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/ 

Emile Durkheim nasceu no seio de uma famflia de rabinos da 
Als<kia, na cidade de Epinal, a 15 de abril de 1858. Seus pri-

meiros estudos foram feitos no colegio de Epinal e continuados no Li
ceu Louis-Le-Grand e na Escola Normal Superior, ambos em Paris. 
Posteriormente, expressaria desagrado pelo ensino demasiado litera
rio e pouco cientffico recebido nessas instituic;6es. Diplomado em 
1882, Durkheim lecionou filosofia nos liceus de Sens, Saint-Quentin 
e Troyes, ao mesmo tempo que se aprofundava no estudo das obras 
de Herbert Spencer (1820-1903) e Alfred Espinas (1844-1922). Sob a 
influencia de Spencer, Durkheim adquiriu predilec;ao marcada por 
modelos biol6gicos, sempre presentes em seus primeiros trabalhos. 0 
contato pessoal e com a obra de Espinas explica a genese de uma das 
ideias centrais de seu pensamento posterior: a de consciencia coleti
va. A influencia de Espinas explica tambem sua teoria de que as leis 
reguladoras da vida social sao irredutfveis as de outros domfnios, so
bretudo as da psicologia. 

lmportancia ainda mais decisiva do que o conhecimento de Spen
cer e Espinas foi 'o contato de Durkheim com o laborat6rio de psicolo
gia experimental fundado por Wilhelm Wundt (1832-1920), em Leip
zig, Alemanha. Com Wundt, Durkheim estudou antropologia e psico
logia dos povos e resolveu dedicar-se as ciencias sociais, concebendo 
o projeto de transformar a sociologia em ciencia autonoma. 

Em 1887, quando contava vinte e nove anos de idade, Durkheim 
foi nomeado "encarregado de cursos" na Universidade de Bordeus; 
pela primeira vez na hist6ria do ensino superior frances, criava-se 
uma catedra exclusivamente dedicada a sociologia. 

A partir do ingresso na Universidade de Bordeus, todq a carreira 
de Durkheim foi dedicada ao desenvolvimento da sociologia, esge
vendo algumas das obras fundamentais da hist6ria dessa disciplina: 
Elementos de Sociologia (1889), A Divisao do Trabalho Social (1893), 
As Regras do Metoda Sociol6gico (1895), 0 Suicfdio (1897), As For
mas Elementares da Vida Religiosa (1912), Educac;ao e Sociologia 
(1922), Sociologia e Filosofia (1924), A Educac;ao Moral (1925), 0 So
cialismo (1928). 

Ao lado da redac;ao dessas obras, Durkheim trabalhou pela socio
logia no magisterio universitario em Paris, a partir de 1902, nas cadei-
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ras de educac;:ao e de sociologia. Em 1898, quando ainda estava em 
Bordeus, fundou a revista L 'An nee Sociologique, na qual foi publica
da a maior parte dos trabalhos iniciais da Escola Sociol6gica France
sa. 

Ao irromper o conflito europeu de 1914, Durkheim participou 
ativamente da causa francesa, escrevendo panfletos veementemente 
nacionalistas. Quando chegava ao fim a Primeira Guerra Mundial , 
Durkheim faleceu em Paris, no dia 15 de novembro de 1917. 

A sociologia como ciencia 

Pretendendo estabelecer a sociologia como disciplina rigorosa
mente objetiva, Durkheim op6s-se a todas as orientac;:6es que transfor
mavam a investigac;:ao social numa deduc;:ao de fatos particulares a 
partir de leis supostamente universais como a lei dos tres estados de 
Auguste Comte. Para Durkheim, uma lei desse tipo pode ter alguma 
utilidade para a filosofia da hist6ria, mas nao ter.n serventia maior pa
ra o estudo dos fatos sociais concretos. A sociologia deveria utilizar 
uma metodologia cientffica, investigando leis, nao generalidades abs
tratas e sim express6es precisas de relac;:6es descobertas entre os diver
sos grupos sociais. Contudo, seu objetivismo nao transforma o social 
em fato puramente ffsico. Partindo da exterioridade dos fatos sociais, 
Durkheim desemboca na compreensao da sociedade como um con
junto de idea is, constantemente al imentados pelos homens que fa
zem parte dela. 

Dentro desse pressuposto e projeto metodol6gicos, Durkheim foi 
levado a investigar a possibilidade de abordar a sociedade como um 
fato sui generis e, portanto, irredutfvel a outros. Como resultado, che
gou a conceituac;:ao de "consciencia coletiva", entendida como o sis
tema das representac;:6es coletivas em determinada sociedade. Repre
sentac;:6es coletivas seriam, par exemplo, a linguagem, ou um grupo 
de praticas de trabalho, encontradas em certa sociedade. Tais repre
sentac;:6es coletivas constituiriam fatos de natureza especffica e dife
rentes dos fen6menos psicol6gicos individuais. Para Durkheim, as re
presentac;:6es coletivas desdobram-se nos aspectos intelectual e emo
cional e e possfvel determina-las de maneira direta e nao apenas atra
ves dos pensamentos e emoc;:6es individuais. 0 metoda para conheci
mento direto das representac;:6es coletivas utilizaria o exame das ex
press6es permanentes dessas representac;:6es, como, par exemplo, os 
sistemas jurfdicos e as obras de arte. Outro procedimento seria a pes
quisa estatfstica, como o proprio Durkheim realizou , estudando o pro
blema do suicfdio, nao como fato psicol6gico individual , mas como 
"fato social". 

As expectativas de Durkheim em relac;:ao a sociologia como disci
plina cientffica eram muito grandes. Acreditava que os valores sao 
em geral determinados pela natureza particular das sociedades e que, 
par essa razao, seria possfvel formular uma etica com base no estudo 
dessas sociedades. Assim, a sociologia poderia substituir a moral, cri
ticando os valores estabelecidos e esforc;:ando-se par afastar tenden
cias novas, possivelmente prejudiciais. 
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Dentro de suas preocupa<;6es nesse sentido, Durkheim desenvol
veu teorias educacionais, importantes para a hist6ria da pedagogia. 
Para ele, educar um indivfduo e o meio de prepara-lo ou for<;a-lo a 
ser membra de um ou varios grupos sociais. Da mesma forma que ca
da sociedade tem a moral mais bem adaptada a sua natureza, possui 
tambem as institui<;6es pedag6gicas supostamente mais convenientes. 

Elemento especialmente importante dentro das teorias de 
Durkheim e o conceito de solidariedade social, que o conduziu a dis
tin<;ao dos principais tipos de grupos sociais. A primeira forma de soli
dariedade seria a solidariedade mecanica, que ocorre nas sociedades 
onde os indivfduos diferem pouco entre si, partilhando dos mesmos 
valores e sentimentos. Essas sociedades tem coesao porque seus ele
mentos individuais sao similares. A horda e o cia sao desse tipo primi
tivo de sociedade. A segunda forma e a solidariedade organica, pre
sente nas sociedades mais complexas que resultam da crescente divi
sao de trabalho, exigida pelas tarefas economicas menos simples. 

Normalidade e patologia sociais 

0 estudo das sociedades mais complexas, par sua vez, levou 
Durkheim as ideias de normalidade e de patologia sociais. 

A normalidade social e concebida par Durkheim como relativa a 
determinado tipo de grupos sociais, num certo momenta de seu de
senvolvimento. Em fases de transi<;ao de uma sociedade e muito diff
cil definir o que seja o normal. Ao estudar as formas de patologia so
cial, Durkheim introduziu o conceito de anomia, ou seja, ausencia 
ou desintegra<;ao das normas sociais. A anomia seria caracterfstica 
das sociedades organicas desenvolvidas, e seu aparecimento ocorre
ria quando diversas fun<;6es sociais se tornassem muito tenues ou in
termitentes. Como as sociedades mais complexas sao baseadas na di
ferencia<;ao, e necessaria que as tarefas individuais correspondam a 
seus desejos e aptid6es; como isso nem sempre acontece, os valores 
ficam enfraquecidos e a sociedade e amea<;ada pela desintegra<;ao. 
Preocupado com as consequencias polfticas e eticas dessa desintegra
<;ao, resultante da divisao do trabalho social, Durkheim prop6e como 
remedio as formas cooperativistas de produ<;ao economica. 

Outra contribui<;ao relevante de Durkheim e representada par 
seus estudos sabre as formas elementares da vida religiosa. Baseando
se na analise do totem'ismo, Durkheim procura trazer a tona a essen
cia da religiao. Esse raciocfnio, que consiste em partir de fenomenos 
elementares para ascender aos mais complexos, e tfpico de 
Durkheim. 

0 estudo das religi6es tem papel especialmente importante no 
sistema de Durkheim porque, nele, reaparece o problema do consen
so. A sociedade ocidental moderna, racionalista e individualista, ne
cessitaria de cren<;as comuns que - segundo o autor - nao podem 
mais ser fornecidas pela religiao tradicional. Durkheim afirmou tam
bem que todas as religi6es sao apenas uma transposi<;ao da sociedade 
para o plano simb61ico: atraves do totem, par exemplo, os homens 
cultuam apenas a realidade coletiva transfigurada. 
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PREFA'cm oA SEGUNDA Emc;Ao 

Algumas observa~oes sobre os argumentos profissionais 

Reeditando esta obra, n6s nos abstemos de modifica-la em sua economia primeira. 
Um livro tern uma individualidade que deve ser preservada. Convem deixar-lhe afisiono
mia sob a qual elefoi conhecido. 1 

Mas ele tern uma ideia que foi deixada na penumbra quando da primeira edirao, e 
que nos parece uti! melhor distinguir e determinar, porque ela esclarecera certas partes 
do presente trabalho e mesmo daqueles que n6s publicamos depois. 2 Trata-se do papel 
que os agrupamentos profissionais estiio destinados a preencher na organizarao social 
dos povos contemponineos. Se primitivamente n6s nao tocamos neste problema senao 
por meio de alusoes, e que contavamos retoma-lo e delefazer um estudo especial. Como 
outras ocuparoes sobrevieram e nos desviaram desse projeto, e como nao vemos quando 
nos sera possfvel prossegui-lo, queremos aproveitar esta segunda edirao para mostrar 
como esta questao se une ao assunto tratado na continuariio da obra, para indicar em 
que termos ela se poe, e sobretudo para tratar de afastar as razoes que impedem ainda 
muitos esp{ritos de melhor compreender a sua urgencia e importfmcia. Esse sera o obje
tivo deste novo prefacio. 

I 

Insistimos varias vezes, no decurso deste livro, sabre o estado de anomiajurfdica e 
moral na qual se encontra a vida econ6mica atualmente. Nesta ordem de funroes, com 
efeito, a moral profissional nao existe verdadeiramente seniio em estado rudimentar. Ha 
uma moral profissional do advogado e do magistrado, do so/dado e do professor, do me
dico e do padre, etc. Mas, se se tentam fixar em uma linguagem um pouco definida as 
ideias em curso sabre o que devem ser as relaroes do empregador com o empregado, do 
trabalhador com o empreiteiro, dos industriais concorrentes uns com os outros ou com 
o publico, que formulas indecisas se obteriam! Algumas generalidades sem precisao 
sabre afide/idade e a dedica{:GO que OS assa[ariados de todos OS tipOS devem aque/es que 
os empregam, sabre a moderariio com a qual esses ultimos devem usar a sua preponde
rtincia econ6mica, uma certa reprovariio por toda concorrencia muito abertamente des
leal, por toda explorariio por demais revoltante do consumidor, eis quase tudo o que con
tern a consciencia morql destas profissoes. A/em do mais, a maior parte destas prescri
roes esta despojada de todo carater jurfdico; etas niio siio sancionadas seniio pela opi
niiio, niio pela lei, e sabe-se quanta a opiniiio se mostra indulgente com a maneira pela 

' Nos nos limitamos a suprimir da antiga introdw;ao umas trinta paginas que, hoje, nos parecem inuteis. 
N6s nos explicamos, alias, sobre esta supressao no proprio Iugar onde foi operada. (N. do A.) 
2 Vide 0 Suiddio, conclusao. (N. do A.) 
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qual essas vagas obriga96es sao realizadas. Os atos mais censuraveis sao tao freqiiente
mente absolvidos pelo sucesso, que 0 limite entre 0 que e proibido e 0 que e permitido, 
o que ejusto eo que nao o e, nao te'ffl mais nada defixo. Mas parece poder ser des/acado 
quase que arbitrariamente pelos indiv{duos. Uma moral tao imprecisa e tao inconsciente 
nao poderia constituir uma disciplina. Disso resulta que toda esta esfera da vida coletiva 
esta, em grande parte, subtra{da a a9ao moderadora da regra. 

E a este estado de anomia que devem ser atribu{dos, como mostraremos, os conjli
tos incessantemente renovados e as desordens de todos os tipos dos quais o mundo eco
nomico nos da o triste espetaculo. Porque, como nada con tern as forfas litigantes e nao 
lhes designa os limites que devem respeitar, elas tendem a se desenvolver sem limite, e 
acabam por se chocar umas contra as outras para se recalcarem e se reduzirem mutua
mente. Sem duvida, as mais intensas conseguem muito bern aniquilar as maisfracas ou 
subordina-las. Mas, se o vencido pode se resignar por uns tempos a uma subordina9ao 
que e coagido a suportar, ele nao a consente, e, por conseguinte, ela nao poderia consti
tuir urn equil{brio estavel. As treguas impostas pela vio!encia sao sempre apenas proviso
rias e nao pacificam OS esp{ritos. As paixoes humanas nao cessam seniio diante de uma 
potencia moral que respeitem. Se toda autoridade desse tipo faz falta, e a lei do mais 
forte que reina, e, latente ou agudo, 0 estado de guerra e necessariamente cronico. 

Que uma tal anarquia seja umfenomeno morbido, e evidente, pois que ela vai con
tra o proprio jim de toda sociedade, que e o de suprimir ou ao menos de moderar a guer
ra entre os homens, subordinando a lei fisica do mais forte a uma lei mais elevada. Em 
vao, para justificar este estado de desregramento, faz-se valer que ele favorece 0 pro
gresso da liberdade individual. Nada e mais fa/so do que este antagonismo que muito 
freqiientemente se tern querido estabelecer entre a autoridade da regra e a liberdade do 
indiv{duo. Muito ao contrario, a liberdade (nos entendemos a liberdade justa, aquela que 
a sociedade tern o dever defazer respeitar) e ela propria o produto de uma n!gulamenta
fao. Eu nao posso ser livre senao na medida em que outro e impedido de se beneficiar da , 
superioridade fisica, economica ou outra da qual dispoe para submeter minha liberdade, 
e somente a regra social pode par obstaculo a esses abusos de poder. Sabe-se agora que 
regulamenta9ao complicada e necessaria para assegurar aos indiv{duos a independencia 
economica sem a qual sua liberdade nao e senao nominal. 

Mas o que faz, hoje em particular, a gravidade excepcional deste estado e o desen
volvimento, desconhecido ate entao, que tomaram, depois de dois seculos aproximada
mente, as funfoes economicas. Enquanto que outrora elas nao representavam senao urn 
papel secundario, estao agora em primeiro plano. Estamos Ionge do tempo em que eram 
desdenhosamente abandonadas as classes inferiores,. Diante de/as veem-se mais e mais 
recuar as funfoes militares, administrativas, religiosas. Somente as funfoes cientfjicas 
estao em estado de disputar-lhes o Iugar; e ainda a ciencia atualmente tern prestfgio 
somente na medida em que ela pode servir a pratica, is to e, em grande parte, as profis
soes economicas. Foi porque se pode, nao sem alguma razao, dizer de nossas sociedades 
que elas sao ou tendem a ser essen cia/mente industriais. Uma forma de atividade que 
tomou urn tal Iugar no conjunto da vida social nao pode evidentemente permanecer ate 
esse ponto desregrada sem que disso resultem os problemas mais profundos. Isto e uma 
fonte de desmoraliZafao geral. Po is, precisamente porque as funfOes economicas absor
vem hoje o maior numero de cidadaos, hQ uma quantidade de indiv{duos cuja vida se 
passa quase que inteiramente no meio industrial e comercial; donde se segue que, como 
este meio nao e senao debilmente impregnado de moralidade, a maior parte de sua exis
tencia transcorre fora de toda a9ao moral. Ora, para que o sentimento do dever se fixe 
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fortemente em nos, e preciso que as proprias circunstfmcias em que vivemos 0 tenham 
perpetuamente em vigiliincia. Nos niio somas natura/mente inclinados a nos incomodar 
e a nos coagir; se, pais, niio somas convidados a -cada instante a exercer sabre nos esta 
coafliiO sem a qual niio ha moral, como terfamos o habito? Se, nas ocupafloes que preen
chem quase todo o nosso tempo, niio seguimos outra regra seniio aquela de nosso inte
resse bern entendido, como terfamos gosto pelo desinteresse, pelo esquecimento proprio, 
pelo sacrificio? Assim, a ausencia de toda disciplina econ6mica niio pode deixar de 
estender seus efeitos atem do mundo econ6mico propriamente e de introduzir consigo, 
por conseguinte, uma diminuifliio da moralidade publica. 

0 mal, uma vez constatado, qual e a sua causa equal pode ser o seu remedio? 
No corpo da obra, estamos sobretudo interessados em mostrar que a divisiio do tra

balho niio poderia ser disto tornada responsavel, como se /he tern injustamente acusado 
algumas vezes; ela niio produz necessariamente a dispersiio e a incoerencia, mas as fun
flOes, quando estiio suficientemente em cantata umas com as outras, tendem, etas pro
prias, a se equilibrar e a se regrar. Mas esta explicafliiO e incompleta. Pais, se e verdade 
que as funflOes sociais procuram espontaneamente se adaptar umas as outras contanto 
que estejam regularmente relacionadas, par outro /ado, esse modo de adaptafliio torna-se 
uma regra de conduta somente se urn grupo o consagra por sua autoridade. Uma regra, 
com efeito, niio e somente uma maneira habitual de agir; e, antes de tudo, uma maneira 
de agir obrigat6ria, isto e, subtraida, em alguma medida, ao arbftrio individual. Ora, 
somente uma sociedade constitufda goza da supremacia morale material que e indispen
savel parafazer a lei para os indivfduos; pais so a personalidade moral que esteja acima 
das personalidades particulares e a que forma a coletividade. Somente ela, atem disso, 
tern a continuidade e mesmo a perenidade necessaria para manter a regra atem das rela
flOes efimeras que a encarnam diariamente. A/em disso, seu papel niio se limita simples
mente a erigir em preceitos imperativos as resultados mais gerais dos contratos particu
lares; mas ela intervem de maneira ativa e positiva naformafliio de toda regra. Logo, ela 
e 0 arbitro natura/mente designado para desempatar OS interesses em COnjlito e para atri
buir a cada urn OS limites que /he con vern. Em seguida, ela e a prime ira interessada em 
que reinem a ordem e a paz; sea anomia e urn mal, e antes de tudo porque a sociedade 
sofre de/a, niio podendo se privar, para viver, de coesiio e de regularidade. Portanto, uma 
regulamentafliio moral au jurfdica exprime essencialmente necessidades sociais que a 
sociedade somente pode conhecer; eta repousa sabre urn estado de opiniiio, e toda opi
niiio e coisa co/etiva, produto de uma elaborafliiO coletiva. Para que a anomia tenhafim, 
e preciso par tanto que exista au que se forme urn grupo onde se possa constituir o siste
ma de regras que faz falta atualmente. 

Nem a sociedade poatica em seu conjunto nem o Estado podem evidentemente 
desempenhar est as funfloes; a vida econ6mica, uma vez que e muito especial e se especia
liza cada dia mais, foge a sua competencia e a sua afliiO. A atividade de uma profissiio 
niio pode ser regulamentada eficazmente seniio par urn grupo muito proximo desta 
mesma profissiio para conhecer bern seu funcionamento, para sentir todas as suas neces
sidades e para poder seguir todas as suas variafloes. 0 unico que responde a est as condi
flOes e aquele que formaria todos as agentes de uma mesma industria, reunidos e organi
zados em urn mesmo corpo. E o que se chama a corporafliio au o grupo profissional. 

Ora, na ordem econ6mica, o grupo profissional niio existe mais do que a moral 
profissional. Depois que, niio sem raziio, no seculo passado se suprimiram as antigas 
corporafloes, niio se tern rea/mente feito seniio tentativas fragmentarias e incompletas 
para reconstituf-las sabre novas bases. Sem duvida, as indivfduos que se dedicam a urn 
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mesmo oficio tern relaroes uns com os outros por causa de suas ocuparoes simi/ares. Sua 
propria concorrencia os poe em contato. Mas essas relaroes nada tern de regular; etas 
dependem do acaso dos encontros e tern, mais freqiientemente, urn carater completa
mente individual. E tal industrial que se encontra em contato com tal outro; niio e o 
corpo industrial de tal ou tal especialidade que se rez,lne para agir em comum. Excepcio
nalmente, veem-se todos os membros de uma mesma profissiio se reunirem em congresso 
para tratar de alguma questiio de interesse geral; mas estes congressos duram pouco 
tempo; niio sobrevivem as circunstdncias particulares que os suscitaram e, por conse
guinte, a vida coletiva da qual eles for am ocasiiio extingue-se rna is ou menos completa
mente com eles. 

Os unicos agrupamentos que tiveram uma certa permanencia siio aqueles que se 
chamam hoje sindicatos, seja de patroes seja de operarios. Seguramente ha a{ urn comero 
de organizariio profissional, mas ainda bern disforme e rudimentar. Porque, primeira
mente, urn sindicato e uma associariio privada, sem autoridade legal, desprovido, por 
conseguinte, de todo poder regulamentar. 0 seu numero e teoricamente ilimitado, ate 
mesmo no interior de uma mesma categoria industrial; e, como cada urn deles e indepen
dente dos outros, se niio sefederalizam e niio se unificam niio ha nada neles que exprima 
uma unidade da profissiio em seu conjunto. Enfim, niio somente os sindicatos de patroes 
e OS sindicatos de empregados SaO distintos uns dos OUtrOS, 0 que e legitime e necessaria, 
mas tambem niio ha entre eles contatos regulares. Niio existe uma organizariio comum 
que os aproxime, sem faze-los perder sua individualidade e onde possam elaborar em 
comum uma regulamentariio que,fixando suas mutuas rearoes, se imponha a uns e ou
tros com a mesma autoridade; em consequ:encia, e sempre a lei do rna is forte que resolve 
os conjlitos, e o estado de guerra subsiste inteiramente. Salvo aqueles cujos atos provem 
da moral comum, patroes e trabalhadores estiio, uns em relariio aos outros, na mesma 
situariio de dois Estados aut6nomos, mas deforra desigual. Eles podem, como o fazem 
os povos por intermedio de seus governos, estabelecer contratos entre si. Mas esses con
tratos exprimem unicamente o estado respectivo das forras econ6micas antag6nicas, 
como os tratados que concluem do is beligerantes fazem exprimir apenas o estado respec
tivo de suas forras militares. Eles consagram urn estado de jato; niio poderiamfaze-lo 
urn estado de direito. 

Para que uma moral e urn direito profissionais possam estabelecer-se nas diferentes 
profissoes econ6micas e preciso, pois, que a corporariio, em Iugar de permanecer urn 
agregado confuso e sem unidade, se torne, ou antes, retorne a ser urn grupo definido, 
organizado, em uma palavra, uma instituiriio publica. Mas todo projeto desse genera 
vern chocar-se com urn certo numero de preju{zos que con vern prevenir ou dissipar. 

Primeiramente, a corporariio tern contra si seu passado hist6rico. Eta passa, com 
efeito, por ser estreitamente solidaria com nosso antigo regime poatico, e, por conse
guinte, por niio poder sobreviver-lhe. Parece que pedir para a industria e o comercio uma 
organizariio corporativa e querer remontar ao curso da hist6ria; ora, tais regressoes siio 
justamente vistas ou como impossfveis ou como anormais. 

0 argumento seria pertinente se se propusess.e ressuscitar artificialmente a velha 
corporariio tal como existia na I dade Media. Mas niio e assim que a questiio se poe. Niio 
se trata de saber se a instituiriio medieval pode convir identicamente as nossas socieda
des contempordneas, mas se as necessidades as quais respondia niio siio as de todos os 
tempos, embora deva,para satisfaze-las, se transformar segundo os meios. 

Ora, o que niio permite ver nas corporaroes uma organizariio temporaria, boa 
somente para uma epoca e para uma determinada civilizariio, e ao mesmo tempo sua re-
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mota antiguidade e a maneira pela qual se desenvolveram na hist6ria. Se datavam unica
mente da I dade Media, poder-se-ia crer, com efeito, que, nascidas com urn sistema polfti
co, deviam necessariamente desaparecer com ele. Mas, na realidade, elas tern uma 
origem bern mais antiga. Em geral, aparecem desde que haja oficios, quer dizer, desde 
que a industria cesse de ser puramente agricola. Se elas parecem ter permanecido desco
nhecidas da Grecia, ao menos ate a epoca da conquista romana, e porque as profissoes, 
sendo la desprezadas, eram exercidas quase exclusivamente par estrangeiros, e se encon
travam par is so mesmo fora da cidade. 3 Em Roma, porem, datam ao menos dos primei
ros tempos da Republica; uma tradiriio atribu{a a sua criariio ao Rei Numa. 4 E verdade 
que, durante urn Iongo tempo, levaram uma existencia muito humilde, pais os historia
dores e os monumentosfalam delas raramente; tambem sabemos muito mal comoforam 
organizadas. Mas, desde a epoca de Cicero, seu numero se tornou consideravel e come
raram a representar urn papel. Ness,a epoca, diz Waltzing, "todas as classes de trabalha
dores pareciam possu{das pelo desejo de multiplicar as associaroes profissionais ·: 0 
movimento ascensional continuou em seguida, ate atingir, sob o Imperio, "uma extensiio 
que niio p6de ser ultrapassada depois, se se levarem em conta as diferenras econ6mi
cas ". 5 Todas as categorias de operarios, que eram extremamente numerosas, acabaram, 
parece, par se constituir em co/egios, e aconteceu o mesmo iis pessoas que viviam do 
comercio. Ao mesmo tempo, o carater desses agrupamentos modificou-se; eles termina
ram parser verdadeiras engrenagens da administrariio. Eles preenchiamfunroes oficiais; 
cada profissiio era vista como urn serviro publico do qual a corporariio correspondente 
tinha o encargo e a responsabilidade para com o Estado. 6 

Is to foi a rufna da instituiriio. Po is essa dependencia frente ao Estado niio tardou 
em degenerar em uma servidiio intoleravel que os imperadores puderam manter s6 pela 
opressiio. Todas as formas de procedimento for am empregadas para impedir os trabalha
dores de se esquivarem iis pesadas obrigaroes que resultavam para eles de sua propria 
profissiio; chegou-se ate a recorrer ao recrutamento e ao alistamento forrados. Urn tal 
sistema niio podia evidentemente durar seniio na medida em que o poder politico era bas
tante forte para impor. Foi par isso que niio sobreviveu ii dissoluriio do Imperio. A/em 
disso, as guerras civis e as invasoes haviam destrufdo o comercio e a industria; os arte
siios se aproveitaram dessas circunstancias para fugir das vilas e se dispersar nos cam
pos. Assim os primeiros seculos de nossa era viram produzir-se umfen6meno que deve
ria repetir-se identicamente no fim do seculo XVIII: a vida corporativa se extinguiu 
quase completamente. Foi a custo se dela subsistiram alguns traros na Galia e na Ger
mania, nas cidades de origem romana. Se, portanto, urn te6rico tivesse, nesse momenta, 
tornado consciencia da situariio, teria verossimilhantemente conclu{do, como o fizeram 
mais tarde os economistas, que as corporaroes niio tinham, ou, pelo menos, niio tinham 

3 Vide Herrmann, Compendia da Antiguidade Grega, 4.0 vol. , 3." ed., pag. 398. As vezes, o artesiio era 
mesmo, em virtude de sua profissiio, privado do direito de cidade. (Ibid., pag. 392.) - Resta saber se, na 
falta de uma organiza9iio legal e oficial, niio havia uma clandestina. E certo que existiam corpora9oes de 
comerciantes. (Vide Francotte, A Industria na Grecia Antiga, t. II, pag. 204 ss.) (N. do A.) 
4 Plutarco, Numa, XVII; Plinio, Hist6ria Natural, XXXIV. E sem duvida uma lenda, mas prova que os 

romanos viam nas corpora<;oes uma de suas mais antigas institui9oes. (N. do A.) 
5 Estudo Hist6rico sobre as Corporar;oes Profissionais entre os Romanos, t. I, pags. 56/ 57. (N. do A.) 
6 Alguns historiadores creem que, desde o principia, as corpora9oes estiveram relacionadas como Estado. 
Mas e bastante certo, em todo caso, que seu carater oficial foi desenvolvido de outra maneira sob o Imperio. 
(N. do A.) 
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mais raziio de ser, que tinham desaparecido sem remedio, e e/e teria sem duvida como 
retrograda e irrealizavel toda tentativa para reconstituf-las. Mas os acontecimentos 
muito cedo teriam desmentido uma tal profecia. 

