividades do governo, pois, não 

existe sociedade onde todos governem de fato. Com efeito, o Estado só pode se organizar em 

dois planos opostos: (a) como consciência governamental isolada, de extensão mínima; (b) ou 

como consciência dialógica, de extensão máxima, que se aproxima do indivíduo. No primeiro, 

caso tem-se um Estado “não-democrático” e, no segundo, um Estado “democrático”. Na 

medida em que o Estado moderno deixa de ser “uma espécie de ser misterioso, para o qual o 

vulgo não ousava levantar os olhos e que, na maioria das vezes ele só representava sob a 

forma e símbolo religioso” (Durkheim, 2002a: 115), ampliando suas vias de acesso, a 

sociedade passa a se inclinar para um modelo bem mais democrático, onde o indivíduo ganha 

um espaço maior de atuação. Isso, porém, não significa que o Estado tenha se tornado refém 

da sociedade civil, pois, embora seja “um órgão de consciência cujo papel consiste não só em 

sumariar as ideias e opiniões difusas da população em geral”, devendo ser “receptivo às 

concepções dos cidadãos”, cabe-lhe “a responsabilidade de articulá-las clara e racionalmente, 

discernido-lhes as implicações e formulando planos de ação pertinentes” (Giddens, 1978: 43).  
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 Ao Estado, portanto, cabe o importante papel de organizar a vida social, mantendo uma 

estreita comunicação com as ideias da massa da população sem, no entanto, interferir 

diretamente na vida de seus membros ou se deixar levar por interesses particulares. Sua 

legitimidade, como observa Fournier (2007), está assentada na moral coletiva a qual 

representa e, nesse sentido, ele não cumpre uma função integradora, mas apenas deliberativa. 

A manutenção da sociedade é antes resultado do sistema jurídico, cuja origem é o costume, 

não do Estado. É claro, o próprio Estado acompanha as transformações jurídicas e morais, à 

medida que as expressa, mas isso não significa que deva determiná-las. Pelo contrário, o 

Estado aparece como um grupo especial incumbido de “representar essa autoridade”. Volta-

se, assim, ao individualismo tal como Durkheim o concebe. À medida que o indivíduo torna-

se um “domínio sagrado”, um valor absoluto e imprescritível das sociedades modernas, 

cumpre a este “órgão pensante” protegê-lo de tudo que atente contra sua dignidade. Sendo o 

Estado o “cérebro” da sociedade, o único órgão capaz de pensá-la e organizá-la, sem ceder a 

nenhum tipo de interesse que não o da coletividade, então, seu fortalecimento em nada 

prejudica a expansão dos direitos individuais, mas, pelo contrário, ambos aumentam na 

mesma proporção e direção. Afinal, o “culto” ao indivíduo é a expressão das “representações 

coletivas” inerentes à sociedade moderna, às quais o próprio Estado deve atenção. Ele deve 

garantir, por meio de seus aparatos jurídicos, administrativos e morais, o florescimento da 

individualidade. Como uma espécie de ator social, cuja missão é catalisar e viabilizar em 

moldes racionais as crenças dispersas e irrefletidas da coletividade, mantendo, entretanto, um 

distanciamento necessário à consecução de seu trabalho, o Estado está sempre aberto a 

mudanças e, por isso, está longe de ser um a instituição estática.  

 

A tarefa que cabe assim ao Estado é ilimitada. Não se trata simplesmente, para ele, 

de realizar um ideal definido, que mais dia menos dia deverá ser atingido e 

definitivamente. Mas o campo aberto à sua atividade moral é infinito. Não há razão 

para que chegue um momento em que se feche, em que a obra possa ser terminada 

(Durkheim, 2002a: 95-96). 

 

 Para além de um escopo político, o Estado desponta como um órgão promotor de uma 

nova sociabilidade. Afinal, como afirma no pequeno artigo intitulado L´État, resultado de um 

curso ministrado por Durkheim entre os anos de 1900 e 1905 na Universidade de Paris
99

, à 

                                                             
99 O referido artigo, elaborado a partir de notas de aula, é originalmente reescrito por Richard Lenoir e 

publicado na Revue Philosophique, número 148, em 1958. Posteriormente é incluído no terceiro volume dos 

Textes. Les formes sociales et les institutions, organizado  por Victor Karady, publicado em 1975 pela Editions 
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medida que o Estado introduz a reflexão na vida social, esta “tem aí um papel tanto mais 

considerável quanto o Estado encontra-se mais desenvolvido”, e, embora não seja responsável 

por gerar a vida coletiva, a simples presença deste órgão impede que “os móveis diversos que 

podem levar a multidão anônima para direções divergentes” determinem a consciência 

coletiva (Durkheim, 2011: 96-97). Ora, se o Estado moderno, diferentemente das versões 

militares e violentas encarnadas num passado recente, é essencialmente moral, então, as 

relações sociais tendem a se tornar mais justas, inclusive no que se refere aos direitos 

individuais, do que não se depreende que o mesmo deva interferir em esferas que transcendam 

seu raio de ação.  

 Talvez isso explique porque Durkheim refuta as principais teses socialistas. Como é 

sabido, desde que toma contato com a produção dos socialistas reformistas alemães, mas, 

sobretudo, após a conversão de alguns alunos ao marxismo, Durkheim decide encarar o 

fenômeno do socialismo. O curso de preleções sobre as doutrinas socialistas, oferecido pela 

primeira vez em Bordeaux entre os anos 1895-1896, e publicado postumamente sob o título 

Socialismo (1928), resulta dessa ansiedade.
100

 Sendo um fenômeno recente na história, ao 

contrário do comunismo, cuja origem remonta à antiguidade, o socialismo tem, como 

principal vetor, a fusão entre a esfera política e a econômica. Desse modo, a produção deve 

ficar centralizada nas mãos do Estado, órgão incumbido de gerir a economia. Os limites entre 

ambas as esferas não são claros, visto que as funções econômicas estão submetidas aos órgãos 

diretores e conscientes da sociedade com vistas à expansão da produção, e embora esta deva 

ser controlada pelo Estado, o consumo deve ser livre. Durkheim não pode aceitar os 

princípios básicos do socialismo, pois, isso corresponde a aceitar que regulamentações 

puramente econômicas, coordenadas pelo Estado, possam dar fim ao conflito de classes que 

acomete a Europa. Ademais, creditar a este órgão a responsabilidade de administrar a vida 

econômica equivale a esvaziá-lo de sua função política e moral.  

 Obviamente, se o Estado constitui um órgão fundamental na promoção da expansão das 

liberdades individuais, seja em termos políticos ou morais, sozinho, corre sempre o risco de 

                                                                                                                                                                                              
Minuit. Recentemente é traduzido para o português e incluído na coletânea Durkheim: a atualidade de um 

clássico, publicando em 2011 pela Editora UFPR. Vide Referências Bibliográficas.  
100 O crescimento do marxismo na França desperta, no sociólogo, o desejo compreender melhor o 

conjunto dessas doutrinas, inclusive do ponto de vista de seu desenvolvimento histórico. Infelizmente, Durkheim 

não teve tempo suficiente de cumprir as metas que estipula de início. Seus esforços ficam concentrados na 

diferenciação entre “socialismo” e “comunismo” e no pensamento social de Saint-Simon, não avançando muito 

além desse ponto. Seus compromissos com a organização da Revue L´Année Sociologique, que tem seu primeiro 

número publicado em 1896, certamente o impedem de levar à frente seu projeto original, isto é, analisar o 

sistema de pensamento de todos os grandes representantes do socialismo.   
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perder-se em suas funções, sobretudo quando sobrecarregado em face do esfacelamento de 

outros órgãos. Conforme argumenta na parte final de O Suicídio, esse núcleo deliberativo é 

uma das poucas instituições a sobreviver aos efeitos deletérios das revoluções liberais tendo, 

em virtude desse mesmo fato, o seu raio de influência demasiadamente estendido. 

 

Sua tendência, portanto, por força das circunstâncias, foi absorver todas as formas 

de atividade que pudessem apresentar um caráter social, e só permaneceu diante dele 
uma poeira inconsistente de indivíduos. Mas então, por isso mesmo, foi obrigado a 

se encarregar de funções às quais não se adequava e das quais não conseguiu se 

desincumbir eficazmente. Pois freqüentemente se observa que o Estado é tão 

invasivo quanto impotente que se fez muitas vezes, a de que é tão invasivo quanto 

incompetente. Ele faz um esforço doentio para se estender a todos os tipos de coisas 

que lhe escapam ou das quais só pode se apropriar violentando-as. Daí o desperdício 

de forças pela qual é censurado e que, de fato, não corresponde aos resultados 

obtidos. Por outro lado, os indivíduos já não estão submetidos a outra ação coletiva 

que não a do Estado, uma vez que ele é a única coletividade organizada (Durkheim, 

2000b: 509-510). 

 

 Embora tenha se tornado um órgão diferenciado, o Estado acaba por acumular muitas 

funções, em parte porque os outros órgãos enfraquecem ou simplesmente desaparecem. Essa 

hipertrofia, no entanto, torna-o uma “máquina pesada demais”, para que possa “desempenhar 

um papel social, em vez de expressar apenas combinações diversas de interesses particulares” 

(Durkheim, 2000b: 496). Por sua generalidade, este órgão encontra-se muito distante do 

indivíduo, e é esse distanciamento, resultante da própria complexidade inerente às sociedades 

de base cooperativa, o que pode atravancar sua eficácia. Nesse sentido, argumenta Durkheim, 

dois cenários se apresentam. O primeiro diz respeito ao esvaziamento do Estado diante das 

volições particulares. O segundo, por sua vez, corresponde à tirania do Estado contra o 

indivíduo. O autor denomina ambos os casos de “monstruosidade sociológica”.  

 Daí o papel fundamental das corporações-profissionais na intermediação desses dois 

pólos, tal como expõe na parte final de O Suicídio. Dada a primazia das relações econômicas 

no mundo moderno, Durkheim exuma esses órgãos-secundários – suprimidos no período 

imediatamente posterior à revolução –, demonstrando sua importância para a promoção de 

vias de aproximação e de diálogo entre Estado e indivíduo.
101

 Pouco mais tarde, no prefácio 

                                                             
101 Segundo Durkheim, a longevidade dessas corporações, histórica e socialmente comprovadas, indica 

a que necessidades elas correspondem, a saber, a de regular as atividades profissionais. O modo como esses 

órgãos intermediários reorganizam-se ao longo da história, só confirma sua utilidade para a vida social. Tanto na 

antiguidade quanto na idade média eles estão presentes. O desaparecimento desses órgãos na modernidade deve-

se a sua pouca flexibilidade no sentido de acompanhar as mudanças econômicas processadas a partir do século 

XVIII e às reformas políticas desastrosas que acabam por relacioná-los aos regimes depostos. Entretanto, 

sustenta o autor, a remoção das corporações se mostra-se um grande equívoco, pois, muitos dos problemas 
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escrito à segunda edição de Da Divisão, o sociólogo esclarece que funções exercem as 

corporações modernas. Elas estão incumbidas de organizar a vida econômica no contexto da 

vida pública, a partir da criação de regras que se estendem tanto aos empregadores quanto aos 

empregados, visando tirar o indivíduo de seu “isolamento moral”, pois, “Só posso ser livre na 

medida em que outrem é impedido de tirar proveito da sua 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, 2008a: VIII).  Com efeito, esses agrupamentos 

profissionais estão na base da relação entre Estado o indivíduo, fomentando o diálogo e 

reduzindo a distância natural entre eles. Isso, certamente, diminui os riscos acima 

mencionados, a saber, a tirania estatal e a atomização excessiva, pois, na medida em que o 

Estado, órgão deliberativo por excelência, está em comunicação contínua com os órgãos-

secundários, maiores as chances de captar os anseios da massa da população e lhes dar o 

devido direcionamento, sem comprometer sua autonomia.  

 

2.6. As obras tardias e o individualismo  

 

 Há um consenso entre os intérpretes de Durkheim a respeito da direção que seus estudos 

tomam após o ano de 1898. Para a maior parte desses estudiosos, Durkheim passa a focar os 

aspectos simbólicos da vida social, deixando em segundo plano os aspectos morfológicos, aos 

quais havia dedicado grande parte de seus primeiros trabalhos (Timasheff, 1979; Aron, 2003; 

Nisbet, 2003; Parsons, 2010, etc.). Essa avaliação, sem dúvida honesta, caso se considere o 

papel de destaque que o tema das ideias passa a ter nas discussões promovidas pelo sociólogo 

francês, é resultado de seu crescente interesse pelas representações coletivas e, pouco mais 

tarde, pelo tema da religião.   

 Já, em seu artigo Representações Durkheim, ao comparar sociologia e psicologia, sugere 

uma nova perspectiva de análise centrada numa concepção idealista do grupo social, onde 

especula sobre a origem social dos valores e da moral. De fato, na contramão das teses que 

compreendem a memória como algo idêntico ao seu substrato biológico, reduzindo a vida 

psíquica ao agenciamento dos estímulos cerebrais, Durkheim argumenta que a vida psíquica 

constitui um conjunto de representações inconscientes e independentes dos centros nervosos. 

                                                                                                                                                                                              
inerentes à organização econômica no mundo moderno  devem-se a sua ausência. O Estado não pode substituir a 

antiga disciplina corporativa que, longe de ser inútil, tem importância fundamental numa sociedade marcada por 

uma vida econômica tão ativa e plural.  
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Segundo o autor, as representações são realidades sui generis que, mesmo mantendo laços 

estreitos com seu substrato biológico, combinam-se entre si e dão origem a novas realidades. 

Numa linguagem estritamente sociológica, é como se as representações coletivas fossem 

realidades parcialmente autônomas, capazes de se atrair, de se repelir e de formar sínteses, 

isto é, novas representações, cuja origem não está diretamente vinculada ao substrato material 

da sociedade. Elas são o conteúdo conceitual interno da sociedade, isto é, a maneira como a 

sociedade expressa conceitualmente os objetos da experiência.  

 A ulterior aproximação do universo religioso, evidenciado em As Formas, e o modo 

como passa a utilizar a noção de sagrado, sobreposto ao real, demonstra o quanto o sociólogo 

francês está preocupado com a questão das realidades simbólicas que ultrapassam o mundo 

imediato. Por isso, sua ênfase na ideia de que a consciência coletiva não deve ser entendida 

como mero epifenômeno da base morfológica, pois isto é o mesmo que diminuir a sociedade, 

vendo-a apenas como um corpo organizado em vista de determinadas funções vitais. Nesse 

corpo há uma alma, um conjunto de ideais coletivos que, embora ligado à base material da 

sociedade, dispõe de uma eficácia concreta que a transcende, afinal, “uma sociedade não pode 

criar-se nem recriar-se sem criar, ao mesmo tempo, alguma coisa de ideal” (Durkheim, 1989: 

500).  

 No caso específico da sociedade moderna, esse ideal está relacionado ao indivíduo, que 

se torna o próprio objeto de culto. O caráter sagrado que lhe é socialmente imputado, coloca-o 

acima de qualquer coisa que transgrida a dignidade humana. A personalidade humana é base 

para um novo imperativo social, no qual a liberdade é sua mais veemente consequência. 

Entretanto, há uma força por trás dessa nova moralidade, responsável inclusive por nutri-la 

em termos de autoridade. Nesse sentido, é preciso que esta energia seja uma realidade 

superior ao próprio indivíduo, pois só assim este poderá nela se abrigar e, assim, fugir da 

dependência das forças físicas. Ora, que força pode ser essa além da força coletiva?  

 Se o homem torna-se um ser sagrado, um valor, a um só tempo, respeitado e desejado, 

conforme argumenta em Determinações, então, é preciso que uma pessoa moral 

qualitativamente distinta das pessoas individuais que compreende, e de cuja síntese resulta, o 

tenha engendrado. Se a divindade não é mais do que a sociedade transfigurada, pensada 

simbolicamente, então, conclui Durkheim, é esta a fonte da qual emana a dimensão sagrada 

do indivíduo.  

 Pode-se estranhar que numa sociedade marcada pelo avanço da razão, ainda haja lugar 

para as tradições religiosas, como a noção de culto ao indivíduo parece sugerir. Mas, como 
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salienta Durkheim em A Educação Moral, moral e religião estiveram, por muitos séculos, 

imbricadas e isso, certamente, é um fator complicador quanto a tentativa de dissociá-las. 

Como afirma certa feita, “há algo de eterno na religião”. O invólucro sagrado de que se 

revestem os valores engendrados pela sociedade moderna, tem sua origem na religião, e esses 

elementos religiosos não podem ser facilmente superados, conquanto as ciências e a razão 

tenham conquistado um espaço impensável nas sociedades primitivas.
102

 A laicização que se 

segue ao advento da modernidade ameniza o peso outrora exercido pela tradição, mas não é 

capaz de ultrapassá-la completamente. Aliás, em As Formas, o sociólogo aponta a força ativa 

e transformadora das ideias, bem como a relação existente entre estas e o universo religioso. 

Os momentos de efervescência política, tal como aquele que marca a Revolução Francesa, 

validam essa afirmação, à medida que contêm a potencialidade para engendrar uma nova 

ordem moral similar àquela das cerimônias religiosas.  

 Para além da discussão sobre o que determina o que – se a base morfológica determina o 

conjunto de valores ou o contrário –, o fato é que é difícil precisar a origem do individualismo 

moral. Isso porque, se a sociedade moderna passa por transformações estruturais profundas, 

também é verdade que novos valores sociais surgem dos momentos turbulentos que se 

seguem no campo político. Talvez não seja absurdo afirmar que o culto ao indivíduo tenha 

raízes em ambas, pois, para que o indivíduo tenha se tornado um valor inconteste foi preciso 

que em algum momento a sociedade fomentasse a individuação. Por outro lado, a divisão do 

trabalho, e a decorrente ampliação das possibilidades de realização pessoal, por si só não 

explicam porque o indivíduo adquire uma dimensão sagrada. Qualquer uma das posições 

assumidas, entretanto, resvala no mesmo pressuposto, a saber: o indivíduo é um produto da 

sociedade.  

 Esse fato rende sérias críticas à Durkheim. Para muitos de seus intérpretes, a exemplo de 

Silva (2001), Ortiz (2002) e Nisbet (2003) etc., ainda que a liberdade individual seja um valor 

indiscutível para o pensamento durkheimiano, sendo a sociedade o fulcro de sua preocupação, 

o indivíduo fica nele diluído, seja como categoria política ou sociológica. Nesse sentido, 

Durkheim está em oposição ao espírito das luzes, mais precisamente em relação à ideia 

segundo a qual o homem é o centro de um projeto de emancipação.  

                                                             
102 A expansão científica no mundo moderno, não permite pensar a ciência como mera sucedânea da 

religião. Há uma evidente tensão entre esses dois tipos de conhecimento. O que Durkheim afirma é que, se a 

religião é de fato uma realidade, a ciência então não pode negá-la. Ademais, a religião é ação, um meio de fazer 

os homens viverem juntos, coisa que a ciência está distante de conseguir, pois ela exprime vida, mas não cria 

vida (Durkheim, 1989: 508). 



145 

 

 Mas, o argumento precedente, acredita-se, não é de todo coerente. Primeiramente, ainda 

que para Durkheim o indivíduo tenha sua existência atrelada aos processos sociais, que a 

sociedade seja a fonte de toda a individualidade, disso não se depreende que autor confira ao 

indivíduo uma condição secundária ou menor. Ora, a emergência do individualismo moral é a 

prova maior de que o homem é a coisa mais importante que existe nas modernas formas de 

organização social. Qualquer coisa que impeça sua realização pessoal ou atente contra sua 

liberdade, torna-se alvo de repulsa. Um segundo ponto a ser destacado diz respeito à tese 

segundo a qual a sociologia durkheimiana está na contramão dos princípios iluministas. É 

certo afirmar que Durkheim afasta-se da ideia de que o indivíduo, elemento basilar de 

qualquer organização social, tudo pode, mas daí a afirmar que o autor está em oposição aos 

valores iluministas é um exagero. Isso porque o individualismo moral é a tradução mais fiel 

desses ideais, como atesta a influência, acima descrita, de Kant e Rousseau sobre o 

pensamento de Durkheim.   

 Seu último trabalho, Sociologia e Pragmatismo, resultado de um curso realizado entre 

os anos de 1913 e 1914, dá a dimensão exata da importância que o indivíduo adquire em sua 

teoria sociológica.
103

 Elaborado pouco tempo depois da publicação de As Formas, onde 

Durkheim formula uma teoria sociológica acerca do conhecimento baseada na noção de 

representação coletiva, o referido trabalho passa em análise alguns dos problemas que 

marcam a filosofia do século XIX, em especial a noção de verdade, a partir de um exame 

minucioso do pragmatismo norte-americano. O interesse pelo tema, enunciado na última parte 

de As Formas, passa a ocupar a atenção do mestre francês. O esforço do autor em alinhar seu 

representacionismo à longa tradição racionalista francesa, certamente o coloca em contraste 

com alguns dos princípios do pragmatismo, embora também seja verdade que, muitos destes, 

tenham sido aceitos por ele.   

 Grosso modo, na ótica durkheimina, as principais contribuições dos pragmatistas 

repousam na crítica radical ao “cientificismo” e ao “culto à verdade”, sobretudo a hipótese 

platônica, levada a cabo ulteriormente por Descartes e Kant, a respeito da existência de 

julgamentos universais e necessários. Em outros termos, os pragmatistas questionam a 

necessidade de um fundamento epistemológico absoluto no tocante à verdade.  

                                                             
103 Este trabalho, composto de 20 lições, só é publicado tardiamente, em 1955, sob a coordenação de um 

de seus discípulos, Armand Cuvallier, e reeditado bem mais tarde, em 1981, tendo como referência as anotações 

de alguns estudantes que acompanham o referido curso, haja vista que os manuscritos originais de Durkheim 

desaparecem durante a Primeira Guerra Mundial e, até hoje, ainda não foram encontrados.  
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 Ora, não se pode perder de vista que tanto o cientificismo, quanto o racionalismo, estão 

na base da teoria sociológica de Durkheim, e que a negação, principalmente do racionalismo, 

cuja influência na França é conhecida, corresponde à subversão de toda a cultura daquele país. 

Assim, o interesse de Durkheim pelo tema do pragmatismo liga-se à tentativa de renovar o 

racionalismo francês, à luz das contribuições do pragmatismo, mantendo viva certa tradição 

nacional.  

 Além de tratar das origens da filosofia pragmática, nesse curso Durkheim analisa de 

passagem os trabalhos de Friedrich Nietzsche, Charles Sanders Peirce, John Dewey, Friedrich 

Schiller, antes de acentuar o pragmatismo individualista de Willian James, considerado pelo 

sociólogo o principal expoente dessa corrente e a quem se opõe com veemência.  

 Constituído a partir da obra pioneira de Peirce, o pragmatismo norte-americano desde o 

início opõe-se ao realismo metafísico e às suas variantes conceitualistas e nominalistas, cuja 

presença na tradição filosófica ocidental sempre é muito forte.  A crítica dos pragmatistas 

tanto ao empirismo, quanto ao racionalismo, assenta-se na tese de que a verdade não é uma 

realidade dada fora do indivíduo, seja na forma de sensibilidade ou de conceito absoluto, mas 

antes uma experiência que envolve sujeito e objeto, o que implica o papel ativo do espírito na 

elaboração da verdade. Isto certamente estabelece um vínculo indissociável entre pensamento 

e vida e, nesse sentido, para os representantes dessa corrente, a verdade define-se como uma 

adequação entre pensamento e mundo. Uma ideia é verdadeira quando corresponde bem ao 

objeto que representa. A verdade não está dada no espírito ou nas próprias coisas, como 

querem respectivamente idealistas e empiristas, pois não é um dado divorciado da vida. A 

verdade é fruto da ação humana.  

 Conquanto Durkheim endosse boa parte das críticas formuladas pelos pragmatistas, não 

aceita a solução nominalista proposta por James, segundo a qual a experiência tem como 

objetivo unicamente a satisfação dos interesses individuais, sobretudo a ideia de que cada 

indivíduo tem o direito de pensar arbitrariamente como bem quiser. Isso corresponde a lançar 

a verdade numa “anarquia intelectual”, o que concorre para destruir as bases do racionalismo 

francês.   

 Cumpre lembrar que na conclusão de As Formas, mais precisamente na terceira seção, 

quando discute a noção de “conceitos”, Durkheim defende que as noções fundamentais em 

que se baseiam a experiência têm origem religiosa, isto é, emergem da vida coletiva e 

atendem a determinadas necessidades sociais. Em oposição ao intelectualismo subjetivista de 

James, Durkheim ensaia uma aproximação com o pragmatismo social de Peirce, ao defender 
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que a matéria do pensamento lógico é feita de conceitos, e que estes, resultantes da 

associação, opõem-se às representações sensíveis individuais. Os conceitos expressam a 

maneira como a sociedade representa os objetos da experiência, e todas as vezes que um 

conceito muda, não é porque está em sua natureza mudar, mas porque se descobre nele 

alguma incoerência que merece ser corrigida. Desse modo, se um conceito torna-se inútil, 

“nós” o mudamos. É por isso que, segundo Durkheim, a perspectiva psicológica de James não 

pode dar conta dos conceitos como representações estabelecidas coletivamente.  

 Já em As Formas, o sociólogo afirma que esses conceitos expressam uma dada 

realidade, e, por suposto, apresentam todas as garantias da objetividade na medida em que são 

produtos da vida coletiva – embora o autor alerte para o fato de que estes conceitos devem 

estar em harmonia com outras crenças e opiniões, caso contrário os espíritos lhe serão 

impenetráveis. Pouco mais tarde, em suas lições sobre o pragmatismo, volta a argumentar 

que, “Definitivamente, é o pensamento que cria o real, e o papel eminente das representações 

coletivas é o de construir essa realidade superior que é a própria sociedade” (Durkheim, 2004: 

188). Mais precisamente na décima oitava lição, o autor aproxima-se do pragmatismo social 

ao afirmar que, “Toda representação coletiva deve servir, sobre o plano prático, aos 

indivíduos, ou seja, ela deve suscitar atos que sejam ajustados às coisas, às realidades 

correspondentes” (Durkheim, 2004:190-191). Em suma, se Durkheim entende a verdade 

como uma experiência, em consonância com certos argumentos da filosofia pragmática, por 

outro lado, na contramão da vertente nominalista, defende que a mediação entre sujeito e 

objeto se realiza por meio das “representações coletivas”. 

 Ao contrário do que se possa pensar, o modelo proposto por Durkheim em nada 

desqualifica o indivíduo. Nele, o indivíduo é visto com um agente ativo, pois qualquer 

mudança sofrida por esses conceitos passa necessariamente por ele. Longe ser uma partícula 

passiva, o indivíduo está na gênese das categorias sociais, dando origem a seu próprio 

movimento. Ainda que a sociedade continue a ser uma entidade preeminente no pensamento 

durkheimiano, o indivíduo parece, agora, interagir com ela mais intensamente, podendo 

inclusive, em conjunção com outros indivíduos, modificar um dado conteúdo, quando este 

deixa de atender às necessidades coletivas.  Isso fica claro na discussão que Durkheim 

promove acerca da relação entre mitologia e ciência.  