Com efeito, apos urn eclipse de tempo, as corpora96es recome9aram uma nova exis
tencia em todas as sociedades europeias. Renasceram por volta do secu/o XI e secu/o 
XII. Desde entiio, diz M. Levasseur, "os artesiios come9am a sentir a necessidade de se 
unir e formam suas primeiras associa96es ·: 7 Em todo caso, no secu/o XIII, estiio de 
novo florescentes, e se desenvolvem ate o dia em que entram numa nova decadencia. 
Uma institui{:iio tiio persistente niio poderia depender de uma particu/aridade contingente 
e acidental; ainda e bern menos possfve/ admitir que ela foi 0 produto de niio sei qual 
abnega{:iio co/etiva. Se desde as origens da cidade ate o apogeu do Imperio, desde a auro
ra das SOCiedades cristiis ate OS tempos modernos, e/as foram necessarias, e porque e/as 
respondem a necessidades duraveis e profundas. Sobretudo o jato mesmo de que, apos 
terem desaparecido uma primeira vez, etas se reconstitufram por si mesmas e sob uma 
nova forma, retira todo o valor do argumento que apresenta sua desapari{:iio violenta no 
jim do ultimo secu/o como uma prova de que etas niio estiio mais em harmonia com as 
novas condi96es da existencia co/etiva. De resto, a necessidade que experimentam hoje 
todas as grandes sociedades civilizadas de chama-las a vida e 0 sintoma mais seguro de 
que essa supressiio radical niio foi urn remedio, e de que a reforma de Turgot necessitava 
de uma outra que niio poderia ser indefinidamente adiada. 

II 

Mas, se toda organiza9iio corporativa niio e necessariamente urn anacronismo 
historico, efundamentado crer que eta seja chamada a desempenhar, nas nossas socieda
des contempor{meas, o pape/ considerave/ que nos /he atribufmos? Porque, se ajulga
mos indispensave/, e por causa niio de SeTVifOS economiCOS que e/a poderia pres tar, mas 
da influencia moral que poderia ter. 0 que vemos antes de tudo no grupo profissional e 
urn poder moral capaz de canter os egofsmos individuais, de manter no cora9iio dos 
traba/hadores urn sentimento mais vivo de sua solidariedade comum, de impedir a lei do 
maisforte de se ap/icar tiio bruta/mente as rela{:oes industriais e comerciais. Ora, e/e niio 
e proprio para urn tal papel. Porque nasceu na epoca dos interesses temporais, parece 
que pode servir so a fins utilitarios, e as recorda96es deixadas pelas corpora96es do anti
go regime fazem confirmar esta impressiio. Siio facilmente representadas no futuro tais 
quais joram durante OS u/timos tempos de SUa existencia, OCUpadas antes de tudo em 
manter ou em aumentar seus privilegios e seus monopolios, e niio se ve como preocupa
fOes tiio estritamente profissionais poderiam ter uma a{:iio bemfavoravel sabre a mora/i
dade do corpo ou de seus membros. 

Mas e preciso se abster de estender a todo o regime corporativo o que pode server
dadeiro de algumas corpora96es e durante urn tempo bern curta de seu desenvolvimento. 
Em vez de ter sido atingido por urn tipo de doen{:a moral propria de sua constitui9iio,foi 
sobretudo urn papel moral que desempenhou durante a maior parte de sua hist6ria. E 
isso que e particu/armente evidente nas corpora{:oes romanas. "As corpora96es de arte
siios ·: diz Waltzing, "estavam Ionge de ter, entre os romanos, urn carater profissiona, 
tiio pronunciado quanta na !dade Media: niio se encontra entre e/es nem regu/amenta9ii£ 
sabre os metodos, nem aprendizagem imposta, nem monopo/io; sua fina/idade niio ert 
mais do que reunir OS fundos necessarios para exp/orar uma industria·: 8 Sem duvida,' 

7 As Classes Operarias na Fran9a au! a Revo/ufiio, I, pag. 194. (N. do A.) 
8 Op. cit. I, pag. 194. (N. do A.) 
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associa~iio lhes dava mais for~as para salvaguardar, se fosse preciso, seus interesses 
comuns. Mas esse era urn dos contragolpes uteis que produzia a institui~iio; essa niio era 
sua raziio de ser, afun~iio principal. Antes de tudo, a corpora~iio era urn cotegio religio
so. Cada uma delas tinha seu deus particular, cujo culto, quando havia os meios, se cele
brava em urn templo especial. Da mesmaforma que cadafamilia tinha seu Lar familia
ris, cada cidade seu Genius publicus, cada colegio tinha seu deus tutelar, Genius collegii. 
Natura/mente, esse culto profissional era realizado com festas celebradas em comum, 
com sacrificios e banquetes. Todo tipo de circunstdncias servia, portanto, de ocasiiio 
para alegres assembteias; atem do mais, eram feitas freqiientemente distribui~oes de v{
veres ou de dinheiro a expensas da comunidade. Pergunta-se se a corpora~iio tinha uma 
caixa de auxflio, se assistia regularmente a seus membros que se encontravam necessita
dos, e as opinioes sabre esse ponto siio desencontradas. 9 Mas o que retira da discussiio 
uma parte de seu interesse e alcance e que estes banquetes comuns, mais ou menos peri6-
dicos, e as distribui~oes que os acompanhavam freqiientemente funcionavam como 
ajuda e tinham par oficio a assistencia indireta. De qualquer maneira, os desafortunados 
sabiam que podiam contar com esta subven~iio dissimulada. - Como corolario desse 
carater religioso, o cotegio de artesiios era, ao mesmo tempo, urn cotegio funerario. Uni
dos, como os gentiles, num mesmo culto durante sua vida, os membros da corpora~iio 
queriam, como aqueles tambem, dormir juntos seu ultimo sono. Todas as corpora~oes 
que eram bastante ricas tinham urn columbarium coletivo, onde, quando o cotegio niio 
tinha meios para comprar uma propriedade funeraria, assegurava ao menos aos seus 
membrosfunerais dignos a expensas da caixa comum. 

Urn culto comum, banquetes comuns, festas comuns, urn cemiterio comum, niio 
siio, reunidas em conjunto, todas as caracterfsticas distintivas da organiza~iio domestica 
entre os romanos? Tambem se poderia dizer que a corpora~iio roman a era uma "grande 
familia". "Nenhuma palavra ·: diz Waltzing, "indica melhor a natureza das rela~oes que 
uniam os confrades, e muitos ind{cios provam que uma grandefraternidade reinava em 
seu seio. "1 0 A comunhiio de interesses substitu{a os la~os de sangue. "Os membros se 
consideravam tiio bern como irmiios que, as vezes, davam-se esse nome entre eles. "A 
expressiio mais corriqueira era, em verdade, a de sodales; mas essa propria palavra 
exprime urn parentesco espiritual que implica uma estreita fraternidade. 0 protetor e a 
protetora do colegio tomavam o tftulo,freqiientemente, de pai e de miie. "Uma prova do 
devotamento que os confrades tinham pelo seu colegio siio os leg ados e doa~oes que eles 
lhesfaziam. Siio tambem esses monumentosfunerarios onde Iemos: pius in collegio,foi 
piedoso para com seu colegio, como se dizia pius in suos. 11 Esta vida familiar era tiio 
desenvolvida que M. Boissier faz dela a finalidade principal de todas as corpora~oes 
romanas. "Mesmo nas corpora~oes operarias ·: diz ele, "associavam-se antes pelo prazer 
de viver juntos, para achar fora de casa distra~oes as suas fadigas e aos seus aborreci
mentos, para ter uma intimidade menos restrita que a dafamilia, menos extensa que ada 
cidade, e assim tornar a vida maisfacil e mais agradavel. "12 

Como as sociedades cristiis pertenciam a urn tipo social muito diferente do da 
cidade, as corpora~oes da !dade Media niio se pareciam exatamente com as corpora~oes 
romanas. Mas tambem constitu{am para seus membros meios marais. "A corpora~iio ·: 

9 A maior parte dos historiadores estima que certos colegios pelo menos eram sociedades de mutuos auxi
lios. (N. do A.) 
10 Op. cit., I, p3g. 330. (N . do A.) 
11 Op. cit .. I, pilg, 331 . (N. do A.) 
'

2 A Religiiio Romana, II, pags. 287-288. (N. do A.) 
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diz M. Levasseur, "unia por lar;:os estreitos as pessoas do mesmo oficio. Muito freqiientE 
mente, ela se estabelecia em uma par6quia ou em uma cape/a particular e se punha so, 
a invocar;:iio de urn santo que se tornava o patrono de toda a comunidade . .. Era !ti qu 
se reunia, que se assistiam em grande cerim6nia a missas solenes depois das quais o 
membros da confraria iam todos juntos terminar sua jornada por urn alegre festim. Po 
este !ado, as corporar;:oes da !dade Media se pareciam muito com aquelas da epoc, 
romana. "1 3 A corporar;:iio, atem disso, consagravafreqiientemente uma parte dosfundo 
que alimentavam seu orr;:amento as obras de beneficencia. 

Por outro !ado, regras precisasfixavam,para cada oficio, os deveres respectivos do 
patroes e dos operarios, assim como os deveres dos patroes uns para com os outros. 1 

Ha, e verdade, regulamentos que podem niio estar de acordo com nossas ideias atuai!J 
mas e segundo a moral dos tempos que e preciso julga-los, pois e ela que eles exprimen: 
0 que e incontestavel e que siio todos inspirados pela preocupar;:iio niio de tais ou tai 
interesses individuais, mas do interesse corporativo, bern ou mal compreendido, nii; 
importa. Ora, a subordinar;:iio da utilidade privada a utilidade co mum, qualquer que sejc 
tern sempre urn carater moral, pois implica necessariamente a/gum esp{rito de sacrifici; 
e de abnegar;:iio. A tern do mais, muitas dessas prescrir;:oes procediam de sentimentos rna 
rais que siio ainda os nossos. 0 servo estava protegido contra os caprichos do senhor qu 
niio podia despedi-lo a vontade. E verdade que a obrigar;:iio era recfproca; mas atem d 
esta reciprocidade ser justa par si propria, ela se justificava melhor ainda por uma seri 
de importantes privilegios de que gozava entiio o operario. E assim que era proibido ao 
senhoresfrustra-lo em seu direito ao trabalho,fazendo-se assistir pelos seus vizinhos 01 

mesmo pelas suas mulheres. Em uma palavra, diz M. Levasseur, "esses regulamento 
sabre os aprendizes e os operarios estiio lange de poderem ser desdenhados pelo histo 
riador e pelo economista. Eles niio siio obra de urn seculo btirbaro. Tern o cunho d; 
perseveranr;:a e de urn certo born senso, que siio, sem duvida alguma, dignos de nota·: 1 

Enfim, toda uma regulamentar;:iio estava destinada a garantir a probidade profissiona, 
Todos os tipos de precaur;:oes eram tornados para impedir o mercador ou o artesiio d 
enganar o comprador, para obriga-los a "jazer obra boa e leal': 1 6 Sem duvida, houv, 
urn momenta em que as regras se tornaram inutilmente discordantes quando os mestre 
se preocuparam muito mais em salvaguardar seus privilegios do que em velar pela bo; 
reputar;:iio da profissiio e pela honestidade de seus membros. Mas niio hti instituir;:iio qu, 
em urn dado momenta niio degenere, seja porque niio sabe mudar a tempo e se imobih 
zar, seja porque se desenvolve em urn sentido unilateral, excedendo em algunas de sua 
propriedades: o que a torn a inabil para fazer os pr6prios servir;:os dos quais ela tern ; 
encargo. Isso pode ser uma raziio para procurar reforma-la, niio para declara-la inut1 
para sempre e destru{-la. 

De qualquer forma, os fatos que precedem bas tam para provar que o grupo profis 
sional niio e de modo a/gum incapaz de exercer uma ar;:iio moral. 0 Iugar tiio conside 
ravel que a religiiio tinha na sua vida, tanto em Roma como na I dade Media, poe muit; 
particularmente em evidencia a natureza verdadeira de suas funr;:oes; pois toda co mum 
dade religiosa constitu{a entiio urn meio moral da mesma forma que toda discip/in; 

1 3 Op. cit., I, pags. 217-218. (N. do A.) 
1 4 Op. cit., I, pag. 221 - Vide. sobre o mesmo carater moral da corpora.;iio na Alemanha, Gierke, G 
Cooperativismo Alemiio, I . pag. 384; na Inglaterra. Ashley, Hist6ria das Doutrinas Econ6micas, I , pag. 101 
(N. do A.) 
1 5 Op. cit., pitg. 238 . (N . do A.) 
'• Op. cit., pags. 240-261. (N. do A.) 



DA DIVISAO DO TRABALHO SOCIAL II 

moral tendia fon;:osamente a to mar uma forma religiosa. E, alem dis so, este carater da 
organiza9a0 COrporatiVa e devido a a9a0 de CaUSaS muito gerais, que Se pode ver atuar 
em outras circunstiincias. No momenta em que, no seio de uma sociedade polftica, urn 
certo numero de indiv{duos se encontra tendo em comum ideias, interesses, sentimentos, 
ocupa{:oes que o resto da popula9iio nao partilha com eles, e inevitavel que, sob 
influencia destas semelhan{:as, atraiam-se uns em dire9ao aos outros, eles se procurem, 
entrem em rela96es, se associem, e que assim se forme pouco a pouco urn grupo restrito, 
tendo suafisionomia especial, no seio da sociedade geral. Mas, uma vez que o grupo es
tejaformado, desprende-se dele uma vida moral que traz naturalmente a marca das con
di{:oes particulares nas quais elafoi elaborada. Paise impossfvel que homens vivamjun
tos, estejam regularmente comerciando sem que encontrem o sentimento do todo que eles 
formam pela sua uniao, sem que eles se prendam a esse todo, se preocupem com seus 
interesses, e o levem em considera9ao na sua conduta. Ora, esse apego a alguma coisa 
que ultrapassa o indivfduo, essa subordina9ao dos interesses particulares ao interesse 
geral, e a pr6priafonte de toda atividade moral. Quando esse sentimento se precisar e se 
determinar, quando, aplicando-se as circunstuncias mais ordinarias e mais importantes 
da vida, se traduzir em formulas definidas, eis urn corpo de regras marais prestes a se 
constituir. 

Ao mesmo tempo que esse resultado se produz por si mesmo e pelafort;:a das coisas, 
ele e uti/ e o sentimento de sua utilidade contribui para confirma-lo. A sociedade nao e 
a unica interessada em que esses grupos especiais se formem para regulamentar a ativi
dade que se desenvolve neles e que, de outraforma, tornar-se-ia anarquica; 0 indiv{duo, 
por seu /ado, encontra nisso uma fonte de alegrias. Po is a anarquia e dolorosa para ele 
mesmo. Ele tambem sofre dos conflitos e das desordens que se produzem todas as vezes 
que as rela96es interindividuais nao estao submetidas a nenhuma influencia reguladora. 
Nao e born para o homem viver assim em pe de guerra no meio de seus companheiros 
imediatos. Esta sensa9ao de uma hostilidade geral, a desconjian9a mutua que dela resul
ta, a tensao que dela decorre, sao estados penosos quando sao cronicos: se amamos a 
guerra, amamos tambem as alegrias da paz, e essas ultimas tern urn pre9o tanto maior 
para OS homens q·uanto mais profundamente sociafizados estes forem, is to e (uma vez 
que as duas palavras sao equivalentes), mas profundamente civilizados. A vida comurri 
e atraente e ao mesmo tempo coercitiva. Sem duvida, a COa{:ao e necessaria para condu
zir o homem a se ultrapassar a si mesmo, a acrescentar a sua naturezafisica uma outra 
natureza; mas, a medida que aprende a apreciar os encantos desta existencia nova, ele 
constr6i a necessidade, e nao ha nenhuma ordem de atividade onde ele nao os procure 
apaixonadamente. Eis por que quando indivfduos que por terem interesses comuns se 
associam, nao e somente para defenderem esses interesses, e para se associarem, para 
nao mais se sentirem per didos em meio a adversarios, para terem o prazer de comungar, 
de nao fazerem senao urn com muitos, quer dizer, em definitivo, para levarem em con
junto uma mesma vida moral. 

A moral domestic a nao e formada de outra maneira. Por causa do prestfgio que a 
fam£/ia conserva aos nossos olhos, parece-nos que, se elafoi e see sempre uma escola de 
devotamento e de abnega9ao, a sede por excelencia da moralidade, e em virtude de carac
terfsticas muito particulares das quais ela teria o privitegio e que nao se reencontrariam 
alhures em nenhum grau. E aprazfvel acreditar-se que ha na consangiiinidade uma causa 
excepcionalmenteforte de aproxima9ao moral. Mas tivemosfreqiientemente a ocasiao de 
mostrar 1 7 que a consangiiinidade nao tern de forma alguma a eficacia extraordinaria que 

1 7 Ver especial mente Annee Sociologique, I, pag. 331 ss. (N . do A.) 
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se !he atribui. A prova e que num grande numero de sociedades OS consangii{neos sao 
numerosos no seio da famfUa: o parentesco dito artificial se contrai en tao com grande 
facilidade e tern todos os efeitos do parentesco natural. Inversamente, acontece muito 
freqiientemente que os consangilineos muito pr6ximos sao moral oujuridicamente estra
nhos uns aos outros: e, par exemplo, o caso dos cognados nafamflia romana. Afamflia 
nao deve, entao, suas virtudes a unidade de descendencia: e simplesmente urn grupo de 
indiv{duos que se aproximam uns dos outros, no seio da sociedade polftica, par uma 
comunhao particularmente estreita de ideia, de sentimentos e de interesses. A consangil'i
nidade p6de facilitar esta aproximarao; pais ela tern natura/mente como efeito inclina1 
as consciencias umas para as outras. Mas muitos outrosfatos interferiram: a vizinhanra 
material, a solidariedade de interesses, a necessidade de se unir para lutar contra urn peri
go co mum, ou simples mente se unir,foram causas diferentementefortes de aproximarao. 

Ora, elas nao sao particulares dafamflia, mas sao reencontradas, ainda que sob ou 
tras formas, na corporar;ao. Se, pais, o primeiro desses grupos desempenhou urn pape, 
tao consideravel na hist6ria da humimidade, par que o segundo seria incapaz disso? Sen 
duvida, havera sempre entre eles esta diferenra: os membros dafam{/ia poem em comun 
a totalidade de sua existencia, os membros da corporarao aienas suas preocupar;oe 
profissionais. A fam{/ia e uma especie de sociedade camp/eta cuja ar;ao se estende tantc 
sabre nossa atividade econ6mica quanta sabre nossa atividade religiosa, pol{tica, cienll 
fica, etc. Tudo o que fazemos de alguma importancia, mesmo fora de cas a, nela se fa 
eco e provoca rear;oes apropriadas. A esfera de influencia da corporarao e, em urn sent1 
do, mais restrita. E necessaria ainda nao perder de vista o Iugar cada vez mais imp01 
tante que a profissao ocupa na vida a medida que o trabalho mais se divide; pais , 
campo de cada atividade individual tende mais e mais a se fechar nos limites marcado 
pelas funroes das quais o indivfduo e especialmente encarregado. A !em dis so, se a ara 
dafamflia se estende, pode ser apenas geral; o detalhe !he escapa. Enfim e sobretudo, 
famflia, perdendo sua unidade e sua indivisibilidade de outrora, perdeu ao mesmo temp 
uma grande parte de sua eficacia. Como ela se dispersa hoje a cada gerarao, o homer 
passa notavel parte de sua existencia Ionge de toda influencia domestica. 1 8 A carport 
rao nao tern essas intermitencias, e continua como a vida. A inferioridade que ela poa 
apresentar em certos aspectos, em relarao dfamflia, nao e,pois, sem compensarao. 

Se acreditamos dever assim aproximar a famflia e a corporarao, nao foi simple. 
mente para estabelecer entre ambas urn paralelo instrutivo, mas e que essas duas institu 
roes nao deixam de ter relaroes de parentesco. £ o que mostra particularmente a his ton 
das corporaroes romanas. Vimos, com efeito, que foram formadas sabre o modelo a 
sociedade domestica da qual for am primeiramente uma forma nova e ampliada. Ora, 
grupo profissional nao lembraria neste pont a o grupo familiar se nao houvesse entre elc 
a/gum vinculo de filiarao. E, com efeito, a corporarao foi, em urn sentido, a herdeira c 
fam{/ia. Enquanto a industria e exclusivamente agricola, ela tern na famflia e na aldei 
que nao pass a de uma especie de grande famflia, seu 6rgao imediato, e nao !he e nece 
sario outro. Como a troca niio existe ou e pouco desenvolvida, a vida do agricultor n£ 
o tirafora do cfrculofamiliar. A atividade econ6mica nao tendo repercussao para fora 1 

cas a, a famflia e sufieiente para regulamenta-la e ela propria serve assim de grupo proji 
sional. Nao e, porem, mais assim, uma vez que existem oficios. Pais, para viver de u 
oficio e necessaria haver clientes; e e necessaria sair de casa para encontra-los; e nece 

18 Desenvolvemos esta ideia em 0 Suicidio, pag. 433. (N. do A.) 
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sario sair tambem para entrar em cantata com os concorrentes, lutar contra eles, se 
entender com eles. De resto, os oficios supoem mais ou menos diretamente as cidades, e 
as cidades foram sempre formadas e recrutadas principalmente no meio de imigrantes, 
quer dizer, de indivfduos que abandonaram seu meio natal. Umaforma nova de atividade 
era, pais, assim constitufda e excedia o velho quadro familiar. Para que ela ntio ficasse 
em estado desorganizado, era preciso que criasse urn quadro novo que lhefosse proprio; 
dito de outra maneira, era necessaria que urn grupo secundario, de urn genera novo, se 
formasse. Foi assim que a corporar;tio nasceu: ela substituiu a familia no exercfcio de 
uma funr;tio que era primeiramente domestica, mas que ntio podia mais conservar esse 
carater. Uma tal origem ntio permite atribuir-lhe esta especie de amoralidade constitu
cional que se /he empresta gratuitamente. Da mesmaforma que afamfliafoi o meio no 
seio do qual se elaboraram a moral e o direito domesticos, a corporar;tio eo meio natural 
no seio do qual devem elaborar-se a morale o direito profissionais. 

III 

Contudo, para dissipar todas as prevenr;oes, para mostrar bern que o sistema corpo
rativo ntio e somente uma instituir;tio do passado, seria necessaria mostrar quais trans
formar;oes ele deve e pode sofrer para se adaptar as sociedades modernas; porque e evi
dente que ele ntio pode ser hoje o quefoi na !dade Media. 

Para poder tratar esta questtio com metoda, seria necessaria estabelecer primeira
mente de que maneira o regime corporativo evoluiu no passado e quais stio as causas que 
determinaram as principais variar;oes que sofreu. Poder-se-ia enttio prejulgar com algu
ma certeza o que ele pode vir a ser, dadas as condir;oes nas quais as sociedades europeias 
se encontram atualmente. Mas, para isso, seriam necessarios estudos comparativos que 
ntio esttio feitos e que ntio podemos fazer durante o percurso. Talvez, entretanto, seja 
passive/ perceber desde agora, mas somente em linhas gerais, o que foi esse 
desenvolvimento. 

Do que precede ja result a que a corporar;tio ntio foi em Roma o que se tornou mais 
tarde nas sociedades cristtis. Ntio difere somente pelo seu carater mais rigoroso e menos 
profissional, mas pelo Iugar que ocupava na sociedade. Ela foi, com efeito, pelo menos 
na origem, uma instituir;tio extra-social. 0 historiador que tenta resolver em seus elemen
tos a organizar;tio polftica dos romanos ntio encontra, no decurso de sua analise, nenhum 
Jato que possa adverti-lo da existencia das corporar;oes. Elas ntio entravam, na qualidade 
de unidades definidas e reconhecidas, na constituir;tio romana. Em nenhuma das assem
b!eias eleitorais, em nenhuma das reunioes do Exercito, os artestios se reuniam por co!e
gios; em nenhum Iugar o grupo profissional tomava parte, como tal, na vida publica, seja 
diretamente, seja por intermedio de representantes regulares. Quanta ao mais, a questtio 
pode ser colocada a prop6sito de tres ou quatro colegios que, acreditamos, podem ser 
identificados com algumas das centUrias constitufdas por Servia Tulia (tignarii, aerarii, 
tibicines, cornicines); 1 9 o jato ainda est a mal estabelecido. 2 0 E, quanta as outras corpo
rar;oes, elas estavam certamentefora da organizar;tio oficial do povo romano. 21 

19 Trad.: carpinteiros, caldeireiros, flautistas, corneteiros. (N. do E.) 
20 Parece mais verossfmil que as centurias assim denominadas nao continham todos os carpinteiros, todos 
os ferreiros, mas somente aqueles que fabricavam ou reparavam as armas e as maquinas de guerra. Denys 
d'Halicarnasse nos diz formalmente que os operarios assim agrupados tinham uma fun<;:ao puramente mili
tar, eis ton polem6n; nao eram, pois, colegios propriamente ditos, mas divisees do exercito. (N. do A.) 
21 Tudo o ·que dizemos sobre a situa<;:ao das corpora<;:iies deixa inteira a questao controvertida de saber se 
o Estado, desde o come<;:o, interveio na sua forma<;:ao . Entao, mesmo que elas estivessem, desde o principio, 
sob a dependencia do Estado (o que nao parece verossfmil), resta que nao afetaram a estrutura politica. Eo 
que nos importa. (N. do A.) 
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Esta situa9ao excentrica, de alguma maneira, se explica pelas pr6prias condi9oes 
nas quais elas seformaram. Elas apareceram no momenta em que os oficios come9aram 
a se desenvolver. Ora, durante muito tempo, os oficios foram apenas umaforma acess6-
ria e secundaria da atividade social dos romanos. Roma era essencialmente uma socie
dade agricola e guerreira. Como sociedade agricola, estava dividida em gentes e em c:U
rias; a reuniao par centUrias rejletia de preferencia a organiza9ao militar. Quanta as 
jun9oes industriais, eram muito rudimentares para afetar a estrutura politica da cida
de. 22 Alicis, ate uma epoca muito avan9ada da hist6ria romana, os oficios ficaram 
cunhados de urn descredito moral que nao lhes permitia ocupar urn Iugar regular no 
Estado. Sem duvida, chegou o tempo em que sua condi9ao social melhorou. ·Mas a 
maneira pela qualfoi obtido este melhoramento e significativa. Para chegar afazer res
peitar seus interesses e a desempenhar urn papel na vida publica, os artesaos tiveram que 
recorrer a procedimentos irregulares e extralegais. Triunfaram sabre o desprezo de que 
eram objeto por meio de intrigas, de complos, de agita9ao clandestina. 23 Foi a melhor 
prova de que, por si mesma, a sociedade romana nao lhes estava aberta. E se, mais tarde, 
eles acabaram sendo integrados no Estado para se tornarem as engrenagens da maquina 
administrativa. esta situa9ao nao foi para eles uma conquista gloriosa, mas uma dolo
rosa dependencia: se entraram en tao no Estado, nao foi para af ocuparem o Iugar ao qual 
seus servi9os sociais poderiam dar-lhes o direito, mas simplesmente para poderem ser 
mais sutilmente fiscalizados pelo poder governamental. "A corpora9ao ·: diz Levasseur, 
"vern a ser a cadeia que os torna cativos e que a mao imperial tanto mais comprime 
quanta mais penoso ou necessaria ao Estado era o seu trabalho. "2 4 

Completamente outro e o seu Iugar nas sociedades da !dade Media. Repentina
mente, desde que a corpora9ao aparece, ela se apresenta como o quadro normal desta 
parte da popula9ao que estava destinada a desempenhar no Est ado urn papel tao conside
ravel: a burguesia ou o Terceiro Estado. Com efeito, durante muito tempo, burgues e pes
soa de oficio nao formam senao urn. "A burguesia no seculo XVIII': diz Levasseur, "era 
exclusivamente composta de pessoas de oficio. A classe dos magistrados e dos legis/a
dores come9ava a custo a se formar; os homens de estudo pertenciam ainda ao clero; o 
numero de rendeiros era muito restrito, porque a propriedade territorial estava quase que 
toda em maos de nobres; restava aos plebeus apenas o trabalho da oficina e do balcao. 
Era pela industria ou pelo co mercia que conquistavam uma posi9ao no reino. 2 5 Aconte
ceu o mesmo na Alemanha. Burgues e citadino eram termos sin6nimos, e,por outro /ado, 
sabemos que as cidades alemas foram formadas em volta de mercados permanentes, 
abertos por urn senhor em urn ponto de seu domfnio. 2 6 A popula{:ao que vinha se agru
par em torno desses mercados e que se tornou a popula{:aO urbana era, pais, quase exclu
sivamente composta de artesaos e de mercadores. Tanto a palavra forenses como a mer
catores serviam indiferentemente para designar os habitantes das cidades, e o jus civile 
ou direito urbana efreqiientemente chamado jus fori ou direito de mercado. A organiza-
9ao dos oficios e do comercio parece, portanto, ter sido a organiza9ao primitiva da bur
guesia europeia. 