 Porém, antes de se analisar essa “guinada”, cumpre lembrar que o autor define as 

verdades mitológicas como um “corpo de proposições aceitas sem controle”, geradas pelas 

representações coletivas e que, mesmo sendo deturpadas em relação às coisas, “são 
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verdadeiras em relação ao sujeito que as pensa”. Desse modo, as verdades mitológicas “não 

estão separadas do real”, pois, “é necessário que exista uma realidade da qual essas 

representações mitológicas sejam a expressão”. Nesse sentido, “as forças que as religiões e os 

mitos acreditam reconhecer nelas mesmas, não são puras ideias fantasmagóricas: são forças 

de origem coletiva”.
104

 Já, as verdades científicas, sempre submetidas a algum tipo de 

verificação ou demonstração, “expressam o mundo tal como ele é”. Elas apresentam todas as 

características necessárias, para se tornarem representações coletivas e reforçar a consciência 

social. Embora ambos os tipos de verdade dirijam-se à realidade social a ciência, segundo 

Durkheim, a descreve com maior precisão quando comparada à mitologia, pois esta ainda está 

baseada em elementos afetivos que distorcem a interpretação do real.
105

 O fato de ter 

escapado gradualmente às contingências da afetividade, faz da ciência um tipo de 

conhecimento menos suscetível a distorções, deixando cada vez mais o lugar livre ao 

pensamento reflexivo dos indivíduos.  

 Feita esta observação, pode-se agora levar a cabo nossa proposta inicial, a saber, 

verificar de que forma o autor francês reconhece a autonomia do indivíduo. Como ressaltado, 

Durkheim entende que a relação entre sujeito e objeto é mediada pelas representações sociais. 

A maneira como se interpreta o mundo, a realidade, depende de um esquema conceitual que 

tem sua origem não na individualidade, mas antes na associação. Este esquema, por sua vez, 

corresponde, mais ou menos fielmente, a uma realidade dada que também independe dos 

indivíduos isoladamente, que é a sociedade. Ora, quando se analisa a questão da verdade, que 

numa leitura tradicional caracteriza-se pela impessoalidade, uma dúvida desponta. Nas 

sociedades segmentadas, onde as verdades mitológicas, munidas de certa homogeneidade, 

impõem-se aos indivíduos com toda sua força, vige um “conformismo”, isto é, uma 

interpretação coesa do mundo. Qual o destino da verdade numa sociedade marcada pela 

diferenciação? Será o relativismo inevitável? Mas, nesse caso, como continuar sustentado 

uma perspectiva universalista?  

                                                             
104 É interessante notar que Durkheim retoma uma das ideias enunciadas em As Formas, a saber, a de 

que as representações mitológicas têm sua origem na vida coletiva. Como demonstra o trecho a seguir: “Essa 

realidade que as mitologias representaram sob as mais variadas formas, mas que é a causa objetiva, universal e 

eterna dessas sensações sui generis, da qual é feita a experiência religiosa, é a sociedade” (Durkheim, 1996: 

460). 
105 Já, no célebre texto Algumas Formas Primitivas de Classificação, Durkheim e Mauss argumentam 

que as representações dos povos primitivos estão atravessadas por elementos afetivos, “algo essencial, impreciso 

e inconsistente” que distorce o real e faz com que um simples objeto de conhecimento adquira uma carga 

sentimental para o indivíduo.  Vide Referências Bibliográficas.  
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 Durkheim procura superar este problema ao conciliar seu racionalismo e seu 

naturalismo com o movimento de diferenciação que atravessa a modernidade, demonstrando 

que as verdades científicas, que não deixam de ser representações coletivas, portanto, 

esquemas conceituais, não se opõem à individuação, e nem sequer esbarram num relativismo 

analítico, pois sempre há a possibilidade de se analisar uma mesma fração da realidade de 

diferentes formas. Embora as ideias científicas contribuam para reforçar a consciência social,  

assim como as ideias mitológicas, não resultam, contudo, na supressão da individualidade. 

Aliás, é esta certamente a maior diferença entre elas.
106

 A ciência, além de ser um modelo 

mais eficaz, à medida que retraduz com maior exatidão a realidade, não suprime a autonomia 

individual. A diversidade e a complexidade dos objetos, que servem à ciência, levam a 

diversificação dos espíritos, que não sendo aptos a estudar as mesmas coisas, acabam 

compartilhando as questões das quais se ocupam, dando margem a uma pluralidade de 

atitudes mentais justificadas. Sendo o real inesgotável, não só em sua totalidade, mas também 

em suas partes constituintes, há sempre espaço para as interpretações. Como enfatiza o autor, 

“Cada um deve poder admitir que o outro percebe um aspecto da realidade, que ele próprio 

deixara escapar, mas que é tão real e tão verdadeiro quanto os aspectos aos quais ele dera 

preferência” (Durkheim, 2004: 201). Desse modo, a verdade nas sociedades altamente 

diversificadas não é estática mas, pelo contrário, é dinâmica. Mais do que um mero 

pleonasmo do real, uma simples cópia, ela acrescenta algo novo e, portanto, é sempre parcial, 

embora se reúna na consciência comum, e ali encontre seus limites e seus complementos 

necessários. Ao contrário do que ocorre nas sociedades simples, onde predominam as 

verdades mitológicas, nas sociedades complexas a consciência individual não é suprimida ou 

esmagada pelas representações científicas.
107

 As ideias científicas estão sempre abertas às 

contribuições individuais, desde que estas estejam assentadas em bases racionais. A 

                                                             
106 Durkheim, como se pode perceber, mantém-se fiel à concepção de progresso, inicialmente 

apresentada em Da Divisão. O modo como o autor define a verdade mitológica e a verdade científica está 

diretamente ligada ao seu entendimento a respeito da passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade 

orgânica. Nesse sentido, as representações míticas possuem uma aderência maior às sociedades onde predomina 

a solidariedade mecânica, ao contrário das representações científicas, cuja identificação é maior com as 

sociedades de solidariedade orgânica. Isso, porém, não significa que entre esses diferentes tipos de verdade e de 

solidariedade exista uma oposição absoluta.  
 107 O primado das verdades científicas nas sociedades modernas não impede o trânsito de verdades de 

origem mítico-religiosa. Durkheim não defende uma descontinuidade absoluta entre esses dois tipos de verdade. 

Como faz questão de ressaltar, muitas das fórmulas que hoje se nos apresentam como não-religiosas têm, na 

verdade, sua origem na religião. Assim, noções como as de democracia, progresso, luta de classes, etc., embora 

tenham uma aparência laica, ainda contém traços religiosos. Como esclarece o autor no trecho a seguir: “Na vida 

social, há, e sempre haverá, espaço para uma fórmula de verdade que se expressará talvez sob uma forma 

bastante laica, mas que terá, apesar de tudo, um fundamento mitológico religioso. Em toda a sociedade, haverá, 

ainda por muito tempo, duas tendências: uma em direção à verdade objetiva e científica; outra em direção à 

verdade percebida de dentro, à verdade mitológica” (Durkheim, 2004: 198). 
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diversidade de opiniões que daí se depreende é um reflexo da complexidade do real, e só 

ratifica a necessidade de uma participação cada vez mais intensa dos indivíduos em termos 

intelectuais. Com efeito, longe de ser um fator de anarquia, como poderia ter sido sob o reino 

da verdade mitológica, o individualismo intelectual constitui um fator indispensável para o 

estabelecimento da verdade científica vista, nesta perspectiva, como uma construção coletiva, 

da qual o indivíduo participa ativamente. Isso explica porque, para alguns autores como Stone 

(1967) e Collins (2009), Durkheim, a partir de As Formas, lança-se em direção ao 

“interacionismo simbólico”.  

 A partir do exposto, cabe perguntar: É possível pensar na inexistência de espaço para a 

originalidade individual em Durkheim? Os temas da liberdade e do sentido da ação, alvos 

freqüentes dos críticos, não estão dados, ainda que de maneira implícita, em sua sociologia? 

Individualismo e sociologismo não se revelam como uma antinomia aparente, à medida que a 

sociedade ruma para a realização de ambos? E, se isto é verdade, que tipo de educação pode 

assegurar a formação de indivíduos, concomitantemente, autônomos e conscientes de sua 

responsabilidade social? 
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CAPÍTULO 3 

UMA NAÇÃO EM CONSTRUÇÃO:  

A EDUCAÇÃO MORAL E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO 

 

“A ignorância é o destino do escravo e do selvagem. A instrução 

proporciona dignidade ao homem; e o escravo, então, logo se dá 

conta de que não nasceu para a servidão.” 

 

       (Denis Diderot)  

 

“Charles Péguy, nascido em 1873, filho de uma pobre viúva que 

ganhava a vida consertando cadeiras, iria tornar-se um dos poetas 

nacionais de França. Pouco antes de morrer, nas primeiras semanas 
da guerra de 1914, declarou que o mundo tinha mudado mais desde o 

tempo que ia à escola, na década de 1880, que desde os romanos. 

Péguy é um bom exemplo do conhecido fenômeno de ascensão social 

através da educação.” 

(Eugen Weber) 

 

 O presente capítulo, o último que compõe este trabalho, pretende analisar, por um lado, 

as reformas do sistema educacional, levadas a cabo pelos republicanos durante a segunda 

metade do século XIX na França e, por outro, a relação entre o referido projeto pedagógico e 

as ideias pedagógicas de Durkheim. Com efeito, intenta-se verificar em que medida o autor de 

A Educação Moral influi sobre os pressupostos que orientam a política educacional da 

Terceira República Francesa. Mas, além disso, há um segundo objetivo, cuja importância para 

a conclusão deste trabalho é indubitável. Trata-se de demonstrar, por meio da revisão de suas 

ideias pedagógicas, em especial por sua concepção de educação moral, a possibilidade de 

articular “sociologismo” e “individualismo”, sem qualquer prejuízo, seja de sua teoria 

sociológica, seja do projeto de nação que começa a se erigir e do qual o autor francês, mais do 

que um entusiasta, é um defensor. Na contramão de alguns de seus críticos, sustenta-se a tese 

de que as formulações pedagógicas de Durkheim em nada atentam contra a autonomia do 

indivíduo, mas, pelo contrário, constituem uma defesa da liberdade e da individualidade, 

especialmente quando as suas concepções morais são analisadas à luz da perspectiva 

evolutiva que permeia toda sua obra. Conquanto, para este sociólogo, a noção de 

“coletividade” seja o suporte no qual se assentam os valores republicanos, o indivíduo 

moderno, tal como Durkheim o concebe, não prescinde da autonomia mas, inversamente, tem 
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na livre consciência a sua característica mais marcante, e mesmo necessária ao modo como a 

vida coletiva se desenvolve nas sociedades modernas.  

 

3.1. A França republicana: um projeto racional de nação 

 

 Durkheim ainda é a um calouro da École Normale quando, em junho de 1879, Jules 

Ferry, um dos políticos mais influentes da Terceira República Francesa, num pronunciamento 

à Câmara dos Deputados, faz a seguinte observação em relação ao tema da escola primária:  

 

De um lado, teremos o instituto dos jesuítas para uso e desfrute dos amigos do 
Antigo Regime, mas não nos deveríamos surpreender de ver surgir, do outro lado, 

em Paris, ou em algumas grandes cidades, outras escolas profissionais, talvez, ou 

escolas de aprendizagem, nas quais os vencidos das últimas discórdias terão o pleno 

direito de fazer instruir seus próprios filhos, não amoldando-se no ideal que remonta 

de antes de 1789, mas a um ideal tomado de tempos mais modernos como, por 

exemplo, dessa época violenta e sinistra que vai de 18 de março a 24 de maio de 

1871 (Ferry apud Borrel, 1989:165). 

 

 O discurso de Ferry, que antecipa os decretos de criação da escola laica, promulgados 

em maio do ano seguinte, dirige-se às divisões em torno do sistema educacional francês. Os 

jesuítas, representantes da velha ordem social, vêem-se acuados diante das investidas 

republicanas em matéria de educação, e insistem na possibilidade de continuar a manter sua 

influência, há séculos conhecida, sobre as escolas primárias. Os comunards, cujos 

acontecimentos políticos da última década só fazem acirrar os ânimos e alimentar suas 

reivindicações, também vislumbram maior autonomia, para organizar o ensino elementar e o 

profissional, visando educar seus filhos de acordo com os ideais políticos das comunas. Nada 

disso, porém, mostra-se capaz de fazer retroceder a bandeira em torno de um sistema nacional 

de ensino, empunhada de modo tão enfático pelos republicanos. O motivo disso é simples: as 

conturbações políticas e sociais, pelas quais passa o país desde o final da primeira metade do 

século XIX, sendo a ultrajante derrota frente aos alemães a mais emblemática deste difícil 

período. Ferry está convencido do atraso das instituições republicanas francesas, quando 

comparadas às instituições germânicas. Sabe que as divisões políticas internas, bem como a 

diversidade cultural em terras francesas, atrapalham o projeto de nação propugnado pelos 

republicanos. Em contrapartida, envida esforços no sentido de superar essas diferenças e, na 

esteira dos iluministas, a exemplo de Diderot, segundo o qual a educação significa um 
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instrumento de libertação intelectual, ou mesmo Condorcet, para quem a ignorância do povo é 

um impeditivo ao desfrute dos direitos previstos pela Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, defende ardorosamente um sistema de ensino universal, laico, gratuito e 

obrigatório.  

 Tentando escapar às armadilhas do particularismo estreito, seja aquele representado pela 

velha ordem social, do qual os jesuítas são os maiores representantes, seja o das comunas que, 

até 1860, lutam para criar suas próprias escolas, os republicanos, aglomerados em torno de 

Ferry, insistem na necessidade de um sistema de educação nacional, supervisionado pelo 

Estado, o único juiz capaz de garantir a toda a juventude do país, sem incorrer em 

representações parciais e tendenciosas, uma educação verdadeiramente nacional, patriótica e 

cívica. 

  De fato, a tentativa de modificar a instrução pública na França vem de longa data. 

Como demonstra Werebe (2004), as discussões acerca do laicismo e da emancipação da 

sociedade em relação ao domínio religioso arrastam-se desde 1789.
108

 A constituição de 1791, 

responsável por estabelecer a liberdade de culto, retirar o controle dos registros de nascimento 

e de óbito das mãos da igreja, bem como os hospitais e os cemitérios, além de instituir o 

casamento civil, também prevê transformações na organização do ensino francês. Entretanto, 

no campo da História, no que há de mais real e concreto, o ritmo nem sempre é tão alucinante 

quanto aquele que é apresentado nos livros. A influência religiosa estende-se por décadas, 

antes que os republicanos possam de fato proclamar a independência do poder público o que 

só ocorre no final do século XIX.
109

   

 Como salienta Borrell (2000), é difícil, sobretudo para aqueles que passaram muitos 

anos dentro da escola, pensar que esta instituição, tal como está atualmente organizada, é uma 

invenção recente no curso histórico. Porém, mais difícil ainda é desvincular “escola” e 

“educação”, frequentemente tomadas como sinônimos. O próprio Borrell alerta também para 

                                                             
108 É interessante notar que o tema da educação já consiste uma das principais preocupações iluministas.  

Basta lembrar que pouco tempo depois da tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, data oficial do triunfo da 

Revolução Francesa, a Assembleia Nacional, investida de poderes constituintes, recebe um projeto de 
organização geral da instrução pública elaborado pelo Marquês de Condorcet, deputado pela cidade de Paris. Seu 

projeto, apresentado na ocasião, é  uma tradução para o campo educacional dos ideais iluministas que norteiam o 

processo de revolução. Embora não tenha sido aprovado, o referido projeto sintetiza os anseios acerca de um 

modelo social democrático.  
109 Segundo Eby (1978), a influência católica na educação perdura durante décadas. O autor argumenta 

que, após os eventos de 1789, os colégios vinculados às ordens religiosas católicas são arrasados e substituídos 

por escolas secundárias submetidas ao Estado, os liceus, e por escolas primárias, sob os cuidados das comunas. 

Contudo, com a restauração da monarquia em 1815, os católicos restabelecem seus privilégios tradicionais e, 

pelo menos até 1870, quando a república efetiva-se, sua influência não cessa.  
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o fato de que muitos projetos sobre o estabelecimento da escola primária são apresentados 

logo após a Revolução Francesa, numa época em que a filosofia da luzes e o analfabetismo 

correm paralelamente. Porém, na visão deste autor de orientação marcadamente marxista, 

essas tentativas de ampliação do ensino elementar reduzem-se, desde suas origens, a uma 

estratégia sutil de dominação. A escola é entendida como uma espécie de “dique de 

contenção”, cujo principal propósito é estancar as vozes dissidentes, sobretudo aquelas que 

ecoam dos guetos, das famílias mais simples, da classe trabalhadora de um modo geral, além 

de reproduzir a ideologia burguesa. Segundo o autor, o discurso republicano em torno da ideia 

de que educar é “libertar” – em contraposição à ideia, tão difundida entre os representantes do 

antigo regime, segundo a qual educar é “corrigir” – constitui apenas um “disfarce”, uma 

forma de continuar oprimindo os trabalhadores e seus filhos sem qualquer remorso, ainda que 

numa nova roupagem, calcada numa noção importada da esfera da política e da moral, a 

saber, a noção de liberdade.  

 É preciso, contudo, alertar que esta não é uma interpretação unânime. Como apontam 

alguns trabalhos, a exemplo do realizado por Weber (1988) e Schnerb (1996), o advento da 

escola republicana não se reduz a luta entre o capital e o trabalho, pois, entre estes pólos 

extremos existe uma série de nuances. Em outras palavras, o processo que origina a escola 

pública, gratuita, obrigatória na França, não deve ser tomado como uma mera substituição de 

uma elite católica e conservadora por outra burguesa e liberal, como parece sugerir Borrell. O 

argumento, segundo o qual a exclusão de parte das crianças do ambiente escolar – os filhos 

dos pobres –, que caracteriza o modelo monárquico dá, gradativamente, lugar a um novo 

modelo baseado numa escola supostamente democrática, porém, com níveis de ensino 

distintos, reforçando igualmente as diferenças sociais, não é suficiente para se compreender 

todas as questões que estão em jogo nesse momento. 

 Mais do que mera “substituição” de grupos políticos, preocupados em submeter o 

proletariado – como quer fazer crer a “teoria conspiratória” apresentada por Borrell –, o 

embate entre os representantes da igreja e os republicanos gravita em torno de um bem maior: 

a própria definição de país. Como observa Ortiz (2002), o projeto republicano visa atingir e 

integrar todas as classes sociais da nação sendo, para tanto, o ensino primário um ponto 

fundamental deste processo. Não é demais recordar que, antes de 1880, a maior parte da 

população é completamente analfabeta. Essa desvantagem fica nítida, inclusive para o 

analfabeto, pois este sempre está à mercê dos outros. O simples fato de não poder escrever ou 

ler uma carta carreia uma série de dificuldades.   
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Estranhos podiam ficar sabendo de segredos: o registro de empréstimo, os detalhes 

de testamentos, a situação financeira de cada um. Arrendatários e meeiros 
encontravam dificuldades para confirmar contas ou acordos. Testamentos, contratos, 

comprovantes de venda, boletins eleitorais não podiam ser verificados, nem os 

formulários de expedição preenchidos (Weber, 1988: 101). 

 

 É verdade que algumas décadas antes, mais precisamente em 1833, uma lei referente à 

escola primária, conhecida como lei Guizot, é promulgada, com vistas a enfrentar o problema, 

não só do analfabetismo, mas também do caráter eminentemente elitista que caracteriza, até 

então, o ensino oferecido pelas escolas religiosas.
110

 Todavia, naquele momento, a influência 

exercida pelas congregações religiosas prossegue, e só algumas décadas mais tarde, 

exatamente com Ferry, será definitivamente superada.  

 Na década de 1880, quando são promulgados os primeiros decretos em vistas da criação 

da escola laica, Ferry tem em mente um sistema nacional de educação popular, fomentando 

amplo debate público acerca do tema, e desencadeando o ódio de muitos de seus opositores 

(Lukes, 1984: 48-49).
111

 Quando as crianças, mais precisamente as menores de treze anos de 

idade, parcela ativa da classe trabalhadora, são definitivamente libertadas do ambiente fabril 

por meio de um decreto em 1892, a escola primária já é uma realidade na França. Ainda 

assim, a laicização do ensino ocorre gradualmente. Só em 1886, os crucifixos são 

definitivamente retirados das salas de aula e os professores tornam-se leigos, embora, fora da 

escola, tenham o direito de pertencer a qualquer associação política ou religiosa, bem como o 

de aproveitar as suas horas de lazer segundo seus interesses pessoais. Em contrapartida, as 

instruções ministeriais recomendam aos professores que tratem, com o devido respeito, as 

questões concernentes à religião, quando são levadas às aulas, conquanto toda propaganda de 

ordem política ou religiosa fique proibida no interior da escola. Este processo, porém, só é 

concluído em 1905, quando a lei de separação entre Estado e Igreja é aprovada.
112

 Mas, de 

                                                             
110  Em 1832, Guizot, ministro da educação, envia Victor Cousin, professor emérito da Sorbonne e 

membro do Conselho de Estado da Instrução Pública, em comissão à Prussia. O propósito é analisar o sistema de 

ensino local e produzir um relatório, com vistas a orientar a organização das escolas primárias na França. O 

resultado pôde ser avistado pouco tempo depois, mais precisamente em 1833, quando, após a aprovação do 
Parlamento, torna-se obrigatória uma escola elementar em cada comuna, inspecionada pelo Estado. O ensino 

religioso fica submetido ao desejo dos pais de família da comuna, sendo a presença das crianças, às aulas de 

religião, facultativa. 
111

 Membros da igreja católica acusam Ferry de ser um antirreligioso. Os jesuítas, por exemplo, 

referem-se a ele como “satanás” e “anticristo”, ao que responde: “Não sou contra a religião, mas contra os 

clérigos que procuram dominar o ensino” (apud Werebe, 2004: 192).  
112 Para autores como Baubérot & Milot (2011), a Lei de 1905, responsável por laicizar o Estado, tem 

mais um caráter democrático e liberal do que propriamente republicano e anticlerical, e, ainda que Ferry seja um 

adversário convicto da religião, a referida lei evita promover uma espécie de “religião civil” republicana, isto é, 
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fato, quando esta separação se efetiva, a escola primária francesa, parte integrante do projeto 

republicando, está mais do que consolidada. Os investimentos empreendidos pelo Estado 

francês tanto na construção de escolas, quanto na formação de professores em todo território 

nacional, atesta essa observação.   

  A luta por um sistema de ensino nacional, contudo, tem outro obstáculo, além dos que 

foram, até aqui, apresentados: as fortes diferenças regionais e culturais que separam o interior 

dos grandes centros urbanos. Como aponta Schnerb (1996), a instrução primária realiza 

rápidos progressos na França, porém, desenvolve-se em torno de um dilema: como assegurar, 

por meio do ensino laico, a unidade intelectual da nação sem rejeitar a diversidade de 

crenças? É correto afirmar, a exemplo de Ortiz (2002), que essa diversidade cultural dificulta 

o estabelecimento de um sistema de ensino de alcance nacional. As diferenças linguísticas, e 

mesmo culturais, são enormes. Entretanto, como alerta Thiesse (2004), isso não significa, 

como parte da historiografia tradicional francesa faz crer, que a proposta de uma educação 

nacional tenha simplesmente ignorado as culturas regionais. Ainda que o centralismo do 

Estado francês só tenha avançado depois da Revolução Francesa, o princípio da uniformidade 

do território nacional, sustentado pelo republicanismo, sobretudo em matéria de educação, 

não se opõe aos particularismos culturais. Como assevera a autora, “O ensino primário não 

rejeitou as referências regionais na formação dos alunos, mas as colocou a serviço da nação” 

(Thiesse, 2004: 14).  Portanto, não se trata de rejeitar essas diferenças, mas de sintetizá-las 

num único sistema. Com efeito, a concepção de ensino patriótico, calcada na noção de 

“pequena pátria”, isto é, um espaço familiar onde a criança possa realizar as primeiras 

descobertas do mundo ao qual está ligada, e desenvolver, quiçá, o amor à “grande pátria”, é 

uma das estratégias empregadas, visando superar essas divergências.  

 Há, portanto, uma conexão entre os níveis micro e macrossociológico e a tentativa de 

estimular gradualmente o respeito e o amor à nação, sem, entretanto, ignorar as diferenças 

regionais. Thiesse (2004) oferece inúmeros exemplos a respeito da influência regional no 

ensino primário, sobretudo quando analisa os manuais escolares utilizados naquele período 

rompendo, assim, com a interpretação segundo a qual o centralismo republicano teria 

desencadeado uma luta ferrenha contra o regionalismo. A valorização das províncias 

certamente impede o desgaste de Ferry junto à população interiorana e facilita a aceitação do 

                                                                                                                                                                                              
uma laicidade integral caracterizada pelo culto intransigente da República. Por religião civil, deve-se entender 

uma forma não religiosa de sagrado, mantido por meio de um sistema de ritos e crenças através do qual a 

sociedade sacraliza seu “estar-junto”, mantendo uma devoção a si mesma (Willaime, 2011). 
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projeto republicano no tocante ao ensino primário em todo o país. Os resultados desse, em 

médio prazo, são bastante interessantes. Conquanto as críticas à interferência dos republicanos 

em educação sejam numerosas, e por demais ácidas (Fernandes, 1994; Borrell, 2000), não se 

pode desprezar os avanços desencadeados a partir da laicização do ensino na França.
113

  

 As taxas de analfabetismo, por exemplo, diminuem muito nas décadas seguintes, e a 

ascensão social por meio da educação não é assim tão incomum entre as novas gerações.
114

 

Depois de 1880, um maior número de pais envia seus filhos à escola, ao invés de enviá-los às 

fábricas.  A capacidade de ler e escrever desenvolvida pela escola não só aumenta entre os 

jovens, como também permite a ampliação da autonomia individual e a libertação parcial de 

uma espécie de dependência raramente notada pelos críticos, a saber, a dependência 

intelectual. Nas palavras de Weber: “Embora a experiência do progresso não fosse um êxito 

absoluto, envolvia muito mais do que seus difamadores estavam (ou estão) dispostos a 

conceder” (Weber, 1988: 100).  

 Do mesmo modo, é ingênuo acreditar que o projeto político dos republicanos esteja 

destituído de uma ideologia. Seus representantes estão imbuídos de um sentimento de 

transformação social e, por conseguinte, a maior parte dos intelectuais franceses após 1880, 

independentemente de suas matrizes ideológicas, esforça-se para descobrir as leis que 

presidem o destino das sociedades. Sobretudo após 1885, quando o setor produtivo começa a 

dar sinais de desgaste, o Estado francês, que enfrenta a ascensão do socialismo no plano 

interno e as dificuldades com as colônias no plano externo, volta-se para uma “solidarismo”, 

uma ideologia da solidariedade que, pouco mais tarde, na virada do século, desembocará no 

Estado de bem-estar social. O viés liberal desta política de Estado não invalida, por mais que 

a crítica marxista se esforce para provar o contrário (Borrell, 2000), os avanços conquistados 

pelos republicanos em alguns setores da sociedade francesa, como no caso da educação.  

 

                                                             
  113  É certo, como apontam Baubérot & Milot (2011), que muitas das análises políticas acerca da relação 

entre Estado e religião, quando propostas sob o jugo da laicidade, findam por reduzi-la ao pano-de-fundo da 
secularização, numa perspectiva meramente “sincrônica”. Mas, ainda assim, quando se estuda o processo de 

laicização francês no século XIX, é possível constatar, ainda que sob o invólucro evolucionista, uma perspectiva 

“diacrônica” da laicização, conforme atestam as propostas de Ferry, Buison, num primeiro momento, e a de 

Durkheim, pouco tempo depois. 