2 2 Descendo-se urn grau na evolu<;iio, sua situa<;iio e ainda mais excentrica. Em A ten as, elas sao so mente 
extra-sociais. mas quase extralegais. (N. do A.) 
23 Waltzing. op. cit., I, pags. 85 ss. (N. do A.) 
2 4 Op. cit., I. pag. 31 (N. do A.) 
2 5 Op. cit., pag. 191. (N. do A.) 
2 6 Ver Riestschel, Markt und Stadt inthrem rechtlichen Verhii/tniss, Leipzig, I897,passim, e todos os tra
balhos de Sohm sobre esse ponto. (N. do A.) 
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Tambem, quando as cidades se libertaram da tutela senhorial, quando a comuna se 
formou, o corpo de oficios, que havia precedido e preparado esse movimento, se tornou 
a base da constitui9iio comunal. Com efeito, "em quase todas as comunas, o sistema 
politico e a elei9iio dos magistrados sao fundados sabre a divisiio dos cidadiios em cor
pas de oficios ·: 2 7 Muito freqiientemente votava-se por corpo de profissoes, e escolhiam
se ao mesmo tempo os chefes da corpora9iio e os da comuna. "EmAmiens,por exemplo, 
os artesiios se reuniam todos os anos para eleger os prefeitos de cada corpora9iio ou 
insfgnia; os prefeitos eleitos nomeavam em seguida doze magistrados municipais, 28 que 
nomeavam doze outros, e a magistratura apresentava por sua vez aos prefeitos das insfg
nias tres pessoas entre as quais escolhiam o prefeito da comuna . .. Em algumas cidades, 
o modo de elei9iio era ainda mais complicado, mas, em todas, a organiza9iio polftica e 
municipal era estritamente ligada a organiza9iio do trabalho." 29 Inversamente, ao 
mesmo tempo que a comuna era urn agregado de corpos de oficios, o corpo de oficios era 
uma comuna em miniatura, e por is so mesmo foi o modelo do qual a institui9iio comunal 
eraforma ampliada e desenvolvida. 

Ora, sabe-se o quefoi a comuna na hist6ria de nossas sociedades, da qual ela se tor
nou, como tempo, a pedra angular. Porque era uma reuniiio de corpora9oes e seformou 
sabre 0 tipo da corpora9a0, em ultima analise, serviu de base a todo Sistema pol{tico 
provenience do movimento comunal. Ve-se que, no percurso, ela cresceu singularmente 
em importancia e dignidade. Enquanto que em Roma ela come9ou estando quase fora 
dos quadros normais, serviu, ao contrario, de quadro elementar para nossas sociedades 
atuais. E uma nova raziio para que nos recusemos a ve-la como uma especie de institui-
9iio arcaica, destinada a desaparecer da hist6ria. Pois, se no passado o papel que ela 
desempenhou tornou-se mais vital a medida que 0 comercio e a industria se desenvol
viam, e completamente inveross{mil que os novas progressos econ6micos possam ter por 
efeito retirar-lhe toda raziio de ser. A hip6tese contraria pareceria mais jusrificada. 3 0 Ou
tros ensinamentos, porem, depreendem-se do rapido quadro que acaba de ser tra9ado. 

Primeiramente, ele permite entrever como a corpora9iio caiu provisoriamente em 
descredito depois de dois seculos aproximadamente, e, em seguida, como ela deve tornar
se para poder retomar sua posi9iio entre nossas institui9oes publicas. Acaba-se de ver, 
com efeito, que, sob a forma que ela tinha na !dade Media, estava estreitamente ligada d 
organiza9iio da comuna. Esta solidariedade ocorreu sem inconvenientes, enquanto os 
pr6prios oficios tiveram urn carater comunal. Enquanto, no princ{pio, artesiios e merca
dores tinham mais ou menos exclusivamente por clientes apenas os habitantes da cidade 
ou dos arredores imediatos, quer dizer, enquanto o mercado era principalmente local, o 
corpo de oficios, com sua organiza9iio municipal, era suficiente para todas as necessida
des. Todavia, niio foi mais assim des de que a grande industria nasceu; como ela niio tern 
nada de especialmente urbana, niio podia se submeter a urn sistema que niio havia sido 

2 7 Op. cit. , I, pag. 193. (N. do A.) 
28 Orig.: Echevin, magistrado municipal antes de 1789. (N. doT.) 
29 Ibid., I , pag. 183. (N. do A.) 
30 E verdade que. quando os oficios se organizam em castas, acontece que tomam demasiadamente cedo 
urn Iugar aparente na consritui<;iio social; eo caso da India. Mas a casta niio e a corpora<;iio. Ela e essencial
mente urn grupo familiar e religiose. niio urn grupo profissional. Cada uma tern seu grau de religiosidade 
proprio e, como a sociedade esta organizada religiosamente , esta religiosidade, que depende de causas diver
sas , atribui a cada casta urn Iugar determinado no conjunto do sistema social. Mas seu papel econiimi co niio 
e nada nessa situa<;ao oficial (cf. Bougie. " Observa<;oes sabre urn regime de castas" , Amuie Sociologique, 
IV). (N. do A.) 
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feito par ela. Antes de tudo, ela niio tern necessariamente seu limite em uma cidade; pode 
mesmo se estabelecer fora de toda aglomera~iio rural ou urbana preexistente; procura 
somente o ponto do territ6rio onde ela pode melhor alimenta-lo e de onde pode reinar o 
mais facilmente pass{ vel. Em seguida, seu campo de a~iio niio se limit a a nenhuma regiiio 
determinada, recruta sua clientela par toda parte. Uma institui~ao tao inteiramente enga
jada na comuna como era a velha corpora~iio niio podia, pais, servir para enquadrar e 
regulamentar uma forma de atividade coletiva que era tambem completamente estranha 
a vida comunal. 

E, com efeito, desde que a grande industria apareceu, eta se encontrou natura/mente 
fora do regime corporativo, efoi isto que fez, alitis, com que os corpos de oficios se esfor
~assem par todos os meios para impedir seu progresso. Entretanto, niio foi par is to liber
tada de toda regulamenta~iio: durante os primeiros tempos, o Estado desempenhou dire
tamente para ela urn papel analogo aquele que as corpora~oes desempenhavam para 0 

pequeno co mercia e para os oficios urbanos. Ao mesmo tempo que o poder real concedia 
as manufaturas alguns privitegios, em retorno, ele os submetia ao seu controle, e e isso 
que indica o tftulo de manufaturas reais que lhes era concedido. Mas sabe-se o quanta o 
Estado e impr6prio para essa fun~iio: essa tutela direta niio podia, pais, deixar de se tor
nar compressiva. Elafoi mesmo quase impossfvel a partir do momenta em que a grande 
indUstria atingiu urn certo grau de desenvolvimento e de diversidade: foi porque os 
economistas classicos reclamaram, e com todo direito, a sua supressiio. Mas sea corpo
ra~iio, tal qual existia entiio, niio podia se adaptar a estaforma nova da industria, e se o 
Estado niio podia substituir a antiga disciplina corporativa, niio se seguia que toda disci
plinafosse desde entiio inutil; restava somente que a antiga corpora~iio devia se transfor
mar, para continuar a preencher seu papel nas novas condi~oes da vida economica. Infe
lizmente, niio teve bastante flexibilidade para se reformar a tempo e foi par is to que foi 
desfeita. Ponjue niio soube assimilar a vida nova que se manifestava, a sua vida extin
guiu-se, e ela se tornou como era na vespera da Revolu~iio, uma especie de substiincia 
marta, de corpo estranho que niio se mantinha mais no organismo social seniio por uma 
for~a de inercia. Nao e,pois, surpreendente que chegou o momenta em quefoi violenta
mente expulsa. Mas destruf-la niio era urn meio de dar satisfa~iio as necessidades que ela 
niio sou be satisfazer. E e assim que a questiio fica ainda diante de n6s, apenas mais agu
~ada par urn seculo de tentativas e experiencias infrutfferas. 

A obra do soci6logo niio e a do homem de Estado. Niio vamos, pais, expor em deta
lhe o que deveria ser esta reforma. Ser-nos-a insuficiente indicar seis prindpios gerais 
tais quais parecem surgir dos fatos que precedem. 

0 que demonstra anteS de tudo a experiencia do passado e que OS quadros do grupo 
proflssiona[ devem sempre estar em re[a~ao com OS quadros da Vida economica; e par 
carecer desta condi~iio que o regime corporativo desapareceu. Uma vez que o mercado, 
de municipal que era tornou-se nacional e internacional, a corpora~iio deve tamar a 
mesma extensiio. Em Iugar de ser limitada apenas aos artesiios de uma cidade, deve 
aumentar de maneira a compreender todos os membros da profissiio, dispersos sabre 
toda a extensiio do territ6rio; 31 pais, em qualquer regiiio que se encontrem, habitando a 
cidade ou o campo, siio todos solidarios uns aos outros e participam de uma vida 

31 Nada temos a dizer da organizar;:ao internacional que, em decorrencia do cadtter internacional do merca
do, se desenvolveria necessariamente acima desta organizar;:iio nacional, pois apenas esta pode constituir 
atualmente uma instituir;:iio juridica. A primeira, no estado atual do direito europeu, s6 pode resultar de livres 
arranjos concluidos entre corporar;:i'ies nacionais. (N. do A.) 
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comum. Uma vez que esta vida comum e, em certos aspectos, independente de toda 
determinariio territorial, e preciso que se erie urn orgiio apropriado que a exprima e regu
larize o seu funcionamento. Em raziio das suas dimensoes, urn talorgiio estaria necessa
riamente em contato e em relaroes diretas com o orgiio da vida coletiva, pois os aconte
cimentos bastante importantes para interessar uma categoria de empreendimentos 
industriais num pafs tern necessariamente repercussoes muito gerais que o Estado niio 
pode perceber; e isto que o leva a intervir. Tambem niio e semfundamento que o poder 
real tendeu instintivamente a niio deixar fora de sua ariio a grande industria desde que 
apareceu. Niio era possfvel que se desinteressasse por uma forma de atividade que pela 
sua propria natureza e sempre suscetfvel de afetar o conjunto da sociedade. Mas esta 
ariio reguladora, se ela e necessaria, niio deve degenerar em uma estreita subordinariio, 
como aconteceu no seculo XVII e no seculo XVIII. Os dois orgiios em relariio devem 
permanecer distintos e autonomos: cada urn deles tern suasfunroes das quais apenas ele 
pode se incumbir. Se e as assembleias governamentais que incumbe estabelecer OS primi
pios gerais da legislariio industrial, elas siio incapazes de diversifica-los segundo as dife
rentes especies de industria. E esta diversificariio que constitui a tarefa espedfica da 
corporariio. 32 Esta organizariio unitaria para o conjunto de urn mesmo pafs niio inclui 
no entanto de forma alguma a formariio de orgiios secundarios, compreendendo os 
trabalhadores simi/ares de uma mesma regiiio ou de uma mesma localidade, e cujo papel 
seria de especializar ainda mais a regulamentariio profissional segundo as necessidades 
locais ou regionais. Assim, a vida economica poderia regulamentar-se e determinar-se 
sem nada perder de sua diversidade. 

Por isto mesmo, o regime corporativo estaria protegido contra esta tendencia ao 
imobilismo que freqiientemente e justamente se censurou no passado; pois este era urn 
defeito que pertencia ao carater estritamente comunal da corporariio. Enquanto estava 
limitada aos proprios muros da cidade, era inevitavel que se tornasse prisioneira da tradi
riio como a propria cidade. Como, num grupo tambem restrito, as condiroes da vida siio 
quase invariaveis, o habito exerce sabre as pessoas e sabre as coisas urn imperio sem 
equil{brio, e as proprias novidades acabam sendo temidas. 0 tradicionalismo das corpo
raroes era, pois, urn aspecto do tradicionalismo comunal e tinha as mesmas razoes de 
ser. Depois, uma vez que se tornou inveterado nos costumes, sobreviveu as causas que o 
originaram e o justificavam primitivamente. Eis por que, quando a concentrariio mate
rial e moral do pais e a grande industria, que foi sua conseqiiencia, abriram os espfritos 
a novos desejos, despertaram novas necessidades, introduziram nos gostos e nas modas 
uma mobilidade ate entiio desconhecida, a corporariio, obstinadamente presa aos seus 
velhos costumes, estava sem condiroes de responder a essas novas exigencias. Mas as 
corporaroes nacionais, em raziio mesmo de sua dimensiio e de sua complexidade, niio 

32 Esta especializat;iio apenas poderia fazer-se com a ajuda de assembleias eleitas, encarregadas de repre
sentar a corporat;iio. No estado atual da industria, essas assembleias, assim como os tribunais encarregados 
de aplicar a regulamentat;iio profissional, deveriam compreender representantes dos empregados e dos 
empregadores, como ja ocorria nos tribunais de prud'hommes;* isto segundo proport;oes correspondentes a 
importfmcia respectiva atribufda pela opiniiio a estes dois fatores da produt;iio. Mas, se e necessario que 
ambos se encontrem nos conselhos diretores da corporat;iio, niio e menos indispensavel que na base da orga
niza<;iio corporativa eles formem grupos distintos e independentes, pois seus interesses sao freqiientemente ri 
vais e antagonicos. Para que eles possam tomar consciencia livremente, e preciso que a tomem separada
mente. Os dois agrupamentos assim constitufdos poderiam em seguida designar seus representantes para as 
assembleias comuns. (N. do A.) 
* Prud'homme- Membro de urn conselho eletivo composto por urn numero igual de patroes e de operarios 
parajulgar ou terminar os conflitos profissionais por via de conciliat;iio. (N. doT.) 
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estariam expostas a este perigo. Posta que muitos esp(ritos diferentes nela estavam em 
atividade, nao se pode estabelecer uma uniformidade estacionaria. Num grupo formado 
de elementos numerosos e diversos, produzem-se sem cessar remanejamentos que sao 
igualmente fontes de novidades. 0 equilfbrio de uma tal organizarao nao teria pais nada 
de rfgido e, conseqiientemente, encontrar-se-ia em harmonia com o equil(brio m6vel das 
necessidades e das ideias. 

E preciso, no entanto, precaver-se de crer que todo o papel da corporarao deva con
sistir em estabelecer regras e em aplica-las. Sem duvida, em todo Lugar onde seforma urn 
grupo,forma-se tambem uma disciplina moral. Mas a instituirao desta disciplina e ape
nas uma das numerosas maneiras pelas quais se manifesta toda a atividade coletiva. Urn 
grupo niio e somente uma autoridade moral que rege a vida de seus membros, e tambem 
uma fonte de vida sui generis. Dele se desprende urn calor que aquece ou reanima os 
coraroes, abre-os a simpatia,faz derreter OS ego(smos. Assim afamflia foi no passado a 
legis ladora de urn direito e de uma moral cuja severidade ia freqiientemente a extrema 
rudeza, ao mesmo tempo quefoi urn meio onde os homens aprenderam pela primeira vez 
a apreciar as efusoes do sentimento. N6s vimos da mesma maneira como a corporarao, 
tanto em Roma como na !dade Media, despertava essas mesmas necessidades e procu
rava satisfaze-las. As corporaroes do futuro terao uma complexidade de atribuiroes 
ainda maior em razao de sua amplitude adquirida. A suasfunroes propriamente profis
sionais virao agrupar-se outras que pertencern atualmente as comunas ou as sociedades 
privadas. Tais sao as funroes de assistencia que, para serem bern exercidas, supoem, 
entre assistentes e assistidos, sentimentos de solidariedade, uma certa homogeneidade 
intelectual e moral como facilmente produz a pratica de uma mesma profissao. Muitas 
obras educativas (ensinamentos tecnicos, ensinamentos de adultos, etc.) parecem igual
mente dever encontrar na corporarao seu meio natural. E o mesmo que uma certa vida 
estetica; pais parece conforme a natureza das coisas que estaforma nobre do jogo e da 
recrearao se desenvolva lado a lado com a vida seria a qual ela deve servir como contra
peso e repararao. De jato, veem-se ja agora sindicatos que sao ao mesmo tempo socieda
des de auxflios mutuos, outros que fundam casas comuns onde sao organizados cursos, 
concertos, representaroes dramaticas. A atividade corporativa pode, pais, se exercer sob 
asformas mais variadas. 

Ha mesmo motivo de supor que a corporarao esta destinada a se tornar a base au 
uma das bases essenciais de nossa organizarao polftica. Vimos, com efeito, que, se ela 
camera primeiramente por ser exterior ao sistema social, tende a engajar-se nele mais e 
mais profundamente a medida que a vida econ6mica se desenvolve. Tudo permite, pais, 
prever que, o progresso continuando no mesmo sentido, eta devera tamar na sociedade 
urn Iugar cada vez mais centrale mais preponderante. Elafoi outrora a divisao elementar 
da organizarao comunal. Agora que a comuna, de organismo aut6nomo quefoi no pas
sado, se perdeu no Estado como o mercado municipal no mercado nacional, nao e leg(
timo pensar que a corporarao deveria tam bern sofrer uma transformarao correspondente 
e se tornar a divisao elementar do Estado, a unidade pol(ticafundamental? A sociedade, 
em Iugar de permanecer o que e ainda hoje, urn agregado de distritos territoriais justa
pastas, tornar-se-ia urn vasto sistema de corporaroes nacionais. E urn pedido feito por 
toda parte que os colegios eleitorais sejamformados por profissoes e nao por circunscri
roes territoriais e e certo que, desta forma, as assembleias pol(ticas exprimiriam mais 
exatamente a diversidade dos interesses sociais e suas relaroes; seriam urn resumo mais 
fie/ da vida social em seu conjunto. Mas dizer que o pafs, para tamar consciencia de si 
mesmo, deve se agrupar por profissoes nao e reconhecer que a profissao organizada ou 
a corporarao deveria ser o 6rgao essencial da vida publica? 
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Assim seria preenchida a grave lacuna que assinalamos mais adiante na estrutura 
das sociedades europeias, da nossa em particular. Ver-se-a, com efeito, como, a medida 
que se avanra na hist6ria, a organizariio que tern par base agrupamentos territoriais (al
deia ou cidade, distrito, prov{ncia, etc.) vai cada vez mais desaparecendo. Sem duvida, 
cada urn de n6s pertence a uma comuna, a urn departamento, mas os laros que nos 
unem se tornam cada dia maisfrageis e maisfrouxos. Essas divisoes geograficas siio na 
maioria das vezes artificiais e niio despertam mais em n6s sentimentos profundos. 0 
esp{rito provincial desapareceu para sempre; o patriotismo de par6quia se tornou urn 
arcafsmo que niio se pode restaurar a vontade. Os neg6cios municipais ou departa
mentais niio nos tocam e niio nos apaixonam mais seniio na medida em que coincidam 
com nossos neg6cios profissionais. Nossa atividade se estende a/em desses grupos muito 
estreitos para ela, e, par outro !ado, uma boa parte do que neles se pass a nos deixa indife
rentes. Produziu-se como que urn enfraquecimento espontdneo da velha estrutura social. 
Ora, niio e possfvel que esta organizariio interna desaparera sem que nada tome seu 
Iugar. Uma sociedade composta par uma poeira infinita de indiv{duos desorganizados, 
que urn Estado hipertrofiado se esforra par encerrar e canter, constitui uma verdadeira 
monstruosidade socio/6gica. Pais a atividade coletiva e sempre muito complexa para 
poder ser expressa par urn unico 6rgiio do Estado; a/em do mais, o Estado esta muito 
Ionge dos indiv{duos, tern com eles relaroes muito exteriores e muito intermitentes para 
que /he seja pass{ vel penetrar profundamente nas consciencias individuais e socializa-las 
interiormente. Eis par que, ta onde ele e 0 unico meio onde OS homens podemformar-se 
para a pratica da vida co mum, e inevitavel que eles se desliguem dele, que se separem uns 
dos outros, e que, na mesma medida, a sociedade se desagregue. Uma nariio s6 pode se 
manter se, entre o Estado e os partlculares, se intercalar toda uma serie de grupos secun
darios que sejam bastante pr6ximos dos indiv{duos para atraf-los comforra a sua esfera 
de ariio e encadea-los assim na torrente geral da vida social. Acabamos de mostrar como 
os grupos profissionais estiio aptos para preencher este papel e que tudo defato se desti
na a isso. Concebe-se logo quanta importa que, sobretudo na ordem econ6mica, se fiber
tern deste estado de inconsistencia e desorganizariio onde ficaram durante urn seculo, 
dado que as profissoes deste tipo absorvem hoje a maior parte das forras coletivas. 3 3 

Talvez pudessemos nas devidas condiroes explicar melhor agora as conclusoes as 
quais chegamos no ali de nosso livro sabre 0 Suicidio. 3 4 N6sja apresentavamos ali uma 
forte organizariio corporativa como urn meio de remediar a inquietariio da qual o 
aumento do suiddio, aliado, alitis, a muitos outros sintomas, atesta a existencia. Alguns 
crfticos acharam que o remedio niio era proporcional a extensiio do mal. Enganaram-se, 
porem, sabre a verdadeira natureza da corporariio, sabre o Iugar que /he pertence no 
conjunto de nossa vida coletiva e sabre a grave anomalia que resultou de sua desapari
riio. Viram ali apenas uma associariio utilitaria da qual todo o efeito seria manejar me-

33 Niio queremos dizer, alias, que as circunscri<;oes territoriais estiio destinadas a desaparecer completa
mente, mas apenas que passariio para o segundo plano. As institui<;oes antigas nao se apagam jamais diante 
das institui<;oes novas ao ponto de nao deixarem mais vestigios. Elas persistem, nao apenas por sobrevi
vencia, mas porque persiste tambem algo das necessidades its quais elas correspondiam. A vizinhan<;a mate
rial sempre constituira urn elo entre os homens; em conseqiiencia, a organiza<;ao politica e social com base 
territorial certamente subsistira. Ela apenas niio tera mais sua atual preponderancia, precisamente porque 
este elo perdeu sua forr;:a. Quanto ao mais, mostramos mais acima que mesmo na base da corpora<;ao se 
encontrarao sempre divisas geograficas. Alem do mais, entre as diversas corpora.yoes de uma mesma locali
dade ou de uma mesma regiao, haveri1 necessariamente rela<;oes especiais de solidariedade que reclamarao 
semprc uma organiza<;ao apropriada. (N. do A.) 
3 

• 0 Suiddio, pags. 434 ss. (N . do A.) 
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thor os interesses economicos, sendo que na realidade eta deveria ser o elemento essen
cia! de nossa estrutura social. A ausencia de toda institui9iio corporativa cria, pois, na 
organiza9iio de urn povo como o nosso, urn vazio do qual e dificil exagerar a importfm
cia. E todo urn sistema de 6rgiios necessarios ao funcionamento normal da vida co mum 
que nos faz falta. Urn tal vfcio de constitui9iio niio e evidentemente urn mal local, limi
tado a uma regiiio da sociedade; e uma doen9a totius substantiae que afeta todo o orga
nismo e, por conseguinte, a empresa que tera por objetivo par a{ umfim niio pode deixar 
de produzir conseqiiencias as mais extensas. t a saude gerat do corpo social que isso 
interessa. 

Jsto niio e dizer, todavia, que a COrpora{:GO e urn tipo de panaceia que pOSSa Servir 
para tudo. A crise da qual sofremos niio tern uma s6 e unica causa. Para que eta cesse, 
niio e suflciente que uma regu[amenta{:iiO qua[quer se estabe/e9a onde e necessaria; e pre
ciso, atem do mais, que eta seja o que deve ser, quer dizer,justa. Ora, assim como dire
mas mais adiante, "enquanto houver ricos e pobres de nasciinento, niio se tera contrato 
jus to·: nem uma justa distribui9iio de condipjes so cia is. Mas, se a reforma corporativa 
niio dispensa outras, eta e a condi9iio primeira de sua eficacia. Imaginemos, com efeito, 
que esteja enfim realizada a condi9iio primordial dajusti9a ideal; suponhamos que os ho
mens entrem na vida de urn estado de perfeita igualdade economica, is to e, que a riqueza 
tenha cessado completamente de ser hereditaria. Os problemas em meio aos quais nos 
debatemos niio estariam resolvidos por is to. Com efeito, havera sempre urn aparelho eco
nomico e diversos agentes que colaborariio para seu juncionamento; sera preciso, pois, 
determinar seus direitos e seus deveres, e isto para cada tipo de industria. Sera preciso 
que em cada profissiio se constitua urn corpo de regras que fixe a quantidade do trabalho, 
a justa remunera9iio dos diferentes funcionarios, seu dever frente aos outros e frente a 
comunidade, etc. Estar-se-a, niio menos que atualmente, diante de uma tabua rasa. Par
que a riqueza niio se transmitira mais segundo os mesmos prindpios de hoje, o estado de 
anarquia niio tera desaparecido, pois ele niio consiste apenas no Jato de as coisas estarem 
aqui mais do que ali, em tais miios mais do que em outras, mas em que a atividade, da 
qual estas coisas siio a ocasiiio ou instrumento, niio esta regulamentada; e eta niio se 
regu[amentara por encantamento assim que for uti/, se asjor9aS necessarias para instituir 
esta regulamenta{:iio niio jorem previamente suscitadas e organizadas. 

Ha mais: novas dificuldades surgiriam entiio e permaneceriam inso!Uveis sem uma 
organiza9iio corporativa. Ate o presente, com efeito, era a familia que, seja pela institui
{:iio da propriedade coletiva, seja pela institui9iio da heran9a, assegurava a continuidade 
da vida economica; ou eta possufa e explorava os bens de uma maneira indivisa, ou, a 
partir do momenta em que o antigo comunismo familiar foi abalado, era eta quem os 
recebia, representada pelos parentes mais pr6ximos quando da morte do proprietario. 3 5 

No primeiro caso, niio havia muta9iio por 6bito e as rela96es das coisas com as pessoas 
permaneciam o que eram sem mesmo serem modificadas pela renova9iio das gera96es; 
no segundo, a muta9iio sefazia automaticamente, e niio havia momenta perceptive! onde 
os bens ficassem vacantes, sem miios para utiliza-los. Mas, sea sociedade domestica niio 
deve mais desempenhar este papel, e melhor que urn outro 6rgiio social tome seu Iugar no 
exerdcio desta jun9iio necessaria. Po is hci s6 urn meio para impedir que o funcionamento 

3 5 E verdade que, ali onde existe o testamento, o proprio proprietario pode determinar a transmissao de seus 
bens. Mas o testamento e apenas a faculdade de derrogar segundo a regra do direito sucessoral; e esta regra 
que e a norma segundo a qual se fazem estas transmiswes. Estas derroga.;:iies, alias, sao geralmente limita
das e sao sempre a exce.;:ao. (N. do A.) 
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das coisas seja periodicamente suspenso: que um grupo, perpetuo como a familia, ou ele 
mesmo os possua e explore, ou os receba, por ocasitio de cada 6bito, para remete-los, se 
possfvel, a a/gum outro detentor individual que os valorize. Mas dissemos e tomamos a 
dizer quanta o Estado e pouco afeito a essas tarefas econ6micas, muito especiais para 
ele. Ha, pais, apenas o grupo profissional que pode desempenha-las uti/mente. Ele corres
ponde, com efeito, as duas condiroes necessarias: esta interessado tao de perto na vida 
econ6mica que sente todas as suas necessidades, ao mesmo tempo que tern uma pereni
dade pelo menos igual a dafamilia. Mas, para ter este oficio, ainda e preciso que ele exis
ta e que tenha tornado bastante consistencia e maturidade para estar a altura do papel 
novo e complexo de que sera incumbido. 