114  O excerto que serve de epígrafe ao presente capítulo, extraído de um trabalho Weber (1988), 

retraduz, com alguma exatidão, o que se pretende demonstrar, a saber, em poucas décadas o ensino público e 

laico na França populariza-se e as gerações que têm a oportunidade de freqüentar a escola nesse período em 

muito se distanciam, tanto em termos de conhecimento, quanto de oportunidades sociais geradas, da geração de 

seus pais e de seus avôs.   
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***** 

 

  É muito provável que a maior parte dos estudantes da École Normale fosse simpática 

aos primeiros decretos promulgados por Ferry, no início da década de 1880. David Émile 

Durkheim, na época apenas um jovem e promissor aluno, está certamente entre eles. O teor do 

ensino oferecido naquela universidade não o deixa, assim como a seus colegas, indiferente à 

causa republicana. A maioria de seus professores, atenta Lukes (1984), simpatiza com a 

política positivista de Ferry e isto, sem dúvida, determina a orientação política daquela 

instituição. Ademais, o ambiente social é muito propício a este sentimento reformador. O 

último quartel do século XIX é marcado por profundas transformações no âmbito produtivo e 

social. A importância adquirida pela indústria no interior da economia francesa, embora tardia 

quando comparada ao processo inglês, decorre, sobretudo, dos avanços científicos aplicados 

aos diversos ramos produtivos. A moderna indústria, assentada no desenvolvimento técnico, 

estimula o avanço econômico francês e, certamente, contribui no sentido de instigar, cada vez 

mais, a mentalidade progressista que toma conta de uma parte do país (Bouju & Dubois, 

1967).  

 Durkheim obtém o Agrégé de Philosophie em 1882, ano em que o Curso de Pedagogia 

da Faculdade de Letras de Bordeaux é criado e pelo qual se torna responsável alguns anos 

mais tarde. Depois de lecionar em alguns liceus provincianos e visitar, entre os anos de 1885 e 

1886, algumas universidades alemãs, nesta que é a sua única viagem ao estrangeiro,  assume, 

por meio de um decreto ministerial assinado em junho de 1887, a cátedra de Pedagogia e 

Ciência Social, anteriormente ocupada por Espinas. A ascensão rápida, indubitavelmente, 

deve-se a seu talento e rigor. Os dois artigos que publica na Revue Philosophique, “Os 

Estudos Recentes de Ciência Social” e “A Ciência Positiva da Moral Alemã”, logo após seu 

retorno da Alemanha, são decisivos para a sua indicação ao cargo de professor em Bordeaux, 

haja vista a repercussão destes trabalhos entre alguns republicanos. Durkheim pode, agora, 

contribuir para aquele projeto do qual, anos antes, é apenas um simpatizante.  

 Mas, que tipo de contribuição Durkheim está disposto a dar? Segundo Lukes (1984: 

354-355), “sua única contribuição direta à regeneração social que queria instaurar foi 

constituída fundamentalmente por suas classes de pedagogia para futuros mestres e seus 

esforços para desenvolver um sistema nacional laico”. A despeito de suas convicções 

republicanas, Durkheim não tem temperamento militante. Responde aos problemas de seu 

tempo como um intelectual, não como um político. Como observa Giddens (2005: 109), o 
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sociólogo francês “sempre se conservou mais afastado, a um nível pessoal, dos grandes 

acontecimentos políticos de seu tempo”. Sua atuação restringe-se ao campo acadêmico – 

especificamente à pesquisa e à docência –, embora jamais tenha abandonado as suas 

convicções pessoais, que gravitam em torno do republicanismo.  

 Decerto, as concepções pedagógicas de Durkheim, bem como suas ideias acerca do 

fenômeno moral, exercem grande influência sobre o processo de reestruturação do sistema de 

ensino francês. Entre os anos de 1887 e 1902, período em que permanece em Bordeaux, 

Durkheim produz a maior parte de sua obra, tornando-se o mais notável sociólogo da França, 

um intelectual de prestígio. Não por acaso é convidado para ir à Paris, à Sorbonne, o centro da 

intelligentsia francesa. Sua nomeação, em 1902, para a cadeira de Ciência da Educação, como 

assistente de Buisson, abre as portas para a sua efetivação no cargo de professor daquela 

instituição (Rodrigues In: Durkheim, 2005). Mas, não é só isso. Para alguns intérpretes 

(Borrell, 2000), o seu ingresso na Sorbonne coincide com a obrigatoriedade do ensino da 

sociologia nas universidades francesas, espécie de “substituta racional da religião”. É certo 

que, com o passar dos anos, Durkheim transforma-se num poder político e administrativo 

dentro da universidade. Membro do Conselho da Universidade de Paris e, assim, do Comitê 

Consultivo, supervisiona “todas as nomeações que ocorriam no campo do ensino superior”. 

Cátedras de sociologia são criadas “em todas as universidades, para propagar o 

durkheimianismo de Estado”, numa época em que “ser sociólogo era ter a carreira feita”, pois 

um sociólogo nunca precisa esperar para começar a atuar, afinal, “Tão logo obtivesse o 

doutorado, logo se lhe oferecia um posto: não havendo cátedras vagas, criava-se uma” (Lukes, 

1984: 370-371). Como observa Falconnet (1978: 09), “Durkheim dedicou os melhores anos 

de sua vida tanto à sociologia quanto à pedagogia” e, até o fim de sua vida, “reservou à 

pedagogia um terço pelo menos, e muitas vezes dois terços de seu ensino”. Sua atuação como 

educador, oportuniza-lhe ultrapassar os limites do trabalho intelectual e a intervir, 

diretamente, na formação dos professores. Isso, porém, não configura uma contradição em seu 

pensamento. Se há algo contra o qual Durkheim insurge-se, este é a especulação pura, ou seja, 

aquele tipo de exercício mental que, isolado numa torre de marfim, não adquire um viés 

prático. Conforme observa no prefácio à primeira edição de Da Divisão: “Mas do fato de que 

nos propomos, antes de mais nada, a estudar a realidade  não resulta que renunciemos a 

melhorá-la: estimaríamos que nossas pesquisas não são dignas de uma hora de trabalho, se 

elas só devessem ter um interesse especulativo” (Durkheim, 2008a: XLV). Isso, certamente, 

explica porque a educação moral é uma questão primordial para a sociologia durkheimiana. 
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“Educar os educadores, eis o filão que Durkheim procurará garantir à Sociologia” (Fernandes, 

1994: 35).  

 Nesse sentido, a relação entre a dimensão “teórica” e a “prática” está posta de maneira 

visceral em sua teoria sociológica, não havendo uma separação entre “reflexão” e “ação”. A 

pedagogia torna-se, assim, uma importante plataforma à qual a sociologia está vinculada. É 

neste ponto que a posição do “teórico” confunde-se com a do “educador” e com a do 

“moralista”. Mas, aqui, “moralismo” nada tem a ver com “conservadorismo”, num sentido 

estrito. Toda a discussão promovida por Durkheim, em torno deste tema, relaciona-se ao 

embate travado com as posições sustentadas por monarquistas e católicos, estes, sim, vistos 

como “conservadores” naquele contexto. Moralismo, no sentido proposto por Durkheim, liga-

se ao seu esforço em apontar alguns caminhos em matéria de moral. Portanto, sua formulação 

não deve ser interpretada num sentido “autoritário”, mas antes como uma tentativa de 

apresentar um conjunto de valores válidos ao mundo moderno marcado, como fora 

enfatizado, pelo florescimento do individualismo e pela complexa divisão do trabalho. Afinal, 

as transformações pelas quais a França passa nos dois últimos quartos do século XIX, 

sobretudo a abolição ou atenuação dos “grupos intermediários” responsáveis, num passado 

recente, por intermediar a relação entre “sociedade doméstica” e a “sociedade política”, 

recaem fortemente sobre os indivíduos que, em sua maioria, restringem-se à busca e 

realização de seus interesses. Ora, para que a moral tenha uma base, o cidadão deve guardar 

alguma inclinação para a vida coletiva. Daí a preocupação de Durkheim com os rumos do 

sistema de ensino francês, pois, mais do que qualquer outra instituição, a escola é a 

responsável pela formação do indivíduo-cidadão. Por isso, “tudo aquilo que pode diminuir a 

eficácia da educação moral, tudo aquilo que ameaça tornar a ação mais incerta, ameaça à 

moralidade pública em sua própria fonte”, pois, “são as escolas que devem ser as guardiãs por 

excelência de nosso caráter nacional” (Durkheim, 2008c: 19-20). 

 Ao dedicar parte de seus cursos de formação aos professores primários, Durkheim 

defende o que acredita ser o modelo de educação mais eficiente. É este, indubitavelmente, o 

“quinhão” de Durkheim, a parcela com a qual o sociólogo, o educador e o cidadão, fundidos 

na mesma pessoa, contribuem para a superação do modelo de educação confessional. Trata-

se, assim entendem-se, de uma feliz conciliação que dá a sua teoria sociológica um aspecto 

prático escapando, assim, às lucubrações inertes, situação, aliás, a qual Durkheim sempre se 

opusera. Contudo, o modo como o sociólogo articula os temas da “ciência social”, da 

“educação” e da “moral”, sem abrir mão de suas convicções científicas e metodológicas, só 
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pode ser devidamente compreendido à luz de suas ideias acerca da relação entre os aspectos 

“positivos” e os “normativos” presentes em sua sociologia. Não é demais lembrar que a 

preocupação do autor com o tema da educação liga-se à problemática da diferenciação do 

indivíduo, resultante da passagem de um tipo de solidariedade a outro, e às formas anômicas 

da divisão do trabalho, comuns aos períodos de transição, anunciadas em Da Divisão. Afinal, 

a sociedade moderna, em face da complexificação social e da expansão do individualismo, 

responsáveis pela fragilização dos valores tradicionais, ainda não gerara as condições 

necessárias para que novos valores possam surgir, dando- lhe sustentação. Em outras palavras, 

é preciso que novas maneiras de ser, pensar, agir e sentir substituam aqueles elementos sociais 

que perderam força mediante a emergência de uma nova estrutura social. A importância dos 

ideais coletivos, apreendida em As Formas sob a rubrica da eficácia dos rituais religiosos, e a 

insuficiência crescente do poder de unificação dos indivíduos pela religião, na sociedade 

moderna, é o que leva Durkheim a se dedicar aos temas da educação e da moralidade. Com 

efeito, essa articulação, segundo alguns intérpretes marcada por tensões insuperáveis, será 

devidamente analisada na seção seguinte e, em que pese o caráter polêmico que a encerra, 

procurar-se demonstrar que, longe de se contradizerem, a relação entre os aspectos positivos e 

os normativos encontra em Durkheim um caráter inovador.  

 

3.2. Entre o “positivo” e o “normativo”: uma tensão aparente 

 

 O excelente ensaio Julgamentos é o trabalho no qual Durkheim melhor explora a relação 

entre os aspectos “positivos” e os “normativos” presentes em sua teoria, expondo toda a sua 

complexidade. Nele, o autor tramita entre os universos comtiano e kantiano, visando superar 

alguns entraves teóricos que, até então, impõem-se com toda a sua força. O principal deles, 

sem dúvida, refere-se à aproximação entre ciência e moral e, mais genericamente, entre 

conhecimento e valores. Para tanto, vê-se obrigado a enfrentar alguns problemas de ordem 

epistemológica, aos quais dedica atenção especial. Como observa o autor, embora os juízos de 

fato exprimam a relação de uma coisa com outra coisa e os juízos de valor a relação de uma 

coisa com um ideal, todo ideal é um dado, tal como a coisa, e todo juízo de fato, por se 

caracterizar como um exercício de conceitualização, não deixa de empregar ideais. A 

diferença está apenas em que os juízos de fato analisam e traduzem a realidade o mais 

fielmente possível, enquanto os juízos de valor enriquecem-se sob a forma de ação do ideal. 

Ademais, em seu afã cientificista, o sociólogo estabelece dois pressupostos muito caros a sua 
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sociologia: (a) o de que o propósito da ciência é enunciar juízos de realidade sobre as coisas, 

ainda que estas sejam valores; (b) e o da impossibilidade lógica de um princípio puro capaz de 

determinar e julgar a ação humana, seja em sua forma pura ou prática, tal como a razão – ou 

mais precisamente o imperativo categórico – cumpre em Kant. Disto resulta o seguinte 

dilema: se o papel da ciência é meramente analítico, descritivo e classificatório, portanto 

positivo, e não o de gerar fins a serem seguidos; e, se não há um critério formal, capaz de 

orientar esses fins, então, que critérios lastreiam os juízos de valor sobre os valores? Podem os 

costumes sociais vigentes servir como critério? Mas, se há tantos costumes, quanto há 

sociedades, não se esbarra numa espécie de relativismo? Se não há critérios definidos, como 

distinguir o certo do errado, o bem do mal, o justo do injusto? Com efeito, será que uma 

relação mais íntima entre a ciência (social) e a ética está impossibilitada? 

 Essas, certamente, são questões cruciais para os rumos da sociologia durkheimiana que, 

desde o início, pretende aproximar as dimensões teóricas e práticas. Num primeiro momento, 

porém, ambas as dimensões aparecem como inconciliáveis, afinal, o “positivo”, sob o risco de 

esvaziar-se, não se deve deixar levar pela tentação do “normativo”. Nessa perspectiva, fazer 

ciência nada tem a ver com legislar, pois, entre o “descritivo” e o “prescritivo” há um fosso 

instransponível. Creditar à ciência social uma dimensão moral, isto é, conceder-lhe a 

possibilidade de interferir na ordem prática da vida, é o mesmo que defender um 

determinismo cego, pois, à medida que a sociologia define-se pela relação objetiva com o 

meio social, analisando-o e, na medida do possível, compreendendo-o, isto exclui qualquer 

tipo de voluntarismo e só faz confirmar a visão consagrada segundo a qual Durkheim é um 

“sociologista”. Mas, a despeito de todos os riscos enunciados, Durkheim procura aproximá-

los sem, entretanto, dissolvê-los em suas características mais essenciais. Aliás, muitas 

objeções são dirigidas a esta tentativa de aproximação, bem como muitas são às vezes em que 

Durkheim vê-se obrigado a respondê-las.
115

  

 Para todos os efeitos, o autor não avista um conflito entre sociologia e moral, ao 

contrário, aponta para a necessidade de que a moral seja precedida por uma “ciência da 

moral”. Ao retomar a velha problemática kantiana da relação entre o “conhecer” e o “fazer”, 

porém afastando-se da solução subjetivista adotada pelo filósofo alemão, Durkheim entende 

que ambas as razões, a especulativa e a prática, provêm de uma mesma e única fonte, a 

sociedade. Desse modo, se os juízos de fato e de valor têm a sua origem na vida coletiva, 

                                                             
115 A interpretação apresentada por Deploige é um claro exemplo disso. Segundo este filósofo tomista, a 

reflexão moral encampada pela sociologia é simplesmente impossível, visto que ambas, a sociologia e a moral, 

estão em franca oposição. Ver a resposta de Durkheim (1913) às objeções de Deploige.  



163 

 

então, não só a antinomia entre ciência e moral revela-se falsa, mas a sociologia desponta 

como a ciência capaz de dar conta dos fenômenos morais. Como esclarece em Da Divisão, 

“Não queremos tirar a moral da ciência, mas fazer a ciência da moral, o que é muito 

diferente”, e na medida em que para o autor “os fatos morais são fenômenos como os outros”, 

pois, “consistem em regras de ação que se reconhecem por certas características distintivas”, 

torna-se possível ao sociólogo “observá-los, descrevê-los, classificá-los e procurar as leis que 

os explicam” (Durkheim, 2008a: XLIII). Mas, não se trata apenas de analisar os elementos 

que compreendem o fato moral. As bases desta ciência da moral, que Durkheim ousadamente 

pretende estabelecer, fincam-se no terreno da prática, da ação, pois à medida que o fato moral, 

tomado como coisa, constitui uma realidade passível de se analisar, então, esta mesma ciência 

pode fornecer elementos para a orientação das práticas sociais.  

 A dificuldade está em se verificar o modo como Durkheim articula as dimensões 

teóricas e práticas em sua teoria sociológica, visto que nem sempre suas ideias acerca desta 

relação estão claramente assinaladas. Em outras palavras, é difícil extrair de seus trabalhos 

uma resposta acabada sobre esta questão. Mas, em que pesem todas as dificuldades, alguns de 

seus escritos, sobretudo aqueles destinados ao fenômeno da educação, oferecem algumas 

pistas a respeito deste assunto, embora sua compreensão não se dê sem algum esforço, e até 

certo exercício de imaginação, por parte do pesquisador.  

 Em 1887, em sua aula inaugural em Bordeaux, o recém empossado professor Émile 

Durkheim, alerta aos seus alunos: “Será sobretudo dentro da sociologia que vos falarei da 

educação. Aliás, assim procedendo, não haverá perigo em mostrar a realidade educativa, por 

aspecto que a deforme; estou convencido, ao contrário, de que não há melhor processo para 

salientar a verdadeira natureza da educação. Ela é fenômeno eminentemente social” 

(Durkheim apud Fauconnet, 1978: 09). Tal posição implica uma ruptura com as definições 

mais importantes de sua época, a saber, a idealista e a utilitarista.  De fato, logo na primeira 

seção de Educação e Sociologia, Durkheim afasta-se das posições subjetivistas de Stuart Mill, 

Kant e James Mill, as quais, apesar das diferenças que as separam, esbarram no mesmo ponto 

problemático: tratam-se de definições extremamente ampliadas e evasivas, incapazes de dar 

conta de toda a complexidade que encerra o fenômeno educativo, pois “partem do postulado 

de que há uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens”, ignorando o fato de 

que esta “tem variado infinitamente no tempo e no espaço”. Como se esforça para demonstrar 

Durkheim, uma definição dessa natureza é uma abstração, uma quimera, pois “implicitamente 

admite que os sistemas educativos nada têm de real em si mesmos” (Durkheim, 1978: 35-36). 
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Na perspectiva durkheimiana, a educação é antes um produto da vida social, cuja função 

primacial é a manutenção da própria sociedade. Disso decorre que cada sociedade tem um 

sistema educativo próprio, que atende às suas necessidades imediatas, afinal, não faz sentido 

pensar numa educação que atente contra a sobrevivência de seu meio social. Por isso mesmo, 

assevera o autor, não existe um modelo de educação ideal. Cada sociedade, considerada a 

época e o lugar, possui um sistema de educação peculiar. Ora, se a educação atende a todos os 

requisitos de um fato social, então, é a sociologia a ciência mais apta a estudá-la, e não a 

pedagogia. De fato, Durkheim esforça-se para demonstrar que a educação reúne todas as 

condições de um objeto digno de um estudo deste tipo e, visto que toda a ciência define-se por 

seu objeto, a sociologia desponta, também, como a ciência da educação.
116

 Mas, como a 

ciência da educação (entenda-se, sociologia) pode, a um só tempo, interferir no campo da 

moral sem negar a sua missão acadêmica? Como coadunar os apanágios da ciência aos da 

ética?  

 É verdade que em Educação e Sociologia, mais precisamente no segundo capítulo, ao 

discutir “A Natureza da Pedagogia e seu Método”, Durkheim é enfático ao afirmar que, ao 

homem de ciência cabe conhecer os fatos estudados preocupando-se exclusivamente em 

descrevê-los e, na medida do possível, em compreendê-los, afinal, “Ele diz o que é; verifica o 

que são as coisas. Não se preocupa em saber se as verdades que descubra são agradáveis ou 

desconcertantes, se convém que as relações que estabeleça fiquem como foram descobertas, 

ou se valeria a pena que fossem outras. Seu papel é exprimir a realidade, não julgá-la” 

(Durkheim, 1978: 59). A mesma regra, portanto, estende-se aos fatos atinentes aos processos 

educativos, visto que o papel fundamental do sociólogo não é o de legislar sobre os fatos da 

educação, mas o de compreender as suas origens e as suas leis de funcionamento numa dada 

sociedade, considerando o tempo e o lugar.  Para tanto, o estudioso deve voltar-se para os 

modelos educacionais do presente e do passado, observando-os e os comparando para, assim, 

determinar o que é e o que tem sido a educação ao longo da história. Neste estudo dos 

sistemas educacionais, cabe ao sociólogo apreender-lhes os elementos comuns, sem deixar de 

atentar para as dimensões que compõem o sistema social mais amplo, afinal, nenhum fato 

social – e a educação não é exceção – prescinde do meio social que lhe deu origem.  

                                                             
116 Para a maior parte dos estudiosos, Durkheim tem um papel fundamental no desenvolvimento da 

sociologia da educação, não só pelo fato de ter ocupado a primeira cátedra da referida disciplina, mas, sobretudo, 

por ter se dedicado alguns de seus trabalhos e cursos ao estudo do fenômeno educativo na perspectiva da ciência 

social. Para uma compreensão mais aprofundada deste assunto, consultar Bernard (1993) e Fernandes (1994).  
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 De fato, à ciência da educação não cumpre dizer o que a educação deve contemplar, seja 

em termos de valores, seja em termos de fins. Nenhuma ciência autêntica presta-se a este 

desígnio. Daí a ciência da educação não se confundir com a pedagogia. Conforme esclarece 

na “Primeira Lição” do curso sobre Educação Moral, a pedagogia não é uma ciência, afinal, a 

prudência é a principal característica do exercício científico, e o pedagogo, pela urgência de 

suas necessidades, não tem o direito de ser tão paciente. Devido ao imediatismo a que está 

submetido, “Tudo aquilo que o pedagogo pode e deve fazer é reunir, o mais cuidadosamente 

possível, todos os dados que a ciência coloca a sua disposição a cada momento, para que 

assim possa guiar a ação; e não se pode exigir dele nada mais do que isso” (Durkheim, 2008a: 

17). A pedagogia, afirma o autor, é alguma coisa intermediária entre a “ciência” e a “arte”
117

, 

uma “teoria prática” e, portanto, não é uma ciência verdadeira. Mas, apesar da distinção entre 

ciência, expressão desinteressada do real, e arte, ação política, a sociologia durkheimiana se 

desdobra numa teoria da ação em que a explicação científica e a ação normatizadora 

conjugam-se. Ver-se-á como.  

 É correto afirmar que, para Durkheim, a ciência da educação tem um propósito 

meramente explicativo. Isso significa que esta ciência visa conhecer o fenômeno educativo e 

os sistemas educacionais em sua complexidade focando, principalmente, suas relações com as 

condições gerais da organização social. Seu caráter positivo, contudo, não implica uma 

renúncia aos desafios da educação. Como esclarece o autor, nos capítulos finais de A 

Evolução, apesar das diferenças que as encerram, há um vínculo entre a ciência da educação e 

a pedagogia, pois, à medida que “a pedagogia consiste, precisamente, em uma reflexão, a 

mais metódica e documentada, colocada a serviço da prática de ensino” (Durkheim, 2008c: 

18), tem como prerrogativa não só refletir sobre os processos educativos, mas apontar os 

caminhos para a educação, só pode fazê-lo ancorada na realidade social, portanto em conexão 

com os elementos fornecidos pela ciência da educação.  Esta, por sua vez, não apenas 

descreve o que é a educação, mas também pode alertar, quando um determinado modelo 

educativo não se encontra em sintonia com os ideais de uma sociedade, apontando a 

necessidade de reformas do campo educativo. Se, por um lado, a ciência não está autorizada a 

formular valores, por outro, é ela a responsável por fomentar a reflexão em torno dos valores 

vigentes e de sua relação mais ampla com a sociedade. Na medida em que a sociologia tem 

por intento determinar em que consiste a realidade social, explicitando, inclusive, a origem 

                                                             
117 O sentido aproximado com que o termo “arte” é empregado, não se liga às percepções estéticas 

modernas, mas à antiga noção que aponta para um conjunto de procedimentos com vistas a um determinado 

resultado. Conferir o referido verbete em Lalande (1999) que, coincidentemente, foi seu discípulo.  
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social dos valores, pode então contribuir para a reflexão pedagógica e, indiretamente, para 

possíveis mudanças no que se referem às práticas educativas, desde que não ultrapasse os 

limites do exercício científico. Sem uma observação mais cuidadosa da realidade, qualquer 

formulação pedagógica está fadada a distanciar-se das necessidades sociais, originando 

doutrinas abstratas, descoladas da prática pedagógica e incapazes de se orientarem por aquilo 

que, no meio social, é refletido nas representações coletivas, nas instituições educativas e em 

suas bases morfológicas. Como salienta o autor: 

 

Pode-se, pois, esperar que a sociologia, ciência das instituições sociais, nos auxilie a 

compreender melhor o que são as instituições pedagógicas e a conjeturar o que 

devem ser elas, para melhor resultado do próprio trabalho. Tanto mais conheçamos a 

sociedade, tanto melhor chegaremos a perceber o que se passa nesse microcosmo 

social que é a escola (Durkheim, 1978: 88). 

 

 Nota-se claramente que, enquanto os aspectos positivos estão restritos aos seus escritos 

sociológicos, os aspectos normativos são contemplados em seus escritos pedagógicos. Tendo 

em vista que a pedagogia é um campo híbrido cujo funcionamento depende de outras ciências, 

à ciência da educação, a mais apta entre as ciências no sentido de fornecer informações sobre 

a realidade social, cumpre respaldar a reflexão pedagógica. Em última instância, a relação 

entre juízos de conhecimento e juízos de valor, conforme apresentada em Julgamentos, está 

garantida e assentada por meio dessa vinculação. Mas, é preciso ainda considerar o fato de 

que a insistência de Durkheim, em aproximar estas duas dimensões, decorre de seu 

comprometimento com os ideais republicanos e, portanto, insere-se no ambiente político e 

intelectual da Terceira República Francesa. Isso certamente explica o sentimento reformista 

em torno do qual Durkheim concebe um modelo de educação moral laica. Antes, porém, de 

aprofundar o caráter reformador da sociologia durkheimiana, é mister destacar o modo como 

o autor concebe o fenômeno educativo.  

     

3.3. A dimensão social da educação 

 

 Em Educação e Sociologia, Durkheim destaca a dimensão social do fenômeno 

educativo. Logo na primeira parte do texto, mais precisamente em “A Educação – sua 

natureza e função” o autor, não só refuta as definições utilitaristas e idealistas, consideradas 

abstratas e, por conseguinte, imprecisas, mas também procura definir a educação, a partir de 
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uma ótica marcadamente sociológica. Para tanto, acentua o caráter histórico-social do 

fenômeno educativo, demonstrando que todo sistema educacional insere-se num contexto 

social mais amplo. Opondo-se ao argumento segundo o qual existe um modelo educacional 

ideal, perfeito e universal, o sociólogo insiste no fato de que tal postulado corresponde a 

aceitar que tudo o que as gerações passadas produziram e legaram às gerações atuais, em 

termos educativos, não passa de uma sucessão de equívocos que necessitam de correção. 

Depreende-se disso uma segunda ideia com a qual Durkheim debate-se, a de que a educação é 

passível de ser modificada por uma ação individual. Como faz questão de salientar: “O porvir 

não pode sair do nada: não podemos construí-lo senão com materiais que nos tenha legado o 

passado. Um ideal erigido sobre um estado de coisas contrário ao estado de coisas presentes, 

não pode ser levado em conta – por isso mesmo que não possui raízes na realidade” 

(Durkheim, 1978: 72). Em suma, esses modelos pecam pelo grau de generalidade e pela 

ausência de uma perspectiva histórica, pois empregam o termo “educação” para designar 

coisas inteiramente diversas que, sobre o homem, exercem algum tipo de influência. Falta-

lhes um olhar mais detido sobre os aspectos concretos da educação. A conexão entre passado 

e presente é, nesse sentido, fundamental para se compreender os sentidos do fenômeno 

educativo. 