Se, pais, o problema da corporartio ntio eo unico que se impoe a atenrtio publica, 
ntio existe certamente outro que seja mais urgente, vis to os outros ntio poderem ser abor
dados enquanto ele ntio for resolvido. Nenhuma modificartio um pouco importante pode
ra ser introduzida na ordem juridica se ntio se camera por criar o 6rgtio necessaria para 
a instituirtio do novo direito. Eis por que e vtio deter-se em procurar, com muita preci
stio, o que devera ser esse direito; pais, no estado atual de nossos conhecimentos cientffi
cos, ntio podemos antecipa-lo sentio por aproximaraes grosseiras e sempre duvidosas. 0 
que importa e p6r logo mtios a obra, estabelecendo as forras marais que, sozinhas, pode
rtio determina-lo, realizando-o! 



LIVRO I 
A FUN(:AO DA DIVISAO DO TRABALHO 

CAPITULO I 

Metodo para determinar esta fun~o 

A palavrafun~ao e empregada de duas maneiras muito diferentes. Designa ora urn 
sistema de movimentos vitais, abstra~ao feita de suas conseqiiencias, ora a rela~ao de 
correspondencia que existe entre estes movimentos e algumas necessidades do organis
mo. E assim que se fala da fun~ao de digestiio, de respira~ao, etc.; mas diz-se tambem 
que a digestao tern por fun~ao presidir a incorpora~ao no organismo de substancias li
quidas ou s61idas destinadas a reparar suas perdas; que a respira~ao tern por fun~ao 
introduzir nos tecido~ do animal o gas necessaria a manuten~ao da vida, etc. :E nesta 
segunda acep~ao que entendemos a palavra. Perguntar-se qual e a fun~ao da divisao do 
trabalho, portanto, e procurar a qual necessidade ela corresponde; quando resolvermos 
esta questao, poderemos ver se esta necessidade e da mesma natureza que aquelas as 
quais correspondem outras regras de conduta cujo carater moral nao e discutido. 

Se escolhemos este termo, foi porque qualquer outro seria inexato ou equivoco. Nao 
podemos empregar o termo tim ou objetivo e falar da finalidade da divisao do trabalho, 
porque isto seria supor que a divisao do trabalho existe em vista de resultados que iremos 
determinar. 0 termo resultado ou efeito nao nos satisfaria mais, porque ele nao desperta 
nenhuma ideia de correspondencia. Ao contrario, a palavrapape/ oufun~ao tern a gran
de vantagem de implicar esta ideia, mas sem prejulgar nada sobre a questao de saber 
como esta correspondencia se estabeleceu, se ela resulta de uma adapta~ao intencional e 
preconcebida ou de urn ajustamento repentino, Ora, o que nos importa e saber se ela 
existe e em que consiste, nao se foi pressentida de antemao nem mesmo se foi sentida 
ulteriormente. 

I 

Nada parece mais facil, a primeira vista, do que determinar o papel da divisao do 
trabalho. Seus esfor~os nao sao conhecidos por todo mundo? Tendo em vista que ela 
aumenta simultaneamente a for~a produtiva e a habilidade do trabalhador, ela e a condi
~ao necessaria do desenvolvimento intelectual e material das sociedades; ela e a foote da 
civiliza~ao. Por outro !ado, como se atribui de born grado a civiliza~ao urn valor absolu
to, nao se tenta nem mesmo procurar uma outra fun~ao para a divisao do trabalho. 

Que ela realmente tenha este resultado, e algo que nao se pode pensar em discutir. 
Mas, ·se ela nao tivesse outro e nao servisse para outra coisa, nao se teria nenhuma razao 
para atribuir-lhe urn carater moral. 

Com efeito, OS servi~os que ela assim presta sao completamente estranhos a vida 
moral ou, pelo menos, tern com ela apenas rela~oes muito indiretas e muito distantes. 
Mesmo que hoje esteja muito em voga responder aos libelos de Rousseau por ditirambos 
em sentido inverso, nao esta completamente provado que a civiliza~ao seja uma coisa 
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moral. Para encerrar a questao, nao podemos nos referir a analises de conceitos que 
necessariamente sao subjetivas; seria preciso conhecer urn fato que pudesse servir para 
medir o nivel de moralidade media e observar em seguida como ele varia na medida em 
que a civiliza~ao progride. Infelizmente, esta unidade de medida nos falta; mas possui
mos uma para a imoralidade coletiva. 0 numero medio dos suicidios, dos crimes de todo 
tipo, pode com efeito servir para marcar a elevayao da imoralidade em uma dada socie
dade. Ora, se tizermos a experiencia, ela nao redundara em honra para a civilizayao, pois 
o numero destes fenomenos m6rbidos parece crescer na medida em que as artes, as cien
cias e a industria progridem. 3 6 Sem duvida, haveria alguma leviandade em concluir deste 
fato que a civilizayao e imoral; mas pelo menos pode-se ticar certo de que, se ela tern 
sobre a vida moral uma influencia positiva e favoravel, esta e muito fraca. 

Se, por outro lado, se analisa este complexus mal detinido que chamamos civiliza
yao, ve-se que OS elementos dos quais esta composta estao desprovidos de todo -carater 
moral. 

lsto e verdadeiro sobretudo para a atividade economica que acompanha sempre a 
civilizayao. Muito Ionge de ela servir ao progresso da moral, e nos grandes centros indus
triais que os crimes e os suicidios sao mais numerosos; em todo caso, e evidente que ela 
nao apresenta os signos exteriores pelos quais se reconhecem os fatos morais. Substi
tuimos as diligencias pelas estradas de ferro, os barcos a vela pelos transatlanticos, as 
pequenas oticinas pelas manufaturas; todo este desdobramento de atividades e geral
mente visto como util, mas nao tern nada de moralmente obrigat6rio. 0 artesao, o peque
no industrial, que resistem a esta corrente geral e perseveram obstinadamente em seus 
modestos empreendimentos, cumprem igualmente bern seu dever como o grande manufa
tureiro que cobre urn pais de usinas e reune sob suas ordens todo urn exercito de opera
rios. A consciencia moral das na~es nao se engana nisto: ela prefere urn pouco de justi
ya a todos os aperfei~oamentos industriais do mundo. Sem duvida, a atividade industrial 
nao existe sem razao de ser; ela corresponde a necessidades, mas estas necessidades nao 
sao morais. 

Com maior razao acontece o mesmo com a arte, que e absolutamente refrataria a 
tudo o que se assemelha a uma obrigayao, pois ela e o dominio da liberdade. Ela e urn 
luxo e urn adomo que talvez seja born ter, mas que na~ se pode ter o dever de adquirir: 
o que e superfluo nao se imp<)e. Ao contrario, a moral e o minimo indispensavel, o estrito 
necessario, pao cotidiano sem o qual as sociedades nao podem viver. A arte responde a 
necessidade que temos de difundir nossa atividade sem tim, pelo prazer de difundi-la, 
enquanto que a moral nos obriga a seguir uma via determinada em dire~ao a urn tim deti
nido: quem diz obrigayao diz igualmente constrangimento. Assim, mesmo que possa 
estar animada por ideias morais ou achar-se misturada a evolu~ao dos fenomenos morais 
propriamente ditos, a arte nao e moral por si mesma. Talvez a propria observayao esta
beleceria que, junto aos individuos como nas sociedades, urn desenvolvimento intempe
rante de faculdades esteticas seja urn grave sintoma do ponto de vista da moralidade. 

De todos OS elementos da civilizayaO, a ciencia e 0 unico que, em certas condi~es, 
apresenta urn carater moral. Com efeito, as sociedades tendem cada vez mais a ver como 
urn dever do individuo desenvolver sua inteligencia, assimilando as verdades cientiticas 
que sao estabelecidas. Existe desde agora urn certo numero de conhecimentos que deve
mos todos possuir. Nao see obrigado a jogar-se no grande conflito industrial, nao see 

3 • Ver Alexandre von Oettingen, Mora/statistik, Erlangen, 1882, §§ 37 ss.- Tarde, Crimina/idade Com
parada, cap. II (Paris, F. Alcan). (N. do A.) 
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obrigado a ser artista, mas agora todo mundo e obrigado a nao permanecer ignorante. 
Esta obriga~ao e mesmo tao fortemente sentida que, em ~ertas sociedades, nao apenas e 
sancionada pela opiniao publica como tambem pela lei. Alias, nao e impossivel entrever 
de onde vern este privilegio especial da ciencia. :E que a ciencia nao e outra coisa senao 
a consciencia levada ao seu mais alto ponto de claridade. Ora, para que as sociedades 
possam viver nas condi~oes de existencia que lhes sao agora feitas, e preciso que 0 

campo da consciencia, tanto individual quanto social, se estenda e se ilumine. Com efei
to, como os meios nos quais elas vivem tornam-se cada vez mais complexos e, por conse
guinte, cada vez mais m6veis, para durar e preciso que elas mudem freqiientemente. Por 
outro lado, quanto mais uma consciencia e obscura, tanto mais e refrataria a mudan~a. 
pois nao ve com muita rapidez que e preciso mudar, nem em qual sentido e preciso 
mudar; ao contrario, uma consciencia esclarecida sabe preparar previamente a maneira 
de adaptar-se a isto. Eis por que e necessaria que a inteligencia guiada pela ciencia tome 
uma parte maior no curso da vida coletiva. 

Ao menos, a ciencia que se requer que todo mundo assim a possua nao merece 
quase ser chamada por este nome. Nao e a ciencia, e no maximo sua parte comum e a 
mais geral. Ela reduz-se, com efeito, a urn pequeno numero de conhecimentos indispen
savei.s que sao exigidos de todos s6 porque estao ao alcance de todos. A ciencia propria
mente dita ultrapassa infinitamente este nivel vulgar. Nao compreende apenas isto que e 
vergonhoso ignorar, mas tudo o que e possivel saber. Ela nao supae apenas, nos indivi
duos que a cultivam, estas faculdades medias que todos os homens possuem, mas dispo
si~oes especiais. Portanto, sendo acessivel somente a uma elite, nao e obrigat6ria; e uma 
coisa util e bela, mas nao e necessaria a tal ponto que a sociedade a reclame imperativa
mente. E vantajoso estar munido dela; nao ha nada de imoral em nao adquiri-la. Ela e 
urn campo de a~ao que permanece aberto a iniciativa de todos, mas onde ninguem esta 
constrangido a entrar. Nao see obrigado a ser sabio como nao see obrigado a ser artista. 
A ciencia esta, portanto, como a arte e a industria, fora da moral. 3 7 

Se houve tantas controversias sobre o carater moral da civiliza~ao foi porque, 
freqiientemente, os moralistas nao tern criterio objetivo para distinguir os fatos morais 
dos fatos que nao o sao. Tem-se o habito de qualificar de moral tudo o que tern alguma 
nobreza e algum valor, tudo o que e objeto de aspira~oes urn pouco elevadas, e foi gra~as 
a esta extensao abusiva da palavra que se fez a civiliza~ao penetrar na moral. Mas nao 
e preciso que 0 dorninio da etica seja tao indeterminado; ele compreende todas as regras 
de a~ao que se impaem imperativamente a conduta e as quais esta ligada uma san~ao, 
mas nao vai mais Ionge. Por conseguinte, visto nao haver nada na civiliza~ao que apre
sente este criteria da moralidade, ela e moralmente indiferente. Portanto, se a divisao do 
trabalho nao tivesse outro papel alem do de tornar a civiliza~ao possivel, participaria da 
mesma neutralidade moral. 

Foi porque geralmente nao se deu outra fun~ao a divisao do trabalho que as teorias, 
que dele foram propostas, sao tao inconsistentes. Com efeito, supondo que exista uma 
zona neutra em moral, e impossivel que a divisao do trabalho fa~a parte dela. 38 Se nao 
e boa, e rna; se nao e moral, e uma ruina moral. Portanto, se ela nao serve para outra 
coisa, cai-se em insoluveis antinomias, pois as vantagens economicas que ela apresenta 
sao compensadas por inconvenientes morais e, como e impossivel subtrair uma da outra 

3 7 "0 carater essencial do bern comparado ao verdadeiro e portanto o de ser obrigat6rio. 0 verdadeiro, to
rnado em si mesmo, niio tern este carater." (Janet, Moral, pag. 139.) (N. do A.) 
38 Pois eta esta em antagonismo com a regra inoral. (N. do A.) 
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estas duas quantidades heterogeneas e incompaniveis, nao se saberia dizer qual das duas 
leva vantagem sobre a outra, nem, por conseguinte, tomar urn partido. Invocar-se-a a pri
mazia da moral para condenar radicalmente a divisao do trabalho. Mas, alem desta ulti
ma ratio ser urn golpe de Estado cientifico, a evidente necessidade. da especializac;ao 
toma uma tal posi~ao impossivel de sustentar. 

Ha mais: se a divisao do trabalho nao preenche outro papel, ela apenas tern carater 
moral, mas nao se percebe qual razao de ser ela pode ter. Veremos, com efeito, que por 
si mesma a civiliza~ao nao tern valor intrinseco e absoluto; 0 que faz seu valor e que 
corresponde a certas necessidades. Ora, esta proposic;:ao sera demonstrada mais adiante, 
estas necessidades sao conseqiiencias da divisao do trabalho. :E porque esta nao prosse
gue sem urn acrescimo de fadiga que 0 homem e constrangido a buscar, como aumento 
da restaurac;ao de forc;:as, estes bens da civilizac;ao que, de outra forma, seriam para ele 
sem interesse. Portanto, se a divisao do trabalho nao respondesse a outras necessidades 
alem daquelas, nao teria outra func;:ao que a de atenuar OS efeitos que ela propria produz, 
que a de curar as feridas que ela mesma fez. Nestas condi~oes, poderia ser necessario 
suporta-la, mas nao haveria nenhuma razao de quere~la, porque OS servic;:os que ela pres
taria reduzir~se-iam a reparar as perdas que ela causa. 

Portanto, tudo nos con vida a procurar uma outra fun~iio para a divisao do trabalho. 
Alguns fatos de observa~ao corrente vao colocar-nos no caminho da soluc;:ao. 

II 

Todo mundo sabe que gostamos de quem se assemelha a nos, de quem pensa e sente 
como nos. Mas o fenomeno contrano nao e menos freqiiente. Acontece muitas vezes que 
nos sentimos atraidos por pessoas que nao se nos assemelham, precisamente porque sao 
diferentes. Estes fatos sao aparentemente tao contraditorios que, em todos OS tempos, OS 

moralistas hesitaram sobre a verdadeira natureza da amizade e a derivaram ora de uma 
ora de outra causa. Os gregos ja tinham colocado o problema. "A amizade", diz Arist6-
teles, "da Iugar a muitas discuss5es. Segundo uns, consiste em uma certa semelhan~a e 
aqueles que se assemelham se amam: dai o proverbio quem se assemelha se reline eo 
gaio busca o gaio, e outros ditados similares. Mas, segundo outros, ao contrario, todos 
aqueles que se parecem sao oleiros uns para os outros. Existem outras explicac;oes busca
das em epocas mais remotas e tomadas da considerac;:ao da natureza. Assim, Euripides 
diz que a terra ressecada esta sequiosa de chuva e que o ceu sombrio carregado de chuva 
se precipita com urn amoroso furor sobre a terra. Heraclito afirma que se ajusta apenas 
o que se op5e, que a mais bela harmonia nasce das diferenc;:as, que a disc6rdia e a lei de 
todo devir." 39 

0 que prova esta oposic;:ao das doutrinas e que am bas as amizades existem na natu
reza. A dessemelhanc;:a, como a semelhanc;:a, pode ser causa de mutua atrac;:ao. Ent.re
tanto, nao· sao quaisquer dessemelhanc;:as capazes de produzir este efeito. Niio encon
tramos nenhum prazer em ver em outro uma natureza simplesmente diferente da nossa. 
Os prodigos nao procuram a companhia dos avaros, nem OS de carater correto e franco 
aque}a dos hip6critas e dos dissimulados; OS espiritos amaveis e doces nao sentem ne
nhum gosto pelos temperamentos duros e malevolentes. Portanto, existem apenas dife
renc;:as de urn certo genero que tendem uma para a outra; sao aquelas que, ao inves de se 
oporem e se excluirem, completam-se mutuamente. "Existe", diz M. Bain, "urn genero de 
dessemelhan~a que repele, urn outro que atrai, urn que tende a levar a rivalidade, outro 

39 Etica a Nic:Omaco, VIll, I, 1155 a, 32. (N. do A.) 
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a conduzir a amizade ... Se uma (das duas pessoas) possui algo que a outra nao tern, 
mas que ela deseja, existe neste fato o ponto de partida de urn charme positivo." 40 E 
assim que o te6rico com espirito sagaz e sutil tern freqiientemente uma simpatia toda 
especial pelos homens pniticos, ao sentido correto e as intui~oes nipidas; o timido, pelas 
pessoas decididas e resolutas; o fraco, pelo forte, e reciprocamente. Por mais ricamente 
dotados que sejamos, sempre nos falta alguma coisa, os melhores dentre n6s tern o senti
mento de sua insuficiencia. E porque buscamos em nossos amigos as qualidades das 
quais carecemos, pois, unindo-nos a eles, participamos de alguma maneira da sua natu
reza enos sentimosentao menos incompletos. Formam-se assim pequenas associa~es 
de amigos onde cada urn tern seu papel conforme o seu caniter, -onde ha uma verdadeira 
troca de servi~os. Urn protege, o outro consola; este aconselha, aquele executa, e e esta 
partilha de fun~oes, ou, para empregar a expressao consagrada, esta divisao do trabalho 
que determina estas rela~oes de amizade. 

Assim, somos conduzidos a considerar a divisao do trabalho sob urn novo aspecto. 
Neste caso, com efeito, os servi~os economicos que ela pode prestar sao pouca coisa ao 
!ado do efeito moral que ela produz, e sua verdadeira fun~ao e criar entre duas ou varias 
pessoas urn sentimento de solidariedade. De qualquer maneira que este resultado seja 
obtido, e ela que suscita estas sociedades de amigos e ela os marca com seu cunho. 

A hist6ria da sociedade conjugal nos oferece do mesmo fenomeno urn exemplo mais 
admiravel ainda. 

Sem duvida, a atra~ao sexual s6 se faz sentir entre individuos da mesma especie e 
o amor sup5e geralmente uma certa harmonia de pensamentos e sentimentos. Nao e 
menos verdade que 0 que da a esta inclina~ao seu carater especifico e 0 que produz sua 
particular energia nao e a semelhan~a, mas a dessemelhan~a das naturezas que ele une. 
E porque o homem e a mulher diferem urn do outro que se procuram com paixao. Entre
tanto, como no caso precedente, nao e urn contraste puro e simples que faz eclodir estes 
sentimentos reciprocos: apenas diferen~as que se sup5em e se completam podem ter esta 
virtude. Com efeito, o homem e a mulher isolados urn do outro sao somente partes dife
rentes de urn mesmo todo concreto que eles formam unindo-se. Em outros termos, e a 
divisao do trabalho sexual que e a fonte da solidariedade conjugal e eis por que os psic6-
logos observaram corretamente que a separa~ao dos sexos tinha sido urn acontecimento 
capital na evolu~ao dos sentimentos; ela tomou possfvel talvez a mais forte de todas as 
inclina~oes desinteressadas. 

Ha mais. A divisao do trabalho sexual e suscetivel de mais ou de menos; ela pode 
ou nao versar apenas sobre os 6rgaos sexuais e alguns caracteres secundarios que deles 
dependem, ou, ao contrario, estender-se a todas as fun~es organicas e sociais. Ora, 
pode-se ver na hist6ria que ela se desenvolveu exatamente no mesmo sentido e da mesma 
maneira que a solidariedade conjugal. 

Quanto mais voltamos ao passado, tanto mais ela se reduz a pouca coisa. A mulher 
destes tempos distantes nao era de maneira alguma a criatura fragil que se tomou com 
o progresso da moralidade. Ossadas pre-hist6ricas testemunham que a diferen~a entre a 
for~a do homem e a da mulher era relativamente muito menor do que e hoje. 41 Ainda 
agora, na infancia e ate a puberdade, o esqueleto dos dois sexos nao difere de urn modo 
apreciavel: seus tra~os sao sobretudo femininos. Se se admite que o desenvolvimento do 
individuo reproduz resumidamente o da especie, tem-se o direito de conjeturar que a 

40 Emoryoes e Vontade, trad. fr., Paris, F. Alcan, pag. 135. (N. do A.) 
41 Topinard, Antropologia, pag. 146. (N. do A.) 
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mesma homogeneidade se encontrava no come~o da evolu~ao humana e de ver na forma 
feminina uma imagem aproximada do que era originalmente este tipo (mico e comum do 
qual a variedade masculina se desprendeu pouco a pouco. Viajantes narram-nos, alias, 
que, em urn certo numero de tribos da America do Sui, o homem e a mulher apresentam 
na estrutura e aspecto geral uma semelhan~a maior do que se ve em outros lugares. 42 

Enfim, o Dr. Lebon pOde estabelecer diretamente e com uma precisao matematica esta 
semelhan~a original dos dois sexos para o orgao eminente da vida fisica e psiquica, o ce
rebro. Comparando urn grande numero de cninios, escolhidos em ra~as e sociedades 
diferentes, chegou a conclusao seguinte: "0 volume do cranio do homem e da mulher, 
mesmo quando se comparam pessoas de igual idade, estatura e peso iguais, apresenta 
diferen~as consideraveis em favor do homem e esta desigualdade vai igualmente cres
cendo com a civiliza~ao, de maneira que, do ponto de vista da massa do cerebro e, por 
conseguinte, da inteligencia, a mulher tende a diferenciar-se cada vez mais do homem. A 
diferen~a que existe, por exemplo, entre a media dos cranios dos parisienses e quase 0 

dobro daquela observada entre os cranios masculinos e femininos do antigo Egito." 43 

Sobre este ponto, urn antrop6logo alemao, M. Bischoff, chegou aos mesmos 
resultados. 4 4 

Estas semelhan~as anatOmicas sao acompanhadas de semelhan~as funcionais. 
Nestas mesmas sociedades, com efeito, as fun~oes femininas nao se distinguem clara
mente das fun~oes masculinas; mas os dois sexos levam quase a mesma existencia. Exis
te ainda agora urn numero muito grande de povos selvagens onde a mulher toma parte na 
vida politica. E o que se observou notadamente nas tribos indigenas da America, como 
os iroqueses, os natchez, 4 5 no Havai onde a mulher participa de mil maneiras da vida 
dos homens, 4 6 na Nova Zelandia, em Samoa. Igualmente, veem-se com freqiiencia 
mulheres acompanharem os homens na guerra, excita-los ao combate e mesmo tomar 
parte nele de uma maneira muito ativa. Em Cuba, no Daome, sao tao guerreiras quanto 
os homens e lutam ao lado deles 4 7

• Urn dos atributos hoje distintivos da mulher, a do~u
ra, nao parece ter-lhe pertencido primitivamente. Ja em certas especies de animais a 
remea faz-se notar antes pelo carater contrario. 

Ora, nestes mesmos povos, o casamento esta num estado completamente rudimen
tar. :E mesmo verossimil, senao absolutamente demonstrado, que houve uma epoca na 
historia da familia onde nao havia Casamento; faziam-se e desfaziam-se a vontade as 
rela~oes sexuais sem que nenhuma obriga~ao juridica ligasse os pares. Em todo caso, 
conhecemos urn tipo familiar que e relativamente proximo de nos 48 e em que 0 CaSa
mento ainda esta no estado de germe indistinto: e a familia materna. As rela~oes da mae 
com suas crian~as sao aqui muito definidas, mas as de dois esposos sao muito vagas. 
Elas podem cessar desde que as partes o queiram, ou ainda se realizam apenas por urn 
tempo limitado. 49 A fidelidade conjugal aqui nao e ainda exigida. 0 Casamento, ou 0 que 

42 Ver Spencer, Ensaios Cientfjicos, trad. fr., Paris, F. Alcan, pag. 300- Wait2, em sua Antropologia dos 
Povos Primitivos, 1. 76, narra muitos fatos do mesmo genero. (N. do A.) 
43 0 Homem e as Sociedades, II, pag. 154. (N. do A.) 
4 4 0 Peso do Cerebra do Homem, urn Estudo, Bonn, 1880. (N. do A.) 
4 6 Wait2, Antropologia, III, pags. 101-102. (N. do A.) 
4 6 Wait2, op. cit., VI, pag. 121. (N. do A.) 
4 7 Spencer, Sociologia, tr. fr., Paris, F. Alcan, III, pag. 391. (N. do A.) 
48 

A familia materna certamente existiu entre os germanos. - V. Dargun, Mutte"echt und Raubehe im 
Germanischen Rechte, Breslau, 1883. (N. do A.) 
49 

Vide particularmente Smith, Casamento e Relar;iio Familiar na Arabia Antiga, Cambridge, 1885, pag. 
67. (N. do A.) 
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se chama assim, consiste unicamente em obrigac;oes de extensao restrita, e, freqiiente
mente, de curta durac;ao, que ligam o marido aos pais da mulher; portanto, ele reduz-se 
a pouca coisa. Ora, em uma dada sociedade o con junto destas regras juridicas que cons
tituem o casamento somente simboliza o estado da solidariedade conjugal. Se esta e 
muito forte, os elos que unem os esposos sao numerosos e complexos e, por conseguinte, 
a regulamentac;ao matrimonial, que tern por objeto defini-los, e muito desenvolvida. Se, 
ao contrario, a sociedade conjugal carece de coesao, se as relac;oes do homem e da mu
lher sao instaveis e intermitentes, ela nao pode tamar uma forma bern determinada e, 
conseqiientemente, o casamento reduz-se a urn pequeno numero de regras sem rigor e 
sem precisao. 0 estado do casamento nas sociedades onde os dois sexos sao fracamente 
diferenciados testemunha portanto que a propria solidariedade conjugal e muito fraca .. 

Ao contrario, na medida em que se avanc;a rumo aos tempos modemos, ve-se o 
casamento desenvolver-se. A rede de elos que ele cria estende-se cada vez mais, as obri
gac;Oes que ele sanciona multiplicam-se. As condic;Oes nas quais ele pode ser concluido, 
aquelas nas quais ele pode ser dissolvido delimitam-se com uma precisao crescente, 
assim como os efeitos desta dissoluc;ao. 0 dever de fidelidade se organiza; primeiramente 
impasto apenas a mulher, mais tarde toma-se reciproco. Quando 0 dote aparece, regras 
muito complexas vern fixar os direitos respectivos de cada esposo sabre sua propria for
tuna e sabre a do outro. Alias, e suficiente dar uma olhada nos c6digos para ver que 
Iugar importante neles ocupa o casamento. A. uniao dos dois esposos deixou de ser ere
mer a; nao e mais urn contato exterior, passageiro e parcial, mas uma associac;ao intima, 
duravel, muitas vezes indissoluvel de duas existencias inteiras. 

Ora, e certo que, ao mesmo tempo, o trabalho sexual dividiu-se cada vez mais. 
Limitado primeiramente apenas as func;oes sexuais, estendeu-se pouco a pouco a varias 
outras. Ha muito tempo a mulher retirou-se da guerra, dos negocios publicos, ha muito 
tempo sua vida concentrou-se totalmente no interior da familia. Depois, seu papel nao 
fez senao especializar-se mais. Hoje, nos povos cultivados, a mulher leva uma existencia 
completamente diferente daquela do homem. Dir-se-ia que as duas grandes func;oes da 
vida psfquica como que se dissociaram, que urn dos sexos ac;ambarcou as func;oes afeti
vas e o outro as func;oes intelectuais. Venda, em certas classes, as mulheres se ocuparem 
de arte e de literatura como os homens, poder-se-ia crer, e verdade, que as ocupac;oes dos 
dois sexos tendem a voltar a ser homogeneas. Mas, mesmo nesta esfera de ac;ao, a mulher 
traz sua natureza propria e seu papel permanece muito especial, muito diferente daquele 
dos homens. Alem do mais, se as artes e as letras comec;am a tomar-se coisas femininas, 
o outro sexo parece abandona-las para dedicar-se mais especialmente a ciencia. Portan
to, este retorno a homogeneidade primitiva poderia bern ser o comec;o de uma nova 
diferenciac;ao. Ademais, estas diferenc;as funcionais tomam-se materialmente sensfveis 
pelas diferenc;as morfologicas que determinaram. Nao apenas a estatura, o peso, as for
mas gerais sao muito dessemelhantes no homem .e na mulher, mas o Dr. Lebon demons
trou, como vimos, que com o progresso da civilizac;ao o cerebra dos dois sexos diferen
cia-se cada vez mais. Segundo este observador, o distanciamento progressivo seria 
devido, simultaneamente, ao desenvolvimento consideravel dos cninios masculinos e a 
urn estacionamento ou mesmo a uma regressao dos cranios femininos. "Agora", diz ele, 
"que a media dos cranios parisienses masculinos OS coloca entre OS maiores cranios 
conhecidos, a media dos cranios parisienses femininos OS coloca entre OS menores cra
nios observados, bern abaixo do crania das chinesas e urn pouco acima do cninio das 
mulheres da Nova Caledonia." 50 

so Op. cit., pag. 154. (N. do A.) 
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Em todos estes exemplos, o mais notavel efeito da divisao do trabalho nao e que 
aumenta o rendimento das func;oes divididas, mas que as torna solidarias. Seu papel em 
todos estes casos nao e simplesmente embelezar ou melhorar as sociedades existentes, 
mas tornar possiveis sociedades que, sem ela, nao existiriam. Fazei regredir alem de urn 
certo ponto a divisao do trabalho sexual, e a sociedade conjugal esvanece-se para deixar 
subsistir apenas relac;oes sexuais eminentemente eiemeras; se mesmo os sexos nao tives
sem se separado completamente, toda uma forma da vida social nao teria nascido. E pos
sivel que a utilidade economica da divisao do trabalho valha para alguma coisa neste 
resultado, mas, em todo caso, ele ultrapassa infinitamente a esfera dos interesses pura
mente economicos; pois ele consiste no estabelecimento de uma ordem social e moral sui 
generis. Individuos que sem isso seriam independentes estao ligados uns aos outros; 
ao inves de se desenvolverem separadamente, eles conjugam seus esforc;os; sao solidarios 
e de uma solidariedade que nao age apenas nos curtos instantes em que os servic;os se 
trocam, mas que se estende bern alem. A solidariedade conjugal, por exemplo, tal como 
existe hoje nos povos mais cultivados, nao faz sentir sua ac;ao em cada momento e em 
todos os detalhes da vida? Por outro !ado, estas sociedades que a divisao do trabalho 
cria nao podem deixar de carregar sua marca. Visto terem elas esta origem especial, nao 
podem assemelhar-se aquelas que a atrac;ao do semelhante pelo semelhante determina; 
devem ser constituidas de uma outra maneira, repousar sobre outras bases, apelar para 
outros sentimentos. 

Se freqiientemente se fez consistir apenas na troca as relac;oes sociais oriundas da 
divisao do trabalho, foi por se ter desconhecido o que a troca implica e o que deJa resul
ta. A troca sup()e que dois seres dependam mutuamente urn do outro, pois ambos sao 
incompletos, e nao faz senao traduzir exteriormente esta mutua dependencia. Portanto, 
ela e a expressao superficial de urn estado interno e mais profundo. Precisamente porque 
este estado e constante, suscita todo urn mecanismo de imagens .que funciona com uma 
continuidade que a troca nao tern. A imagem daquele que nos completa torna-se em nos 
mesmos inseparavel da nossa, nao apenas porque ai esta freqiientemente associada, mas 
sobretudo porque ela e seu complemento natl,lral: torna-se, portanto, parte integrante e 
permanente de nossa consciencia, a tal ponto que nao podemos mais passar sem ela e 
procuramos tudo o que pode aumentar-lhe a energia. Por este motivo amamos a socie
dade daquele que ela representa, porque a presenc;a do objeto que ela exprime, fazendo-o 
passar para o estado de percepc;ao atual, !he da mais realce. Ao contrario, sofremos por 
causa de todas as circunstiincias que, como o distanciamento ou a morte, podem ter por 
efeito impedir o retorno ou diminuir sua vivacidade. 

Por mais breve que seja esta analise, e suficiente para mostrar que este mecanismo 
nao e identico aquele que serve de base aos sentimentos de simpatia dos quais a seme
lhanc;a e a fonte. Sem duvida, aqui nao pode jamais haver solidariedade entre o outro 
e nos a nao ser que a imagem do outro se una ·a nossa. Mas, quando a uniao resulta 
da semelhan~a das duas imagens, consiste em uma aglutina~ao. As duas representa~aes 
tornam-se solidiirias porque, sendo indistintas, totalmente ou em parte, confundem-se 
e nao fazem mais senao uma, e sao solidiirias s6 na medida em que se confundem. 
Ao contriirio, no caso da divisio do trabalho, estao fora uma da outra e estio ligadas 
apenas porque sao distintas. Portanto, os sentimentos nao poderiam ser os mesmos nos 
dois casos, nem as rela~aes sociais que derivam. 

Assim, somos conduzidos a perguntar-nos se a divisao do trabalho nao desempe
nharia o mesmo papel nos grupos mais extensos, se, nas sociedades contemporiineas 
onde ela tomou 0 desenvolvimento que sabemos, nao teria por func;ao integrar 0 corpo 
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social, assegurar sua unidade. E legftimo supor que os fatos que acabamos de observar 
se reproduzam aqui, mas com mais amplidao; que tambem estas grandes sociedades 
polfticas podem manter-se em equilibria s6 gra~as a especializa~ao das tarefas; que a 
divisao do trabalho e a fonte, senao \mica, pelo menos principal da solidariedade social. 
Ja Comte se tinha colocado sob este ponto de vista. De todos os soci6logos que conhece
mos, ele foi o primeiro que tinha assinalado na divisao do trabalho outra coisa alem de 
urn fenomeno puramente economico. Ele viu ali a "condi~ao mais essencial da vida 
social", contanto que se a conceba "em toda a sua extensao racional, quer dizer, que se 
a aplique ao conjunto de quaisquer de nossas diversas opera~3es, em Iugar de limita-la, 
como e muito comum, a simples usos materiais". Considerada sob este aspecto, diz 
ele, "conduz imediatamente a considerar nao apenas os individuos e as classes, mas 
tambem, sob muitos aspectos, os diferentes povos como participando simultaneamente, 
segundo urn modo proprio e urn grau especial, exatamente determinado, numa obra 
imensa e comum cujo inevitavel desenvolvimento gradual liga, alias, tambem os coope· 
radores atuais a serie de quaisquer de seus predecessores e mesmo a serie de seus diver
sos sucessores. E, portanto, a reparti~ao continua dos difererites trabalhos humanos que 
constitui principalmente a solidariedade social e que se torna a causa elementar da exten
sao e da complica~io crescente do organismo social". 51 

Se esta hip6tese fosse demonstrada, a divisao do trabalho desempenharia urn papel 
muito mais importante do que aquele que se lhe atribui ordinariamente. Ela nao serviria 
apenas para dotar nossas sociedades de urn luxo, invejavel talvez, mas superfluo; ela 
seria uma condi~ao de sua existencia. E por ela, ou pelo menos e sobretudo por ela, que 
estaria assegurada sua coesao; e ela que determinaria os tra~os essenciais de sua consti
tui~ao. Por isto mesmo, embora ainda nao estejamos em condi~ao de resolver a questao 
com rigor, pode-se entretanto entrever desde agora que, se tal e realmente a fun~ao da 
divisao do trabalho, ela deve ter urn carater moral, pois as necessidades de ordem, de 
harmonia, de solidariedade social geralmente passam por morais. 

Mas, antes de examinar se esta opiniao comum esta fundada, e preciso verificar a 
hip6tese que acabamos de lan~ar sobre o papel da divisao do trabalho. Vejamos se, com 
efeito, nas sociedades em que vivemos e dela que deriva essencialmente a solidariedade 
social. 

III 

Mas, como proceder a esta verifica~ao? 
Nao temos simplesmente que investigar se, nestes tipos de sociedade, existe uma 

solidariedade social que vern da divisao do trabalho. E uma verdade evidente, visto que 
a divisao do trabalho aqui esta muito desenvolvida e produz a solidariedade. Mas e pre
ciso sobretudo determinar em que medida a solidariedade que ela produz contribui para 
a integra~ao geral da sociedade: pois e apenas en tao que saberemos ate que ponto e 
necessaria, se e urn fator essencial da coesao social, ou, ao contrario, se e s6 uma condi
~io acess6ria e secundaria. Para responder a esta questao e preciso, portanto, comparar 
este elo social aos outros, a fim de medir a parte que lhe cabe no efeito total, e para isto 
e indispensavel come~ar por classificar as diferentes especies de solidariedade social. 

A solidariedade social, porem, e urn fenomeno completamente moral que, por si 
mesmo, nao se presta a observa~ao exata nem sobretudo a medida. Para proceder tanto 

51 Curso de Filosofia Positiva, IV, pag. 425. - Encontram-se ideias analogas em Schaeffie, Bau und Leben 
des sozialen Koerpers, Il,passim, e Clement, Ciencia Social, I, pag. 235 ss. (N. do A.) 
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a esta classifica~ao quanto a esta compara~ao, e preciso substituir o fato interno que nos 
escapa por urn fato exterior que o simbolize, e estudar o primeiro atraves do segundo. 

Este simbolo visivel e o direito. Com efeito, H1 onde a solidariedade social existe, 
malgrado seu caniter imaterial, ela nao permanece no estado de pura potencia, mas 
manifesta sua presen~a por efeitos sensiveis. Ali onde ela e forte, inclina fortemente os 
homens uns em dire~ao aos outros, coloca-os freqiientemente em contato, multiplica as 
ocasioes de relacionamento. Falando exatamente, no ponto a que chegamos e dificil dizer 
se foi ela que produziu estes fenomenos ou, ao contriirio, se ela resulta deles; se os ho
mens se aproximam porque e energica ou se e energica porque eles se aproximaram uns 
dos outros. Mas nao e necessario para o momento elucidar a questao, e suficiente consta
tar que estas duas ordens de fatos estao ligadas e variam no mesmo tempo e no mesmo 
sentido. Quanto mais os membros de uma sociedade sao solidarios, tanto mais mantem 
rela~es diversas, seja uns com os outros, seja com o grupo tornado coletivamente: pois, 
se seus encontros fossem raros, dependeriam uns dos outros apenas de uma maneira 
intermitente e fraca. Por outro lado, o numero destas rela~s e necessariamente propor
cional aquele das regras juridicas que as determinam. Com efeito, a vida social, em todas 
as partes em que ela existe de uma maneira duravel, tende inevitavelmente a tomar uma 
forma defmida e a organizar-se; 0 direito nao e outra coisa senao esta organiza~ao 
mesma, no que ela tern de mais estavel e de mais preciso. A vida geral da sociedade nao 
pode se desenvolver num ponto sem que a vida juridica se estenda ao mesmo tempo e na 
mesma propor~ao. Portatito, podemos estar certos de encontrar refletidas no direito 
todas as variedades essenciais da solidariedade social. 

Poder-se-ia objetar, e verdade, que as rela~oes sociais podem fixar-se sem tomar por 
isto uma forma juridica. Existem algumas cuja regulament~ao nao chega a este grau de 
consolida~ao e de precisao; nao permanecem indeterminadas por isto, mas, ao inves de 
serem reguladas pelo direito, elas o sao pelos costumes. 0 direito reflete, portanto, s6 
uma parte da vida social e, por conseguinte, nos fomece apenas dados incompletos para 
resolver o problema. Ha mais: acontece freqiientemente que os costumes nao estao de 
acordo com o direito; diz-se constantemente que eles temperam seus rigores, corrigem 
seus excessos· formalistas, algumas vezes diz-se mesmo que .eles sao animados de urn 
esplrito completamente diferente. Nao poderia entao ocorrer que eles manifestem outros 
tipos de solidariedade social que aqueles que exprime o direito positivo? 

Mas esta oposi~ao e feita unicamente em circunstancias completamente excepcio
nais. Por isso, e preciso que o direito nao corresponda mais ao estado presente da socie
dade e que, entretanto, se mantenha, sem razao de ser, pela for~a do habito. Neste caso, · 
com efeito, as rela~es novas que se estabelecem, apesar dele, nao deixam de se organi
zar; pois elas nao podem subsistir sem procurar se consolidar. Apenas, como elas estao 
em conflito com o antigo direito que persiste, nao ultrapassam o estadio dos costumes e 
nao chegam a penetrar na vida juridica propriamente dita. E assim que o antagonismo 
explode. Mas ele pode se produzir somente nos casos raros e patol6gicos, que nao podem 
durar sem perigo. Normalmente, os costumes nao se op5em ao direito, mas, ao contrario, 
sao a sua base. Acontece, e verdade, que sobre esta base nada se constr6i. Pode haver 
rela~oes sociais que comportem apenas esta regulamenta~ao difusa que vern dos costu
mes; mas e que elas carecem de importancia e continuidade, salvo, hem entendido, os 
casos anormais mencionados. Portanto, se podem existir tipos de solidariedade social 
que OS COStumes sao OS unicos a manifestar, sao certamente muito secundarios; ao 
COntrario, 0 direito reproduz todos aqueles que sao essenciais, e estes sao OS unicos que 
temos necessidade de conhecer. 
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Ir-se-a mais Ionge e sustentar-se-a que a solidariedade social nao esta inteiramente 
em suas manifesta~oes sensiveis; que estas a exprimem s6 em parte e imperfeitamente; 
que alem do direito e dos costumes ha o estado interno de onde ela deriva e que, para 
conhece-la verdadeiramente, e preciso atingi-la em si mesma e sem intermediario? -
Mas nao podemos conhecer cientificamente as causas senao pelos efeitos que produzem, 
e, para melhor determinar sua natureza, a ciencia apenas escolhe, entre estes resultados, 
os mais objetivos e que se prestam melhor para medida. Ela estuda o calor atraves das 
varia~oes de volume que produzem nos corpos as mudan~as de temperatura, a eletrici
dade atraves de seus efeitos fisico-quimicos, a for~a atraves do movimento. Por que a 
solidariedade social seria uma exce~ao? 

Que subsiste dela, alias, uma vez que se a despojou de suas formas sociais? 0 que 
lhe da suas caracteristicas especificas e a natureza do grupo do qual ela assegura a uni
dade; e por isso que ela varia segundo OS tipos sociais. Ela nao e a mesma no seio da 
familiae na sociedade polftica; nao estamos ligados a nossa patria como 0 romano a ci
dade ou o germano a sua tribo. Mas, porque estas diferen~as dependem de causas sociais, 
s6 podemos apreende-las atraves das diferen~as que apresentam os efeitos sociais da 
solidariedade. Portanto, se negligenciamos estas ultimas, todas as variedades tornam-se 
indiscerniveis e podemos perceber apenas o que e comum a todas, a saber, a tendencia 
geral a sociabilidade, tendencia que e sempre e em toda parte a mesma e nao esta ligada 
a nenhum tipo social em particular. Mas este residuo e apenas uma abstra~ao; pois a 
sociabilidade em si nao esta em parte alguma. 0 que existe e vive realmente sao as for
mas particulares da solidariedade, a solidariedade domestica, a solidariedade profissio
nal, a solidariedade nacional, a de ontem, a de hoje, etc. Cada uma tern sua natureza pro
pria; em conseqiiencia, estas generalidades poderiam em todo caso dar somente uma 
explica~ao bern incompleta do fenomeno, porque necessariamente deixam escapar o que 
ha de concreto e vivo. 

Portanto, 0 estudo da solidariedade pertence a sociologia. E urn fato social que se 
pode conhecer bern s6 por intermedio de seus efeitos sociais. Se tantos moralistas e 
psic6logos puderam tratar a questao sem seguir este metodo, e porque contornaram a 
dificuldade. Eliminaram do fenomeno tudo o que ha de mais social para dele reter apenas 
o germe psicol6gico do qual ele e o desenvolvimento. :E certo, com efeito, que a solidarie
dade, mesmo sendo urn fato social de suma importancia, depende de nosso organismo 
individual. Para que ela possa existir, e preciso que nossa constitui~ao fisica e pslquica 
a comporte. A rigor, portanto, podemos contentar-nos em estuda-la sob este aspecto. 
Mas, neste caso, vemos unicamente a parte mais indistinta e menos especial; nao e nem 
mesmo ela propriamente falando, mas antes o que a torna possivel. 

Este estudo abstrato nao poderia ainda ser muito fecundo em resultados. Pois, 
enquanto permanece no estado de simples predisposi~ao de nossa natureza psiquica, a 
solidariedade e algo muito indefinido para que se possa facilmente atingi-Ia. :E uma 
virtualidade intangfvel que nao oferece chance a observa~ao. Para que ela tome uma 
forma apreensivel, e preciso que algumas conseqiiencias sociais a traduzam para o exte
rior. Alem do mais, mesmo neste estado de indetermina~ao, ela depende de condi~es 
sociais que a explicam e das quais, por conseguinte, nao pode ser separada. Por isso, e 
muito raro que a estas analises de pura psicologia nao se encontrem misturadas algumas 
considera~oes sociol6gicas. Por exemplo, dizemos algumas palavras da influencia do es
tado gregario sobre a forma~ao do estado social em geral; 52 ou entao indicamos rapida
mente as principais rela~oes sociais das quais a sociabilidade depende da maneira mais 
aparente. 53 Sem duvida, estas considera~oes complementares, introduzidas sem metodo, 

52 Bain, Emoroes e Vontade, pag. 117 ss. Paris, F. Alcan. (N. do A.) 
53 Spencer, Prindpios de Psicologia, VIII parte, cap . .S, Paris, F. Alcan. (N. do A.) 
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a titulo de exemplos e segundo os acasos da sugestao, nao poderiam ser suficientes para 
elucidar muito a natureza social da solidariedade. Demonstram, pelo menos, que o ponto 
de vista sociol6gico se impc3e mesmo aos psic6logos. 

Portanto, nosso metodo esta completamente tra~ado. Visto que o direito reproduz 
as formas principais da solidariedade social, precisamos apenas classificar as diferentes 
especies de direito para buscar em seguida quais sao as diferentes especies de solidarie
dade social que a elas correspondem. E prov{tvel, desde ja, que exista uma que simbolize 
esta solidariedade especial da qual a divisao do trabalho e a causa. lsto feito, para medir 
a parte desta ultima, sera suficiente comparar 0 numero das regras juridicas que a expri
mem com o volume total do direito. 

Para este trabalho nao podemos nos servir das distin~es usuais dos jurisconsultos. 
Imaginadas para a pratica, podem ser muito oomodas sob este ponto de vista, mas a 
ciencia nao pode contentar-se com estas classifica~oes empiricas e inexatas. A mais 
difundida e aquela que divide 0 direito em direito publico e em direito privado; 0 pri
meiro deve regular as rela~es do individuo com o Estado; o segundo, aquelas dos indivi
duos entre si. Mas, quando se tenta analisar os conceitos de perto, a linha de demarca
~ao, que parecia tao clara a primeira vista, se apaga. Todo direito e privado, no sentido 
de que sempre e em toda parte se trata de individuos e suas a~oes; mas, sobretudo, todo 
direito e publico, no sentido de que e uma fun~ao social e de que todos OS individuos sao, 
se bern que sob diversos titulos, funcionarios da sociedade. As fun~oes maritais, pater
nais, etc., sao delimitadas e organizadas como as fun~oes ministeriais e legislativas, nao 
sendo sem razao que o direito romano qualificava a tutela de munus publicum. Por outro 
lado, o que e o Estado? Onde com~a e onde acaba? Sabe-se quanto esta questao e 
controvertida; nao e cientifico fazer repousar uma classifica~ao fundamental sobre uma 
n~ao tao obscura e mal analisada. 

Para proceder metodicamente, precisamos encontrar alguma caracteristica que, 
sendo essencial aos fenomenos juridicos, seja suscetivel de variar quando eles variam. 
Ora, todo preceito de direito pode ser definido: uma regrade conduta sancionada. Por 
outro lado, e evidente que as san~es mudam segundo a gravidade atribuida aos precei
tos, o Iugar que ocupam na consciencia publica, o papel que desempenham na sociedade. 
Portanto, convem classificar as regras juridicas segundo as diferentes san~oes a elas 
vinculadas. 

Existem dois tipos. Umas consistem essencialmente numa dor, ou, pelo menos, 
numa diminui~ao infligida ao agente; tern por objeto atingi-lo em sua fortuna, ou em sua 
honra, ou em sua vida, ou em sua liberdade, priva-lo de algo que ele desfruta. Diz-se que 
sao repressivas; e o caso do direito penal. E verdade que aquelas ligadas as regras pura
mente morais tern o mesmo carater: apenas sao distribuidas de uma maneira mais difusa 
por todos indistintamente, enquanto que as do direito penal sao aplicadas pelo interme
diario de urn 6rgao definido; sao organizadas. Quanto ao outro tipo, ela nao implica 
necessariamente urn sofrimento do agente, mas consiste somente na restituir;ao das coi
sas nas devidas condir;oes, no restabelecimento das rela~oes perturbadas sob sua forma 
normal, quer o ato incriminado seja reconduzido a for~a ao tipo do qual foi desviado, 
quer seja anulado, isto e, privado de todo valor social. Portanto, devemos dividir as re
gras juridicas em duas grandes especies, segundo tenham san~es repressivas organi
zadas ou san~oes apenas restitutivas. A primeira compreende todo o direito penal; a 
segunda o direito civil, o direito comercial, o direito processual, o direito administrativo 
e constitucional, abstra~ao feita das regras penais que podem ai encontrar-se. 

Procuremos agora a que tipo de solidariedade social corresponde cada uma destas 
especies. 



CAPITULO II 

Solidariedade mecanica ou por similitude 

I 

0 elo de solidariedade social ao qual corresponde o direito repressivo e aquele cuja 
ruptura constitui o crime; chamamos por este nome todo ato que, em qualquer grau, 
determina contra seu autor esta rea~ao caracteristica chamada pena. Buscar qual e este 
elo e, portanto, perguntar-se qual e a causa da pena, ou, mais claramente, em que con
siste essencialmente o crime. 

Existem sem duvida crimes de especies diferentes; mas, entre todas estas especies, 
ha, nao menos seguramente, algo de comum. 0 que 0 prova e que a rea~ao que eles deter
minam por parte da sociedade, a saber, a pena, e, salvo diferen~as de grau, sempre e em 
toda parte a mesma. A unidade do efeito revela a unidade da causa. Nao apenas entre 
todos os crimes previstos pela legisla~ao de uma 6nica e mesma sociedade, mas entre 
todos aqueles que foram ou que sao reconhecidos e punidos nos diferentes tipos sociais, 
existem seguramente semelhan~as essenciais. Por mais diferentes que par~am a primeira 
vista, e impossivel que OS atos assim qualificados nao tenham algum fundamento 
comum. Pois em toda parte afetam da mesma maneira a consciencia moral das na~oes e 
produzem em toda parte a mesma conseqiiencia. Todos sao crimes, isto e, atos reprimi
dos por castigos definidos. Ora, as propriedades essenciais de uma coisa sao aquelas que 
se observam em toda parte em que esta coisa existe e que pertencem s6 a ela. Portanto, 
se queremos saber em que consiste essencialmente o crime, e preciso depreender os tra
~os que sao identicos em todas as variedades criminol6gicas dos diferentes tipos sociais. 
Nao existe nenhum que possa ser negligenciado. As conce~oes juridicas das sociedades 
mais inferiores nao sao menos dignas de interesse que aquelas das sociedades mais avan
~adas; elas sao fatos nao menos instrutivos. Fazer abstra~ao deles seria expormo-nos a 
ver a essencia do crime ali onde ela nao esta. 0 bi6logo teria dado uma defini~ao muito 
inexata dos fenomenos vitais se tivesse desenhado a observa~ao dos seres monocelulares; 
pois, apenas da contempl~ao dos organismos e sobretudo dos organismos superiores, 
teria concluido falsamente que a vida consiste essencialmente na organiza~ao. 

0 meio de encontrar este elemento permanente e geral nao e evidentemente enume
rar os atos que foram, em todos os tempos e em todos os lugares, qualificados como cri
mes, para observar as caracteristicas que apresentam. Pois, se, o que quer que se tenha 
dito, existem ~oes que for am universalmente vistas como criminosas, elas sao· a minoria 
infima e, por conseguinte, urn tal metoda s6 nos poderia dar uma no~ao singularmente 
truncada do fenomeno, porque se aplicaria somente as exce¢es. 5 4 Estas varia~oes do 

54 Foi, entretanto, este metodo que seguiu M. Garofalo. Sem duvida, parece renunciar a ele quando reco
nhece a impossibilidade de lavrar uma lista de fatos universalmente punidos (Criminologia, pag. 5), o que, 
alias, e excessivo. Mas finalmente retorna a ele porque, em suma, o crime naturale para ele aquele que con-
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direito repressivo provam ao mesmo tempo que esta caracteristica constante nao poderia 
encontrar-se entre as propriedades intrinsecas dos atos impastos ou proibidos por regras 
penais, porque eles apresentam uma tal diversidade, mas nas relar;oes que eles mantem 
com alguma condir;ao que lhes e exterior. 

Acreditou-se encontrar esta relar;ao num tipo de antagonismo entre estas ar;oes e os 
grandes interesses sociais, e se disse que as regras penais enunciavam para cada tipo so
cial as condir;oes fundamentais da vida coletiva. Sua autoridade viria, pois, de sua neces
sidade; por outro !ado, como estas necessidades variam com as sociedades, explicar-se-ia 
assim a variabilidade do direito repressivo. Mas ja nos explicamos sobre este ponto. 
Alem de uma tal teoria fazer com que o calculo e a reflexao ocupem urn Iugar muito 
grande na direr;ao da evolur;ao social, ha uma variedade de atos que foram e ainda sao 
vistos como criminosos, sem que, por si mesmos, sejam nocivos a sociedade. 0 fato de 
tocar urn objeto tabu, urn animal ou urn homem impuro ou consagrado, de deixar apagar 
0 fogo sagrado, de comer certas Carnes, de nao imolar sobre 0 tUmulo dos pais 0 sacri
ffcio tradicional, de nao pronunciar exatamente a formula ritual, de nao celebrar certas 
festas, etc., p6de alguma vez constituir urn perigo social? Sabe-se, entretanto, que Iugar 
ocupa no direito repressivo de muitos povos a regulamentar;ao do rito, da etiqueta, do 
cerimonial, das praticas religiosas. E preciso apenas abrir o Pentateuco para se conven
cer disto e, como estes fatos se encontram normalmente em certas especies sociais, e 
impassive! ver ai simples anomalias e casos pato!6gicos que se tern o direito de 
negligenciar. 

Mesmo que o ato seja certamente nocivo a sociedade, e preciso que o grau de noci
vidade que apresenta esteja regularmente em relar;ao com a intensidade da repressao que 
o atinge. No direito penal dos povos mais civilizados, o assassinio e universalmente visto 
como o maior dos crimes. Entretanto, uma crise economica, uma quebra na bolsa, 
mesmo uma falencia podem desorganizar muito mais gravemente o corpo social do que 
urn homicidio isolado. Sem duvida, o assassinio e sempre urn mal, mas nada prova que 
seja 0 maior mal. Que e urn homem a menos na sociedade? Que e uma celula a menos 
no organismo? Diz-se que a seguranr;a geral estaria amear;ada para o futuro se o ato 
permanecesse impune; mas que se observe a importancia deste perigo, por mais real que 
seja, e ada pena: a desproporr;ao e flagrante. Enfim, os exemplos que acabamos de citar 
mostram que urn ato pode ser desastroso para a sociedade sem sofrer a menor repressao. 
Esta definir;ao do crime e, pois, de qualquer maneira, inadequada. 

Dir-se-a, modificando-a, que OS atos criminosos sao aqueles que parecem nocivos a 
sociedade que os reprime; que as regras penais exprimem, nao as condir;oes essenciais a 
vida social, mas as que parecem tais ao grupo que as observa? Tal explicar;ao, porem, 
nao explica nada; pois nao nos faz compreender por que, num numero tao grande de 

traria os sentimentos que em toda parte sao a base do direito penal, isto e, a parte invariavel do sentido moral 
e aquele apenas. Mas, por que o crime que contraria alguin sentimento particular de certos tipos sociais seria 
menos crime que os outros? M. Garofalo e assim levado a recusar o carater de crime a atos que foram 
universalmente reconhecidos como criminosos em certas especies sociais, e, por conseguinte, a estreitar 
artificialmente os quadros da criminalidade. Resulta disto que sua no~ao do crime e singularmente incom
pleta. Tambem e vaga, pois o autor nao insere em suas compara~6es todos os tipos sociais, mas exclui urn 
grande numero que trata de anormais. Pode-se dizer que urn fato social e anormal em rela~ao ao tipo da 
especie, mas uma especie nao poderia ser anormal. Juntas, as duas palavras desafinam. Por mais interessante 
que seja o esfor~o de M. Garofalo para chegar a uma n~ao cientifica do delito, nao o faz todavia com urn 
metodo suficientemente preciso e exato. Eo que mostra a expressao de lito natural que usa. Todos os delitos 
nao seriam naturais? E provavel que exista ai urn retorno da doutrina de Spender, para quem a vida social 
e verdadeiramente natural s6 nas sociedades industriais. Infelizmente, nada e mais falso. (N. do A.). 
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casos, as sociedades se enganaram e impuseram pniticas que, por elas mesmas, nao eram 
nem mesmo uteis. Definitivamente, esta pretensa solw;:ao do problema reduz-se a urn ver
dadeiro truismo; pois, seas sociedades obrigam assim cada individuo a obedecer a estas 
regras, e evidentemente porque estimam, com ou sem razao, que esta obediencia regular 
e pontual lhes e indispensavel; e porque disto fazem questao energicamente. Portanto, e 
como se dissessemos que as sociedades julgam as regras necessarias porque elas as jul
gam necessarias. 0 que nos seria preciso dizer e por que elas as julgam assim. Se este 
sentimento tivesse sua causa na necessidade objetiva das prescri¢es penais ou, pelo 
menos, na sua utilidade, isto· seria uma explica~ao. Mas e contraditada pelos fatos; a 
questao permanece inteira. 