 Ora, visto que cada sociedade possui um tipo de organização, os sistemas formais de 

ensino, à medida que desempenham a função vital de inculcar valores e orientar moralmente 

os indivíduos, podem variar. Aliás, se essa ação tem variado no tempo e no espaço é porque 

não existe uma educação perfeita ou ideal. Mas, essa variação não deve ser tomada num 

sentido relativista. Durkheim está convencido de que, por meio do método analítico-

comparativo, ou seja, da experimentação indireta de variações e combinações de fatos e das 

relações de causalidade que se possa induzir, é possível extrair elementos comuns aos 

sistemas de ensino existentes ou que tenham existido. Analisar e comparar os diversos 

sistemas educacionais, visando apreender-lhes as semelhanças é o modo mais eficaz de saber 

o que é a educação. Na ótica do autor, não existe, ao longo do tempo, sistema educativo que 

não apresente um “duplo aspecto”, necessário a própria manutenção social, a saber, o de ser 

“múltiplo” e “uno”. Se, por um lado, existem tantas espécies de educação quanto meios 

sociais, por outro, todos os sistemas educativos difundem certos valores comuns a todos os 

grupos sociais. Todo sistema educacional é múltiplo, na medida em que toda a sociedade, seja 

na forma de castas, estamentos ou classes, pressupõe uma divisão funcional mínima. E, ainda 

que a “consciência moral de nosso tempo” recuse-se a aceitar o fato de que a divisão do 
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trabalho social implica diversidade pedagógica, visto que “a educação das crianças não 

deveria depender do acaso, que as fez nascer aqui ou acolá, destes pais e não daqueles”, tal 

condição não deixa de ser socialmente necessária, afinal, “cada profissão constitui um meio 

sui generis, que reclama aptidões particulares e conhecimentos especiais, meio que é regido 

por certas ideias, certos usos, certas maneiras de ver as coisas”. Longe de ser um “defeito 

remanescente de outras épocas”, a especialização profissional e pedagógica constitui uma 

tendência que, cada vez mais, acentua-se, acompanhando o próprio desenvolvimento das 

sociedades. Nas palavras provocativas do autor, “Para encontrar um tipo de educação 

absolutamente homogêneo e igualitário seria preciso remontar às sociedades pré-históricas, no 

seio das quais não existisse nenhuma diferenciação”, porém, do ponto de vista da história, 

daquilo que é real, “tal espécie de sociedade não representa senão um momento imaginário” 

(Durkheim, 1978: 38-39). Mas, para além da importância destes sistemas especiais, quando o 

foco é a sociedade como um todo, há sempre certos elementos comuns à extensão de seus 

membros que a educação tem por obrigação transmitir. Tanto as sociedades simples, onde a 

diferenciação social é menor, embora as desigualdades entre as categorias sociais sejam mais 

acentuadas, quanto as sociedades complexas, cuja diversidade moral, intelectual e profissional 

resulta em diferenças menos profundas entre os diversos grupos sociais, dispõem de valores e 

ideais que se estendem a todos, indistintamente. Cada sociedade faz de si mesma certa 

imagem, inclusive em torno do próprio homem que deverá formar. Se a educação é 

responsável por preparar, no íntimo das crianças, as condições essenciais da existência social, 

fixando-lhes certas similitudes, responde também à promoção da diversidade, a qual ela 

mesma está submetida, em vista de atender às necessidades coletivas. Esse percurso, realizado 

por Durkheim, é consagrado na seguinte definição: 

 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 

encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e 

desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a 

criança, particularmente, se destina (Durkheim, 1978: 41). 

 

 Com efeito, a educação constitui uma ação intencional e direcionada de uma geração 

preparada sobre uma geração despreparada socialmente. O que faz com que essa influência 

seja especial é seu caráter propedêutico, isto é, a inserção das gerações mais jovens, imaturas, 

num contexto social determinado. Trata-se, portanto, de uma ação mediadora, responsável não 

só por aproximar gerações em estágios distintos, mas, sobretudo, por garantir a continuidade 
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da vida social. A educação é, pois, um fato social, um fenômeno que reflete a própria 

realidade social.  

 Vê-se claramente que tal definição assenta-se em dois pressupostos fundamentais, a 

saber, a noção dualista da natureza humana e a relação entre as solidariedades mecânica e 

orgânica. No que concerne ao caráter dual do ser humano, Durkheim entende que todo 

indivíduo comporta dois seres, um individual, constituído de estados mentais cujas relações 

não ultrapassam as experiências particulares; e o outro, social, expressão das ideias, hábitos e 

sentimentos socialmente formulados. Se o primeiro é natural, visto que, “exclusão feita de 

vagas e incertas tendências sociais atribuídas à hereditariedade, ao entrar na vida, a criança 

não traz mais do que a sua natureza de indivíduo”, o segundo, por sua vez, não pode 

desenvolver-se senão por meio das experiências coletivas, ou seja, no interior dos grupos 

sociais dos quais faz parte. Daí o papel decisivo da educação, pois, só por meio de sua 

influência, o ser individual pode acessar os elementos necessários à edificação do ser social, o 

que, espontaneamente, não ocorreria.
118

 Como explicita Durkheim, “Nada há em nossa 

natureza congênita que nos predisponha a tornar-nos, necessariamente, servidores de 

divindades, ou de emblemas simbólicos da sociedade, que nos leve a reder-lhes culto, a nos 

privarmos em seu proveito ou em sua honra” (Durkheim, 1978: 42). É a educação que torna 

possível, ao ser individual, adquirir todo um sistema de representações, responsável por sua 

humanização. A linguagem, por exemplo, ocupa um lugar especial entre os atributos sociais 

fornecidos pela educação, pois é por seu intermédio que o indivíduo apreende um conjunto de 

ideias, organizadas e classificadas ao longo dos séculos, ascendendo acima da sobrevivência 

instintiva e pré-social. Assim, sem educação – e os atributos que ela possibilita aos indivíduos 

–, a experiência humana não seria capaz de superar o estado animalesco. Educação e 

socialização são, portanto, tomadas como sinônimos, a interface de um processo cujo foco é a 

formação do ser social. Decerto, se a ação educativa representa sentimentos, valores e ideais 

coletivos, então, a cooperação entre os indivíduos faz-se necessária. Solitariamente, estes não 

obteriam êxito quanto à manutenção das experiências sociais legadas pelas gerações passadas. 

Nisso repousa a função primacial da ação educativa: intermediar as relações entre as antigas e 

as novas gerações, permitindo a sobrevivência do meio social.  

                                                             
118 Como se menciona no capítulo anterior, a noção de indivíduo em Durkheim é complexa e, por vezes, 

polissêmica. Em Educação e Sociologia, o autor refere-se ao ser individual no sentido orgânico-psíquico 

(sentido 3) e, no que diz respeito ao ser social, à dimensão social da personalidade humana (sentido 4) e, 

ocasionalmente, à personalidade completa, real (sentido 5), conforme a tipologia sugerida por Alpert (1945).  
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 Quanto ao segundo pressuposto, o caráter dual – uno e múltiplo – que Durkheim atribui 

ao fenômeno educativo, algumas questões importantes, pela polemicidade que suscitam, 

merecem especial atenção. Como se sabe, o sociólogo desenvolve grande parte de suas ideias 

acerca da modernidade, a partir dos conceitos de solidariedade mecânica e orgânica. A 

polêmica que sustenta contra os utilitaristas em Da Divisão, visando superar as soluções de 

cunho economicista, bem como sua recorrência à explicação funcional, mais precisamente à 

divisão do trabalho como elemento promotor de solidariedade, em face do enfraquecimento 

da consciência coletiva, são provas disso. Contudo, para Durkheim, a modernidade não é um 

momento acidental da história humana, mas é, antes, o resultado de um longo e irregular 

processo, marcado por alterações no substrato social que compreende continuidades e 

descontinuidades. É um erro supor que o autor reduza o advento da modernidade à mera 

substituição de um tipo de solidariedade, baseada na similaridade, por outro em que 

prevalecem a diferenciação e o reconhecimento da individualidade. Há, entre ambos, algumas 

conexões que podem ser avistadas, a partir da concepção de educação proposta por Durkheim. 

O próprio dualismo que encerra o fenômeno educativo aponta para o caráter residual dessa 

passagem. Por mais que o sistema educativo se diversifique, acompanhando a complexidade 

da vida social, há sempre a necessidade de que determinados valores sejam compartidos entre 

seus membros. Essa dimensão homogeneizadora da educação é a prova de que a consciência 

coletiva não foi completamente solapada pela diferenciação funcional acelerada, típica das 

sociedades modernas, mas, pelo contrário, continua exercendo uma importante função social. 

Se a educação apresenta um duplo aspecto é porque há uma continuidade básica entre as 

sociedades tradicionais e as sociedades complexas, que o mestre francês esforça-se em expor. 

Evidentemente, no caso da sociedade moderna, onde a especialização profissional torna-se a 

base da vida social, o sistema educativo tende a uma maior diversidade. Porém, nem mesmo 

nesse tipo de organismo, a exemplo dos mais remotos, é possível prescindir de um conjunto 

mais ou menos difuso de valores. O grau de coercitividade, entretanto, é o que difere a 

educação de um tipo social para outro, pois, se nas sociedades simples a ação educativa 

impõe-se com toda sua força, à medida que a própria diferença é vista como uma ameaça à 

coesão social, nas sociedades altamente diferenciadas, esta tem na especialização sua maior 

exigência, o que tende a amenizar a coerção.  

 A verticalidade da definição oferecida por Durkheim está, decerto, na base de uma série 

de críticas. Alguns intérpretes insistem em identificar a educação, na acepção durkheimiana, à 

moralização (Fernandes, 1994; Borrell, 2000). Outros, por sua vez, o acusam de assumir uma 
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posição “adultocêntrica”, reduzindo a importância do universo infantil em face do universo 

adulto (Piaget, 1997) ou, até mesmo, tomam sua concepção de educação como uma simples 

preocupação com a escola e, mais especificamente, com a escolarização (Hébrard, 1990). 

Grosso modo, as críticas dirigidas à Durkheim ressaltam o conservadorismo de suas 

formulações pedagógicas, implicado, sobretudo, na ênfase que o sociólogo dá à questão 

disciplinar. Mas, em que pese o teor dessas críticas, há que se considerar o fato de que grande 

parte do edifício teórico durkheimiano ergue-se a partir do diálogo crítico com as definições 

clássicas de educação, de cunho idealista. Ademais, suas formulações assentam-se numa 

rigorosa abordagem dos processos metódicos de socialização, tal como a que realiza sobre a 

história do ensino secundário francês, atendo-se mais às práticas do que às ideias pedagógicas, 

sem descuidar, entretanto, do contexto social e cultural em cada uma das etapas de seu 

desenvolvimento – a escolástica, a humanista e a realista, de acordo com sua classificação 

(Durkheim, 1995). Diante disso, é preciso fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, ao 

definir o fenômeno educativo, Durkheim não o reduz à mera instrução. Há uma diferença 

substancial entre instruir e educar, identificável na obra do sociólogo francês. O ato de instruir 

alguém não reflete, necessariamente, uma relação de gerações em estágios desiguais, quanto 

ao domínio de certas ferramentas culturais. Nem sempre aquele que instrui detém um 

acúmulo de experiências sociais maior que o do instruído. É certo que o verbo “instruir”, do 

latim instruere, pode significar muitas coisas, como transmitir conhecimento, adestrar, 

exercitar, domesticar, ensinar e, eventualmente, educar. Contudo, a instrução, além de seu 

caráter imediatista e utilitário, caracteriza-se por sua vinculação a um corpo definido de 

conhecimentos ou de dados, que não está obrigatoriamente submetido a uma geração mais 

experimentada. Desde que domine os conteúdos correspondentes, e goze de saúde mental, um 

indivíduo pode instruir outro a respeito de qualquer assunto, sem que isso configure uma ação 

educativa, conforme o sentido empregado por Durkheim. A educação, por sua vez, supõe a 

capacidade não só de informar, mas de formar o indivíduo, inclusive em termos culturais e 

morais, de acordo o meio social vigente contribuindo, assim, para a sua socialização. Ela 

transpassa a habilidade de decodificar um conjunto de informações. Daí a importância das 

gerações adultas, socialmente adaptadas, pois, só por meio delas, as gerações mais jovens 

podem também ascender aos códigos linguísticos, morais, jurídicos, conceituais, enfim, a todo 

o aparato coletivamente produzido ao longo dos séculos, adaptando-se ao contexto social de 

seu tempo. Se, em termos hipotéticos, as gerações adultas desaparecessem, a ação educativa 
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paralisaria, pois todo o arcabouço cultural por elas representado, simplesmente não teria como 

ser transmitido às gerações mais jovens.
119

 Assim, a educação vai muito além de qualquer 

conteúdo pontual, circunstancial ou fortuito, não se restringindo à instituição escolar. Há, no 

ato de educar, algo que transcende à mecânica da ação instrucional. Essa superioridade 

repousa exatamente na grandeza da função que ela cumpre, a saber, a perpetuação da própria 

sociedade, afinal, “De que serviria imaginar uma educação que levasse à morte a sociedade 

que a praticasse?” (Durkheim, 1978: 36). Portanto, educar não é simplesmente transmitir 

conteúdos em vistas de fins instantâneos, ainda que, de alguma forma, estes também façam 

parte de seu universo. A ação educativa dirige-se sempre a algo maior, isto é, tem a ver com a 

formação do indivíduo enquanto ser social, daí a responsabilidade atribuída às gerações 

adultas, visto que “A sociedade se encontra, a cada nova geração, como que em face de uma 

tabula rasa, sobre a qual é preciso construir quase tudo de novo” (Durkheim, 1978: 42). É 

claro, o ato de formar o espírito das novas gerações engloba uma série de elementos, inclusive 

no que concerne à assimilação de valores, incluindo sempre algum tipo de coerção. 

Obviamente, a dimensão coercitiva tende a diminuir à medida que as barreiras convencionais, 

inerentes às sociedades baseadas na similitude, caem frente ao crescente individualismo. 

Ainda assim, insiste Durkheim, não há educação sem certa dose de constrangimento, pois, 

toda a ação educativa guia-se por um grupo de valores, mais ou menos rígidos, que reflete o 

modo como a sociedade e a escola se organizam, de tal modo que, até mesmo em sociedades 

democráticas e liberais, onde o indivíduo tem a sua condição reconhecida, a educação não 

deixa de configurar uma imposição. Mas, essa proximidade entre educação e moralização não 

tem valência negativa, como creem alguns intérpretes. Se, por um lado, é verdade que os 

valores têm um caráter impositivo, por outro, o indivíduo tem todo o interesse nessa 

submissão, pois, só por meio dessa complexa relação, intermediada pela experiência 

educativa, é possível a este ascender à condição de ser moral e social (Durkheim, 2004a). 

Destarte, o primado das gerações adultas reflete a força, quase sempre sutil, que o meio social 

exerce sobre o indivíduo. Não por acaso, Durkheim faz severas críticas, tanto às posições 

inatistas quanto às biologistas, na medida em que atestam uma concepção determinista de ser 

humano, pois, ainda que o indivíduo herde algumas disposições congênitas, tratam-se sempre 

de faculdades muito gerais e, consequentemente, maleáveis diante da influência exercida pelo 

meio social. Como observa Borlandi (1998) – retomando a discussão em torno do dualismo 

                                                             
119 O filme dirigido por Harry Fook, baseado no livro de Willian Golding, O Senhor das Moscas, ilustra 

uma situação hipotética como esta. No filme, um grupo de jovens, isolado por meses numa ilha após um acidente 

aéreo, retroage e, sem a presença de adultos, passa a viver de modo selvagem. 
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humano –, o indivíduo é portador de faculdades psíquicas e predisposições, necessariamente 

egoístas, relativas às sensações e às tendências sensíveis, que se opõem ao pensamento 

conceitual e à atividade moral. Trata-se da oposição entre o “inato” e o “adquirido”. A 

educação, obviamente, é o elemento-chave no sentido de “modelar” esses caracteres inatos. 

Nas palavras do próprio Durkheim, “Entre as virtualidades indecisas que constituem o homem 

ao nascer e a personalidade definida que ele deve tornar-se, para o desempenho na sociedade 

de um papel útil – a distância é muito grande. Essa distância é a educação que leva a criança a 

percorrer” (Durkheim, 1978: 52).  

 Mas, se a força da tradição, representada pela experiência das gerações instituídas, tem 

um papel fundamental na formação do indivíduo, disso não segue que a escola ocupe uma 

posição secundária nesse processo; pelo contrário, com a emergência de um tipo social 

marcado pela diversificação de funções organicamente articuladas, cujo traço distintivo é a 

individuação, cada vez mais esta instituição tem sua importância reconhecida. Aliás, em 

Educação e Sociologia, o sociólogo admite o enfraquecimento de instituições, outrora 

importantes, como a família e a igreja, abrindo espaço para outras, a exemplo da escola. 

Diferentemente das sociedades indiferenciadas, onde as gerações mais velhas, representadas 

por anciões, sacerdotes, chefes políticos etc., detêm os segredos da vida e da morte, 

submetendo os demais membros a rigorosos padrões de convivência, nas sociedades 

avançadas é a escola que se ocupa da formação do indivíduo. O fato deste tipo de sociedade 

distinguir-se pela regressão da homogeneidade, tendo como conseqüência a emergência de 

um grande número de ocupações, concorre para que a escola torne-se, cada vez mais, a 

instituição responsável pela formação do indivíduo-cidadão.  

 

3.4. O Estado, a escola e o mestre 

 

 Na parte final do capítulo precedente, destacam-se algumas das ideias de Durkheim 

acerca do Estado. Percebe-se que, para o autor, esse “órgão pensante” conserva certa 

autonomia em relação à organização social no sentido de direcionar as representações 

coletivas, bem como de promover os direitos individuais e a realização pessoal de seus 

membros. Essa capacidade, expressão de sua força deliberativa, é o que lhe possibilita manter 

um distanciamento das condições gerais da sociedade, ao ponto de não se tornar refém nem 

dos sentimentos coletivos – quase sempre confusos –, nem dos desejos particulares – quase 
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sempre interesseiros. Assim, esse órgão especial, formado por um grupo distinto de 

funcionários acima dos embates políticos e ideológicos, tem por escopo catalisar e reformular, 

em moldes racionais, as representações sociais, objetivando orientar às ações individuais e 

coletivas, o que lhe dá um caráter eminentemente moral. Por outro lado, conforme apontado 

na seção anterior, a escola é um órgão secundário, espécie de subsistema, imbuído de uma 

função social específica, que busca a sua significação a partir das relações estabelecidas com 

o sistema global, do qual é apenas uma parte. Diante da decadência de algumas instituições 

sociais, sendo a família o exemplo mais emblemático, o (sub) sistema escolar moderno 

desponta como o espaço mais adequado, ainda que não exclusivo, à formação das novas 

gerações. Partindo dessas observações Durkheim, em Educação e Sociologia, esforça-se para 

demonstrar a importância do Estado em gerir os desígnios educativos e escolares. Contrário à 

posição segundo a qual a família tem o direito exclusivo de zelar pelo desenvolvimento 

intelectual e moral de seus filhos, reduzindo o papel do Estado ao de mero auxiliar e, em 

ocasiões especiais, como na ausência ou impossibilidade dos pais e responsáveis cumprirem 

seus deveres, de substituto, o autor aponta a necessidade de uma ação “positiva” deste órgão 

no que concerne à orientação do espírito da juventude. Segundo o sociólogo, o Estado, por 

estar acima das forças e das razões particulares, tem o dever de dar o sentido geral (entenda-se 

social) da ação pedagógica, visto que, sem uma orientação deste tipo, o sistema escolar tornar-

se-ia um espaço mutilado, tomado por interesses privados e partidários diversos. Por isso, a 

sociedade não pode descuidar-se dessa matéria.  

 Nota-se o tom de preocupação com que Durkheim trata o tema. O conflito entre 

interesses públicos e privados é uma questão urgente ao autor, sendo sua propensão coletivista 

uma resposta ao crescente egoísmo que parece tomar conta de parcela da sociedade francesa. 

Mas, as posições durkheimianas acerca da função do Estado, não devem dar margem às 

interpretações, até certo ponto comuns, segundo as quais o autor fora um dos precursores, na 

esteira do holismo hegeliano, da noção de “Estado-Absoluto” (Freitag, 1992; Aron, 2003; 

Adorno, 2010). Pelo contrário, Durkheim não só se contrapõe a este tipo de argumento, como 

defende, no tocante à educação, um Estado fiscalizador e não interventor. Fiscalizar, aqui, 

nada tem a ver com policiar, mas com assistir os rumos do sistema escolar, zelando para que 

este não seja arrastado por objetivos estranhos aos interesses comuns. É o próprio autor quem 

chama a atenção para a imparcialidade que o Estado deve manter em relação ao sistema 

escolar. Não se trata de monopolizar o ensino, isso porque, reconhece o sociólogo, “o 

progresso escolar é mais fácil e mais rápido onde certa margem se deixe levar à iniciativa 
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privada”. Também não se trata de ideologizá-lo, pois, “Não incumbe ao Estado, com efeito, 

impor uma comunhão de ideias e sentimentos sem a qual a sociedade não se organiza; essa 

comunhão é espontaneamente criada, e, ao Estado outra coisa não cabe senão consagrá-la, 

mantê-la, torná-la mais consciente aos indivíduos” (Durkheim, 1978: 48-49). O espaço 

escolar, alerta Durkheim, não pode ser propriedade de um partido e nem deve o mestre, 

usando a autoridade da qual está investido, impor aos alunos seus preceitos pessoais, por mais 

justos que esses lhe pareçam.  

 Quanto às características do mestre-escolar, o sociólogo francês é enfático: todo 

educador, em virtude da natureza das relações que definem sua atividade, deve munir-se de 

uma “cultura pedagógica”, que inclui elementos fornecidos tanto pela psicologia, essencial 

para avaliar o desenvolvimento cognitivo da criança, quanto pela sociologia, determinante 

para uma compreensão mais apurada dos nexos individuais e coletivos incutidos nas práticas 

pedagógicas. Seu raio de ação estende-se à promoção das ideias morais adequadas ao seu 

tempo que, no caso do mundo moderno, centram-se em valores individuais e democráticos. 

Isso implica que os futuros mestres tenham “plena consciência de sua função”, concebendo 

sua tarefa apenas como um momento de um processo histórico, mais amplo, que abarca toda a 

história da educação. Ademais, deve dispor de autoridade moral, personificando o apreço pela 

disciplina, condição indispensável à aquisição dos saberes escolares; deve ter também vontade 

e confiança no trabalho que realiza, pois só assim poderá exercer a autoridade da qual está 

investido; e, por último, deve ser capaz de catalisar e interpretar as grandes ideias morais de 

seu tempo, aferrando-se a elas, de tal modo que sinta toda a sua superioridade.  Sua missão, 

pela grandeza que encerra, assemelha-se a do sacerdote, conquanto a fonte moral da qual a 

sua autoridade emana seja a sociedade, diferentemente da autoridade religiosa cuja fonte é 

Deus.
120

 Com efeito, a força do mestre é incomensurável e, Durkheim, parece ter plena 

consciência disso, ao compará-la ao tipo de influência exercida pelos pais:  

                                                             
 120 Realmente, em alguns de seus trabalhos, em especial em As Formas, Durkheim afirma que “Deus é a 

expressão figurada da sociedade” (Durkheim, 1989: 282). Tal posição leva alguns de seus críticos (Giannotti, 

1971; Gurvitch, 1986; Fernandes, 1994; Aron, 2003) a concluírem que entre essas duas entidades não há 
qualquer escolha a ser feita, visto que ambas equivalem-se. Consequentemente, Durkheim é acusado de 

“deificar” a sociedade. É preciso, contudo, considerar o contexto da colocação durkheimiana, a saber, o acirrado 

debate político que marca a instalação da Terceira República. O fato de o sociólogo, constantemente, lançar mão 

desse tipo de artifício, configura uma estratégia no sentido de desarticular os críticos católicos, com os quais se 

debate, afinal, ao defender uma identificação entre religião e ciência, deus e sociedade, o autor pretende provar o 

quão vazio é este debate, visto que as forças sociais, mais do que se imagina, permeiam as ações individuais. 

Ademais, existe sim uma diferença entre Deus e Sociedade. Se os sistemas morais tradicionais tiveram 

importante papel para as sociedades segmentadas, o mesmo não se aplica às sociedades avançadas que, em 

virtude do avanço do individualismo, exige um conjunto normativo aberto à crítica, à razão, o que, não coincide 
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Longe de nos encorajar, devemos, ao contrário, temer a extensão do poder que 

temos. Se os mestres e pais sentissem, de modo mais constante, que nada se passa 
diante da criança sem deixar nela algum traço; que nada se passa diante da criança 

sem deixar nela algum traço; que o aspecto final do espírito e do caráter depende 

dessa infinidade de pequeninos fatos insensíveis ocorrentes a cada instante sem que 

lhes demos grande atenção – como fiscalizariam com muito cuidado a sua 

linguagem e os seus atos (Durkheim, 1978: 53). 

 

 Em virtude dessa força, o educador deve zelar para não ultrapassar os limites de sua 

autoridade, usando-a com prudência. Castigos físicos são criticados pelo autor, pois, ao 

contrário do que se possa pensar, não produzem qualquer efeito positivo em termos de 

aprendizagem. Embora não concorde com aquelas concepções que, de modo absolutamente 

artificial, fundamentam a educação no sentimento de prazer, desconsiderando a seriedade da 

vida, Durkheim não é afeito a nenhum tipo de constrangimento físico por parte do mestre-

escolar, pois esse tipo de subterfúgio é a admissão da decadência de sua autoridade. Afinal, 

diferentemente do que sustentam alguns educadores, o castigo não deve ser tratado com uma 

resposta intimidadora, com vistas a infundir um comportamento correto, mas sim como uma 

reação à violação da norma, visando apenas resguardar a sua autoridade. De acordo com a 

análise a respeito do direito repressivo e restitutivo, proposta em Da Divisão, não há, nas 

sociedades avançadas, espaço para a brutalidade, sobretudo no âmbito escolar.  A ascendência 

do mestre sobre o aluno é tão somente de cunho moral, visto que, na visão do autor, o hábito 

pode ser modelado via educação.
121

 Influenciado por Guyau
122

, Durkheim, a partir de uma 

abordagem psicológica dos processos pedagógicos, compara a ação educativa à sugestão 

hipnótica, argumentando que a condição de passividade espiritual, artificialmente gerada, que 

caracteriza o sujeito hipnotizado, é similar à condição em que a criança é naturalmente 

colocada diante do mestre-escolar. Por contar com um número reduzido de representações, a 

criança, cuja vontade ainda é rudimentar, mostra-se incapaz de se opor às que lhes são 

sugeridas. Como enfoca o autor de A Educação Moral, é por meio da regularidade intrínseca 

ao exercício da disciplina que a criança, cujos impulsos instáveis do egoísmo convertem-se 

                                                                                                                                                                                              
com uma formulação divina de sociedade, tendo em vista que a relação entre Deus e homem, pelo menos para a 

tradição judaico-cristã, é assimétrica.   

121 Segundo Wacquant (2010), as observações durkheimianas acerca do hábito abrem espaço para outros 

sociólogos abordarem o tema. Exemplo disso são os trabalhos de Bourdieu, onde a questão do hábito é retomada 

e aprofundada, sobretudo no que concerne às relações de poder incutidas nos processos de formação do hábito.   

122  Jean-Marie Guyau (1854 – 1888), filósofo francês, autor de Education et Heredité, celebrada obra 

em que  compara os efeitos da educação aos da sugestão. Alguns intérpretes destacam a enorme influência desta 

obra sobre os trabalhos pedagógicos de Durkheim (Fernandes, 1994; Weiss, 2009, 2010). 
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em flutuações emocionais, pode gradualmente superar a decorrente volatilidade 

comportamental, alcançando “a moderação dos desejos e o domínio de si mesmo”. Por meio 

dessa analogia – alvo de inúmeras críticas, sobretudo por reduzir a prática educativa a um 

conjunto de técnicas psicanalíticas –, Durkheim vislumbra apenas enfatizar as desigualdades 

que marcam as relações entre mestre e aluno. Volta-se, assim, à superioridade moral das 

gerações adultas, quando comparadas às gerações mais jovens, bem como à função 

socializadora exercida, em primeiro plano, pela família e, em segundo, pelo sistema escolar.  