Entretanto, esta ultima teoria nao e sem algum fundamento; e com razao que ela 
busca em certos estados do sujeito as condi~oes constitutivas da criminalidade. Com 
efeito, a unica caracteristica comum a todos os crimes e que eles consistem - salvo 
algumas exce~oes aparentes que serao examinadas mais adiante - em atos universal
mente reprovados pelos membros de cada sociedade. Pergunta-se hoje se esta reprova~ao 
e racional e se nao seria mais sabio ver no crime uma doen~a ou urn erro. Mas nao 
Vamos entrar nestas discussOes; procuramos determinar 0 que e OU foi, nao 0 que deve 
ser. Ora, a realidade do fato que acabamos de estabelecer nao e contestavel; quer dizer, 
o crime fere sentimentos que, para urn mesmo tipo social, se encontram em todas as 
consciencias sas. 

Nao e possivel determinar de outra maneira a natureza destes sentimentos, defini
los em fun~ao de seus objetos particulares; pois estes objetos variaram infinitamente e 
podem variar ainda. 5 5 Hoje, sao os sentimentos altruisticos que apresentam esta caracte
ristica da maneira mais marcada; mas houve uma epoca, muito proxima a nossa, onde os 
sentimentos religiosos, domesticos e mil outros sentimentos tradicionais tinham exata
mente os mesmos efeitos. Agora ainda, e preciso que a simpatia negativa por outro seja, 
como o quer M. Garofalo, a 6nica a produzir este resultado. Mesmo em tempo de paz 
nao temos pelo homem que trai sua patria pelo menos tanta aversao como pelo ladrao e 
pelo escroque? Nos paises em que o sentimento monarquico ainda esta vivo, os crimes de 
lesa-majestade nao despertam uma indigna~ao geral? Nos paises democraticos, as inju
rias dirigidas ao povo nao desencadeiam as mesmas c6leras? Nao se poderia, pois, enu
merar uma lista dos sentimentos cuja viola~ao constitui o ato criminoso; distinguem-se 
dos outros apenas por urn tra~o: sao comuns a grande media dos individuos da mesma 
sociedade. Igualmente, as regras que proibem estes atos e o direito penal sanciona sao as 
unicas as quais 0 famoso axioma juridico ninguem pode ignorar a lei se aplica sem fic
~ao. Como estao gravadas em todas as consciencias, todo mundo as conhece e sente que 
sao fundadas. Isto e verdadeiro pelo menos quanto ao estado normal. Se existem adultos 
que ignoram estas regras fundamentais ou nao reconhecem sua autoridade, uma tal igno
rancia ou uma tal indocilidade sao sintomas irrecusaveis de perversao patol6gica; ou 
entao, se ocorre que uma disposi~ao penal se mantenha algum tempo, se bern que seja 
contestada por todos, e gra~as a urn concurso de circunstancias excepcionais, por conse
guinte, anormais, e jamais urn tal estado de coisas pode durar. 

E isto que explica a maneira particular pela qual o direito penal se codifica.Todo 
direito escrito tern urn duplo objeto: prescrever certas obriga~oes, definir as san¢es que 

5 5 Nao vemos qual razao cientffica M. Garofalo tern para dizer que os sentimentos morais atualmente 
adquiridos pela parte civilizada da humanidade constituem uma moral "nao suscetfvel de perda, mas de urn 
desenvolvimento sempre crescente" (pag. 9). 0 que permite marcar assim urn limite as mudant,;as que se 
farao num sentido ou noutro? (N. do A.) 
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a isto estao ligadas. No direito civil, e mais geralmente em toda especie de direito com 
san~oes restitutivas, o legislador aborda e resolve separadamente estes dois problemas. 
Determina primeiramente a obriga~ii.o com toda a precisii.o possivel, e e apenas em segui
da que diz a maneira pela qual deve ser sancionada. Por exemplo, no capitulo de nosso 
C6digo Civil consagrado aos deveres respectivos dos esposos, estes direitos e estas obri
ga¢es sao enunciados de uma maneira positiva; mas nada aqui e dito do que acontece 
quando estes deveres sao violados por uma parte ou outra. E preciso buscar esta san~ii.o 
em outro lugar. Algumas vezes esta mesmo completamente subentendida. Assim, o arti
go 214 do C6digo Civil ordena a mulher habitar com seu marido: disto se deduz que o 
marido pode for~a-la a reintegrar o domicilio conjugal, mas esta san~ao nao e em parte 
alguma formalmente indicada. 0 direito penal, ao contrario, promulga apenas san~oes, 
mas nao diz nada das obriga~oes as quais elas se relacionam. Nao manda respeitar a 
vida do outro, mas condenar a morte o assassino. Nii.o diz primeiramente, como faz o 
direito civil: "Eis o dever", mas, imediatamente: "Eis a pena". Sem duvida, sea a~ao e 
punida, e porque e contniria a uma regra obrigat6ria; mas esta regra nii.o e expressa
mente formulada. Para isto pode haver s6 uma razao: a regra e conhecida e aceita por 
todos. Quando urn direito costumeiro passa ao estado de direito escrito e se codifica, e 
porque questoes litigiosas reclamam uma solu~ii.o mais definida; se o costume conti
nuasse a funcionar silenciosamente, sem despertar discuss6es nem dificuldades, nao 
haveria razii.o para que se transformasse. 0 motivo de o direito penal se codificar s6 para 
estabelecer uma escala graduada de penas e porque apenas estas estii.o sujeitas a duvida. 
Inversamente, se as regras cuja pena pune a viola~ao nao rem necessidade de receber 
uma expressao juridica, e porque nii.o sao objeto de nenhuma contesta~ao, e porque todos 
sentem sua autoridade. 5 6 

E verdade que, algumas vezes, o Pentateuco nii.o promulga san~es, se bern que, 
como o veremos, quase contenha s6 disposi~es penais. E o caso dos dez mandamentos, 
tais como se encontram formulados no capitulo 20 do Exodo e no capitulo 5 do Deutero
nomio. Mas o Pentateuco, embora fa~a o oficio de c6digo, nii.o e, entretanto, urn c6digo 
propriamente dito. Nao tern por objetivo reunir em urn sistema unico e precisar em vista 
da pratica regras penais seguidas pelo povo hebreu; e mesmo tao pouco uma codifica~ii.o 
que as diferentes partes de que esta composto parecem nao ter sido redigidas na mesma 
epoca. E antes de tudo urn resumo das tradi~oes de todo tipo pelas quais os judeus se 
explicavam a si mesmos e a sua maneira a genese do mundo, sua sociedade, suas princi
pais praticas sociais. Portanto, se enuncia alguns deveres que certamente eram sancio
nados por penas, isto nao representa que fossem ignorados ou desconhecidos dos hebreus 
nem que fosse necessario revela-lo a eles; ao contrario, porque o livro e apenas urn tecido 
de lendas nacionais, pode-se estar seguro que tudo o que ele contem estava escrito em 
todas as consciencias. Mas e que se tratava essencialmente de reproduzir, fixando-as, as 
cren~as populares sobre a origem destes preceitos sobre as circunstancias hist6ricas nas 
quais tinham sido promulgados, sobre as fontes de sua autoridade; ora, deste ponto de 
vista, a determina~ao da pena torna-se algo acess6rio. 5 7 

E pela mesma razii.o que o funcionamento da justi~a repressiva tende sempre a per
manecer mais ou menos difuso. Em tipos sociais muito diferentes, ela nao se exerce pelo 
6rgao de urn magistrado especial, mas a sociedade inteira dele participa em maior ou 

58 Cf. Binding, As Normas e Sua Transgressoo, Leipzig, 1872, I, pag. 6. (N. do A.) 
6 7 As {micas exce~oes verdadeiras a esta particularidade do direito penal produzem-se quando e urn ato da 

autoridade publica que cria o delito. Neste caso, o dever e geralmente definido independentemente da san
~iio; mais Ionge dar-se-a conta da causa desta exc~iio. (N. do A.) 
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menor medida. Nas sociedades primitivas, onde, como o veremos, o direito e inteiro 
penal, e a assembleia do povo que faz a justi~a. Eo caso dos antigos germanos. 58 Em 
Roma, enquanto que os negocios civis incumbiam ao pretor, os casos criminais eramjul
gados pelo povo, primeiramente pelas assembleias curiais e em seguida, a partir da Lei 
das Doze Tabuas, pelas assembleias centuriais; ate o fim da Republica, se bern que ele 
delegou seus poderes a comiss5es permanentes, permaneceu em principio o juiz supremo 
para estes tipos de processos. 59 Em Atenas, sob a legisla~ao de Solon, a jurisdi~ao crimi
nal pertencia em parte aos heliaia, grande colegio que, nominalmente, compreendia todos 
os cidadaos acima de trinta anos. 6 0 Enfim, entre as na~es germano-latinas, a sociedade 
intervem no exercicio destas mesmas fun~es, representada pelo juri. 0 estado de difusao 
em que se encontra assim esta parte do poder judiciario seria inexplicavel se as regras 
das quais ele assegura a observa~ao e, por conseguinte, os sentimentos aos quais estas re
gras correspondem nao fossem imanentes a todas as consciencias. E verdade que, em ou
tros casos, ele e detido por uma classe privilegiada ou por magistrados particulares. Mas 
estes fatos nao diminuem 0 valor demonstrativo do que precede, pois, pelo fato de OS 

sentimentos coletivos nao reagirem mais senao atraves de certos intermediarios, nao se 
segue que tenham cessado de ser coletivos para se localizarem num nll.mero restrito de 
consciencias. Esta delega~ao, porem, pode ser devida a multiplicidade maior dos nego
cios que acarreta a institui~ao de funcionarios especiais, bern como a grande importancia 
tomada por certos personagens ou certas classes e que faz delas os interpretes autori
zados dos sentimentos coletivos. 

Todavia, nao se definiu o crime quando se disse que consiste numa ofensa aos senti
mentos coletivos; pois existem entre estes ultimos alguns que podem ser ofendidos sem 
que haja crime. Assim, o incesto e objeto de uma aversao muito geral, e, entretanto, e 
uma a¢o simplesmente imoral. Ocorre o mesmo com as faltas a honra sexual que come
te a mulher fora do estado de casamento, pelo fato de alienar totalmente sua liberdade 
nas maos de outro ou de aceitar de outro uma tal aliena~ao. Os sentimentos coletivos aos 
quais corresponde o crime devem, portanto, se singularizar dos outros por alguma 
propriedade distintiva: devem ter uma certa intensidade media. Estao gravados em todas 
as consciencias; alias fortemente gravados. Nao sao de forma alguma veleidades hesitan
tes e superficiais, mas emo~oes e tendencias que estao fortemente enraizadas em nos. 0 
que o prova e a extrema lentidao com que o direito penal evolui. Nao apenas se modifica 
mais lentamente que os costumes, mas e a parte do direito positivo mais refrataria a 
mudan~a. Que se observe, por exemplo, o que fez a legisla~ao desde o com~o do seculo 
nas diferentes esferas da vida juridica; as inova~oes nas materias de direito penal sao 
extremamente raras e restritas, enquanto que, ao contrario, uma variedade de disposi~oes 
novas foi introduzida no direito civil, no direito comercial, no direito administrativo e 
constitucional. Que se compare o direito penal, tal como a Lei das Doze Tabuas fixou-o 
em Roma, com o estado em que se encontra na epoca classica; as mudan~as constatadas 
sao muito poucas ao lado daquelas que sofreu o direito civil durante o mesmo tempo. 
Desde a epoca das Doze Tabuas, diz Mainz, os principais crimes e delitos estao consti
tuidos: "Durante dez gera~oes, o catalogo dos crimes publicos foi aumentado apenas por 
algumas leis que punem o peculato, a briga e talvez o plagium ". 6 1 Quanto aos delitos 

58 Tacito, Germania, cap. XII. (N. do A.) 
•• Cr. Walter, Hist6ria do Processo Civile do Direito Criminal entre os Romanos, trad. rr., § 829; Rein, 

J)ireito Criminal dos Romanos, pag. 63. (N. do A.) 
8o cr. Gilbert, Handbuch der Griechischen Staatsalterthiimer, Leipzig, 1881, I, pag. 138. (N. do A.) 
81 Esbolto hist6rico do direito criminal da antiga Roma, in No~velle Revue Historique du Droit et Etran

ger, 1882, pags. 24 e 27. (N. do A.) 
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privados, reconheceram-se dois novos: a rapina (actio bonorum vi raptorum) e o dano 
causado injustamente (damnum injuria datum). Encontra-se o mesmo fato em toda parte. 
Nas sociedades inferiores, o direito, como o veremos, e quase que exclusivamente penal; 
e tambem muito estaciomirio. De uma maneira geral, o direito religioso e sempre repres
sivo: e essencialmente conservador. Esta fixidez do direito penal testemunha a for~a de 
resistencia dos sentimentos coletivos aos quais ele corresponde. lnversamente, a maior 
plasticidade das regras puramente morais e a rapidez relativa de sua evolu~ao demons
tram a menor energia dos sentimentos que estao em sua base; ou foram mais recente
mente adquiridos e ainda nao tiveram tempo de penetrar profundamente nas conscien" 
cias, ou estao prestes a perder raiz e sobem do fundo para a superficie. 

Uma ultima adi~ao e ainda necessaria para que nossa defini~ao seja exata. Se, em 
geral, OS sentimentos protegem san~oes simplesmente morais, isto e, difusas, sao menos 
intensos e menos solidamente organizados do que aqueles que protegem penas propria
mente ditas; existem, todavia, exce~oes. Assim, nao ha nenhuma razao para admitir que 
a piedade filial media ou mesmo as formas elementares da compaixao pelas miserias 
mais aparentes sejam hoje sentimentos mais superficiais que o respeito pela propriedade 
ou pela autoridade publica; entretanto, o mau filho e o egoista mesmo o mais endurecido 
nao sao tratados como criminosos. Portanto, nao e suficiente que OS sentimentos sejam 
fortes, e preciso que sejam precisos. Com efeito, cada urn deles e relativo a uma pratica 
bern definida. Esta pratica pode ser simples ou complexa, positiva ou negativa, isto e, 
consistir em uma a~ao ou em uma absten~ao, mas e sempre determinada. Trata-se de 
fazer ou nao fazer isto ou aquilo, de nao matar, de nao ferir, de pronunciar tal formula, 
de realizar tal rito, etc. Ao contrario, os sentimentos como o amor filial ou a caridade 
sao aspira~oes vagas para objetivos muito gerais. Tambem as regras penais sao notaveis 
por sua claridade e sua precisao, enquanto que as regras puramente morais tern geral
mente algo de flutuante. Sua natureza indecisa faz mesmo com que, freqiientemente, seja 
dificil dar-lhes uma formula fixa. Podemos dizer, de uma maneira muito geral, que se 
deve trabalhar, ter piedade do.outro, etc.; mas nao podemos fixar de que maneira nem em 
que medida. Por conseguinte, aqui ha lugar para varia~oes e nuan~as. Ao contrario, por
que os sentimentos que encamam as regras penais sao determinados, tern maior unifor
midade; como nao podem ser compreendidos de diferentes maneiras, sao em toda parte 
os mesmos. 

0 conjunto das cren~as e dos sentimentos comuns a media dos membros de uma 
mesma sociedade forma urn sistema determinado que tern sua vida propria; poderemos 
chama-lo: a consciencia coletiva ou comum. Sem duvida, ela nao tern por substrato urn 
orgao unico; e, por defini~ao, difusa em toda extensao da sociedade; mas nao deixa deter 
caracteres especificos que fazem dela uma realidade distinta. Com efeito, e independente 
das condi~oes particulares em que os individuos estao colocados; eles passam, ela per
manece. E a mesma no norte e no sul, nas grandes e pequenas cidades, nas diferentes 
profissoes. Da mesma forma, nao muda a cada gera~ao, mas, ao contrario, liga umas as 
outras as gera~oes sucessivas. Portanto, e completamente diversa das consciencias parti
culares, se bern que se realize somente entre individuos. Ela e o tipo psiquico da socieda
de, tipo que tern suas propriedades, suas condi~oes de existencia, seu modo de desenvol
vimento, tudo como os tipos individuais, embora de uma outra maneira. Com razao, 
pois, tern o direito de ser designada por uma palavra especial. Aquela que empregamos 
mais acima nao esta, e verdade, isenta de ambigiiidades. Como OS termos coletivo e so
cial sao freqiientemente tornados urn pelo outro, e-se induzido a crer que a consciencia 
coletiva e toda a consciencia social, isto e, estende-se tao longe quanto a vida psiquica da 
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sociedade, sendo que, sobretudo nas sociedades superiores, ela e s6 uma parte muito res
trita. As fun<;:oes judiciarias, governamentais, cientificas, industriais, em uma palavra, 
todas as fun<;:oes especiais sao de ordem psiquica, visto consistirem em sistemas de repre
senta<;:oes e de a<;:oes: entretanto, estao evidentemente fora da consciencia comum. Para 
evitar uma confusao 6 2 que foi cometida, o melhor seria talvez criar uma expressao tec
nica que designasse especialmente o conjunto das similitudes sociais. Todavia, como o 
emprego de uma palavra nova, quando nao e absolutamente necessaria, nao se apresenta 
livre de inconvenientes, manteremos a expressao mais habitual de consciencia coletiva 
ou comum, mas lembrando-nos sempre do sentido estrito no qual a empregamos. 

Podemos, pois, resumindo a analise que precede, dizer que urn ato e criminoso 
quando ofende os estados fortes e definidos da consciencia coletiva. 63 

A letra desta proposi<;:ao quase nao e contestada, mas se lhe atribui ordinariamente 
urn sentido muito diferente daquele que ela deve ter. E entendida como se exprimisse nao 
a propriedade essencial do crime, mas uma de suas repercuss6es. Sabe-se que ele fere 
sentimentos muito gerais e muito energicos; acredita-se, porem, que esta generalidade e 
esta energia provem da natureza criminosa do ato que, por conseguinte, permanece intei
ro para se definir. Nao se contesta que todo delito seja universalmente reprovado, mas 
admite-se que a reprova<;:ao, da qual ele e objeto, resulta de sua delituosidade. Todavia, 
fica-se em seguida muito embara<;:ado para dizer em que consiste esta delituosidade. 
Numa imoralidade particularmente grave? Eu o consinto; mas e responder a questao 
pela questao e colocar uma palavra no Iugar de outra; pois trata-se de saber precisa
mente o que e imoralidade e, sobretudo, esta imoralidade particular que a sociedade 
reprime por meio de penas organizadas e que constitui a criminalidade. Evidentemente 
ela nao pode vir senao de uma ou varias caracteristicas comuns a todas as variedades 
criminol6gicas; ora, a {mica que satisfaz esta condi<;:ao e a oposi<;:ao que existe entre o 
crime, qualquer que seja, e certos sentimentos coletivos. E, pois, esta oposi<;:ao que faz o 
crime, em vez de derivar dele. Em outros termos, nao e preciso dizer que urn ato fere a 
consciencia comum porque e criminoso, mas que e criminoso porque fere a consciencia 
comum. Nao o reprovamos porque e urn crime, mas e urn crime porque o reprovamos. 
Quanto a natureza intnnseca destes sentimentos, e impossfvel especifica-la; eles tern OS 

objetos mais diversos e nao se poderia dar uma forma {mica. Nao se pode dizer que eles 
se relacionam nem aos interesses vitais da sociedade nem a urn mfnimo de justi<;:a; todas 
estas defini<;:oes sao inadequadas. Mas, apenas porque urn sentimento, quaisquer que 
sejam sua origem e seu tim, encontra-se em todas as consciencias com urn certo grau de 
for<;:a e de precisao, todo ato que o fira e urn crime. A psicologia contemporanea retorna 
cada vez mais a ideia de Espinosa segundo a qual as coisas sao boas porque as amamos 
e nao que as amemos por serem boas. 0 primitivo e a tendencia, a inclina<;:ao; 0 prazer 
e a dor sao apenas fatos derivados. Acontece o mesmo na vida social. Urn ato e social
mente mau porque e repelido pela sociedade. Mas, dir-se-a, nao existem sentimentos 
coletivos que resultem do prazer ou da dor que a sociedade experimenta ao contato de 
seus objetos? Sem duvida, mas eles nao tern todos esta origem. Muitos, senao a maior 

62 A confusao nao e sem perigo. Assim, pergunta-se algumas vezes sea consciencia individual varia ou nao 
como a consciencia coletiva; tudo depende do sentido que se da a palavra. Se representa similitudes sociais, 
a rela~ao de varia~ao e inversa, nos o veremos; se designa toda a vida psiquica da sociedade, a rela~ao e dire
ta. Portanto, e preciso distinguir. (N. do A.) 
63 Nao entramos na questao de saber sea consciencia coletiva e uma consciencia como a do individuo. Por 

esta palavra designamos simplesmente o conjunto das similitudes sociais, sem prejulgar a categoria pela qual 
este sistema de fen6menos deve ser definido. (N. do A.) 
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parte, derivam de causas completamente diferentes. Tudo o que determina a atividade a 
tomar uma forma determinada pode originar habitos dos quais resultam tendencias que 
desde entao e preciso satisfazer. Alem do mais, sao estas ultimas tendencias que, sozi
nhas, sao verdadeiramente fundamentais. As outras sao formas especiais e melhor deter
minadas; pois, para encantar-se com tal ou tal objeto, e preciso que a sensibilidade cole
tiva ja esteja constituida de maneira a poder aprecia-lo. Se os sentimentos correspon
dentes sao abolidos, 0 ato mais funesto a sociedade podera ser nao apenas tolerado, mas 
honrado e proposto como exemplo. 0 prazer e incapaz de criar por si s6 uma inclina~ao; 
pode apenas liga-la aqueles que existem com tal ou tal tim particular, contanto que este 
esteja em rela~ao com sua natureza inicial. 

Entretanto, existem casos em que a explica~ao precedente nao parece explicar-se. 
Existem atos que sao mais severamente reprimidos do que fortemente reprovados pela 
opiniao. Assim, a coalizao dos funcionarios, a invasao das autoridades judiciarias pelas 
autoridades administrativas, das fun~oes religiosas pelas fun~oes civis, sao objeto de 
uma repressao que nao esta em propor~ao com a indigna~ao que elas suscitam nas 
consciencias. A subtra~ao de dinheiro publico deixa-nos muito indiferentes e entretanto 
e punida com castigos muito elevados. Acontece mesmo que o ato punido nao fira direta
mente nenhum sentimento coletivo; nao ha nada em nos que proteste contra 0 fato de 
pescar ou ca~ar em epocas proibidas ou de fazer passar viaturas muito pesadas sobre a 
via publica. Entretanto, nao ha nenhuma razao para separar completamente estes delitos 
dos outros; toda distin~ao radical 6 4 seria arbitraria, porque apresentam todos, em dife
rentes graus, o mesmo criterio extemo. Sem duvida, em nenhum destes exemplos a pena 
parece injusta; se nao e repugnada pela opiniao publica, esta, abandonada a si mesma, 
ou nao a reclamaria ou mostrar-se-ia menos exigente. E porque, em todos os casos deste 
genero, a delituosidade nao deriva, ou nao deriva inteiramente da vivacidade dos senti
mentos coletivos que sao ofendidos, mas tern uma outra causa. 

Com efeito, e certo que, uma vez instituido urn poder govemamental, ele tern por si 
mesmo muita for~a para ligar espontaneamente a certas regras de conduta uma san~ao 
penal. E capaz, por sua a~ao propria, de criar certos delitos ou de agravar o valor crimi
nologico de outros. Tambem, todos os atos que acabamos de citar apresentam a caracte
ristica comum de serem dirigidos contra algum dos orgaos diretores da vida social. 
Precisa-se, pois, admitir que existem dois generos de crimes dependentes de duas causas 
diferentes? Nao se poderia permanecer com uma tal hip6tese. Por mais numerosas que 
sejam suas variedades, o crime e em toda parte essencialmente o mesmo, porque deter
mina em toda parte o mesmo efeito, a saber, a pena, que, se pode ser mais ou menos 
intensa, nao muda de natureza por isso. Ora, urn mesmo fato nao pode ter duas causas, 
a menos que esta dualidade seja s6 aparente e que no fundo as causas sejam apenas uma. 
0 poder de rea~ao proprio ao Estado deve portanto ser da mesma natureza que o difuso 
na sociedade. 

E, com efeito, de onde ele viria? Da gravidade dos interesses que gere o Estado e 
que precisam ser protegidos de uma maneira toda particular? Mas sabemos que a unica 
lesao de interesses, mesmo grave, nao e suficiente para determinar a rea~ao penal; e pre
ciso ainda que seja sentida de uma certa maneira. De onde vern, alias, que o menor dano 
causado ao orgao govemamental seja punido, quando desordens muito mais terriveis em 

u E preciso apenas ver como M. Garofalo distingue o que ele chama os verdadeiros crimes dos outros, 
segundo uma aprecia~io pessoal que nio repousa sobre nenhum carater objetivo. (N. do A.) 
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outros 6rgaos sociais sao reparadas apenas civilmente? A menor infra~ao a policia rodo
viaria e castigada com uma multa; a viola~ao, mesn;1o repetida, dos contratos, a falta 
constante de probidade nas rela~es economicas obrigam s6 a repara~ao do prejuizo. 
Sem duvida, o aparelho de dir~ao desempenha urn papel eminente na vida social, mas 
existem outros cujo interesse nao deixa de ser vital e cujo funcionamento nao e entretanto 
assegurado desta maneira. Se o 'cerebra tern sua importancia, o estomago tambem e 
essencial, as doen~as de urn como as do outro sao amea~as a vida. Por que este privilegio 
atribuido ao que se chama as vezes de cerebra social? 

A dificuldade resolve-se facilmente se observamos que, em toda parte onde urn 
poder diretor se estabelece, sua primeira e principal fun~ao e fazer respeitar as cren~as, 
as tradi~oes, as praticas coletivas, isto e, defender a consciencia comum contra todos os 
inimigos internos e externos. Assim ele se torna seu sfmbolo, a expressao viva aos olhos 
de todos. Tambem a vida que esta nela comunica-se a ele, como as afinidades de ideias 
se comunicam as palavras que as representam, e eis ai como ele adquire uma caracte
ristica que o coloca fora de compara~ao. Ele nao e mais uma fun~ao social mais ou 
menos importante, e o tipo coletivo encarnado. Ele participa, pais, da autoridade que este 
ultimo exerce sabre as consciencias e e de Ia que lhe vern sua for~a. Uma vez que esta 
for~a se constituiu sem libertar-se da fonte da qual ela decorre e onde continua a se ali
mentar, ela torna-se entretanto urn fator autOnomo da vida social, capaz de produzir 
espontaneamente movimentos pr6prios que nenhuma impulsao externa determina, preci
samente por causa desta supremacia que ela conquistou. Como, por outro lado, ela e 
apenas uma deriva~ao da for~a que e imanente a consciencia comum, tern necessaria
mente as mesmas propriedades e reage da mesma maneira, mesmo quando esta ultima 
nao reage de maneira completamente umssona. Portanto, ela repele toda for~a antago
nica como faria a alma difusa da sociedade, mesmo que esta nao sinta este antagonismo 
ou nao o sinta tao vivamente, quer dizer, ela marca como crimes atos que a ferem sem 
entretanto ferir com 0 mesmo grau OS sentimentos coletivos. Mas e destes ultimos que ela 
recebe toda a energia que !he permite criar crimes e delitos. Alem de ela nao poder vir de 
outro Iugar e entretanto nao poder vir de nada, OS fatos seguintes, que serao amplamente 
desenvolvidos em toda a sequencia desta obra, confirmam esta explica~ao. A extensao da 
a~ao que o 6rgao governamental exerce sabre o numero e sobre a qualifica~ao dos atos 
criminosos depende da for~a que encerra. Esta por sua vez pode ser medida seja pela 
extensao da autoridade que ela exerce sobre os cidadaos, seja pelo grau da gravidade 
reconhecido nos crimes dirigidos contra ela. Ora, veremos que e nas sociedades inferio
res que esta autoridade e maior e esta gravidade mais elevada, e, por outro lado, e nestes 
mesmos tipos sociais que a consciencia coletiva tern mais potencia. 6 5 

:E, pais, sempre a esta ultima que e preciso retornar; e dela que, direta ou indireta
mente, decorre toda a criminalidade. 0 crime nao e apenas a lesao de interesses mesmo 
graves, e uma ofensa contra uma autoridade de alguma forma transcendente. Ora, experi
mentalmente, nao ha for~a moral superior ao individuo, salvo a for~a coletiva. 