 Aliás, no que diz respeito ao sistema escolar, Durkheim, de modo bastante original, 

aponta algumas características interessantes. Como subsistema, a escola apresenta estruturas 

próprias, o que lhe possibilita uma relativa autonomia; porém, como parte dependente de um 

sistema social mais amplo, também guarda muitas aproximações estruturais e, portanto, está 

simultaneamente submetida às forças de permanência e de mudança, em face das 

necessidades sociais. A evolução do subsistema escolar, nesse sentido, só pode ser 

devidamente compreendida à luz do modelo da dinâmica social proposto pelo sociólogo. Não 

é demais recordar que, no referido modelo, a noção de consciência coletiva é fulcral, afinal, a 

vida social só é possível em virtude dos valores e das regras parcialmente transmitidas pela 

escola e partilhadas pelos indivíduos. A sociedade, objeto construído da sociologia, não é nem 

transcendente, nem imanente aos indivíduos: sua especificidade define-se pelos parâmetros de 

subordinação ao grupo (integração) e de reconhecimento das regras sociais (regulação). Ora, a 

consciência coletiva traduz-se em fenômenos coletivos que permeiam todos os recônditos da 

vida social, indo do nível psíquico das representações coletivas ao nível institucional e ao 

substrato material (densidade, volume, comunicação etc.). Aqui, é preciso considerar dois 

pontos, a saber, as instâncias das representações e instituições, que comportam aspectos 

formalizados e não-formalizados, e os elos de causalidade, tanto no sentido substrato-

instituições-representações, quanto no sentido inverso. A partir desse modelo, Durkheim 

explora a temática da mudança-evolução. A lógica é a que segue. Na medida em que novas 

representações coletivas emergem em resposta às novas necessidades sociais, tendem, com o 

tempo, a se institucionalizar. Grosso modo, esses intervalos são marcados por conflitos entre 

as forças de estagnação e as forças de evolução. No caso das sociedades modernas, a 

intensificação da divisão do trabalho e a consequente ampliação das liberdades individuais, 

suscita o surgimento de instituições capazes de resguardar os direitos conquistados pelo 

homem moderno. Para Durkheim, a validade deste esquema pode ser estendida ao subsistema 

educativo.  
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 Destarte, o sociólogo da educação, ao analisar o sistema de ensino, lida com 

representações pedagógicas, formalizadas e não-formalizadas, instituições e seu substrato, 

instâncias que, embora articuladas ao sistema social global, dispõem de autonomia, visto que 

todo subsistema responde a necessidades específicas. O excerto abaixo, embora refira-se 

especificamente ao processo de evolução do ensino secundário francês é, nesse sentido, 

bastaste emblemático. Nele, atesta o autor: 

 

Um sistema escolar, seja ele qual for, é formado por duas espécies de elementos. 

Existe, por um lado, todo um conjunto de disposições definidas e estáveis, de 

métodos estabelecidos. De um lado, há todo um conjunto de disposições definidas e 

estáveis, de métodos estabelecidos, em suma, de instituições; isto, porque existem 

instituições pedagógicas, tal como existem instituições jurídicas, religiosas ou 

políticas. Mas, simultaneamente, no interior da máquina assim constituída, existem 

ideias que a trabalham e a incitam a transformar-se. Salvo, talvez, em raros 
momentos de apogeu e de estacionamento, verifica-se invariavelmente, até no mais 

acabado e mais bem definido sistema, um movimento em direção a algo diferente do 

que existe, uma tendência para um ideal mais ou menos claramente pressentido. 

Visto de fora, o ensino secundário apresenta-se-nos como um conjunto de 

disposições cuja organização material e moral é determinante; mas, por outro lado, 

essa mesma organização abriga em si aspirações que tentam encontrar-se. Sob esta 

vida fixa, consolidada, existe uma vida em movimento que, pelo fato de se encontrar 

oculta, nem por isso é descurável. Sob o passado que perdura, há sempre algo de 

novo que se faz e que procura subsistir. (Durkheim, 1984: 90) [grifos meus]. 

  

 Em A Evolução, Durkheim, a partir de uma perspectiva histórico-evolutiva, aponta 

como o ensino secundário e superior francês, desde a Idade Média, é marcado por 

transformações que correspondem tanto à evolução econômica e política, iniciada com o 

advento moderno, quanto às necessidades sociais emergentes que, no plano do subsistema 

escolar, dão origem a novas ideias pedagógicas. Estas, por sua vez, não só traduzem as 

demandas sociais, mas também ilustram o modo pelo qual a escola assume as necessidades 

emergentes, ainda não institucionalizadas, da sociedade política em seu conjunto.  

 Aliás, segundo o sociólogo, a “desordem intelectual” que acomete o sistema de ensino 

francês resulta da resistência de alguns traços do currículo tradicional, caracterizado pela 

preponderância dos clássicos, frente à crescente valorização do conhecimento científico. 

Embora reconheça a importância do cristianismo medieval para a unificação do sistema de 

ensino ocidental, por ter aproximado certos aspectos da educação pagã greco-romana às 

inclinações essencialistas e fortemente morais do período, e mesmo do protestantismo 

luterano, fundamental para a edificação do pensamento humanista, durante a fase inicial do 

período moderno, Durkheim insiste na tese de que tais propostas, apesar da relevância 
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histórica, mostram-se antiquadas ao estilo de vida que se desenvolve a partir do século XVII. 

Visto que a individualidade e a diversidade comportamental se convertem em signos do 

mundo moderno, cabe ao sistema escolar preparar os indivíduos para lidar com as múltiplas 

possibilidades que definem o gênero humano. 

 Ora, na medida em que novas aspirações pedagógicas norteiam, numa dada época, os 

saberes escolares e os métodos de ensino, tendem a dar origem a novas categorias de 

pensamento, influenciando e, por vezes, interferindo diretamente no processo de evolução das 

representações coletivas. Nas palavras de Filloux (2010: 32), “A escola é uma modelo 

reduzido, no qual tanto as relações sociais quanto as relações dos indivíduos com a sociedade 

mediatizam-se na relação mestre-aluno e, de uma maneira geral, na relação com o saber”. 

Disso decorre que a escola, ao lado de algumas outras poucas instituições, revela uma força 

adicional, pois não se reduz apenas a traduzir as formulações originadas socialmente, mas, a 

partir da própria dinâmica da prática educativa, fomenta a renovação dos valores instituídos.  

 Assim, a preocupação do autor com o sistema escolar está longe de ser infundada. 

Durkheim presume que a escola constitui o espaço ideal para a formação dos cidadãos, 

sobretudo na fase inicial – dada a obrigatoriedade e universalidade do ensino primário 

francês. Daí a importância de um Estado atuante em termos educativos, capaz de inserir as 

questões pedagógicas no âmbito de uma discussão mais ampla sobre a sociedade e sua 

preservação, sem abandonar, entretanto, os elementos que definem a sua dinâmica. Como um 

organismo moral, cabe-lhe dirigir o programa de estudos da escola no sentido de garantir que 

as crianças sejam formadas para assumir um papel na divisão do trabalho. É certo que a escola 

e, consequentemente, o mestre, são, nas sociedades avançadas, referenciais para a formação 

de uma nova moralidade – laica e racional –, afinal, se a educação dá-se, inicialmente, no seio 

da família, é na escola que é sistematizada, daí esta instituição tornar-se o lugar central da 

transmissão dos valores, das normas e dos saberes, e o mestre, o canal viabilizador desse 

projeto político-pedagógico.  

 Mas, é preciso atentar para algumas questões urgentes. Como é possível converter esses 

ideais coletivos, forjados no bojo de uma sociedade altamente diferenciada, em práticas 

pedagógicas? Como a relação entre ciência da educação e pedagogia pode contribuir para a 

edificação de uma moralidade adequada às demandas da sociedade moderna? Qual a real 

potencialidade da instituição escolar na formação do cidadão? Quem deve zelar para que a 

escola, importante subsistema, esteja acima das ideologias e das divisões político-partidárias? 

Antes, porém, de se responder a essas questões, cumpre analisar, ainda que panoramicamente, 
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as ideias de Durkheim acerca da moralidade, visto que, por trás de toda a prática pedagógica, 

há sempre um conjunto de valores responsáveis por nortear a ação do professor.  

 

3.5. Elementos para uma ética individualista 

 

 Para a maior parte dos intérpretes de Durkheim, o problema moral ocupa um lugar 

especial em sua sociologia, permeando toda a extensão de sua obra. De fato, trata-se de uma 

questão central, em torno da qual gravitam outros tantos temas e subtemas. A preocupação do 

autor com o fenômeno moral justifica-se plenamente, afinal, como qualquer indivíduo de sua 

época, Durkheim testemunha o esvaziamento dos valores sociais tradicionais, que parecem 

caducos frente às transformações processadas no interior da sociedade europeia, sem que um 

novo conjunto de valores tivesse tido tempo suficiente de se estabelecer. Segundo o 

sociólogo, grande parte dos problemas de seu tempo possui uma conotação moral, por isso 

sua insistência acerca da reformulação dos valores – e daí a importância atribuída ao sistema 

educacional –, visto que as paixões humanas não cessam senão diante de uma força moral que 

se imponha e se faça respeitar. Essa reformulação, ao contrário do que pretendem alguns 

intérpretes (Borrell, 2000; Gurvitch, 1986; Fernandes, 1994; Nisbet, 2003), nada tem a ver 

com o resgate de antigas formas sociais, baseadas em uma forte unidade moral, como no caso 

das sociedades tradicionais, nas quais a consciência coletiva, por sua força e extensão, contém 

quaisquer manifestações de cunho individual. Essa é uma situação improvável para o autor 

que, a despeito dos críticos, aponta a impossibilidade de exumar antigas estruturas societárias 

e seus valores maciços, visto que “os velhos deuses estão mortos”. A crise moral, por si só, 

“não é razão para retroceder a humanidade – proposta tão ridícula quanto absurda –, pois o 

mundo avança inexoravelmente e é impossível evitar a mudança” (Durkheim, 2003: 75). 

Desse modo, Durkheim não deixa qualquer margem à dúvida: cada sociedade desenvolve um 

conjunto de valores adequados as suas necessidades e, no caso das sociedades avançadas, é 

preciso que os valores se renovem em face da complexidade social alcançada. A originalidade 

de sua proposta repousa, justamente, na abordagem sociológica que empreende aos fatos 

morais, rompendo com as duas principais vertentes da filosofia moral de sua época, a saber, o 

kantismo e o utilitarismo.  

 O interesse de Durkheim por este assunto remonta à fase inicial de sua carreira 

intelectual. Sua pretensão de estabelecer as bases de uma “ciência da moral”, afastando-se das 
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abordagens puramente filosóficas, o conduz à sociologia que, na visão otimista do autor, 

fornece o método adequado a um estudo dessa natureza. O estudo da moral, na ótica 

durkheimiana, dá-se no âmbito de uma epistemologia indutivista, privilegiando a análise 

empírica, à medida que toma a moral como um fato social. Para tanto, o contato travado com 

o pensamento social alemão, ainda durante o período de formação, fora decisivo para os 

rumos de sua pesquisa. Influenciado pelos estudos de alguns dos mais importantes juristas e 

economistas germânicos, a exemplo de Schäffle, Schomoller, Wagner, Jhering e Wundt, 

Durkheim toma de empréstimo elementos para uma crítica às posições utilitaristas e 

espiritualistas, permitindo-lhe concluir que a moral, responsável por regular as relações entre 

os indivíduos é, antes, um produto dos arranjos inerentes à vida social e não uma formulação 

abstrata. Destarte, Durkheim apreende aquilo que considera inovador nos trabalhos desses 

moralistas, a saber, a ideia segundo a qual o comportamento moral finca-se na realidade e, 

portanto, é a forma que deve ser deduzida da matéria e não o contrário. Essa inversão é 

providencial, pois permite ao sociólogo explicar as variações do fenômeno moral, sem se 

deixar paralisar diante das concepções idealistas, tão difusas entre os moralistas. Tal ruptura 

oportuniza à Durkheim inserir uma leitura histórica a respeito da origem e do 

desenvolvimento dos fatos morais. Nas palavras do autor: 

 

A moral não é um sistema de regras abstratas que as pessoas trazem gravadas na 

consciência ou que são deduzidas pelo moralista no isolamento de sua sala. É uma 

função social ou, mais que isso, um sistema de funções formado e consolidado sob a 
pressão das necessidades coletivas. (...) São os fatos que constituem a substância da 

moral. O moralista não pode, então, inventá-los nem construí-los; só pode observá-

los onde quer que existam e então buscar suas causas e condições na sociedade 

(Durkheim, 2003: 35).  

  

 Desse modo, se a moral não se reduz a uma construção intelectiva, ela só pode ser 

explicada a partir dos fatos sociais que formam o seu conteúdo. Só o estudo meticuloso da 

realidade pode esclarecer o que é a moral. Realmente, as ideias anunciadas pelos pensadores 

sociais alemães afastam qualquer suposição a respeito de um fundamento individual desse 

tipo de fato. É esse, aliás, um dos pontos mais relevantes da crítica durkheimiana ao 

utilitarismo. A tese, segundo a qual o auto-interesse é a força motriz da moralidade, é 

completamente rejeitada por Durkheim, visto que a aceitação de tal premissa corresponde a 

assumir que o egoísmo não só é a fonte da vida moral, como também é útil e, por conseguinte, 

socialmente desejável contrariando, assim, a ideia – tão cara ao autor –, de que uma ação para 

ser considerada moral sempre deve dirigir-se “a fins impessoais, gerais, independentes do 
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indivíduo e de seus interesses particulares” (Durkheim, 2008a:118). Ademais, uma posição 

como esta, leva à negação do caráter imperativo que define o fenômeno moral. É bem verdade 

que, em seus primeiros trabalhos, Durkheim demonstra dificuldade em estabelecer as bases de 

uma teoria moral válida para todos os tipos de sociedade, visto que as exigências funcionais 

do meio social, às quais a conduta moral está vinculada, podem variar. Em Da Divisão, por 

exemplo, a oposição entre direito repressivo e direito restitutivo é explicada em termos 

puramente funcionais, alternando conforme a menor ou maior diferenciação do modelo social. 

Assim, o autor vê-se às voltas com o problema do relativismo cultural, o que põe em xeque 

sua proposta original acerca da fundação de uma ciência da moral. O dilema só é superado 

quando, a partir do contato com os trabalhos de alguns antropólogos contemporâneos, o 

sociólogo dirige sua atenção aos fenômenos religiosos. Desse ponto em diante, que coincide 

com a fase intermediária de sua carreira, Durkheim, que demonstra sua admiração pelas 

posições de Kant acerca do caráter imperativo das regras morais – como deixa claro ao 

analisar os fatos sociais em As Regras –, lança-se num ousado movimento teórico, nesse 

aspecto contrário às posições kantistas, demonstrando que o caráter coagente do fato moral 

não o define totalmente.  Se a moral consiste em “um sistema de regras de ação que 

predeterminam a conduta” (Durkheim, 2008c: 37), não se confundindo com outros tipos de 

regras que, de modo semelhante, também podem regular a conduta humana, seu diferencial 

está no fato de que, uma vez violada, sempre produz uma sanção. Em outros termos, todas as 

vezes que se transgride uma regra, é-se automaticamente sancionado. Mas, para além de seu 

caráter imperativo, a moral não se define apenas pela noção de “dever”, muito embora esta 

seja uma condição social, na medida em que emana da própria coletividade. Durkheim aponta 

o “bem” como o outro componente da realidade moral. Destarte, nenhum ato moral se realiza 

exclusivamente em decorrência de sua obrigatoriedade; ele também é, em alguma medida, 

desejado pelo sujeito moral. Ambos são como sinais exteriores e atemporais que atestam a 

existência dos fatos morais – em consonância com os procedimentos anunciados em As 

Regras.  

 Aqui, fica clara a influência que os estudos sobre a religião exercem sobre as ideias do 

autor, sobretudo a noção de “sagrado”. Como assinala o autor, alicerçado numa das teses 

anunciadas por Wundt, o objeto sagrado infunde ao crente não só o respeito, mas também a 

devoção. O incremento da desejabilidade, condição do bem, certamente ameniza a 

obrigatoriedade contida na noção de dever, pois, se a ordem social se baseasse unicamente em 

formas impositivas, a vida tornar-se-ia insuportável. De acordo com uma passagem 
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esclarecedora, exposta em suas Lições, a coerção é apenas o signo mais superficial da 

realidade moral, porém, aquilo que verdadeiramente a anima, os sentimentos coletivos, 

responsáveis por ligar os indivíduos ao grupo são o que, de fato, despertam o desejo e o 

respeito dos indivíduos (Cf. Durkheim, 2002a: 40). A obediência à norma, resultante da 

percepção que, mesmo inconsciente, tem o indivíduo acerca da autoridade da qual está 

investida, é suavizada pelo desejo em submeter-se a ela. Essa submissão, entretanto, nada tem 

de opressora, considerando que esta é a única maneira de transcender os limites da 

animalidade, alcançando uma segunda natureza, a social. Embora uma ou outra característica 

do fato moral possa prevalecer em determinada circunstância, quer como sistema de regras 

que determina a ação, quer como objetivação de um ideal passível de se desejar, a moralidade, 

à medida que traduz os sentimentos sociais, ultrapassa a realidade individual.  

 Mas, em que pese essas nuanças, o elo que possibilita a junção entre o dever e o bem 

tem raízes bastante profundas. Durkheim busca na evolução da religiosidade elementos para 

explicar essa aproximação. Entre os anos de 1895 e 1912, praticamente todos os seus escritos 

referentes à moral procuram explicitar a sua origem comum a religião. Esse é o caso do artigo 

Determinação e das obras A Educação Moral e As Formas, entre outras. Nesses trabalhos, 

estão contidas algumas ideias essenciais para o andamento de sua teoria moral, em especial, a 

de que, primitivamente, esses sistemas de crenças e práticas, o moral e o religioso, estão 

profundamente interpenetrados, a ponto de se tornarem indistintos, pois, estruturados sobre a 

mesma pedra angular, a saber, Deus. É em torno dessa “figura inatingível”, cuja supremacia é 

reconhecida que, no caso dos sistemas morais tradicionais, a obediência é garantida. A noção 

de dever é, nesse sentido, fundamental, visto que ambos os sistemas caracterizam-se pela 

imposição de determinadas práticas. Disso, depreende-se a dificuldade do indivíduo em 

separá-los, afinal, o domínio da moral confunde-se com o do sagrado e, justamente por estar 

envolto de mistério, investe-se de uma dignidade particular que o eleva acima das 

individualidades empíricas. Porém, como mencionado, a submissão à norma não se dá pela 

mera coação. É preciso que o indivíduo, em algum grau, vislumbre-a. Afinal, temor e respeito 

só adquirem sentido, quando há a consciência positiva acerca da obediência. Mas, se a 

moralidade é a expressão da noção de “sagrado”, como levar a cabo um projeto “racional” de 

nação?  

 Claro, Durkheim não acredita na possibilidade de uma racionalização total do sistema 

moral. Não se trata, portanto, de negar as contribuições da religião para o desenvolvimento da 

moral, ou de impor uma nova moralidade, destituída de todo e qualquer elemento religioso. A 
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primeira hipótese é impensável, pois religião e moral estão como amalgamadas. O risco fica 

por conta de, ao retirar da moral tudo o que é religioso, esvaziar aquilo que há de 

propriamente moral. Quanto à segunda hipótese, impor um novo sistema moral calcado na 

supremacia da razão, o problema reside em negar completamente a tradição, o processo 

histórico, enfim, tudo o que as gerações passadas legaram e que, de algum modo, ainda faz 

eco nas sociedades contemporâneas. Há, entretanto, um ponto que não se pode perder de 

vista: a moral não é estática, pois comporta transformações que, ainda que lentas, fazem-se 

necessárias. Durkheim chama a atenção para as forças sociais que, desde o final da idade 

média, incidem sobre os valores vigentes, a fim de renová-los. Com isso, o autor pretende 

mostrar que, embora alguns elementos referentes à moral tradicional permaneçam sob novos 

signos, há sempre a necessidade de incrementar novos elementos com vistas a enriquecê-la.  

 Aliás, ao discutir a possibilidade de uma moral laica, Durkheim enceta uma discussão 

sobre os elementos constitutivos da moralidade que, como será demonstrado, atesta esse 

dinamismo. Praticamente toda a primeira parte da obra A Educação Moral, composta pelas 

oito primeiras lições, dirige-se a este assunto. Nela, o autor afirma que a realidade moral 

constitui-se de três elementos: o “espírito de disciplina”, o “espírito de abnegação”
123

 e o 

“espírito de autonomia”.   

 A vida social, explica Durkheim, exige certa regularidade, pois, sem uma uniformidade 

mínima, o convívio entre seus membros se tornaria impossível. Por mais que uma observação 

desse tipo soe, aos defensores da liberdade absoluta, como uma afronta, no plano prático é 

difícil negar sua autenticidade. Cotidianamente, todos reproduzem determinadas práticas 

sociais, adquiridas pelo “hábito”, sem as quais a vida em grupo não pode vingar. Para tanto, 

ao indivíduo cumpre reconhecer a legitimidade dos valores sociais, submetendo-se à 

autoridade da qual estão investidos. O gosto pela regularidade é base para a convivência 

social, pois contém os ímpetos egoístas, à medida que ensina o domínio de si. Por isso, a 

disciplina desponta como a “primeira disposição do temperamento moral”.  

 Já, o segundo elemento, o sentimento de abnegação, diz respeito à adesão aos grupos 

sociais – a família, a pátria e a humanidade, respectivamente –, o que envolve certos 

sacrifícios visto que, em nome de fins impessoais, o indivíduo precisa abdicar parcialmente de 

                                                             
123 Originalmente, Durkheim utiliza a expressão “adesão ao grupo” para referir-se ao segundo elemento 

constitutivo do fato moral. Emprega-se, todavia, a expressão “espírito de abnegação”, por sugestão de Fauconnet 

(1978), pois, em termos estilísticos, parece adequar-se melhor às expressões utilizadas pelo sociólogo, para 

designar os outros dois elementos, conquanto alguns intérpretes mais recentes, a exemplo de Lukes (1984), 

Fernandes (1994) e Weiss (2009), sejam fiéis à designação empregada pelo autor.  
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seus próprios interesses. Os referidos grupos, que representam diferentes fases da evolução 

social e moral, estão hierarquicamente sobrepostos sem se excluírem. Embora apareça numa 

posição intermediária, a pátria, frente ao enfraquecimento da família, reduzida a um órgão-

secundário do Estado não está, de fato, aquém da humanidade, na medida em que esta, por 

seu caráter geral, constitui-se de fins abstratos e de difícil alcance. Por ser uma “realidade 

viva”, a pátria, por meio das instituições que compõem a sociedade política em seu conjunto, 

concorre para a realização dos interesses gerais da humanidade. É verdade, há sempre o risco 

desse sentimento patriótico se manifestar na forma de um movimento centrífugo, militar e 

agressivo que, pela força, submete outras nações, contudo, esse não é o tipo de patriotismo 

preconizado por Durkheim, cujo pacifismo, calcado no desenvolvimento científico, artístico e 

cultural, é o principal atributo (Cf. Durkheim, 2008c: 85-89).  

 Não é preciso um grande esforço analítico para constatar que entre as características do 

fato moral, o dever e o bem, e os dois primeiros elementos da moralidade, o espírito de 

disciplina e de adesão, existem muitas afinidades. A disciplina está para o dever, enquanto 

expressão do caráter imperativo da regra, assim como o bem está para a abnegação, pois, à 

medida que a sociedade é concebida como uma coisa boa, a adesão do indivíduo ao grupo, 

ainda que para isso tenha que abrir mão de alguns de seus desejos, torna-se legítima. Assim, a 

realidade moral pode ser percebida de uma dupla perspectiva, a saber, em seu aspecto mais 

objetivo, atinente à moral comum, a qual todos os membros de uma coletividade estão 

submetidos; e em seu aspecto subjetivo, isto é, enquanto expressão individual da moral 

comum. De todo modo, alerta Durkheim, o dever e o bem, conquanto guardem diferenças 

substanciais, expressam uma mesma e única realidade – a sociedade – e, em virtude disso, um 

princípio não pode ser reduzido ao outro sem que um deles desapareça, empobrecendo assim 

a experiência moral. A prevalência de um ou de outro incide diretamente sobre a constituição 

dos indivíduos e dos povos, produzindo tipos extremos. Quando predomina o dever, a 

tendência é que se desenvolva o gosto pela regra e pela moderação; contrariamente, quando 

predomina o bem, a tendência é que as energias sejam canalizadas para ações apaixonadas e, 

por vezes, desmedidas, em nome de algum nobre ideal. Segundo Durkheim, os períodos de 

transição, marcados por grandes transformações, costumam se caracterizar pelo afrouxamento 

da disciplina e, por suposto, pelo aguçamento da devoção e do sacrifício. São momentos de 

efervescência política e social, onde tendências divergentes trabalham na consciência pública, 

potencializando a ansiedade geral. Nestes casos atípicos, marcado pela astenia moral, a única 

saída é reforçar o segundo elemento, ou seja, fazer amar um ideal social aos quais os 
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indivíduos possam devotar-se e se sacrificar para, num segundo momento, reconstituir 

plenamente a disciplina inerente à energia moral (Cf. Durkheim, 2008c: 103- 109).  

 Mas, ainda que esses elementos sejam essenciais a todo e qualquer sistema moral, é 

preciso atentar para alguns pontos. O primeiro deles é que toda a reflexão durkheimiana em 

torno do fenômeno moral tem como pano de fundo as concepções evolutivas contidas em Da 

Divisão, em especial nos processos que explicam a passagem da solidariedade mecânica para 

a solidariedade orgânica. Um segundo ponto, atrelado ao primeiro, diz respeito aos sistemas 

morais tradicionais, nos quais os preceitos morais aparecem vinculados a uma potência 

transcendente, a divindade, e que, segundo ao autor, devem ser decantados do invólucro 

místico que os recobre.  

 Posto isto, fica-se em condições de prosseguir. Ao evocar a noção de “sagrado”, 

Durkheim faz ver que religião e moral estão historicamente imbricadas e que os sistemas 

morais surgidos dessa vinculação têm maior aderência às sociedades simples, de solidariedade 

mecânica, onde a consciência coletiva impõe-se fortemente a seus membros. Esse tipo de 

moralidade está longe de ser reflexiva, pois recusa a análise individual. Embora Durkheim 

reconheça a importância desse momento, atenta para as transformações sociais que, por sua 

intensidade e rapidez, exigem novos procedimentos, afinal, “se a vida moral exprime a vida 

social, mesmo não sendo tão fluída a ponto de impedir que seja consolidada, ela é suscetível 

de desenvolver-se indefinitamente” (Durkheim, 2008c: 112). A complexidade da vida social 

moderna e a decorrente emergência da personalidade humana autônoma tornam as 

experiências morais tradicionais obsoletas. A passagem do indivíduo à “maioridade”, para 

empregar uma expressão cara ao pensamento iluminista, reclama um tipo de moral capaz de 

abarcar todas as implicações contidas nessa nova etapa da história humana, pois qualquer 

imposição que prive as liberdades individuais que leve ou estimule a servidão é considerada 

imoral, uma vez que, para ser plenamente moral, a vontade precisa ser autônoma.  

 Ora, à medida que a pessoa humana torna-se uma “coisa sagrada”, digna de “culto”, 

como destacado no capítulo anterior, fica demonstrada a insuficiência dos dois primeiros 

elementos da moral no tocante à composição moral das sociedades avançadas. A autonomia 

da vontade, portanto, desponta como terceiro e mais recente princípio da moralidade, 

coincidindo com o processo de individuação moderno. Ainda que não seja universal, no 

sentido dos dois primeiros elementos, pois constituído histórica e socialmente, a autonomia 

aparece como um elemento “desejável” aos padrões contemporâneos de vida, sobretudo no 

que se refere à prática moral. A condição de “recém-chegada” em nada diminui sua 
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importância, isto porque, “Qualquer pessoa hoje em dia reconhece, ao menos em teoria, que 

jamais, em caso algum, determinada maneira de pensar deva ser imposta obrigatoriamente, 

em nome de qualquer autoridade moral. É uma regra não apenas lógica, mas também da nossa 

moral, que nossa razão só pode aceitar como verdade aquilo que aceita espontaneamente 

como tal” (Durkheim, 2008c: 113). Há, aqui, um ponto fundamental: os sistemas morais 

tradicionais impõem-se aos indivíduos a partir de fora, não mediante uma força racional, mas 

em virtude do ascendente que nelas há, negando qualquer atividade à vontade humana. Disso 

depreende-se que a razão não é um elemento intrínseco aos sistemas morais em geral. Aliás, a 

perspectiva evolutiva empregada por Durkheim certifica tal impressão, afinal, o indivíduo é 

um fenômeno social recente e ainda não totalmente consolidado. A questão é que, à medida 

que a consciência moral protesta contra todo tipo de servidão, reivindicando maior autonomia 

para a pessoa humana, as antigas formulações morais mostram-se incapazes de satisfazê-la e 

novos valores, consoantes a essas novas condições, fazem-se necessários. Mas, exatamente 

nesse ponto, um dilema surge no horizonte durkheimiano: como articular elementos como 

dever e abnegação à autonomia da vontade? O próprio autor reconhece o imbróglio, como 

explicitado no trecho a seguir: 

 

De um lado, as regras morais nos aparecem com toda clareza com algo exterior à 
vontade; elas não são uma obra nossa, por conseguinte, obedecemos e nos 

conformamos a uma lei que não foi feita por nós. Somos submetidos a um 

constrangimento que é muito real, mesmo que seja de natureza moral. Por outro 

lado, é evidente que a consistência protesta contra tal dependência. Só concebemos 

como plenamente moral um ato realizado livremente, sem qualquer tipo de pressão. 

Ora, nós não somos livres se a lei que regulamenta nossa conduta nos é imposta, se 

nós não a tivermos desejado livremente. Essa tendência da consciência moral, de 

vincular a moralidade do ato à liberdade do agente, é um fato que não pode ser 

contestado e que devemos ser capazes de explicar (Durkheim, 2008c: 117-118). 

 

 Assim, o espírito de autonomia, elemento imprescindível aos novos padrões morais 

exigidos pela vida moderna, acarreta uma séria dificuldade ao autor pois, se a liberdade 

tornou-se um valor inegociável, não é possível incrementá-la, sem fazer da moral uma 

construção puramente individual. Contudo, o mestre francês não está disposto a aceitar uma 

solução nesses termos. É esse, aliás, o motivo que o leva a se opor à filosofia moral proposta 

por Kant. Objetivando uma melhor compreensão dessa passagem, não custa retomar parte 

dessa discussão, já que, para além das críticas empreendidas, a filosofia kantiana constitui um 

importante manancial, inclusive para a teoria moral durkheimiana. A primeira grande 

fragilidade da filosofia kantiana, segundo Durkheim, reside em sua tentativa de fundamentar a 



188 

 

moral, a partir de um princípio a priori, afastando qualquer pretensão científica. Uma posição 

dessa espécie, porém, implica renunciar à ideia, central para a concepção durkheimiana, de 

que os fatos morais são fenômenos como outros quaisquer, passíveis de serem observados, 

descritos, classificados e compreendidos em suas leis fundamentais, em nome de um mero 

exercício especulativo. Uma segunda fragilidade, diz respeito à sujeição das regras 

particulares a uma máxima geral, o imperativo categórico, desconsiderando, assim, a 

verificação empírica de que os valores são socialmente constituídos. Por fim, e essa é a parte 

que aqui interessa, Durkheim chama a atenção para o modo pouco original com que Kant 

pretende conciliar o caráter obrigatório da moral à exigência racional da autonomia – 

considerada o elemento essencial da moralidade. A explicação é a de que o argumento 

kantiano acerca da heterogeneidade entre razão e sensibilidade, conduz à conclusão de que o 

caráter obrigatório da moral, longe de ser uma característica da própria regra, tem sua 

verdadeira base na natureza humana.  

 Ora, desde o início Durkheim deixa entrever a sua insatisfação tanto com as teorias que 

colocam o auto-interesse como o fundamento da moralidade, ofuscando o fato de que a moral 

constitui essencialmente um dever, quanto com aquelas que, inversamente, sustentam que este 

é o único móbil da ação moral. Para o autor, a sociedade é o fundamento da moral. Durkheim 

procura superar a dificuldade acima exposta – o esforço em articular adequadamente os dois 

elementos “essenciais” da moral, o dever e o bem, ao elemento “desejável”, a autonomia da 

vontade – rompendo com a proposta kantiana. Para tanto, o sociólogo ressalta que, embora a 

razão, assim como a moral, tenda ao geral e ao impessoal, o homem, ser composto, não é um 

ser inteiramente racional, uma vez que a sensibilidade inclina-o para fins individuais, egoístas 

e irracionais. Esse antagonismo entre razão e sensibilidade justifica o constrangimento 

intrínseco à regra moral que, longe de ser acidental, hipótese considerada arbitrária, é 

condição necessária à contenção de nossa natureza como um todo, ou seja, das paixões, tanto 

quanto da própria razão, visto que esta última não é uma faculdade transcendente, como quer 

Kant, mas faz parte do mundo e, portanto, também está submetida às leis naturais. Assim, 

num contexto mais amplo, a heteronomia será sempre a regra. Mas, apesar do caráter 

coagente da realidade moral, o indivíduo a ela se submete não apenas por temor, numa 

obediência cega, mas porque, pela ciência da sua razão, é capaz de reconhecê-la como boa, já 

que fora dela não há nada que se possa vislumbrar. Esse tipo de submissão, longe de ser uma 

“resignação passiva”, comporta uma margem para a atividade da razão, denominada por 

Durkheim  de “adesão esclarecida”. Nas palavras do autor: “Conformar-se à ordem das coisas 
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porque se tem a certeza de que tudo é o que deveria ser, não é sofrer um constrangimento, é 

querer livremente essa ordem é uma aquiescência com conhecimento de causa. Afinal, querer 

livremente não é querer aquilo que é absurdo; pelo contrário, é querer aquilo que é racional, é 

querer agir em conformidade com a natureza das coisas” (Durkheim, 2008c: 120-121).  

 Na ótica durkheimiana, a vontade autônoma é uma vontade racional, circunscrita ao 

desejo daquilo que é possível. Destarte, “libertamo-nos à medida que compreendemos as 

coisas”. Mas, em que consiste esse conhecimento? De que modo pode-se alcançá-lo? 

Durkheim é enfático a esse respeito: “a ciência é a fonte de nossa autonomia”. Claro, no que 

se refere à moralidade, esta só pode ser conhecida por  meio de um dos campos da sociologia: 

a ciência da moral. Desse modo, quanto mais esta ciência avança, mais a autonomia se faz 

presente. Vale lembrar que seu desenvolvimento não depende, especialmente, deste ou 

daquele indivíduo, pois qualquer passo que a ciência social dê na direção do conhecimento 

das coisas está submetido às forças coletivas. Mesmo presa a essa condição, a autonomia 

individual tende a se ampliar, pois quanto mais se conhece a natureza e as leis da vida moral, 

mais livremente é possível consenti-la. Precavido, porém, Durkheim alerta para o fato de que 

o conhecimento das regras morais não destitui qualquer uma de suas características, pois, ao 

fim e ao cabo, a autonomia da vontade “preserva todos os traços distintivos dos princípios 

morais”. Ainda que o homem esteja submetido a forças que lhes são externas, sob as quais, 

sozinho, não possui uma influência decisiva, o fato de poder compreendê-las, faz dele mestre 

de si mesmo. Para o desfecho desse assunto, o excerto abaixo, apesar de longo, soa bastante 

esclarecedor: 

 

Com isso determinamos um terceiro elemento da moralidade. Para agir moralmente, 

não é mais suficiente apenas respeitar a disciplina, aderir a um grupo; é preciso 

ainda que, seja no deferimento à regra, seja no devotamento a um ideal coletivo, 
tenhamos a consciência, a mais clara e completa possível, das razões de nossa 

conduta. Porque é essa a consciência que confere a nosso ato essa autonomia que a 

consciência pública atualmente exige de todo ser verdadeiramente e plenamente 

moral. Podemos afirmar, portanto, que o terceiro elemento é a inteligibilidade da 

moral. A moralidade não consiste simplesmente em realizar certos atos 

determinados, mesmo conscientemente; é necessário ainda que a regra que prescreve 

esses atos seja livremente desejada, isto é, livremente aceita, e essa aceitação livre 

outra coisa não é que uma aceitação esclarecida. Essa é a maior novidade 

apresentada pela consciência moral dos povos contemporâneos; a inteligibilidade da 

moral tornou-se e tem se tornado cada vez mais um elemento da moralidade. (...) 

Depois de um longo período de tempo, passamos a reconhecer valor moral a um ato 
somente se este fosse intencional, ou seja, um ato em que o agente representa 

antecipadamente em que ele consiste e quais as relações deste com a regra. Mas eis 

que, para além dessa primeira representação, passamos a exigir uma outra, que vai 

ainda mais ao fundo das coisas: é a representação explicativa da própria regra, de 

suas causas e de sua razão de ser (Durkheim, 2008c: 124-125) [grifos meus]. 
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 Em suma, a teoria moral durkheimiana desenvolve-se em torno da tentativa de superar 

as dicotomias presentes entre os moralistas de seu tempo. Prova disso é o modo como o 

sociólogo articula o dever e o bem, tratando-os como elementos distintos, porém, 

indissociáveis, pois constitutivos do fato moral, escapando assim tanto às interpretações que 

enfatizam unicamente o caráter impositivo da regra, quanto às que consideram o indivíduo 

como o fundamento de toda moralidade. Seu esforço em estabelecer as bases de uma ciência 

da moral, em face dos grandes sistemas filosóficos, não deixa de comprovar a dimensão 

inovadora de seu trabalho, à medida que procura afastar de seu escopo toda e qualquer 

influência idealista, reduzindo-o ao estudo dos fatos. Outro ponto importante, atinente à 

moralidade moderna, diz respeito à passagem da condição passiva à condição ativa do 

indivíduo, como atesta a discussão acerca da “autonomia da vontade”. Disposição “desejável” 

e complementar da moralidade laica, a autonomia, concebida como capacidade de julgar, 

consentir e, consequentemente, aderir ao conteúdo da norma, põe o indivíduo, até então visto 

apenas como suporte das forças coletivas, em condição de se posicionar diante da regra. Não 

se trata mais de uma relação vertical, na qual o vértice é a sociedade, mas de uma relação 

horizontal, pois, em última instância, a adesão à regra é submetida ao livre exame do 

indivíduo. Nesse sentido, a racionalidade, assumida enquanto processo de esclarecimento do 

mundo, decorrente do movimento sócio-histórico anunciado em Da Divisão, conduz à 

desmistificação dos elementos sagrados – como mais tarde procura demonstrar em seus 

estudos sobre a religião –, exibindo a moral em sua nudez. Esse movimento, que deposita uma 

otimista confiança na ciência social e, em especial, no sociólogo – o especialista responsável 

por difundir os resultados obtidos pelos estudos sociológicos – é, segundo o autor, capaz de 

romper com as crenças antiquadas, abrindo assim novos horizontes, em relação às demandas 

morais da sociedade moderna, marcada pela presença cada vez mais acentuada do indivíduo.  

 

3.6. A moral secular: uma questão de autonomia 

 

 Não são poucos os intérpretes que se insurgem contra a teoria moral durkheimiana, 

sobretudo em relação a sua concepção de “autonomia da vontade”. Entre as críticas dirigidas 

ao autor, enfatizadas nos capítulos anteriores, uma delas é incisiva e, em certa medida, 

bastante difusa: a impotência do indivíduo diante de um conjunto normativo cristalizado, 
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sobre o qual não tem nenhuma influência restando-lhe, simplesmente, aceitá-lo e obedecê-lo. 

Adorno (2010), por exemplo, acusa o projeto durkheimiano de ser conservador, pois contrário 

à dimensão emancipatória que define a sua filosofia crítica. Na esteira do pensamento 

frankfurtiano, Freitag (1992) argumenta que as ideias morais de Durkheim, sobretudo sua 

concepção de autonomia, suscitam o respeito cego pelas tradições sociais opondo-se, assim, à 

ideia de autonomia dos iluministas. Posição similar é sustentada por Nisbet (2003) que, a 

partir de uma análise histórica do pensamento social, enfatiza a influência do 

conservadorismo francês na obra de Durkheim, alocando-o entre os representantes de uma 

tendência comunitarista e antiindividualista. Propondo uma leitura psicanalítica, sem deixar, 

entretanto, de flertar com o marxismo, Fernandes (1994) defende que Durkheim nunca esteve 

comprometido com um ideal autêntico de autonomia e que, apesar de seus esforços para a 

consolidação de uma moral laica, não obteve êxito em sua tentativa de substituir Deus pela 

sociedade, preservando, em suas ideias morais, todos os traços da moralidade religiosa, ou 

seja, a identificação com a norma e a submissão ao Outro – o que pode estender-se tanto a 

Deus quanto à Sociedade.  

 Grosso modo, todas essas críticas guardam pontos em comum, a saber: (a) no tocante à 

relação entre indivíduo e sociedade, a ideia segundo a qual a teoria moral durkheimiana 

desenvolve-se em torno de uma dicotomização absoluta, estabelecendo o primado do reinado 

social sobre o individual; (b) a ideia de que o fato moral caracteriza-se única ou 

prioritariamente pelo dever e, portanto, pela imposição; (c) a desconsideração das dimensões 

histórica e política de sua obra e a ausência de uma análise capaz de articulá-las com o 

desenvolvimento de sua teoria moral; (d) e, por conseguinte, a conclusão em torno da 

condição de total passividade do indivíduo diante das forças coletivas.  

 É certo afirmar que Durkheim, visando estabelecer as bases da sociologia, faz dos fatos, 

e não de suas representações, o objeto da ciência da moral, refutando assim as inclinações 

filosóficas dos moralistas que, a partir de princípios gerais, pretendem deduzir os elementos 

que determinam a conduta humana em circunstâncias particulares. Tamanha rigidez, todavia, 

deve ser analisada com cuidado, pois embora Durkheim pareça endossar um realismo radical 

em termos morais, os movimentos teóricos por ele realizados sugerem uma leitura bem menos 

estreita. Prova disso é o modo como o autor se posiciona frente ao caráter impositivo do fato 

moral. Conforme argumenta, “Se toda a ordem legal se apoiasse apenas no medo, a sociedade 

não seria mais que uma prisão, onde as pessoas só agem quando vêem o chicote erguido. Para 

que a sociedade seja possível, é necessário que existam em nós alguns sentimentos de 
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desprendimento” (Durkheim, 2003: 52). Ora, esses “sentimentos de desprendimento”, aos 

quais se refere o autor, lançam algumas luzes sobre a estrutura dos fatos morais, pois, se de 

um lado, a obrigatoriedade desponta como seu signo mais evidente, de outro, é preciso cuidar 

para não tomá-lo como elemento exclusivo, endossando a impressão de que o indivíduo é 

mero suporte do social. Como bem observa o autor, no tocante à moral:  

 

Portanto, é equivocar-se singularmente sobre sua natureza vê-la apenas de fora, 

perceber a sua letra. Assim considerada, ela pode de fato aparecer com uma 

instrução simplesmente constrangedora, que impede os indivíduos de fazer o que 

querem, e isso num interesse que não é o deles: consequentemente, é muito natural 
que se tente derrubar esse constrangimento ou reduzi-lo ao mínimo. Mas sob a letra 

há um espírito que o anima; há laços de todo tipo que ligam o indivíduo ao grupo de 

que ele faz parte e a tudo o que interessa ao grupo; há todos os sentimentos sociais, 

todas as aspirações coletivas, as tradições a que se têm apego e respeito, que dão um 

sentimento e uma vida à regra, que anima a maneira pela qual ela é aplicada aos 

indivíduos (Durkheim, 2002a: 40) [grifos meus]. 

 

 Essa separação entre “letra” e “espírito”, exposta no trecho acima, dá a dimensão exata 

da compreensão de Durkheim acerca dos fatos morais. Por trás do caráter impositivo da regra 

– a sua “forma” – há um conjunto complexo de forças e sentimentos coletivos, responsáveis 

por animá-la – o seu verdadeiro “conteúdo”. Posto isso, fica claro porque Durkheim aponta o 

“bem” como um elemento indissociável do “dever”. Trata-se de dois lados de uma mesma 

moeda que, devido a sua composição, não podem ser separados. Ambos expressam a própria 

sociedade, origem e fundamento da vida moral, cuja autoridade repousa na superioridade 

moral e intelectiva, vagarosamente constituída ao longo dos séculos. Desse modo, a 

“desejabilidade”, mais do que suavizar o caráter coercitivo da moral, traz a tona outro aspecto 

da relação entre indivíduo e sociedade, até então pouco explorado, a saber: “ela [a sociedade] 

não está fora de nós por completo”, uma vez que, “não está verdadeiramente viva e não é real 

senão nas consciências particulares” (Durkheim, 2007: 70). Esta observação é fundamental, 

pois ajuda a desconstruir certo realismo atribuído a sua teoria moral. Ainda que a sociedade, 

por sua força e extensão, seja superior aos indivíduos, só existe por meio destes, em suas 

consciências. De fato, os estudos empreendidos em religião, sobretudo quanto à força do 

“sagrado”, permitem à Durkheim avançar no sentido de identificar o dever e o bem como 

elementos definidores da moral. A tese segundo a qual os símbolos religiosos recobrem as 

ideias morais e que, graças ao desenvolvimento da ciência e da própria sociedade, podem ser 

exploradas em sua verdadeira aparência, isto é, desprovidas de todas as camadas místico-

religiosas, tem desdobramentos decisivos. Sua estratégia de aproximar Deus e sociedade, 
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longe de significar um retrocesso, abre espaço para uma definição do fato moral, tornando-o 

objeto de uma ciência específica sem, entretanto, sucumbir a um objetivismo radical. Como 

argumenta Gautherin: 

 

Em primeiro lugar, pela analogia entre a sociedade e Deus, ele interrompe a 

regressão indefinida ao fundamento da moralidade que ocupou os moralistas e 

pedagogos de seu tempo. Ademais, ao postular que a sociedade é sagrada assim 

como Deus, Durkheim reatou os laços entre dois os dois mundos que se dedicou a 

separar: um mundo de interesses individuais, da razão, da equivalência e da 

proporção, de um lado, e, de outro, um mundo ideal coletivo, da emoção e do amor 

acima da equivalência e da proporção (Gautherin, 1992: 634).  

 

 Além disso, ao explorar o sagrado com vistas a compreender a gênese e o 

funcionamento da moralidade, Durkheim, à luz do movimento sócio-histórico marcado pela 

complexificação da vida social, suscita uma discussão em torno do processo de 

autocompreensão da sociedade, mostrando que a moral religiosa, circunscrita às sociedades 

pré-industriais, é incapaz de atender às necessidades que emergem com a sociedade moderna, 

visto que um sistema de regras dessa espécie, por seu caráter conservador, não comporta 

qualquer avaliação crítica da realidade, impedindo transformações substanciais em seu 

interior. A inserção de um terceiro elemento, o espírito de autonomia, reflete a necessidade de 

renovação da moralidade e pressupõe, à medida que este não é um elemento essencial do fato 

moral, mas apenas um elemento desejável, uma sociedade política receptiva ao exercício da 

razão. Esse “esclarecimento” está atrelado a um processo social mais amplo, orientando-se 

por um “ideal de transparência”.  

 É essa, pelo menos, a tese sustentada por Watts Miller (2009), segundo a qual 

Durkheim, ancorado na noção de progresso social, desenvolve uma “narrativa” em torno da 

passagem de uma consciência “obscura” para uma consciência “esclarecida”, desmistificando 

os elementos sagrados contidos nos sistemas morais tradicionais e projetando um novo tipo de 

moralidade em direção a um “esclarecimento cívico”. Segundo o intérprete, se em algumas de 

suas obras Durkheim concebe a ciência social como um conhecimento altamente 

especializado, dirigido aos especialistas, em outras, enfatiza a utilização dos conhecimentos 

adquiridos pela sociologia, no sentido de estimular uma compreensão mais apurada dos 

processos sociais e, assim, clarificar, a partir de uma linguagem racional, as forças obscuras 

que encobrem a moralidade, dissolvendo “a névoa do simbolismo religioso”. Destarte, o 

modo como Durkheim aborda a questão do sagrado em sua obra é, na ótica do autor, 
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fundamental para um maior entendimento desse processo de esclarecimento. Em Da Divisão, 

por exemplo, já é possível observar algumas ideias acerca dos acontecimentos que geram 

intensas forças e energias coletivas, representadas enquanto crença num poder sagrado. Essas 

energias, no entanto, são apresentadas como uma espécie de “ilusão necessária”, à medida que 

garantem a sensação de algo transcendente que é, na verdade, a própria sociedade 

transfigurada simbolicamente. Sobretudo ao analisar a consciência coletiva tradicional, no 

início do trabalho, Durkheim depara-se com algumas dificuldades: Como desmistificar o 

sistema moral numa ordem social baseada na crença da realidade de Deus? Diante de valores 

tão arraigados e pouco flexíveis, como difundir a ideia de que Deus é uma construção social? 

Realmente, qualquer esforço em desmistificar a realidade social, num contexto tão rígido, 

parece fadado ao fracasso. Porém, um pouco mais adiante, ao analisar a sociedade moderna, 

Durkheim sugere que Deus é uma ilusão passível de ser dispensada, atentando para o fato de 

que a influência da religião tende a diminuir à medida que a divisão do trabalho se intensifica 

e a ciência, que também faz parte da dinâmica social, corrobora para potencializar a liberdade 

de pensamento. E, já na parte final do livro, surpreende o leitor ao apontar a necessidade da 

construção de uma “moral secular”.  

 No entanto, considerando toda a produção teórica de Durkheim, será possível conciliar a 

ideia de uma “moralidade secular moderna” a alguma espécie de “religião secular”? Bem, 

uma resposta a essa questão depende da análise de alguns de seus trabalhos posteriores. Em 

As Formas, o sentimento do sagrado é visto como uma construção estritamente vinculada à 

prática de rituais e à efervescência emocional, gerando uma transfiguração mística do mundo 

social. Mas essa é apenas uma impressão que, embora encorajada pelo próprio sociólogo num 

primeiro momento é, a seguir, reconsiderada justamente no capítulo dedicado aos rituais e aos 

símbolos religiosos, em que o autor insiste na possibilidade de uma religião secular, com seus 

símbolos, ritos e momentos de efervescência, sem recorrer a nenhum tipo de transfiguração da 

realidade. A Revolução Francesa é mencionada como um exemplo disso. Ora, a partir desse 

ponto, Durkheim parece sugerir a crença em um “esclarecimento cívico”, o que o leva a 

insistir em algo que, do ponto de vista de sua própria sociologia, parece contraditório, afinal, 

como defender uma fé transparente, ou seja, uma fé com suas bíblias, com seus templos, com 

seus símbolos e ritos sem recorrer a nenhum tipo de mistificação? Em face dessas 

dificuldades, uma resposta pode ser buscada no artigo O Individualismo e os Intelectuais, 

onde Durkheim analisa detidamente o “culto” do indivíduo nas sociedades modernas. No 

referido texto, o autor não só atribuí um peso menor às práticas religiosas tradicionais, 
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consideradas “aparatos externos”, mas entende que o núcleo da religião, “conjunto de crenças 

e práticas coletivas”, encontra-se em outro lugar. Trata-se, sem dúvida, de uma visão mais 

restrita a respeito do fenômeno religioso, porém, uma visão que comporta importantes 

implicações para o desenvolvimento de suas ideias. Isto porque o sagrado deixa de se referir a 

uma mera “parafernália de símbolos e ritos”, tal como nas sociedades indiferenciadas, 

passando a se referir a um tipo de “autoridade especial”, cujo fulcro é a sacralidade da pessoa 

humana. 

 Segundo Watts Miller (1996; 2009), Durkheim estabelece as bases de uma “religião 

secular esclarecida”, indistinguível de uma “moralidade secular esclarecida” que, por um 

lado, exclui Deus e, por outro, mantém o sentimento do sagrado. Porém, diferentemente dos 

sistemas morais religiosos tradicionais, cujo centro de toda autoridade moral é Deus, no caso 

da sacralidade atribuída à pessoa humana, espécie de culto moderno, a autoridade moral 

emana do livre exame, isto é, da autonomia da razão. Desse modo, quanto mais essa 

autonomia é exercitada, maiores as chances de a sociedade tornar-se autoconsciente. Não por 

acaso, salienta o intérprete, Durkheim dedica um trabalho inteiro ao tema da educação moral, 

oferecendo, em anos intercalados, um curso de formação a seus estudantes do magistério que, 

uma vez formados, têm como missão política oferecer, nas escolas espalhadas por todo país, 

uma educação esclarecida aos futuros cidadãos da república. Mas, sua preocupação também 

se estende ao movimento de crítica racional moderno que, eliminando todo simbolismo, pode 

gerar um vazio moral. É visando evitar uma situação como esta que Durkheim procura um 

equivalente racional, para substituir essa misteriosa potência outrora identificada com Deus. 

Daí recorrer a um poder moral apreensível pela ciência, a sociedade, para, a partir de um 

processo de depuração, revelar a fonte da autoridade do sagrado. Seu esforço, nesse sentido, 

aproxima-se da problemática kantiana, a saber, descobrir qual a fonte para a autoridade ética 

no mundo moderno. A chave utilizada para a resolução dessa questão, também é kantiana: a 

única fonte moderna possível para a autoridade é o exercício da autonomia. Evidentemente, é 

impossível que uma sociedade tenha uma autoridade ética dessa espécie, sem que tenha 

atingido as condições essenciais que definem a modernidade, isto é, a transparência e a 

autoconsciência – o que transfere para a associação de pessoas autônomas, e não para Deus ou 

para uma rígida consciência coletiva, a fonte da autoridade ética. Isso, certamente, explica 

porque o sagrado passa a habitar os limites do humano e o próprio indivíduo deixa de ser uma 

“coisa” e passa a ser objeto de “culto”.  
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 Mas, num plano prático, como Durkheim explica o surgimento do espírito de 

autonomia? Partindo de um ideal de república laica e racional, o autor entende a autonomia 

como algo que se desenvolve no decorrer da história, o que o leva a recusar a separação 

radical, proposta por Kant, entre o mundo numênico e o mundo fenomênico, bem como a sua 

tentativa de situar a autonomia no primeiro destes reinos, desconsiderando o fato de que os 

indivíduos estão presos ao reino fenomênico. Assim, Durkheim abdica da tese, tão cara a 

filosofia da história kantiana, de que a liberdade em cada um evolui segundo a dinâmica 

sócio-histórica do próprio mundo. Embora o sociólogo incorpore, em seus próprios termos, 

parte das questões levantadas por Kant, sobretudo no que se refere à tentativa de conciliar 

determinismo e liberdade, pretende fazê-lo na perspectiva da sociologia e não da filosofia. 