Existe, alias, uma maneira de controlar o resultado a que chegamos. 0 que caracte
riza o crime e que ele determina a pena. Portanto, se nossa defini~ao do crime e exata, ela 
deve dar conta de todas as caracteristicas da pena. Vamos proceder a esta verifica~ao. 

Mas antes e preciso estabelecer quais sao estas caracteristicas. 

8 5 Alias, quando a multa e toda a pena, como ela e apenas uma repara~iio cujo montante e fixo, o ato esta 
nos limites do dir~ito penal e do direito restitutivo. (N. do A.) 
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II 

Em primeiro lugar, a pena consiste numa rea~ao passional. Esta caracteristica e 
tanto Qlais aparente quanto menos cultivadas sao as sociedades .. Coni efeito, os povos 
primitivos pun em por punir, fazem sofrer o culpado unicamente por faze-lo sofrer e sem 
esperar, para si mesmos, nenhuma vantagem do sofrimento que lhe imp()em. 0 que o 
prova e que nao procuram castigar nem justa nem utilmente, mas apenas castigar. E 
assim que castigam os animais que cometeram o ato reprovado 6 6 ou mesmo os seres ina
nimados que foram seu instrumento passivo. 6 7 Quando a pena e aplicada a pessoas, 
estende-se freqiientemente. bern alem do culpado e a tinge inocentes, sua mulher, seus 
filhos, seus vizinhos, etc. 68 E porque a paixao, que e a alma da pena, s6 para uma vez 
esgotada. Portanto, se, quando ela destruiu aquele que a suscitou o mais imediatamente, 
lhe restam for~as, estende-se mais longe de uma maneira completamente medinica. 
Mesmo quando e bastante moderada para prender-se s6 ao culpado, ela faz sentir sua 
presen~a pela tendencia que tern em ultrapassar em gravidade o ato contra o qual reage. 
E dai que provem os refinamentos de dor acrescentados ao ultimo suplicio. Ainda em 
Roma, o ladrao devia nao apenas devolver o objeto roubado, mas ainda pagar uma 
multa do dobro ou quadruplo do pre~o. Alias, a pena tao geral de taliao nao e uma satis
fa~ao concedida a paixao da vingan~a? 

Mas, hoje, diz-se, a pena mudou de natureza; nao e mais para vingar-se que a socie
dade castiga, e para defender-se. A dor que ela inflige e apenas urn instrumento met6dico 
de prot~ao. Ela pune, nao porque o castigo lhe ofere~a por ele mesmo alguma satisfa
~ao, mas a fim de que o temor da pena paralise as mas vontades. Nao e mais a c6lera 
mas a ·previsao refletida que determina a repressao. As observ~oes precedentes nao 
poderiam, pois, ser generalizadas: concerniriam so a forma primitiva da pena e nao 
poderiam ser estendidas a sua forma atual. 

Mas, para que se tenha o direito de distinguir tiio radicalmente estes dois tipos de 
penas, nao e bastante constatar que sao empregadas em vista de fins diferentes. A natu
reza de uma pratica nao muda necessariamente porque as inten~oes conscientes daqueles 
que a aplicam modificam-se. Ela podia, com efeito, desempenhar ja o mesmo papel que 
antes, mas sem que isto se percebesse. Neste caso, por que se transformaria apenas pelo 
fato de que se da conta de maneira melhor dos efeitos que ela produz? Ela se adapta as 
novas condi~oes de existencia que lhe sao assim feitas sem mudan~as essenciais. E o que 
ocorre com a pena. 

Com efeito, e urn erro acreditar que a vingan~a seja apenas uma inutil crueldade. E 
bern possivel que ela mesma consista numa rea~ao meciinica e sem fim, num movimento 
passional e ininteligente, numa necessidade irracional de destruir; mas, de fato, o que ela 
tende a destruir era para nos uma amea~a. Ela constitui, portanto, na realidade, urn ver
dadeiro ato de defesa, se bern que instintivo e irrefletido. Nos so nos vingamos daquilo 
que nos fez mal, e 0 que nos fez male sempre urn perigo. 0 instinto de vingan~a e em 
suma o instinto de conserva~ao exasperado pelo perigo. Assim, nao e preciso que a vin
gan~a tenha tido na hist6ria da humanidade o papel negativo e esteril que se lhe atribui. 
E uma arma defensiva que tern seu pre~o; unicamente, e uma arma grosseira. Como ela 
nao tern consciencia dos servi~os que presta automaticamente, nao pode regrar-se 
conseqiientemente; mas difunde-se urn pouco ao acaso, a merce das causas cegas que a 

6 6 Vide Ex 21, 28; Lev 20, 16. (N. do A.) 
6 7 Por exemplo, a faca que serviu para perpetrar o assassinato.- Ver Post, Baunsteinefiir eine allgemeine 

Rechtswissenschaft, I, pags. 230-231. (N. do A.) 
68 Ver Ex 20, 4 e 5; Dt 12, 12-13; Thonissen, Estudos de Hist6ria do Direito Criminal, I, pags. 170 e 178 
ss. (N. do A.) 
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impelem e sem que nada modere sua exalta~ao. Hoje, como conhecemos mais o fim a 
atingir, sabemos utilizar melhor os meios de que dispomos; protegemo-nos com mais me
todo e, por conseguinte, mais eficazmente. Mas, desde o principio, o resultado era obtido, 
se bern que de uma maneira mais imperfeita. Entre a pena de agora e a de antes nao exis
te, pois, urn abismo e, por conseguinte, nao era necessario que a primeira se tornasse 
outra coisa senao ela mesma para acomodar-se ao papel que desempenha em nossas 
sociedades civilizadas. Toda diferen~a vern do fato de ela produzir seus efeitos com mais 
consciencia do que faz. Ora, embora a consciencia individual ou social nao seja despro
vida de influencia sobre a realidade que ela ilumina, nao tern o poder de mudar sua natu
reza. A estrutura interna dos fenomenos permanece a mesma, sejam conscientes ou nao. 
Podemos, pois, esperar que os elementos essenciais da pena sejam os mesmos de antes. 

E com efeito a pena permaneceu, pelo menos em parte, uma obra de vingan~a. Diz
se que nao fazemos sofrer 0 culpado apenas por faze-lo sofrer; nao e menos verdadeiro 
que achamos justo que ele sofra. Talvez nao tenhamos raziio; mas nao e isto que esta em 
questao. Procuramos no momento definir a pena tal como e ou foi, nao como deve ser. 
Ora, a expressiio vindita publica, que retorna incessantemente nos tribunais, nao e uma 
expressao vii. Supondo que a pena possa realmente servir para proteger-nos no futuro, 
estimamos que deva ser, antes de tudo, uma expia9iio do passado. 0 que o prova sao as 
precau~oes minuciosas que tomamos para proporciona-la tao exatamente quanto possi
vel a gravidade do crime; elas seriam inexplicaveis se acreditassemos que o culpado deve 
sofrer porque fez o male na mesma medida. Com efeito, esta gradua~ao nao seria neces
saria se a pena fosse s6 urn meio de defesa. Sem duvida, haveria perigo para a sociedade 
se os atentados mais graves fossem assimilados a simples delitos; mas nao poderia haver 
seniio vantagem, na maior parte dos casos, se os segundos fossem assimilados aos pri
meiros. Contra urn inimigo, nao se saberia demais tomar precau~oes. Dir-se-a que OS 

autores dos menores delitos tern naturezas menos perversas e que, para neutralizar seus 
maus instintos, sao suficientes penas mais fracas? Mas, se suas inclina¢es sao menos 
viciosas, nao sao por isto menos intensas. Os ladroes estao tao fortemente inclinados ·ao 
roubo quanto os assassinos ao homicidio; a resistencia que oferecem os primeiros niio e 
inferior a dos segundos, e, por conseguinte, para triunfar, dever-se-ia recorrer aos mes
mos meios. Se, como se disse, se tratasse apenas de recalcar uma for~a nociva por uma 
for~a contraria, a intensidade da segunda deveria ser unicamente medida segundo a 
intensidade da primeira, sem que a qualidade desta entrasse em considera~ao. A escala 
penal deveria, pois, compreender apenas urn pequeno numero de graus; a pena deveria 
variar na medida em que o criminoso fosse mais ou menos endurecido, nao segundo a 
natureza do ato criminoso. Urn ladriio incorrigivel seria tratado como urn assassino 
incorrigivel. Ora, de fato, mesmo quando estivesse verificado que urn culpado. e definiti
vamente incuravel, sentir-nos-iamos ainda preocupados em nao aplicar-lhe urn castigo 
excessivo. E a prova de que permanecemos fieis ao principio de taliao, se bern que o 
entendamos em urn sentido mais elevado que antes. Nao medimos mais de uma maneira 
tao material e grosseira nem a extensiio da falta nem a do castigo; mas pensamos sempre 
que deve haver uma equa~iio entre estes dois termos, tenhamos ou nao proveito em esta
belecer esta balan~a. Portanto, a pena permaneceu para nos o que era para nossos pais. 
Ela e ainda urn ato de vingan~a porque e uma expia~ao. 0 que nos vingamos, o que o cri
minoso expia, e 0 ultraje feito a moral. 

Existe sobretudo uma pena em que este carater passional esta mais manifesto: e a 
vergonha que acompanha a maior parte das penas e que cresce com elas. Freqiiente
mente, ela nao serve para nada. Para que aviltar urn homem que nao deve mais viver na 
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sociedade de seus semelhantes e que provou abundantemente pela sua conduta que as 
ame~as mais terriveis nao eram suficientes para intimida-lo? Compreende-se o avilta
mento quando nao ha outra pena ou como complemento de uma pena material muito 
fraca; caso contrario, ela e ambigua. Pode-se mesmo dizer que a sociedade recorre aos 
castigos legais s6 quando os outros sao insuficientes; mas entao por que mante-los? Sao 
urn tipo de suplicio suplementar e sem finalidade, ou que nao pode ter outra causa senao 
a necessidade de compensar o mal pelo mal. Sao urn produto de sentimentos instintivos, 
irresistiveis, que freqiientemente se estendem a inocentes; e assim que 0 lugar do crime, 
os instrumentos que lhe serviram, os pais do culpado participam as vezes do opr6brio 
com o qual castigamos este ultimo. Ora, as causas que determinam esta repressao difusa 
sao tambem as da repressao organizada que acompanha a primeira. Alias, e suficiente 
ver nos tribunais como a pena funciona para reconhecer que seu motor e completamente 
passional; pois e as paixoes que se dirigem 0 magistrado que acusa e 0 advogado que 
defende. Este procura excitar a simpatia pelo culpado, aquele procura despertar os senti
mentos sociais que o ato criminoso feriu, sendo sob a influencia destas paixoes contra
rias que o juiz se pronuncia. 

Assim, a natureza da pena nao mudou essencialmente. Tudo o que se pode dizer e 
que a necessidade de vingan~a esta hoje mais bern dirigida do que antes. 0 espirito de 
previsao que se despertou nao deixa mais 0 campo tao livre a a~ao cega da paixao; ele 
a contem em certos limites, OpOe-se as violencias absurdas, as destrui~oes sem razao de 
ser. Mais esclarecida, difunde-se menos ao acaso; nao sea ve mais, mesmo para satisfa
zer-se, voltar-se contra inocentes. Mas ela ainda permanece a alma da penalidade. Pode
mos dizer, pois, que a pena consiste em uma rea~ao passional de intensidade 
graduada. 6 9 

Mas de onde emana esta rea~ao? Do individuo ou da sociedade? 
Todos sabem que e a sociedade que pune; mas poderia acontecer que nao fosse por 

sua conta. 0 que coloca fora de duvida 0 carater social da pena e que, uma vez pronun
ciada, pode ser sustada s6 pelo governo, em nome da sociedade. Se ela fosse uma satisfa
~ao concedida aos particulares, estes seriam sempre senhores de perdoa-la: nao se conce
be urn privilegio imposto e ao qual o beneficiario nao pode renunciar. Se e apenas a 
sociedade que disp6e a repressao, e porque esta atingida quando os individuos tambem 
0 sao, e e 0 atentado dirigido contra ela que e reprimido pela pena. 

Entretanto, podem-se citar casos em que a execu~ao da pena depende da vontade 
dos particulares. Em Roma, alguns delitos eram punidos com uma multa em beneficio da 
parte lesada, que podia renunciar a ela ou faze-la objeto de uma transa~ao: era o roubo 
nao manifesto, a rapina, a injuria, o dano causado injustamente. 7 0 Esses delitos, chama
dos privados (delicta privata), opunham-se aos crimes propriamente ditos cuja repressao 
era exigida em nome da cidade. Encontra-se a mesma distin~ao na Grecia e entre os 
hebreus. 71 Nos povos primitivos a pena parece ser algumas vezes algo ainda mais priva
do, como tende a prova-lo o uso da vendetta. Essas sociedades sao compostas de agrega-

89 E., alias, o que reconhecem aqueles mesmos que acham inintelig{vel a ideia de expia'<ao; pois sua conclu
sao e que, para ser posta em harmonia com a sua doutrina, a conceP'<ao tradicional da pena deveria ser total
mente transformada e reformada inteiramente. E porque repousa e sempre repousou sobre o principio que 
eles combatem (Vide Fouillee, Ciencia Social, pag. 307 ss.). (N. do A.) 
70 Rein, op. cit., pag. Ill. (N. do A.) 
7 1 Entre os judeus, o roubo, a viola'<ao de dep6sito, o abuso de confian'<a, os golpes eram tratados como 

delitos privados. (N. do A.) 
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dos elementares de natureza quase familiar que sao comodamente designados pelo nome 
de cltis. Assim que urn atentado e cometido por urn ou varios membros de urn cia contra 
urn outro, e este ultimo que pune a ofensa que sofreu. 7 2 0 que acresce ainda, pelo menos 
aparentemente, a importancia desses fatos do ponto de vista da doutrina e que freqiiente
mente se sustentou que a vendetta tinha sido primitivamente a 6nica forma da pena: esta 
teria, pois, consistido primeiramente em atos de vingan~a privada. Mas, entao, se a socie
dade esta hoje armada como direito de punir, isso pode ocorrer, ao que parece, apenas 
em virtude de urn tipo de delega~ao dos individuos. Ela nao e senao sua mandataria. Sao 
os interesses deles que ela gere em seu lugar, provavelmente porque os gere melhor, mas 
nao OS seus proprios. No principia, vingavam-se por si mesmos; agorae ela que OS vinga; 
mas, como o direito penal nao pode ter mudado de natureza em decorrencia dessas sim
ples transferencias, ele nao teria, pois, nada de propriamente social. Se a sociedade pare
ce ai desempenhar urn papel preponderante, e somente como substituta dos individuos. 

Mas, por mais difundida que seja essa teoria, e contrana aos fatos mais bern estabe
lecidos. Nao se pode citar uma unica sociedade em que a vendetta tenha sido a forma pri
mitiva da pena. Muito pelo contrario, e certo que o direito penal na origem era essencial
mente religioso. Esse e urn fato evidente para a India, para a Judeia, porque ai o direito 
que era praticado era tido como revelado. 7 3 No Egito, os dez livros de Hermes, que con
tinham o direito criminal com todas as outras leis relativas ao governo do Estado, eram 
chamados sacerdotais, e Elien afirma que em toda a antiguidade os padres egfpcios exer
ceram o poder judiciario. 7 4 Acontecia o mesmo na antiga Germania. 7 5 Na Grecia, a 
justi~a era considerada como uma emana~ao de Jupiter e o sentimento como uma vin
gan~a do deus. 7 6 Em Roma, as origens religiosas do direito penal sao tornadas manifes
tas por velhas tradi~oes, 7 7 por praticas arcaicas que subsistiram tardiamente e pela pro
pria terminologia juridica. 7 8 Ora, a religiao e uma coisa essencialmente social. Longe de 
perseguir apenas fins individuais, exerce sobre o individuo urn constrangimento perene. 
Ela o obriga a praticas que o pressionam, a sacrificios, pequenos ou grandes, que lhe 
custam. Ele deve tomar dos seus bens as oferendas que deve apresentar a divindade, deve 
tomar do tempo do seu trabalho OU de suas distra~oes OS momentos necessarios a reali
za~ao dos ritos; deve impor-se todo tipo de priva~ao que lhe e ordenado, renunciar 
mesmo a vida se OS deuses 0 ordenam. A vida religiosa e inteiramente feita de abnega~ao 
e de desinteresse. Portanto, se o direito criminal e primitivamente urn direito religioso, 
pode-se estar certo de que OS interesses aos quais ele serve sao sociais. Sao as ofensas a 
sociedade que os deuses vingam pela pena, e nao as dos particulares; ora, as ofensas con
tra os deuses sao ofensas contra a sociedade. 

Tambem nas sociedades inferiores os delitos mais numerosos sao os que lesam a 
coisa publica: delitos contra a religiao, contra os costumes, contra a autoridade, etc. 
Basta ver na Biblia, nas leis de Manou, nos monumentos que nos restam do velho direito 

72 Ver particularmente Morgan. Sociedade Antiga, Londres, 1870, pag. 56. (N. do A.) 
7 3 Na Judeia, os jufzes niio eram padres, mas todo juiz era o representante de Deus, o homem de Deus (Dt 
1, 17; tx 22, 28). Na India era o rei que julgava, mas essa fun~iio era vista como essencialmente religiosa 
(Manou, VIII, v. 303-311). (N. do A.) 
7 4 Thonissen, Estudos sabre a Hist6ria do Direito Criminal, I, pag. 107. (N. do A.) 
7 5 Zoepfl, Hist6ria do Direito Alemiio, pag. 909. (N. do A.) 
7 • "Foi o filho de Saturno", diz Hesiodo, "que deu aos homens a justi~a" (Os Trabalhos e os Dias, V, pags. 
279 e 280, ed. Didot).- "Quando os mortais se entregam as a~iies viciosas, Jupiter, a distimcia, lhes inflige 
urn pronto castigo." (Ibid. 266, cf. lliada, XVI, pag. 384 ss.) (N. do A.) 
7 7 Walter, op. cit., § 788. (N. do A.) 
78 Rein, op. cit., pags. 27-36. (N. do A.) 
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egfpcio, o Iugar relativamente pequeno dado as prescri~es protetoras dos individuos e, 
ao contrario, o desenvolvimento luxuriante da legisla~ao repressiva sobre as diferentes 
formas de sacrilegio, sobre a negligencia dos diversos deveres religiosos, das exigencias 
do cerimonial, etc. 7 9 Ao mesmo tempo, esses crimes sao punidos mais severamente. 
Entre os judeus, os atentados mais abominaveis sao os atentados contra a religiao. 80 

Entre os antigos germanos, apenas dois crimes eram punidos com a morte, segundo Taci
to: a trai~ao e a deseryao. 81 Segundo Confilcio e Meng Tseu, a impiedade e uma falta 
maior que o assassinato. 82 No Egito, o menor sacrilegio era punido com a morte. 83 Em 
Roma, no cume da escala da criminalidade encontra-se o crimen perduellionis (crime de 
lesa-majestade). 8 4 

Mas, entao, que sao essas penas privadas das quais davamos exemplos acima? Elas 
tern uma natureza mista e participam simultaneamente da san9iio repressiva e da san~iio 
restitutiva. Assim, o delito privado do direito romano representa urn tipo de interme
diario entre o crime propriamente dito e a lesao puramente civil. Ela tern tra~os de urn e 
de outro, flutuando nos confins dos dois dorninios. Ela e urn delito no sentido em que a 
san~ao fixada pela lei nao consiste simplesmente na restitui~ao sob condi~ao; o delin
qiiente nao e apenas obrigado a reparar 0 dano que causou, mas deve algo mais, uma 
expia~ao. Entretanto, ele nao e completamente urn delito, visto que, se e a sociedade que 
pronuncia a pena, nao e ela que a aplica. Esse e urn direito que ela confere a parte lesada, 
que disp()e dele livremente. 8 6 lgualmente, a vendetta e evidentemente urn castigo que a 
sociedade reconhece como legftimo, mas que deixa aos particulares o cuidado de infligi
lo. Esses fatos confirmam o que dissemos sobre a natureza da penalidade. Se esse tipo de 
san~ao intermediaria e, em parte, uma coisa privada, na mesma medida nao e uma pena 
0 carater penal e tanto menos pronunciado quanto mais apagado e 0 carater social, e 
inversamente. A vingan9a privada nao pode portanto ser o prot6tipo da pena; e, ao 
contrario, apenas uma pena imperfeita. Longe de os atentados contra as pessoas terem 
sido os primeiros a serem reprimidos, na origem estao apenas no limiar do direito penal. 
Elevaram-se na escala da criminalidade na medida em que a sociedade se inteirou deles 
completamente, e essa operayao, que nao descreveremos, nao se reduziu simplesmente a 
uma transferencia; ao contrario, a hist6ria dessa penalidade e uma sequencia continua de' 
invas3es da sociedade sabre individuos, ou antes, sobre os grupos elementares que ela 
contem em seu seio, e o resultado dessas invas3es e substituir cada vez mais o direito dos 
particulares pelo da sociedade. 8 8 

Mas as caracteristicas precedentes pertencem tanto a repressao difusa que segue as
a96es simplesmente imorais quanto a repressao legal. 0 que distingue esta ultima e, n6s; 
o dissemos, ser organizada; mas em que consiste essa organiza9ao? 

Quando se pensa no direito penal, tal qual funciona em nossas sociedades atuais., 
representa-se urn c6digo em que penas muito definidas estao ligadas a crimes igualmentc 

79 Vide Thonissen,passim. (N. do A.) 
80 Munck, Palestina, pag. 216. (N. do A.) 
8 1 Germania, XII. (N. do A.) 
82 Plath, Lei e Diretto na Velha China, 1865, pags. 69 e 70. (N. do A.) 
83 Thonissen, op. cit., I, pag. 145. (N. do A.) 
8 4 Walter, op. cit.,§ 803. (N. do A.) 
8 6 Entretanto, o que acentua o carater penal do deli to privado e que implicava infimia, verdadeira pena P' 
blica. (Vide Rein, op. cit., pag. 916, e Bouvy, Sobre a Injamia no Diretto Romano, Paris, 1884, pag. 35.)(1 
do A.) 
8 8 Em todo caso, e importante observar que a vendetta e algo eminentemente coletivo. Niio e o individ• 
que se vinga, mas seu clii; mais tarde e ao clii ou a familia que a restitui9iio e paga. (N. do A.) 
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definidos. 0 juiz dispc)e de uma certa flexibilidade para aplicar a cada caso particular 
essas disposicoes gerais; mas, em suas linhas essenciais, a pena esta predeterminada para 
cada categori~ de atos delituosos. Entretanto, essa organiza~ao engenhosa nao e consti
tutiva da pena, pois existem v{uias sociedades em que essa existe sem estar fixada previa
mente. Ha na Bfblia numerosas proibi~oes que sao tao imperativas quanto possfvel e que, 
entretanto, nao sao sancionadas por qualquer castigo expressamente formulado. 0 cara
ter penal nao e entretanto duvidoso; pois, Se OS textos se Calam sobre a pena, exprimem 
ao mesmo tempo pelo ato proibido urn tal horror que nao se pode suspeitar urn s6 ins
tante que tenha ficado impune. Ha, pois. toda razao para se acreditar que esse silencio da 
lei advem simplesmente do fato de a repressao nao estar determinada. E, com efeito, mui
tas narrativas do Pentateuco nos ensinam que havia atos cujo teor criminal era incontes
tado, e cuja penalidade era estabelecida s6 pelo juiz que a aplicava. A sociedade sabia 
perfeitamente que se encontrava em presen~a de urn crime; mas a san~ao penal que devia 
acompanha-lo nao estava ainda definida. 8 7 E mais, mesmo entre as penalidades enuncia
das pelo legislador, muitas ha que nao estao especificadas com precisao. Assim sabemos 
que havia diferentes modalidades de supllcios que nao eram postos no mesmo nfvel, e, no 
entanto, num grande numero de casos, os textos s6 falam da morte de maneira geral, sem 
dizer que especie de morte devia ser infligida. Segundo Sumner Maine, dava-se o mesmo 
na Roma primitiva; os crimina eram julgados diante da assembleia do povo, que fixava 
soberanamente a penalidade atraves de uma lei, ao mesmo tempo que estabelecia a reali
dade do fato incriminado. 88 De resto, mesmo ate o seculo XVI, o principia geral da 
penalidade "e que a aplica~ao dela se deixava ao arbftrio do juiz arbitrio et officio judi
cis . .. Somente, ao juiz nao e permitido inventar penas alem daquelas usuais". 89 Outro 
efeito desse poder do juiz era o de tornar inteiramente dependente de sua aprecia~ao ate 
a qualifica~ao do ato criminal, que, por conseguinte, era ela propria indeterminada. 9 0 

Nao e, pois, na regulamenta~ao da pena que consiste a organiza~ao distintiva desse 
genero de repressao. Nao e tampouco na institui~ao de urn processo criminal; OS fatos 
que acabamos de citar demonstram suficientemente que por muito tempo ela fez falta. A 
6nica organiza~ao que se encontra por toda parte em que ha pena propriamente dita se 
reduz, pois, ao estabelecimento de urn tribunal. De qualquer forma que seja composto, 
compreenda todo o povo ou somente uma elite, siga ou nao urn processo regular tanto na 
instru~ao do caso quanto na aplica~ao da pena, pela unica razao de que a infra~ao, em 
vez de ser julgada por cada urn, e submetida a aprecia~ao de urn corpo constitufdo, pela 
unica razao de que a rea~ao coletiva tern como intermediario urn 6rgao definido, ela 
cessa de ser difusa: e organizada. A organiza~ao podera ser mais completa, mas desde 
esse momenta ela existe. 

A pena consiste, pois, essencialmente numa rea~ao passional, de intensidade gra
dual, que a sociedade exerce por intermedio de urn corpo constitufdo sobre aquel~s dos 
seus membros que tenham violado certas regras de conduta. 

Ora, a defini~ao que demos do crime presta facilmente contas de todos esses carac
teres da pena. 

8 7 Urn homem havia sido encontrado recolhendo lenha no dia de sabbat: "Os que o encontraram conduzi
ram-no a Moises e a Aariio e a toda a assembleia, e puseram-no em prisiio,pois niio se havia ainda dec/arado 
o que se lhe deviafazer"(Num 15, 32-36).- Alhures, trata-se de urn homem que havia blasfemado contra 
o nome de Deus. Os presentes o prendem, mas niio sabem como deve ser tratado. Moises mesmo o ignora 
e vai consultar o Etemo (Lev 24, 12-16). (N. do A.) 
88 Direito Antigo, pag. 353. (N. do A.) 
89 Du Boys, Hist6ria do Direito Criminal dos Povos Modernos, VI, pag.ll. (N. do A.) 
90 Du Boys, ibid., pag. 14. (N. do A.) 
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III 

Todo estado forte da consciencia e uma fonte de vida; e urn fator essencial de nossa 
vitalidade geral. Por conseguinte, tudo o que tende a debilita-la nos diminui e nos depri
me; dai resulta uma impressao de desequilibrio e de mal-estar analoga a impressao que 
sentimos quando alguma fun<;ao importante se interrompe ou torna-se lenta. E, pois, 
inevitavel que reajamos energicamente contra a causa que nos amea<;a de urn tal 
amesquinhamento, que nos esforcemos por afasta-la, a fim de manter a integridade de 
nossa consciencia. 