Desse modo, sua preocupação gravita em torno do “desenvolvimento socialmente 

condicionado de uma ação humana livre”. Trata-se, portanto, de compreender como a 

capacidade de pensamento e investigação crítica desenvolvem-se mediante os 

condicionamentos sociais. A explicação oferecida indica dois movimentos distintos, porém 

complementares. No nível macro, a ideia de que a sociedade, em sua dinâmica, ruma para um 

esclarecimento cívico, assentada, num plano sócio-histórico, no primado da racionalidade sob 

a passionalidade e, num plano político, na efetivação de um regime democrático e 

republicano. E, no nível micro, a ideia de que o conhecimento esclarecido, calcado nos 

avanços da ciência, ajuda o indivíduo a se emancipar das forças de um determinismo cego.   

 Assim sendo, ainda que a ciência contribua no sentido de permitir um conhecimento 

esclarecido sobre o mundo e, desta feita, para a emancipação do indivíduo, os resultados a que 

chega, para serem socialmente reconhecidos, dependem de um processo coletivo mais geral. 

Posto de outra maneira, as contribuições científicas só podem se efetivar na medida em que a 

sociedade estiver devidamente preparada para aceitá-las. A este respeito, Durkheim não deixa 

margem a qualquer dúvida: ambos os movimentos, uma vez iniciados, confluem para a 

expansão das liberdades individuais. Aliás, desde a publicação de Da Divisão, o sociólogo 

demonstra especial preocupação em explicar o referido processo. Sua reflexão acerca da 

solidariedade social é uma clara demonstração disso. A divisão, proposta pelo autor, entre a 

solidariedade por similitude e solidariedade por diferenciação é emblemática, pois, enquanto a 

primeira diz respeito a uma relação primitiva e total de “posse” das forças coletivas sobre uma 

“coisa”, a segunda se refere a uma ação mais “livre” do indivíduo enquanto “pessoa” – 

coincidindo com a própria consolidação da modernidade.  
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 A passagem da heteronomia à autonomia é, nesse sentido, o cume da experiência 

moderna, tanto para o indivíduo, quanto para a sociedade, pois sempre exige algum tipo de 

negociação entre ambos os pólos. Subjacente à distinção entre a solidariedade mecânica e 

solidariedade orgânica, proposta na parte inicial do livro I de Da Divisão, encontra-se uma 

narrativa da mudança social que implica a emancipação em relação às forças do determinismo 

mecanicista, isto é, a superação da heteronomia e do controle dessas forças tomadas como 

“coisas”. Esse processo refere-se à intensificação da divisão do trabalho e, consequentemente, 

à eliminação gradual dos grilhões sociais – visto que as tradições tendem a perder sua força. 

Embora encontre algumas dificuldades para explicar como a divisão do trabalho impõe-se 

como dinâmica do mundo moderno e como as transformações, por ela desencadeadas, 

correspondem a uma mudança da consciência – dado que, em sua origem, essa dinâmica é 

essencialmente mecânica –, Durkheim, na parte final do livro II, sugere que o ideal, mesmo 

entre as sociedades mecanicistas, como no caso dos modelos sociais tradicionais, não está 

totalmente ausente e, nesse sentido, o indivíduo não se reduz a mera testemunha inativa de sua 

própria história, já que o ideal, na ótica do autor, é uma representação antecipada de um 

resultado desejado, cuja concretização só é possível graças a sua antecipação.  

 

Assim, não apenas uma teoria mecanicista do progresso não nos priva do ideal, 
como nos permite crer que ele nunca nos faltará. Precisamente porque depende do 

meio social, que é essencialmente móvel, o ideal se desloca sem cessar. Portanto, 

não há razão de temer que um dia nos falte terreno, que nossa atividade chegue ao 

cabo de sua carreira e veja o horizonte fechar-se diante dela. Mas, conquanto sempre 

persigamos fins definidos e limitados, há e haverá sempre, entre os pontos extremos 

a que chegamos e o objetivo a que tendemos, um espaço vazio aberto a nossos 

esforços. (Durkheim, 2008a: 357) [grifos meus]. 

 

 Se, de um lado, Durkheim salienta que, apesar das forças coletivas, há sempre um 

espaço propício e necessário à ação individual, de outro, este decorre das leis de progresso 

inerentes aos organismos desse tipo, no qual, gradualmente, as personalidades particulares 

adquirem “consciência de si” e, tendo em vista que não são mais são levadas por movimentos 

coletivos robustos – quer dizer, sem quaisquer fraturas – tendem, por conta disso, a se 

multiplicar. Ora, à medida que a vida psíquica escapa à força das similitudes sociais e adquire 

maior extensão e liberdade, o indivíduo torna-se uma fonte de atividade espontânea. Embora, 

na parte conclusiva de Da Divisão, Durkheim reforce a ideia de que uma nova moral só pode 

surgir a partir de si mesma, isto é, gradualmente, sob as pressões das causas internas que a 

tornam necessária, entende a reflexão como um instrumento importante no estabelecimento 
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dos objetivos a serem atingidos. O exercício da reflexão, típico do conhecimento científico, 

desde que não se restrinja a um grupo especial, isto é, não fique encerrado ao trabalho 

realizado por intelectuais no “silêncio do gabinete”, pode ajudar a entender os processos 

sociais e, assim, contribuir no sentido de estimular os indivíduos, em suas inspirações e em 

seus esforços, em direção ao “esclarecimento engajado”. E, ainda que a sociologia, em seu 

estado atual, não esteja em totais condições de esclarecer todos os problemas de ordem 

prática, dado ser uma ciência que ainda se encontra num estágio embrionário, não resta 

dúvida de que, num futuro próximo, com a efetivação da sociedade moderna, cabe a ela 

nortear as ações individuais, esclarecendo o mundo de forças obscuras. 

 Com efeito, a autonomia corresponde a uma capacidade de avaliação da realidade, a 

certa inteligibilidade que, através da ciência, liberta o indivíduo dos mecanismos cegos aos 

quais está submetido, tornando-o mais humano, pois consciente de suas ações (Borlandi, 

1997). A liberdade de pensamento e a autodeterminação despontam como características 

inerentes à concepção de autonomia, uma vez que dizem respeito à capacidade do indivíduo 

analisar e julgar, por si mesmo, a realidade a sua volta, determinando seu próprio destino. 

Assim, ao enfatizar a prevalência da autonomia no mundo moderno, Durkheim comprova seu 

alinhamento ao racionalismo francês que, segundo a tradição cartesiana, sua mais forte 

representação filosófica, entende o “bom-senso” como a coisa no mundo mais bem distribuída 

estendendo-se, indistintamente, a todos os homens. Porém, contrariamente à posição 

apriorística sustentada por Descartes, que tem Deus, espécie de “gênio bom”, por fonte da 

racionalidade, Durkheim atribui aos processos sociais, o despertar da razão – elemento 

primordial da autonomia. 

 Independentemente, porém, dos fatores responsáveis por desencadear a divisão do 

trabalho, uma vez iniciada, esta passa a ter uma dinâmica própria, que só pode se completar 

na medida em que o individualismo e a liberdade de pensamento, também, se consolidam, o 

que, em termos políticos, depende da efetivação de um regime verdadeiramente democrático. 

Vale lembrar que, em suas Lições, Durkheim oferece uma definição de democracia que, 

diferentemente das definições clássicas, assenta-se não na “quantidade” daqueles que ocupam 

o poder, mas na “qualidade” das relações estabelecidas entre o Estado, órgão-pensante da 

sociedade, e as corporações profissionais, responsáveis por representar os interesses dos 

indivíduos.  

 Porém, toda essa discussão em torno do espírito de autonomia só adquire sentido caso se 

considere a dimensão política da obra durkheimiana, uma vez que um ideal de moralidade 
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secular, centrada na noção de liberdade individual, só encontra respaldo numa sociedade 

edificada em bases republicanas. Desse ponto de vista, o Estado encampa a missão de 

organizar a vida social e garantir, como assevera Giddens (1998), relações contratuais justas 

sem, entretanto, sufocar os demais órgãos sociais, tais como as agremiações profissionais, 

pois disso dependem as relações que se estabelecem entre os indivíduos e entre estes e a 

“sociedade política”. Visto que seu desenvolvimento coincide com os avanços dos direitos e 

das liberdades individuais, o Estado, ao mesmo tempo em que cria o indivíduo é, por ele, 

legitimado. Quanto aos órgãos-secundários, cumpre canalizar os interesses e reivindicações 

de seus membros e levá-los ao Estado, negociando a sua viabilização. O que está, porém, na 

base dessas negociatas entre os órgãos-secundários e o órgão-pensante é a capacidade de 

articulação dos indivíduos, cuja potencialidade deriva da maior ou menor capacidade de 

discernimento, tanto no nível pessoal, quanto no nível coletivo (Borlandi, 1997). Por isso em 

Educação e Sociologia, Durkheim insiste na tese de que a educação moral constitui uma 

matéria da qual o Estado não pode descuidar. Nela repousa a esperança de formar os futuros 

cidadãos da república dentro, é claro, do espírito de autonomia moderno, pois, só a partir do 

momento em que o livre-exame instituir-se enquanto prática corrente será possível sentir e 

exercer, num plano cívico, a liberdade em sua plenitude.  

  

3.7. A escola e a formação do cidadão republicano 

 

Visando estabelecer as bases de uma pedagogia moderna, centrada em valores 

humanistas, Durkheim se vê às voltas com algumas dificuldades, que podem ser assim 

resumidas: Como a escola pode preencher uma função que não seja só de conservação do 

sistema social (estática social), mas também de mudança (dinâmica social)? Até que ponto as 

práticas pedagógicas resultam do próprio sistema escolar ou da sociedade global, visto que a 

escola, na condição de subsistema social, não pode ser tomada isoladamente? De que modo 

pode a educação conciliar o sentimento de comunhão, necessário a todo organismo social, e o 

sentimento de autonomia, requerido pela sociedade moderna? Como se pode notar, essas 

questões encerram uma série de ambigüidades que, por suposto, exigem soluções ousadas e 

criativas por parte do autor. Durkheim procura respondê-las por meio de uma teoria sobre a 

educação que, na medida do possível, pretende aproximar esses pólos aparentemente tão 

contraditórios. Seu esforço em edificar um projeto pedagógico, comprometendo-se com os 

ideais laicos e republicanos, é uma prova cabal disso.   
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Em A Educação Moral, em especial a segunda parte, o sociólogo, evitando recorrer a 

qualquer explicação de ordem religiosa, propõe uma educação fundamentada na razão sem, 

entretanto, adotar uma linha puramente intelectualista. Convencido de que é possível conciliar 

fé racionalista e projeto personalista, o sociólogo converte em pedagogia a ideia de que é 

possível ensinar às gerações mais jovens a se submeterem, deliberadamente, às regras de uma 

sociedade, cujos valores transitam em torno do culto da pessoa humana. Trata-se, portanto, de 

conter as pulsões egoístas do indivíduo, a partir de uma educação que valorize o senso 

coletivo, visto que os mecanismos de integração e de regulação são comuns a todo tipo de 

organização social. Porém, no caso específico da sociedade moderna, soma-se a isto a 

necessidade de estimular a criatividade. É essa, aliás, a principal contribuição do sociólogo 

francês para o campo da educação: a proposição de uma educação moral laica, visando forjar 

o caráter do cidadão republicano moderno (Watts Miller, 1996; Weiss, 2009). Baseado em seu 

diagnóstico acerca da sociedade moderna Durkheim, por um lado, aponta o descompasso 

entre os ideais sociais e a educação vigente e, por outro, propõe uma reflexão pedagógica que, 

em consonância com os resultados de suas outras investigações sociológicas, adquire um viés 

prático, tomando a forma de uma “pedagogia republicana” – embora, como já fora 

mencionado, o autor atente para o fato de que isso não significa uma total eliminação dos 

símbolos religiosos, por demais arraigados na concepção de moralidade.
124

  

Há, nesse sentido, um esforço em vincular os elementos constitutivos da moral, tanto 

em sua forma, quanto em seu conteúdo, às metas do sistema escolar, de tal modo que a 

educação possa contribuir para o aprendizado dessas “disposições morais”, a saber, a 

disciplina, a abnegação ao grupo e a autonomia da vontade. Ao desenvolver na criança o 

gosto pela regularidade, pela disciplina, a escola contribui no sentido de superar o estado de 

anomia que dela pode se apossar, se obedecesse apenas a seus desejos. Adotando um viés 

psicológico, Durkheim argumenta que só a vinculação ao grupo (ou grupos) pode regular os 

apetites latentes e insaciáveis e, assim, assegurar o equilíbrio do indivíduo. As implicações 

disso são claras: no plano social, o combate ao espírito anárquico; no plano individual, a 

promoção do autocontrole. Como assevera o autor: “A disciplina moral não serve apenas para 

a vida moral propriamente dita; sua ação tem um alcance mais amplo. Ela desempenha um 

                                                             
124 Essa é, sem dúvida, uma marcante diferença entre Durkheim e os idealizadores originais desse 

projeto de laicização do ensino moral, a exemplo de Gambetta e Ferry, pois, enquanto estes defendem a 

possibilidade de ensinar a moral, a partir dos valores passadistas, destituídos, contudo, de todo elemento 

religioso, o sociólogo argumenta que, tal posição, é demasiadamente simplista, à medida que a moral tem, 

historicamente, raízes muito profundas na religião e, desta feita, o ensino da moral não pode consistir em uma 

simples eliminação dos símbolos religiosos (Cf. Fernandes, 1994; Watts Miller, 1996; Borrell, 2000).   
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papel considerável na formação do caráter e da personalidade em geral. E, com efeito, aquilo 

que há de mais essencial no caráter é a capacidade de autocontrole, é essa faculdade de se 

conter, de inibir impulsos, que permite conter nossas paixões, nossos desejos, nossos hábitos, 

de legislar sobre eles” (Durkheim, 2008c: 59).  

Esse “senso de moderação” pode, num primeiro momento, causar estranheza, pois 

parece sugerir um controle demasiado da vontade e do desejo individual e, sobretudo quando 

se pensa o contexto escolar, soa como uma espécie de prisão espiritual e comportamental. 

Contudo, não é exatamente esta a proposta do autor. O gosto pela moderação constitui uma 

qualidade que só pode ser reconhecida em sua importância, caso se considere a ditadura dos 

instintos a que todos os homens estão submetidos num estágio pré-social. Volta-se, assim, à 

velha questão do homo-duplex: para o autor, o pertencimento a um grupo social oportuniza ao 

homem transcender aos apetites naturais, à medida que lhe confere uma nova natureza – de 

caráter social –, permitindo-lhe ascender a um mundo de escolhas e decisões, até então 

desconhecido. Isso fica mais claro quando, pouco mais adiante, no mesmo parágrafo, o 

sociólogo afirma: “Um ser com personalidade é um ser capaz de imprimir sua própria marca 

em tudo que faz, uma marca que lhe é peculiar, que é constante, pela qual ele é reconhecido e 

se distingue de todos os demais” (Durkheim, 2008c: 59-60) [grifos meus]. O que chama a 

atenção é o fato de que, mesmo referindo-se ao espírito de disciplina, Durkheim atenta para as 

peculiaridades dos indivíduos e de suas ações. Assim sendo, ainda que seus esforços estejam 

concentrados em apontar a função do senso de disciplina, com alguma paciência, é possível 

extrair uma ideia fundamental, a saber, a de que, para além de toda a regularidade, 

responsável por frear os desejos inerentes ao reino instintivo, “a regra é um instrumento de 

libertação e de liberdade, precisamente porque nos ensina a moderação e a maestria de si”. É 

verdade que, segundo Durkheim, “nas sociedades democráticas como a nossa, ensinar à 

criança essa moderação salutar é indispensável, [à medida que], as barreiras mais 

convencionais, presentes em sociedades estruturadas sobre outras bases, que reprimem 

violentamente os desejos e as ambições, já tombaram parcialmente” e, nesse caso, “a 

disciplina moral pode exercer essa ação reguladora sem a qual o homem não poderia subsistir, 

[visto que] o desejo de progredir pode ser facilmente inflamado e expandir-se 

indefinidamente, até o ponto de não conhecer limites”. Porém, como faz questão de enfatizar, 

“não se trata absolutamente de moldá-la insidiosamente para a resignação, de fazer 

adormecer suas ambições legítimas, de impedi-la de olhar para além de sua condição 

presente; essas tentativas seriam contrárias aos princípios de nossa organização social”... 

[afinal], “devemos evitar ver nesse gosto pela moderação qualquer tendência à imobilidade; 
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caminhar em direção a um rumo definido, que substitui um rumo anterior, igualmente 

definido, significa avançar de forma ininterrupta, e não permanecer imóvel” (Durkheim, 

2008c: 62-63) [grifos meus].  

Nota-se claramente que, embora Durkheim endosse a tese de que a regularidade é 

imprescindível para todo e qualquer tipo de organização social, não deixa, absolutamente, de 

apontar, no tocante à sociedade urbano-industrial, a necessidade de uma regulação que não 

sufoque a possibilidade da ação individual. Assim, essa “moderação salutar” só adquire 

sentido à medida que a criança desenvolve o senso coletivo, ou seja, o sentimento de 

pertencimento aos grupos sociais. É este, segundo Durkheim, o propósito do segundo 

elemento da moralidade. A criança deve aprender a viver em sociedade, a conviver com 

outros indivíduos, sem que isso seja motivo de disputas intermináveis, baseadas no auto-

interesse. Para tanto, o autor, mais uma vez assentado em pressupostos da psicologia, afirma 

que o homem só pode se realizar integralmente no interior da sociedade. Nas palavras do 

autor, “longe de haver entre eles qualquer tipo de antagonismo, longe do indivíduo só poder 

aderir à sociedade abdicando total ou parcialmente de sua própria natureza, só é 

verdadeiramente ele mesmo, só se realiza plenamente sob a condição de estar vinculado à 

sociedade” (Durkheim, 2008c: 79) [grifos meus]. Mas, por trás dessa aparente primazia da 

sociedade, revela-se um aspecto crucial, pois, conquanto o indivíduo deva se submeter à 

autoridade das regras, estas refletem um ideal coletivo que é, na verdade, uma forma de ideal 

humano. Conforme explicita o autor:  

 

A adesão a um grupo implica, pois, de maneira indireta, mas necessária, uma adesão 

aos indivíduos, e, quando o ideal do grupo é uma forma particular de ideal 

humano, quando o caráter do cidadão se confunde em grande parte com o caráter 

genérico do próprio homem, é ao homem enquanto homem que estamos 

vinculados, o que nos faz sentir especialmente solidários àqueles que realizam de 

maneira mais intensa a concepção que nossa sociedade nutre a respeito da 

humanidade. É isso o que explica o caráter moral atribuído aos sentimentos de 

simpatia interindividual e às ações inspiradas por esses sentimentos (Durkheim, 

2008c: 92) [grifos meus]. 

 

Ora, o ideal do grupo é, também, um ideal que remete ao indivíduo e, nesse sentido, 

prostrar-se diante da coletividade corresponde a adorar àquilo que a todos é comum: a 

condição humana. É certo que Durkheim chama a atenção para o fato de que a sociedade 

“possui uma natureza própria, distinta da natureza individual e, por isso, preenche a primeira 

condição necessária para servir de fim à atividade moral”, contudo, no caso específico das 

modernas organizações sociais, é o indivíduo o próprio centro dos valores sociais. Daí 
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Durkheim insistir na ideia de que a atividade moral “vai ao encontro do indivíduo, [pois], 

entre ela e ele não existe um espaço vazio; ela finca fortes e profundas raízes em nós” 

(Durkheim, 2008c: 84). Durkheim, como demonstrado, vai mais longe ao afirmar que é o 

Estado que deve se encarregar de resguardar esse ideal, sobretudo diante da decadência de 

outros órgãos sociais. Neste ponto, em especial, pode-se avistar a importância conferida à 

escola, pois, embora esta seja mais um dos muitos órgãos secundários do Estado, é em seu 

interior que os futuros cidadãos da república são formados. Portanto, em matéria de condução 

de política educativa, é o Estado que deve tomar a frente, indicar caminhos, conduzir os 

processos, cuidando, porém, para não se desviar de seu ideal precípuo: zelar pela autonomia 

de seus membros e pela sobrevivência da vida coletiva. Com efeito, o dilema durkheimiano – 

a saber, como ensinar, ao mesmo tempo, a disciplina e a autonomia, elementos aparentemente 

contraditórios – parece se dissipar. Durkheim não só mostra que a articulação entre ambos é 

possível, como também aponta para sua inexorabilidade, ao tratar da moralidade das 

sociedades urbano-industriais. Destarte, as contradições, comumente tratadas como 

anomalias, são encaradas com naturalidade num contexto social marcado pela intensificação 

da diversidade profissional e moral e, na medida do possível, harmonizadas, visando evitar 

prejuízos à vida comum. 

É verdade que na segunda parte de A Educação Moral, Durkheim, ao propor uma 

pedagogia no sentido de “constituir na criança os elementos da moralidade”, dedica um 

espaço considerável ao ensino dos dois primeiros elementos da vida moral, por ele 

considerados pétreos, – o espírito de disciplina e o espírito de abnegação – dando ao leitor a 

impressão de que a disciplina e a abnegação dispõem de algum tipo de prioridade na formação 

das crianças.
125

 Mas, mesmo aqui, é possível extrair algumas passagens onde o autor deixa 

clara a necessidade da escola cuidar, para não impedir o desenvolvimento da individualidade. 

Na décima lição, por exemplo, ao discutir a disciplina escolar, Durkheim atenta para o fato de 

que a criança, através da força do hábito, pode facilmente adequar-se às exigências da vida 

regular. Tal afirmação, porém, é contrabalançada com o alerta em torno de eventuais abusos 

que pais e professores, tendo em mãos meios de ação muito potentes, podem empreender, ao 

se aproveitarem da extrema fragilidade que caracteriza a consciência infantil, agindo de modo 

                                                             
125 Praticamente, toda a segunda parte da referida obra, mais precisamente da nona lição à décima quinta 

lição, tem como objetivo discutir os dois primeiros elementos constitutivos da moralidade. Assim, somente nas 

três últimas lições, concernentes ao ensino da ciência, da história e da estética, o autor lança, de modo mais 

incisivo, algumas luzes sobre o ensino do espírito de autonomia, elemento típico da sociedade moderna, pois 

incrementado aos dois primeiros. 
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excessivamente diretivo e, assim, estimular resultados opostos à finalidade original. Nos 

dizeres do próprio Durkheim:  

 

Pode-se utilizar a força exercida pelo hábito para despertar na criança o gosto pela 

vida regular; contudo, inversamente, se não se faz alguma intervenção no momento 

adequado, ela pode acostumar-se à irregularidade e, uma vez que o hábito foi 

contraído e enraizado, será difícil desfazê-lo. Da mesma forma, alguém pode 

aproveitar-se de sua enorme suscetibilidade para torná-la subserviente a alguma 

vontade particular, para tolher-lhe qualquer iniciativa e não torná-la acessível à 

ação libertadora de uma disciplina impessoal (Durkheim, 2008c: 147) [grifos 
meus]. 

 

Durkheim parece estar plenamente cônscio das dificuldades acerca do processo de 

formação do sentimento de disciplina na criança, afinal, caso não seja bem conduzida, uma 

experiência educativa desse tipo pode impedir a criança de acessar uma ação libertadora – por 

meio da adesão esclarecida aos valores sociais – e, assim, torná-la uma mera cópia servil da 

família ou do professor. Ora, definitivamente, esse não é o objetivo do autor que, não só 

entende, no caso das sociedades modernas, a adesão aos valores como uma possibilidade de 

libertação do indivíduo, como propõe uma escola capaz de prepará-lo para o exercício da 

autonomia socialmente requerida. Mas, para tanto, a disciplina é um elemento fundamental. 

Longe de ser “um mero artifício destinado a fazer reinar a paz exterior, para permitir que as 

aulas se desenrolem tranquilamente”, soando como “uma verdadeira tirania à qual a criança 

tem que se submeter”, a disciplina “é a moral de uma classe, como a moral propriamente dita 

é o espírito do corpo social” (Durkheim, 2008c: 149). Assim, como uma espécie de “pequena 

sociedade”, a sala de aula, na visão durkheimiana, simula aquilo que a criança enfrentará na 

“sociedade adulta”, na medida em que a escola, mais do que a família – cujos laços afetivos 

são predominantes –, reflete toda a complexidade da vida social. Contudo, alerta Durkheim: 

 

A disciplina escolar não pode produzir os efeitos que esperamos a não ser que ela 
própria seja colocada dentro de certos limites. Com efeito, é necessário que a vida da 

classe seja fixada em suas linhas gerais; por outro lado, essa regulamentação não 

precisa estender-se até os mínimos detalhes. É indispensável que existam regras; 

mas é ruim que tudo seja regrado. As ações dos adultos não são inteiramente 

regidas por regras morais, [afinal], nas condições morais atuais, em que o 

indivíduo é incentivado a agir por si mesmo, a oferecer uma contribuição pessoal 

ao conjunto da vida coletiva, uma regulamentação tão invasiva não pode deixar 

de ter uma terrível influência sobre a criança (Durkheim, 2008c: 153) [grifos 

meus].  

 

Destarte, é preciso fazer com que as crianças compreendam que a regra se impõe a 

elas, como ao professor, com vistas a “despertar um sentimento que, em uma sociedade 
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democrática como a nossa, constitui ou deveria constituir a própria base da consciência 

pública: o respeito pela legalidade, o respeito pela lei impessoal, cujo ascendente repousa na 

própria impessoalidade” (Durkheim, 2008c: 156). Com efeito, a função da disciplina não é 

anular o indivíduo, mas, pelo contrário, é prepará-lo para aquilo que a vida social certamente 

se encarregará de cobrar: uma regularidade mínima – sem a qual a experiência coletiva não é 

possível.  

Situação similar dá-se em relação ao sentimento de abnegação. Na décima quarta 

lição, por exemplo, ao discutir a relação entre egoísmo e altruísmo na criança, Durkheim 

rompe com a ideia de que as tendências egoístas são “aquelas que têm como objeto o prazer 

do próprio agente”, enquanto, as tendências altruístas correspondem “àquelas que têm por 

objeto um ser diferente daquele que age”, propondo uma leitura inovadora. Para o mestre 

francês ainda que, segundo a interpretação mais comum, o egoísmo refira-se à “constituição 

natural do homem” e o altruísmo resulte da intervenção da “cultura e da educação”, essas 

tendências são, em alguma medida, complementares e indissociáveis. A argumentação 

utilizada pelo autor é bastante simples: a diferença entre as duas tendências não se assenta na 

natureza daquilo que gera prazer no “eu” ou no “outro”, mas nos movimentos centrípeto, que 

“não transcende o sujeito do qual emana” (egoísmo), e centrífugo, “que se expande para além 

do sujeito” (altruísmo) (Durkheim, 2008c: 204-210). Ambas são manifestações inerentes ao 

ser humano, estão como que fundadas em sua natureza, exprimindo diferentes aspectos do 

mesmo mecanismo mental. Ainda que seu desenvolvimento seja proporcional a maior ou 

menor influência, exercida pelo meio social, tendo em vista que é a sociedade que fornece, à 

consciência individual, os conteúdos necessários à representação mental – podendo se 

restringir a fins interiores ou exteriores –, tratam-se de sentimentos latentes, cuja consolidação 

está diretamente ligada ao tipo de relação que se estabelece entre indivíduo e contexto social. 

Durkheim reconhece que, para a sociedade, o prazer de dizer “nós” é prioritário e depende, 

em alguma medida, de certo controle em relação à expansão do “eu”. Tal afirmação, contudo, 

é imediatamente acompanhada da seguinte observação: “Na medida em que a 

individualidade das consciências particulares se torna muito acentuada, só se torna 

possível um tipo de solidariedade bastante complexa, que implica uma organização muito 

engenhosa para que seja possível estabelecer uma ligação entre as diferentes partes do 

todo, deixando a cada uma um espaço para sua autonomia” (Durkheim, 2008c: 234) [grifos 

meus]. A criança, decerto, por não ter ainda sua personalidade completamente desenvolvida, 

está mais suscetível às influências externas, isto é, às exigências coletivas, mas disto não 

decorre que a escola e o professor restrinjam-se a forjar espíritos obedientes, afinal, um 
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indivíduo passivo não corresponde àquilo que a sociedade moderna requer para a sua 

sobrevivência. Na perspectiva durkheimiana, não há qualquer contradição entre esses dois 

tipos de sentimento. Eles não só são comuns a todos os homens, como refletem a 

complexidade da natureza humana. Porém, como o autor faz questão de ressaltar, se o 

egoísmo exagerado é pernicioso, uma dose de egoísmo é sempre necessária à composição da 

individualidade e, na medida em que, na modernidade, não há vida coletiva sem o 

reconhecimento da personalidade individual, então, egoísmo e altruísmo, longe de se 

excluírem, complementam-se. Isto porque há um tipo de egoísmo que não se reduz a um 

movimento interno, centrado no indivíduo, mas que, pelo contrário, avança para além da 

individualidade, a saber, o “egoísmo ativo” que, segundo Durkheim, “tem como objetivo o 

engrandecimento do nosso próprio ser, implica certa expansão, certa manifestação de uma 

atividade exterior, uma verdadeira aptidão para doar-se e para abdicar de si mesmo” 

(Durkheim, 2008c: 219). É esse egoísmo “progressivo”, capaz de se movimentar não só em 

direção dos fins particulares, mas também em direção dos fins mais elevados, o que a escola 

deve transmitir à criança – e não aquele tipo de egoísmo pretendido por utilitaristas e 

economistas clássicos que, voltado para o “eu”, não atenta para a individualidade alheia.  

Quanto à autonomia da vontade, a escola desponta como o espaço mais propício para 

fazer com que a criança, futuro cidadão, compreenda a necessidade de sua adesão aos valores 

sociais, pois, ao estimular a inteligência, o meio escolar contribui para consolidar no 

indivíduo uma nova postura diante da realidade, convocando-o ao exercício da autonomia. A 

décima sétima e a décima oitava lições não deixam margem para dúvidas: o ensino da ciência 

é o que pode estimular a autonomia do indivíduo, sem que isso signifique atentar contra o 

espírito de associação. Ideias comuns e sentimentos comuns são o que, segundo Durkheim, 

devem alimentar a vida coletiva em sala de aula, pois é isso que dará ao futuro adulto 

condições de se enquadrar aos grupos sociais inerentes à sociedade geral. Contudo, a 

sociedade atual “é um todo enormemente complexo” e, assim, não é por meio de um 

“racionalismo simplista”, que tende a apreender com exatidão somente o que é simples, que o 

indivíduo real pode compreender toda a complexidade que envolve os processos sociais. O 

racionalismo, no sentido cartesiano, conquanto enraizado no espírito francês, não é o mais 

adequado para apreender o “gênio nacional”, pois foca exclusivamente aquilo que, no que 

concerne à vida social, é o mais simples: o “átomo social”. Tal posição conduz à ideia de que 

“não há nada de real na sociedade além dos indivíduos que a compõem” e, assim, a sociedade 

se reduz a um “pseudônimo”, um “ser imaginário”, “mera aparência”, incapaz de ser amada e 

respeitada.  
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Vê-se, portanto, uma contradição no horizonte durkheimiano, a saber: se o indivíduo é 

o que há de real, como pode estar vinculado a uma realidade superior, sem abdicar de sua 

vontade? Porém, Durkheim está convencido de que esses termos são mais do que conciliáveis 

e de que a escola pode ajudar a viabilizar tal comunhão. Segundo o sociólogo, “é preciso dar à 

criança o sentimento da complexidade real das coisas; é preciso que esse sentimento se torne 

orgânico, natural, de modo a constituir uma categoria de seu espírito”, precavendo-a “contra 

essas construções e essas deduções”, não a partir do ensino das “ciências matemáticas”, mas, 

sim, a partir dos procedimentos das “ciências da natureza”, fazendo-a “(...) sentir a 

necessidade da experiência, da observação, isto é, a necessidade de sairmos de nós mesmos 

para ingressarmos na escola das coisas, de desejarmos conhecê-las e compreendê-las” 

(Durkheim, 2008c: 252-254). Destarte, visto que para Durkheim, “as sociedades fazem parte 

da natureza”, a criança só pode constituir sua individualidade a partir das relações que 

estabelece com a coletividade. E não há qualquer contradição nisso. Conforme argumenta o 

autor:  

 

Se a vida moral fosse inteiramente voltada para um mundo transcendente qualquer, 

supra-individual, se nada a ligasse ao mundo temporal, então as ciências que 

estudam este último realmente não poderiam nos ajudar a compreendê-la, nem a 

praticar nossos deveres. O universo é um só. A atividade moral tem por finalidade os 

seres, superiores aos indivíduos, mas tão empíricos, tão naturais quanto os minerais 

e todos os seres viventes: estes seres são a sociedades. As sociedades fazem parte da 
natureza; elas são apenas um compartimento separado, especial, uma forma 

particularmente complicada e, portanto, as ciências da natureza física podem nos 

preparar para compreender melhor o reino humano, munir-nos com noções mais 

corretas, de bons hábitos intelectuais, que poderá servir para guiar nossa conduta 

(Durkheim, 2008c: 257).   

 

Ora, como se demonstra dito em várias outras ocasiões, a sociedade atual, altamente 

diversificada, tem todo interesse no desenvolvimento de indivíduos autônomos. Daí não haver 

contradição entre a vontade individual e a vida coletiva. A questão, então, está em como 

conscientizar a criança sobre o papel autônomo que, futuramente, terá que exercer como 

cidadão. É exatamente nesse ponto que o ensino científico entra em cena, pois, à medida que a 

criança desenvolve, por meio da escola, a capacidade de compreensão da realidade a sua 

volta, torna-se verdadeiramente autônoma e capaz de reconhecer as motivações que estão na 

base dos valores sociais aos quais está submetida.  

O esclarecimento, portanto, constitui o primeiro passo em direção à conscientização, 

necessária ao homem moderno. A “adesão esclarecida” tira o indivíduo da passividade estreita 

e o coloca numa condição ativa, pois, em última instância, a vinculação aos valores passa pelo 
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crivo da consciência individual. É claro, admite Durkheim, que essa adesão é norteada por 

critérios racionais, visto que desejar a regra é desejar sempre o possível, o que só pode ocorrer 

mediante a expansão da capacidade de conhecer a natureza da moral, pois, só assim, pode-se 

aderir a ela espontânea e conscientemente. Isso, porém, não significa que se deva abdicar de 

questioná-la em seus fundamentos, todas as vezes que seu conteúdo não estiver em 

consonância com a dinâmica social. A capacidade crítica dos indivíduos é o que configura a 

verdadeira autonomia humana e, à medida que não se trata de um dado inato, é sobre a escola 

que recai a responsabilidade de ensiná-la às crianças e, por conseguinte, às gerações adultas. 

Ensinar a autonomia, contudo, não significa estimular ações isoladas, mas, pelo contrário, diz 

respeito a preparar a criança para consentir e, assim, participar deliberadamente do processo 

de disciplina e de adesão aos grupos sociais. Subjacente a esse “engajamento voluntário” está 

a ideia de que a autonomia nunca é absoluta, como crêem os utilitaristas, pois sempre requer 

algum tipo de relação com os outros. Destarte, se não é correto referir-se à pedagogia 

durkheimiana como uma pedagogia da “autoridade”, também não é correto se dirigir a ela 

como uma pedagogia da “autonomia absoluta”. O que o autor deseja é, exatamente, 

demonstrar que entre a disciplina e a autonomia há um espaço marcado por forças coletivas 

que comportam negociações entre os indivíduos. Assim, o “espírito de associação” que, na 

escola, se dá por meio da vinculação da criança ao grupo, contribui no sentido de estimular o 

desejo de manifestar em grupo as diferentes formas de sua atividade, entre as quais as de 

cidadão. Visto que um indivíduo isolado pouco ou nada pode contra as forças sociais 

estabelecidas, só mediante uma ação conjugada, envolvendo outros indivíduos, é possível 

empreender uma força coletiva contrária a primeira e, assim, promover mudanças no âmbito 

da vida geral do grupo e, por suposto, da vida privada.  

Aqui repousa a dimensão criativa acima mencionada. Trata-se, assim, de uma tentativa 

de sintetizar autonomia e autoridade, pois, segundo Durkheim, mesmo que o exercício da 

autonomia esteja sujeito à experiência da coletividade, só a partir da negociação, articulação e 

comunhão de forças individuais em torno de novas ideias e valores, é possível gerar 

transformações sociais – cujos impactos se estendem aos indivíduos em sua singularidade. Na 

visão do autor, essa capacidade reformadora é fundamental para a consolidação de uma 

sociedade personalista. Nesse sentido, a submissão aos valores grupais não deve ser tomada 

como a negação dos interesses individuais, uma vez que o próprio desenvolvimento da 

sociedade – e a mesma regra se aplica ao desenvolvimento do Estado – trabalha, 

favoravelmente, para a realização do indivíduo enquanto ser social.  
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 Toda essa discussão, em torno do papel da escola e do professor, no ensino dos 

elementos constitutivos da moralidade traz à tona outra discussão, não menos relevante, a 

respeito da relação entre “sociologismo” e “individualismo”, dois conceitos tão evocados ao 

longo deste trabalho, como provam os dois primeiros capítulos. Comumente, parte da 

literatura especializada superestima o primeiro deles, em detrimento do segundo ficando, 

assim, a impressão de que, na sociologia durkheimiana, o indivíduo tem pouca ou nenhuma 

importância. O que se procura demonstrar, à luz de sua teoria pedagógica, é exatamente o 

oposto: o indivíduo não só tem o seu lugar assegurado, como, cada vez mais, a sociedade 

necessita ampliar seu espaço de atuação.  

 Uma compreensão mais clara a respeito desse processo pode ser obtida através da 

análise do tratamento que sociólogo francês confere ao ensino dos elementos da moralidade. 

Isto porque, segundo Durkheim, se os dois primeiros elementos da moralidade, concernentes à 

dimensão pétrea dos valores – respectivamente o dever e o bem –, dão conta de atender a 

moralidade daquelas sociedades que ainda não alcançam uma intensa diversidade funcional, 

como no caso dos organismos sociais simples, mostram-se insuficientes para definir a 

moralidade das sociedades complexas, marcadas por uma diversificação acentuada do 

trabalho social. Essa “insuficiência” resulta da lógica de funcionamento da própria 

modernidade, cuja principal exigência repousa exatamente no desenvolvimento do “espírito 

de autonomia”. Por se tratar de um elemento “complementar”, surgido tardiamente no 

processo de evolução social, a autonomia da vontade desponta como uma necessidade social 

e, desta feita, sua presença no mundo moderno faz-se necessária.  

 Disso não decorre que os outros dois elementos sejam dispensáveis ao universo moral 

das sociedades complexas, mas, simplesmente, que perdem sua condição de exclusividade. 

Ainda que ressalte a importância da disciplina e da abnegação para a estruturação da vida 

moral, Durkheim não deixa de atentar para o indivíduo, quando se refere a esses elementos. 

Nem sempre, porém, a importância atribuída à autonomia apresenta-se claramente em seus 

trabalhos. Muitas vezes essa discussão se esconde nas entrelinhas, exigindo do leitor certo 

exercício de paciência e concentração no sentido de extraí-la.  

 Mas, apesar dessas dificuldades, alguns pontos da análise durkheimiana podem ser 

sumariados: (a) Ao referir-se ao senso de moderação, Durkheim reconhece que este não deve 

ultrapassar os limites da personalidade individual, sob o risco de sufocá-la e destruí-la. 

Moderar, regular, disciplinar são atributos que não devem ser tomados no sentido de gerar 

indivíduos resignados, sem qualquer inspiração criadora, mas no sentido de direcionar as 
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ações, dando-lhes norte, na medida em que esta é uma exigência feita pela própria sociedade. 

Por mais que essa ideia atormente os defensores da liberdade absoluta, sem disciplina não há 

vida social; (b) A mesma situação estende-se ao sentimento de adesão ao grupo. Também, 

aqui, Durkheim aponta a presença do indivíduo. Para tanto, lança mão de um expediente 

importante, a saber, a negação da oposição entre indivíduo e sociedade. O autor desconstrói a 

ideia de que, ao aderir à vida do grupo, o indivíduo abdica automaticamente de sua natureza. 

Isto porque, entre a natureza individual e a coletiva, só há uma diferença de grau – a coletiva é 

superior à individual – e não de conteúdo, pois, em última instância, é exatamente por aderir 

ao grupo que o indivíduo pode transcender a sua condição natural e acessar a experiência da 

linguagem, dos valores, dos sentimentos, da racionalidade, enfim, de tudo aquilo que a vida 

em grupo dispõe. Ademais, o próprio indivíduo é, atualmente, o centro das preocupações 

morais. A adesão ao grupo é, nesse sentido, uma adesão ao ser humano que há em cada um de 

nós, e que pode ser avistado na noção do “culto” ao indivíduo; (c) Nesse sentido, a suspensão 

da vontade individual em face da adesão à vontade social é, pois, aparente, visto que o 

indivíduo se volta para dentro e para fora de si, num movimento que comporta tanto o 

“egoísmo” quanto o “altruísmo”. É verdade que, para o autor, o individualismo é uma 

construção social. Num quadro social mais amplo, é o grupo, e não suas partes, o responsável 

pelo advento da individualidade. A perspectiva histórico-evolutiva empregada pelo sociólogo 

francês permite-lhe não só justificar o surgimento tardio da experiência individual, mas 

também demonstrar que essa presença, longe de ser desagradável, faz-se necessária ao próprio 

funcionamento social. O esforço despendido em Da Divisão e toda a argumentação mais tarde 

apresentada no artigo O Individualismo e os Intelectuais não deixam dúvidas a esse respeito. 

Não obstante, o autor procura conjugar estes dois pólos – sociologismo e individualismo – e 

afastar, assim, os riscos de trair os princípios sociológicos que, desde o início, norteiam a sua 

pesquisa. O expediente utilizado é, de um lado, o holismo metodológico e, de outro, a 

perspectiva histórico-evolutiva extraída do positivismo sociológico. Soma-se a esses dois 

expedientes um terceiro: a influência do pensamento iluminista, sobretudo, no que se refere ao 

indivíduo. Durkheim entende o individualismo – ou como designa em A Educação Moral, o 

“egoísmo progressista” – como um produto do grupo social geral. O indivíduo enquanto 

categoria sociológica é uma criação social. Nota-se, com isso, que o sociólogo mantém sua 

proposta original – mostrar a sociedade como uma realidade distinta da realidade individual e, 

por isso, passível de ser analisada –, apontando, porém, para um movimento de progresso 

social, cujo resultado é a ampliação da experiência individual. A resposta tanto à psicologia, 

quanto ao utilitarismo, é clara: o indivíduo não pode estar na origem da sociedade, pois ele 
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mesmo é um produto da vida coletiva; contudo, não tarda em alertar, a sociedade só pode 

existir por meio dos indivíduos. Durkheim entende que, diante de transformações tão intensas 

e aceleradas, como as que marcam o mundo moderno, uma moral que contemple a 

importância social conferida ao indivíduo ainda está longe de se efetivar. Visto que no plano 

social as transformações sempre são graduais, certos resquícios de modelos sociais anteriores 

tendem a persistir e atrapalhar o estabelecimento de novos modelos.  

 A escola, nesse sentido, pode contribuir para a consolidação de valores condizentes à 

realidade social mais dinâmica, uma vez que a criança nela permanece por alguns anos e que 

um dia exercerá, em plenitude, a sua cidadania. Na ótica durkheimiana, se os professores 

estiverem conscientes de seu papel e, sobretudo, da importância desse momento, certamente 

podem ajudar na formação de autênticos cidadãos da república – para o autor o modelo 

político ideal para salvaguardar a autonomia necessária ao exercício da cidadania. Em suma, o 

subsistema educacional, na medida em que responde aos reclames sociais acerca de uma 

educação moral centrada na necessidade de valorização da vida comum sem deixar, 

entretanto, de reconhecer a ascensão das liberdades individuais, tende a alinhar 

“sociologismo” e “individualismo”. Conquanto essa “autonomia” seja sempre “relativa”, uma 

vez que as “maneiras de fazer” e as “maneiras de ser” – correspondentes aos fenômenos 

sociais mais ou menos cristalizados – impõem-se aos indivíduos, estes devem ser preparados 

– e daí a função indispensável da escola primária e secundária francesa – para exercer a 

capacidade crítica. Mas, por outro lado, é justamente por desenvolver o “espírito de adesão” 

aos grupos – o que, por sua vez, depende da aquisição do senso de disciplina – que o 

indivíduo pode, uma vez reunido a outros, reivindicar e fazer valer mudanças em torno dos 

valores que, no confronto com a realidade imediata, cotidiana, mostrarem-se inócuos, caducos 

e ultrapassados, ferindo assim os pressupostos de uma moral racional. Ora, não é este um 

princípio básico a toda e qualquer república comprometida com valores autenticamente 

democráticos? Como, então, negar a Durkheim uma visão mais cuidadosa acerca da ação 

social, acusando-lhe de estar na contramão da tradição iluminista? Em que medida sociedade 

e indivíduo se opõem, se é exatamente por meio da adesão ao grupo – e a escola, nesse 

aspecto, desponta entre os grupos sociais mais relevantes – que este acessa e desfruta da 

autonomia requerida pela sociedade moderna? Por vezes, mais do que dúvidas, as perguntas 

também podem comportar respostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

 

Se há um ponto na teoria de Durkheim do qual é difícil discordar, este diz respeito às 

transformações sociais tomadas pelo autor como processos de longa duração que, por vezes, 

estendem-se por décadas ou até mesmo séculos. De fato, no plano social as mudanças nunca 

são repentinas. Até mesmo uma revolução, aparentemente um momento de transformação 

abrupta é, na verdade, o cume de um processo social mais amplo que, mesmo invisível, não 

deixa de fomentá-lo. Os eventos imediatamente posteriores à Revolução Francesa parecem 

dar razão à tese durkheimiana acerca do tempo de longa duração as quais as transformações 

sociais estão submetidas. Basta lembrar que os ideais revolucionários não se consolidam 

rapidamente mas, pelo contrário, enfrentam sérias resistências por parte do pensamento 

conservador, aglutinado em torno de grupos católicos e restauracionistas. Mesmo o advento 

da Terceira República Francesa, em 1870, não fora suficiente para garantir a consolidação dos 

valores republicanos. E, assim, os embates entre “progressistas” e “conservadores” 

prosseguem, pelo menos, até a segunda metade de 1880.  

 Conforme se demonstra na “Introdução”, essa disputa não se restringe ao universo 

político-partidário repercutindo, entre outros setores sociais, na educação. O projeto 

republicano em torno de um sistema educacional laico, gratuito e universal colide com os 

interesses da igreja católica, desencadeando uma intensa disputa por seu domínio. Durkheim, 

cuja simpatia pelo republicanismo remonta aos tempos da École Normale, marca posição 

frente a este debate, lançando mão de uma teoria moral, racional e laica, da qual se depreende 

uma pedagogia, igualmente racional e laica. Contudo, qual é a fonte dessa moralidade? Os 

valores emanam do indivíduo ou da sociedade? Estas são questões fundamentais para a 

sociologia durkheimiana. A relação entre sociologismo e individualismo, pólos aparentemente 

inconciliáveis, torna-se o centro das preocupações do autor. Porém, seu propósito de 

estruturar a ciência social, leva-o a um caminho sem volta, pois, para manter vivo seu projeto 

científico, vê-se obrigado a recusar as perspectivas de cunho psicológico. A ênfase que o 

autor dá aos processos sociais é, para uma parte de seus intérpretes, a comprovação de seu 

sociologismo.  

                                                             

  Opta-se por utilizar a expressão “Considerações Finais”, em vez de “Conclusão”, por acreditar-se que a 
primeira delas reflete melhor a intenção deste trabalho que, em nenhum momento, pretende dar o assunto por 

encerrado, mas apenas visa contribuir para o debate em torno de uma obra tão abrangente como a de Durkheim. 

Espera-se, sinceramente, que possa estimular novos leitores e, quiçá, novos trabalhos de pesquisa que, decerto, 

trarão maiores e melhores contribuições. Assim é a ciência. 
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 O “Primeiro Capítulo” explora os elementos que, na teoria durkheimiana, explicam a 

perspectiva sociologista assumida pelo autor. Decerto, em seus primeiros trabalhos Durkheim, 

a partir de uma visão marcadamente morfológica, enfatiza a força exercida pelos fenômenos 

coletivos. A persistência com que procura definir o objeto da nova ciência – os fatos sociais – 

coloca-o em oposição às tendências que centram suas explicações no indivíduo. Mesmo nas 

obras tardias, quando passa a se interessar pelo fenômeno da religiosidade, Durkheim não 

abandona completamente essa perspectiva de análise. Como se demonstra, esta posição 

desencadeia uma série de críticas. Segundo a linha de interpretação mais comum, Durkheim 

superestima a força dos processos sociais ignorando, assim, as volições individuais. O 

realismo sociológico presente em seus primeiros trabalhos, sobretudo em As Regras, impede-

o de notar – afirmam os críticos – outros aspectos da realidade como, por exemplo, a questão 

da subjetividade. Disposto a delimitar o objeto da sociologia Durkheim, nessa fase da carreira, 

cerca-se de cuidados e procura escapar aos riscos do psicologismo e do utilitarismo. É em 

oposição a estas correntes que o sociólogo estabelece as bases de seu edifício teórico, 

adotando um tom, inicialmente, pouco flexível – um positivismo duro, dirão alguns. Porém, a 

partir de O Suicídio, é possível notar uma pequena alteração quanto ao foco de seus trabalhos. 

É nesse período que o problema da subjetividade passa a ocupar lugar nas reflexões do autor. 

Porém, só um pouco mais tarde, com a organização da Revue L´Anée sociologique, quando os 

estudos sobre a religião têm início, é que Durkheim amarra as pontas, ainda soltas, dos 

trabalhos anteriores e, pouco a pouco, vai lapidando seu pensamento. O indivíduo, até aqui 

pouco acionado, passa a chamar a atenção do autor que, revisitando algumas de suas posições 

anteriores, abandona a rigidez inicial em face da tentativa de conciliar sociedade e indivíduo 

dialogando, para tanto, com certos aspectos da filosofia moral kantiana.  

 O “Segundo Capítulo” dedica-se, justamente, a esclarecer o papel que o indivíduo 

ocupa em sua teoria sociológica. Se a percepção de Durkheim acerca da experiência 

individual parece se estruturar a partir dos estudos que realiza sobre a religião, o modelo de 

explicação que a justifica já está dado em sua tese doutoral, portanto, desde seus primeiros 

trabalhos. A perspectiva histórico-evolutiva, aplicada em Da Divisão, é o ponto de partida 

para se compreender a passagem, em termos funcionais, das sociedades simples às sociedades 

complexas. Contudo, a partir dela também é possível demonstrar que, ao longo desse 

processo, a ampliação das liberdades individuais, muito mais do que um acidente, constitui 

um imperativo social. Em outros termos, os organismos sociais complexos necessitam de 

indivíduos autônomos, pois só a partir desse processo de valorização social do indivíduo é 
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possível atender à diferenciação funcional que emerge com o mundo moderno. Conquanto 

deixe transparecer certo entusiasmo a respeito da valorização da personalidade social, não é 

sem temor que Durkheim encara a ampliação dos sentimentos personalistas. Isto porque o 

afloramento das inclinações egoístas acirra as disputas entre os membros de uma sociedade, 

favorecendo o surgimento de um estado anômico. Livre de qualquer limite moral, o indivíduo 

tende a ignorar os interesses coletivos, agindo sempre em vistas de seus próprios interesses. 

Afinal, o senso moral não é um atributo inato ao ser humano, mas uma condição socialmente 

construída. Consciente disso, Durkheim se esforça para entender o desenvolvimento do 

sistema educacional francês, pois acredita que, por meio da educação, seja possível preparar 

os indivíduos para o exercício da cidadania. As preocupações morais e pedagógicas 

convergem em uma teoria da educação moral, responsável por ocupar uma parte significativa 

de sua produção teórica.  

Na última parte do trabalho, mais precisamente no “Terceiro Capítulo”, é possível 

confrontar as implicações das discussões precedentes. Durkheim propõe uma teoria da 

educação moral que, assentada em uma perspectiva racionalista, tem por objetivo dar suporte 

ao republicanismo nascente. Contudo, esse é apenas um de seus propósitos. Há outro bem 

mais complexo, a saber, articular sociologismo e individualismo. O modo como o autor 

desenvolve suas reflexões sobre a educação moral é, a este respeito, bastante elucidativo. O 

último elemento da moralidade, a “autonomia da vontade”, abre espaço para se pensar o papel 

do indivíduo como portador da singularidade humana e, embora não abandone a tese de que a 

sociedade, com suas representações coletivas, é o fundamento da moralidade, Durkheim 

admite um movimento sócio-histórico em direção a um novo conjunto de valores, bem mais 

aberto à experiência individual. Assim, o sistema educativo, em geral, e a escola, em 

particular, têm por função formar as novas gerações para a experiência da cidadania 

estimulando, na criança, a capacidade de deliberação e o respeito aos grupos sociais. Ainda 

que, para alguns intérpretes, essa concepção de cidadania seja apenas um modo mais sutil, 

porém, não menos eficaz, de manutenção da “ordem”, reduzindo o sistema escolar a um 

instrumento de “moralização”, não se pode perder de vista que a autonomia requerida por 

Durkheim, exatamente porque assentada no exercício da razão, contraria a tese de uma 

completa submissão aos valores sociais. Se, por um lado, Durkheim admite o caráter relativo 

da autonomia, devido aos imperativos sociais que, com maior ou menor força, impõem-se aos 

indivíduos, por outro, também sustenta que a razão constitui um elemento específico da 

moralidade moderna, imprescindível para a avaliação de uma norma moral. Assim sendo, a 
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“adesão esclarecida” não é apenas um consentimento apático e inativo, como pretendem 

alguns críticos. Isso porque a adesão a um conjunto de valores passa, necessariamente, pelo 

crivo da consciência individual e, desde que os valores em questão primem pela coerência, 

não ferindo os ditames do bom-senso, podem muito bem serem aceitos, caso contrário, devem 

ser coletivamente questionados e substituídos. O “culto” da personalidade, efeito do avanço 

da divisão do trabalho e da emergência dos ideais democráticos na sociedade moderna, é 

responsável por conferir ao indivíduo maior liberdade de pensamento e ação, sobretudo no 

que concerne à capacidade de modificar valores sociais envelhecidos, ainda que, para tal, os 

esforços necessitem ser coletivos visto que, isoladamente, nenhuma ação dispõe de força 

transformadora.  

Com efeito, essa é a dimensão criativa do indivíduo-cidadão que, em consonância com 

os valores sociais modernos, assume aquilo que é chamado a exercer, a saber, a liberdade nos 

limites da responsabilidade social. É esse o tipo de autonomia que a escola e o professor 

devem fomentar na criança, garantia de que o futuro cidadão-republicano, indivíduo racional 

e autônomo, assuma todas as incumbências e riscos inerentes ao jogo democrático. 

Contrariamente aos críticos mais severos, defende-se que o projeto educacional encampado 

por Durkheim está em sintonia com o espírito coletivo de seu tempo, abarcando tanto as 

demandas coletivas, quanto as individuais, o que, sem dúvida, dissipa a suposta antinomia 

entre sociologismo e individualismo, ambos contemplados em sua sociologia da educação e, 

mais especificamente, em sua concepção de moralidade moderna – onde a autonomia da 

vontade, e desta feita o ser humano, ocupam um lugar inquestionável. 
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