No primeiro plano das causas que produzem este resultado e preciso colocar a 
representa<;ao de urn estado contrario. Uma representa<;ao nao e, com efeito, uma sim
ples imagem da realidade, uma sombra inerte projetada em nos pelas coisas; e uma for<;a 
que suscita em torno de si todo urn turbilhao de fenomenos organicos e psiquicos. Nao 
apenas a corrente nervosa que acompanha a idea<;ao se irradia nos centros corticais e em 
torno do ponto onde nasceu e passa de urn plexo ao outro, como tambem ressoa nos cen
tros motores onde ela determina movimentos, nos centros sensoriais onde desperta ima
gens, excita algumas vezes come<;os de ilusc3es e pode mesmo afetar ate as fun<;Oes 
vegetativas; 91 esta ressonancia e tanto mais consideravel quanto mais in ten sa e a propria 
representa<;ao, quanto mais desenvolvido e o elemento emocional. Assim, a represen
ta<;ao de urn sentimento contrario ao nosso age em nos no mesmo sentido e da mesma 
maneira que o sentimento do qual ela e o substituto; e como se ele mesmo tivesse pene
trado em nossa consciencia. Ela tern, com efeito, as mesmas afinidades, se bern que 
menos vivas; ela tende a despertar as mesmas ideias, os mesmos movimentos, as mesmas 
emo<;Oes. Ela op()e assim uma resistencia ao jogo de nosso sentimento pessoal e, por 
conseguinte, enfraquece-o, atraindo em uma dire<;ao contraria toda uma parte de nossa 
energia. E como se uma for<;a estranha se tivesse introduzido em nos de maneira a desar
ranjar o livre funcionamento de nossa vida psiquica. Eis por que uma convic<;ao oposta 
a nossa nao pode se manifestar em nossa presen<;a sem nos perturbar; e porque no 
mesmo instante ela penetra em nos e, estando em antagonismo com tudo o que ai encon
tra, determina verdadeiras desordens. Sem duvida, enquanto o conflito nao explode 
senao entre ideias abstratas, nao tern nada de muito doloroso, porque nao tern nada de 
muito profundo. A regiao destas ideias e simultaneamente a mais elevada e a mais super
ficial da consciencia e as mudan<;as que ai ocorrem, nao tendo grandes repercussc3es, nos 
afetam s6 fracamente. Mas, quando se trata de uma cren<;a que nose cara, nao permiti
mos e nao podemos permitir que nela se ponha impunemente a mao. Toda ofensa diri
gida contra ela suscita uma rea<;ao emocional, mais ou menos violenta, que se volta con
tra o ofensor. Nos nos arrebatamos, nos indignamos contra ele, lhe queremos mal e os 
sentimentos assim suscitados nao podem deixar de traduzir-se por atos; nos fugimos 
dele, o mantemos a distancia, o exilamos de nossa sociedade, etc. 

Sem duvida, nao pretendemos que toda convic<;ao forte seja necessariamente intole
rante; a observa<;ao Corrente e suficiente para demonstrar 0 contrario. Mas e que as cau
sas exteriores neutralizam entao aquelas das quais acabamos de analisar os efeitos. Por 
exemplo, pode haver entre os adversarios uma simpatia geral que contenha seu antago
n.ism.O e o atenue. Mas e preciso que esta simpatia seja mais forte que esse antagonismo, 
91 Vide Maudsley, Fisiologia do Esp(rito, trad. fr., pag. 270. (N. do A.) 
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pois de outra maneira ela nao lhe sobreviveria. Ou os dois partidos em questao renun
ciam a luta quando e averiguado que ela nao pode terminar e eles contentam-se em man
ter suas situa~oes respectivas, toleram-se mutuamente, nao podendo se destruir. A tole
nincia reciproca que as vezes acaba com as guerras de religiao e freqiientemente desta 
natureza. Em todos esses casos, se seu conflito de sentimentos nao engendra suas conse
qiiencias naturais, nao e porque ele nao as contem, e porque esta impedido de 
produzi-las. 

Alias, elas sao ao mesmo tempo uteis e necessarias. Alem de derivarem das causas 
que as produzem, elas contribuem para mante-las. Na realidade, todas essas emo~oes 
violentas constituem urn apelo a for~as suplementares que dao ao sentimento atacado a 
energia que lhe retira a contradi~ao. Algumas vezes se disse que a colera era inutil por
que era uma paixao destrutiva; mas isto e ve-la apenas por urn de seus aspectos. De fato, 
ela consiste numa superexcita~ao de for~as latentes e disponiveis que auxiliam nosso sen
timento pessoal a fazer face aos perigos dando-lhes for~a. No estado de paz, se podemos 
falar assim, este nao esta suficientemente armado para a luta; arriscar-se-ia, pois, a 
sucumbir se reservas passionais nao surgissem no momento certo; a c6lera e uma mobili
za~ao destas reservas. Pode mesmo acontecer que, o auxilio assim evocado ultrapas
sando as necessidades, a discussao tenha como efeito tornar mais firmes nossas convic
~oes, ao inves de abala-las. 

Sabe-se que grau de energia podem tomar uma cren~a ou urn sentimento apenas 
pelo fato de serem sentidos por uma mesma comunidade de homens relacionados uns aos 
outros; as causas desse fenomeno sao hoje bern conhecidas. Assim como estados de 
consciencia contrarios enfraquecem-se reciprocamente, estados de consciencia identicos, 
permutando-se, refor~am-se uns aos outros. Enquanto que os primeiros se subtraem, os 
segundos se adicionam. Se alguem exprime diante de nos uma ideia que ja era nossa, a 
representa~ao que fazemos dela acrescenta-se a nossa propria ideia, ai se superp()e, 
confunde-se com ela, comunica-lhe o que ela mesma tern de vitalidade; desta fusao sai 
uma ideia nova que absorve as precedentes, sendo mais viva que cada uma delas tomada 
isoladamente. Eis por que nas reunioes numerosas uma emo~ao pode adquirir uma tal 
violencia; pois a vivacidade com a qual ela se reproduz em cada consciencia ressoa em 
todas as outras. Nem mesmo e necessario que experimentemos por nos mesmos, apenas 
em virtude de nossa natureza individual, urn sentimento coletivo, para que ele tome em 
nos uma tal intensidade; pois o que nos lhe acrescentamos e, em suma, muito pouco. E 
suficiente que nao sejamos muito refratarios para que, penetrando do exterior com a 
for~a que traz de suas origens, ele se imponha a nos. Portanto, porque os sentimentos que 
o crime ofende sao, no seio de uma mesma sociedade, os mais universalmente coletivos 
que existam, porque eles sao estados particularmente fortes da consciencia comum, e 
impossivel que tolerem a contradi~ao. Sobretudo se esta contradi~ao nao e puramente 
te6rica, se ela se afirma nao apenas por palavras mas por atos, como e entao levada ao 
seu maximum, nao podemos deixar de resistir a ela com paixao. Uma simples restitui~ao 
da ordem perturbada nao poderia ser suficiente; precisamos de uma satisfa~ao mais vio
lenta. A for~a contra a qual o crime se chocou e muito intensa para reagir com modera
~ao. Alias, ela nao poderia faze-lo sem se enfraquecer, poise gra~as a intensidade da rea
~ao que volta a dominar-se e se mantem com o mesmo grau de energia. 

Pode-se explicar assim uma caracteristica dessa rea~ao que freqiientemente se assi
nalou como irracional. E certo que no fundo da no~ao de expia~ao ha a ideia de uma 
satisfa~ao concedida a alguma potencia real ou ideal, que nose superior. Quando recla
mamos a repressao ao crime, nao somos nos que queremos pessoalmente nos vingar, mas 
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algo de sagrado que sentimos mais ou menos confusamente fora e acima de n6s. Este 
algo, n6s o concebemos de maneiras diferentes segundo os tempos e os meios; as vezes 
e uma simples ideia, como a moral, o dever; mais freqiientemente, n6s o representamos 
sob a forma de urn ou varios seres concretos: os ancestrais, a divindade. Eis por que o 
direito penal nao apenas e essencialmente religioso na origem, mas ainda guarda sempre 
uma certa marca de religiosidade: e que os atos que ele castiga parecem ser atentados 
contra algo de transcedente, ser ou conceito. E por esta mesma razao que nos explicamos 
a n6s mesmos como eles parecem reclamar de n6s uma san~ao superior a simples repara
~ao com que nos contentamos na ordem dos interesses puramente humanos. 

Seguramente, esta representa~ao e ilus6ria; em urn sentido somas nos que nos vin
gamos, n6s que nos satisfazemos, porque e em n6s e apenas em n6s que estao os senti
mentos ofendidos. Mas esta ilusao e necessaria. Como, em decorrencia de sua origem 
coletiva, de sua universalidade, de sua permanencia na dura~ao, de sua intensidade 
intrinseca, estes sentimentos tern uma for~a excepcional, separaram-se radicalmente do 
resto de nossa consciencia cujos estados sao mais fracas. Eles nos dominam, tern por 
assim dizer algo de sobre-humano e, ao mesmo tempo, ligam-nos a objetos que estao fora 
de nossa vida temporal. Eles nos aparecem, pois, como eco de uma for~ a que nos e estra
nha e que, alem do mais, e superior aquela que somas. Precisamos assim projeta-la fora 
de n6s, relaciona-la a algum objeto exterior; sabemos hoje como se fazem estas aliena
~oes da personalidade. Esta miragem e de tal maneira inevitavel que, de uma forma ou 
de outra, se produzira enquanto houver urn sistema repressivo. Pois, para que fosse de 
outra maneira, seria preciso que houvesse em n6s apenas sentimentos coletivos de uma 
intensidade mediocre, e, neste caso, nao haveria mais pena. Diremos que o erro se dissi
para por si mesmo assim que os homens dele tiverem tornado consciencia? Mas sabemos 
que o sol e urn globo imenso e o vemos sempre como urn disco de algumas polegadas. 0 
entendimento pode ensinar-nos a interpretar nossas sensa~oes; ele nao pode muda-las. 
De resto, 0 erro e s6 parcial. Visto OS sentimentos serem coletivos, nao e a n6s que eles 
representam, mas a sociedade. Portanto, vingando-os, e a ela e nao a n6s que vingamos, 
e, por outro lado, ela e alga superior ao indivfduo. E, pais, inutil ater-se a este carater 
quase religioso da expia~ao para fazer dele urn tipo de superfeta~ao parasita. Ao contra
rio, e urn elemento integrante da pena. Sem duvida, ele exprime sua natureza de uma 
maneira apenas metaf6rica, mas a metafora nao esta isenta de verdade. 

Por outro lado, compreende-se que a rea~ao penal nao seja uniforme em todos os 
casas, vista nao serem as emo~oes que a determinam sempre as mesmas. Com efeito, sao 
mais ou menos vivas segundo a vivacidade do sentimento ferido e tambem segundo a 
gravidade da ofensa sofrida. Urn estado forte reage mais que urn estado fraco e dois esta
dos de mesma intensidade reagem desigualmente, segundo sao mais ou menos violenta
mente contraditos. Essas varia~oes produzem-se necessariamente, e alem do mais aju
dam, pois e born que o recurso de for~as esteja em rela~ao com a importancia do perigo. 
Muito fraco, ele seria insuficiente; muito forte, seria uma perda inutil. Visto que a gravi
dade do ato criminoso varia em fun~ao dos mesmos fatores, a proporcionalidade que se 
observa em todas as partes entre o crime e o castigo estabelece-se, pois, com uma espon
taneidade meciinica, sem que seja necessaria fazer computa~oes engenhosas para calcu
la-la. 0 que faz a gradua~ao dos crimes faz tambem a das penas; as duas escalas nao 
podem, por conseguinte, deixar de corresponder-se, e esta correspondencia, por ser 
necessaria, nao deixa de ser ao mesmo tempo uti!. 

Quanta ao carater social desta rea~ao, ele deriva da natureza social dos sentimentos 
ofendidos. Porque estes se encontram em todas as consciencias, a infra~ao cometida sus-
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cita em todos aqueles que foram sua testemunha ou que sabem de sua existencia uma 
mesma indigna~ao. Todos sao atingidos; por conseguinte, todos resistem ao ataque. A 
re~ao nao apenas e geral, mas coletiva, 0 que nao e a mesma coisa; ela nao se produz 
isoladamente em cada urn, mas com urn conjunto e uma unidade, alias variaveis segundo 
os casos. Com efeito, assim como os sentimentos contrarios se repelem, sentimentos 
semelhantes se atraem, e isto de maneira mais forte quanto .mais intensos eles sao. Como 
a contradi~ao e urn perigo que os exaspera, amplifica sua for~a atrativa. Jamais se expe
rimenta tanto a necessidade de rever os compatriotas do que quando se esta num pais 
estrangeiro; jamais o crente se sente tao fortemente levado em dir~ao de seus correligio
narios do que nas epocas de persegui~ao. Sem duvida, amamos todo tempo a companhia 
dos que pensam e sentem COmO nos; mas e com paixao e nao apenas com prazer que OS 
procuramos ao sair de discussaes em que nossas cren~as comuns foram vivamente 
combatidas. Portanto, o crime aproxima as consciencias honestas e as concentra. Basta 
ver 0 que se produz, sobretudo numa pequena cidade, quando urn escandalo moral e 
cometido. Para-se na rua, fazem-se visitas, promovem-se encontros nos lugares conve
nientes para falar do acontecimento e indigna-'se em comum. De todas essas impressaes 
similares que se trocam, de todas as c6leras que se exprimem, desprende-se uma c6lera 
6nica, mais ou menos determinada segundo o caso, que e a de todos sem ser a de nin
guem em particular. E ~ c6lera publica. 

Apenas ela, alias, pode servir para alguma coisa. Com efeito, os sentimentos que 
estao em jogo tiram toda a sua for~a do fato de serem comuns a todo mundo, sao energi
cos porque sao incontestes. 0 que faz 0 respeito particular do qual sao objeto e 0 fato de 
serem universalmente respeitados. Ora, o crime s6 e possivel se esse respeito nao e verda
deiramente universal; por conseguinte, implica que nao sao absolutamente coletivos e 
rompe esta unanimidade, fonte de sua autoridade. Portanto, se, quando ele se produz, as 
consciencias que ele fere nao se unissem para testemunhar umas as outras que elas per
manecem em comunhao, que este caso particular e uma anomalia, nao poderiam deixar 
de ser abaladas com o decorrer do tempo. E preciso que elas se reconfortem e se assegu
rem mutuamente que estao sempre em unissono; o 6nico meio para isso e que ajam em 
comum. Em uma palavra, porque foi a consciencia comum que foi atingida, tambem e 
preciso que seja ela que resista e, por conseguinte, que a resistencia seja coletiva. 

Resta dizer por que ela se organiza. 
Explicar-se-a esta ultima caracteristica se se observa que a repressao organizada 

nao se op(>e a repressao difusa, mas distingue-se dela apenas por diferen~a de graus: aqui 
a re~ao tern mais unidade. Ora, a intensidade maior e a natureza mais definida dos 
sentimentos que a pena vinga dao conta facilmente desta unifica~ao mais perfeita. Com 
efeito, se 0 estado negado e fraco ou se e apenas negado fracamente, ele pode determinar 
apenas uma concentra~ao fraca das consciencias ultrajadas; ao contrario, se e forte e se 
a ofensa e grave, todo 0 grupo atingido se estreita em face do perigo e se reune sobre si 
mesmo, por assim dizer. Nao nos contentamos mais em trocar impressaes quando temos 
ocasiao, em aproximar-nos aqui ou ali segundo os acasos ou a maior comodidade dos 
encontros, mas a emo~ao que se formou pouco a pouco leva violentamente uns em dire
~ao aos outros todos os que se assemelham e reune-os num mesmo Iugar. Esse estreita
mento material do agregado, tomando mais intima a penetra~ao mutua dos espiritos, 
torna tambem mais faceis todos os movimentos do conjunto; as rea~oes emocionais, das 
quais cada consciencia e o teatro, estao, pois, nas mais favoraveis condi~5es para,se uni
ficar. Entretanto, se fossem muito diversas, seja em qu;mtidade, seja em qualidade, seria 
impossivel uma fusao completa entre esses elementos parcialmente heterogeneos e 
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irredutiveis. Mas sabemos que os sentimentos que as determinam sao muito definidos e, 
por conseguinte, muito uniformes. Elas participam, pois, da mesma uniformidade que, 
por conseguinte, se perdem naturalmente umas nas outras, confu~dem-se em uma resul
tante (mica que lhes serve de substituto e que e exercida nao por cada urn isoladamente, 
mas pelo corpo social assim constituido. 

Muitos fatos tendem a provar que tal foi historicamente a genese da pena. Sabe-se, 
com efeito, que na origem era a assembleia do povo inteiro que fazia o papel de tribunaL 
Reportando-nos aos exemplos que citamos ha pouco, tornados ao Pentateuco, 9 2 veremos 
que as coisas se passam como acabamos de escreve-las. Assim que a noticia do crime se 
difunde, 0 povo se reune e, se bern que a pena nao esteja predeterminada, a rea~ao se faz 
com unidade. Em alguns casos era o proprio povo que executava coletivamente a sen
ten~a logo ap6s pronuncia-la. 93 Depois, ali onde a assembleia se encarnou na pessoa de 
urn chefe, este tornou-se total ou parcialmente o orgao da rea~ao penal e a organiza~ao 
se dirigia conforme as leis gerais de todo desenvolvimento organico. 

E, pois, a natureza dos sentimentos coletivos que presta contas da pena e, por 
conseguinte, do crime. Alem do mais, ve-se novamente que o poder de rea~ao de que dis
pc)em as fun~es governamentais, assim que 'surgiram, e apenas uma emana~ao do que 
esta difuso na sociedade, pois nasce dela. Urn e apenas o reflexo do outro, a extensao do 
primeiro varia como a do segundo. Acrescentemos, alias, que a institui~ao deste poder 
serve para manter a propria consciencia comum. Pois ela se enfraqueceria se o orgao que 
a representa nao participasse do respeito que ela inspira e da autoridade particular que 
ela exerce. Ora, ele nao pode participar disto sem que todos os atos que a ofendem sejam 
reprimidos e combatidos como aqueles que ofendem a consciencia coletiva, e isto mesmo 
quando ela nao esta diretamente afetada. 

IV 

Assim, a analise da pena confirmou nossa defini~ao do crime. Come~amos estabele
cendo indutivamente que este consistia essencialmente em urn ato contrario aos estados 
fortes e defmidos da consciencia comum; acabamos de ver que todas as caracteristicas 
da pena derivam, com efeito, desta natureza do crime. E porque as regras que ela san
ciona exprimem similitudes sociais mais essenciais. 

Ve-se assim que especie de solidariedade o direito penal simboliza. Com efeito, 
todos sabem que ha uma coesao social cuja causa esta numa certa conformidade de 
todas as consciencias particulares a urn tipo com urn que nao e outra coisa que 0 tipo psi
quico da sociedade. Nestas condi~es, com efeito, nao apenas todos os membros do 
grupo sao individualmente atraidos uns pelos outros porque se assemelham, mas estao 
tambem ligados a condi~ao de existencia deste grupo coletivo, isto e, a sociedade que for
mam por sua reuniao. Os cidadaos nao s6 se amam e se procuram de preferencia aos 
estrangeiros, mas amam sua patria1 querem-lhe como querem a si mesmos, almejam que 
dure e progrida, porque, sem ela, existe toda uma parte de sua vida psiquica cujo funcio
namento estaria entravado. lnversamente, a sociedade almeja que todos apresentem 
semelhan~as fundamentais, porque isto e uma condi~ao de sua coesao. Existem em nos 
duas consciencias: uma contem apenas estados que sao pessoais a cada urn de nose que 
nos caracterizam, enquanto que os estados que compreendem a outra sao comuns em 

92 Vide nota supra 87. (N. do A.) 
93 Vide Thonissen, Estudos, etc., I, pags. 30 e 232.- As testemunhas do crime desempenhavam as vezes 

1um papel preponderante na execu~iio. (N. do A.) 
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toda sociedade. 9 4 A primeira representa nossa personalidade individual e a constitui; a 
segunda representa o tipo coletivo, e, por conseguinte, a sociedade sem a qual ele nao 
existiria. Quando e urn dos elementos desta ultima que determina nossa conduta, nao e 
em vista de nosso interesse pessoal que agimos, mas perseguimos fins coletivos. Ora, se 
bern que distintas, essas duas consciencias sao ligadas uma a outra, porque em suma sao 
apenas uma, havendo para as duas urn mesmo substrata organico. Sao, pois, solidarias. 
Disto resulta uma solidariedade sui generis que, nascida das semelhanyas, liga direta
mente o individuo a sociedade; no proximo capitulo poderemos mostrar melhor por que 
temos tenyao de chama-la mecanica. Esta solidariedade nao consiste apenas num vinculo 
geral e indeterminado do individuo ao grupo, mas tambem torna harmonica o detalhe 
dos movimentos. Com efeito, como esses m6veis coletivos sao em toda parte os mesmos, 
em toda parte produzem os mesmos efeitos. Por conseguinte, cada vez que eles entram 
emjogo, as vontades movem-se espontaneamente e como conjunto no mesmo sentido. 

E esta solidariedade que exprime o direito repressivo, pelo menos no que ela tern de 
vital. Com efeito, OS atos que ele proibe e qualifica de crimes sao de dois tipos: ou mani
festam diretamente uma diferenya muito violenta entre o agente que os realiza e o tipo 
coletivo, ou ofendem o orgao da consciencia comum. Tanto num caso como no outro, a 
forya atingida pelo crime que 0 recalca e a mesma; ela e urn produto de similitudes 
sociais mais essenciais, tern por efeito manter a coesao social que resulta destas similitu
des. E esta forya que o direito penal protege contra todo enfraquecimento, exigindo 
simultaneamente de cada urn de nos urn rninimo de semelhanyas sem as quais o indivi
duo seria uma ameaya para a unidade do corpo social, e impondo-nos o respeito ao sim
bolo que exprime e resume essas semelhanyas ao mesmo tempo que as garante. 

Explica-se assim por que certos atos foram freqiientemente reputados como crimi
nosos e punidos como tais sem que, por si mesmos, fossem maleficos para a sociedade. 
Com efeito, assim como o tipo individual, o ti~o coletivo formou-se sob o imperio de 
causas muito diversas e mesmo de encontros fortuitos. Produto do desenvolvimento 
hist6rico, traz a marca das circunstancias de todo tipo pelas quais a sociedade passou em 
sua historia. Seria, pois, milagroso se tudo o que nele se encontra estivesse ajustado a 
algum fim uti!; mas nao podem ter-se introduzido ai elementos mais ou menos numero
sos que nao tenham nenhuma relayao com a utilidade social. Entre as inclinayoes, as 
tendencias que o individuo recebeu de seus ancestrais ou que formou para si no percurso, 
certamente muitas ou nao servem para nada ou custalll mais do que produzem. Sem du
vida, nao poderiam ser nocivas em sua maioria, pois, nestas condiy()es, o ser nao poderia 
viver; mas existem algumas que se man tern sem ser uteis, e mesmo aquelas cujos serviyos 
sao incontestaveis freqiientemente tern uma intensidade que nao e proporcional a sua uti
lidade, porque parcialmente ela lhes vern de outras causas. Acontece o mesmo com as 
paixoes coletivas. Todos OS atos que as ferem nao sao perigosos por si mesmos ou, pelo 
menos, nao sao tao perigosos como insinua a sua reprovayao. Entretanto, a reprovayao 
de que eles sao 0 objeto nao deixa de ter uma razao de ser; pois, qualquer que seja a ori
gem deste sentimento, uma vez que eles fazem parte do tipo coletivo, sobretudo se sao 
seus elementos essenciais, tudo o que contribui para abala-los abala simultaneamente a 
coesao social e compromete a sociedade. 0 seu nascimento nao foi necessariamente util; 
mas, uma vez que duraram, torna-se necessaria que persistam malgrado sua irracionali-

9 4 Para simplificar a exposi9ao, supomos que o individuo pertence apenas a uma sociedade. De fato faze
mos parte de varios grupos e existem em nos varias consciencias coletivas; mas esta complica<;ao nao muda 
nada em rela9ao ao que estamos prestes a estabelecer. (N. do A.) 
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dade. Eis por que, em geral, e born que OS atos que OS ofendem nao sejam tolerados. Sem 
duvida, raciocinando abstratamente pode-se facilmente demonstrar que nao ha razao 
para que uma sociedade se prive de comer tal ou tal carne por si mesma inofensiva. Mas, 
uma vez que o horror a este alimento se tornou parte integrante da consciencia comum, 
nao pode desaparecer sem que 0 elo social se afrouxe, e e isto que as consciencias sas 
obscuramente sen tern. 9 5 

Acontece o mesmo com a pena. Embora proceda de uma rea~ao completamente 
mecanica, de movimentos passionais e em grande parte irrefletidos, nao deixa de desem
penhar urn papel util. Este papel apenas nao esta ali onde se o ve ordinariamente. Ela nao 
serve, ou nao serve senao secundariamente para corrigir o culpado ou intimidar seus imi
tadores possfveis; sob este duplo ponto de vista, sua eficacia e justamente duvidosa e, em 
qualquer caso, mediocre. Sua verdadeira fun~ao e manter intata a coesao social man
tendo toda a vitalidade da consciencia comum. Negada tao categoricamente, esta neces
sariamente perderia sua energia se uma rea~ao emocional da comunidade nao viesse 
compensar esta perda, resultando disto urn afrouxamento da solidariedade social. E pre
ciso, pois, que ela se afirme com brilho no momenta em que e contradita, e o unico meio 
de afirmar-se e exprimir a aversao unanime, que 0 crime continua a inspirar, por urn ato 
autentico que apenas pode consistir em uma dor infligida ao agente. Assim, mesmo 
sendo urn produto necessaria das causas que a engendram, esta dor nao e uma crueldade 
gratuita. Ela e 0 signo que atesta que OS sentimentos coletivos sao sempre coletivos, que 
a comunhao dos esJ)iritos na mesma fe permanece inteira, e, atraves disto, ela repara o 
mal que o crime fez a sociedade. Eis por que se tern razao de dizer que o criminoso deve 
sofrer na propor~ao de seu crime, pois as teorias que recusam a pena todo carater expia
t6rio parecem a tantos espiritos teorias subversivas da ordem social. E que, com efeito, 
essas dotrinas apenas poderiam ser praticadas em uma sociedade na qual toda cons
ciencia comum estivesse quase abolida. Sem esta satisfa~ao necessaria, a chamada cons
ciencia moral nao poderia ser conservada. Poder-se-ia, pois, dizer, sem paradoxo, que o 
castigo esta destinado a agir sobretudo sobre as pessoas honestas; pois, porque serve 
para curar as feridas feitas nos sentimentos coletivos, s6 pode preencher este papel onde 
estes sentimentos existem na medida em que estao vivos. Sem duvida, prevenindo entre 
os espiritos ja abalados urn novo enfraquecimento da alma coletiva, ele pode impedir a 
multiplica~ao dos atentados; mas esse resultado, alias util, e apenas urn contragolpe 
particular. Numa palavra, para se fazer uma ideia da pena, e preciso reconciliar as duas 
teorias contrarias que foram dadas; aquela que ai ve uma expia~ao e aquela que faz da 
pena uma arma de defesa social. Com efeito, e certo que tern por fun~ao proteger a socie
dade, mas 0 faz por ser expiat6ria; por outro !ado, se deve ser expiat6ria, nao e porque, 
em conseqiiencia de nao sei que virtude mistica, a dor resgata a falta, mas porque s6 
pode produzir seu efeito socialmente u.til sob esta unica condi~ao. 9 6 

9 5 Isto niio quer dizer que seja preciso conservar uma regra penal porque num dado momento ela corres
pondeu a algum sentimento coletivo. Ela s6 tern raziio de ser se este ultimo ainda esta vivo e energico. Se ele 
desapareceu ou se enfraqueceu, nada mais viio e mesmo mais maldoso do que tentar mante-la artificialmente 
e pela for9a. Pode mesmo acontecer que seja preciso combater uma pratica que foi comum, mas niio o e mais 
e opi5e-se ao estabelecimento de praticas novas e necessarias. Nao entraremos, porem, nesta questiio de 
casuistica. (N. do A.) 
9 6 Dizendo que a pena, tal qual e, tern uma raziio de ser, niio dizemos que seja perfeita e nao possa ser 
melhorada. E evidente, ao contrario, que, sendo produzida em parte por causas completamente mecfmicas, 
apenas pode ser imperfeitamente ajustada ao seu papel. Trata-se somente de uma justifica9iio em geral. (N. 
do A.) 
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Resulta deste capitulo que existe uma solidariedade social que provem do fato de 
que urn certo numero de estados de conscH!ncia e comum a todos os membros de uma 
mesma sociedade. E a ela que o direito repressivo figura materialmente, pelo menos no 
que ela tern de essencial. A parte que ela tern na integrayao geral da sociedade depende 
evidentemente da maior ou menor extensao da vida social que a consciencia comum 
compreende e regulamenta. Quanto mais existem relayoes diversas em que esta ultima 
faz sentir a sua ayao, mais tambem ela cria elos que ligam o indivfduo ao grupo, mais a 
coesao social deriva completamente desta causa e traz a sua marca. Mas, por outro lado, 
0 proprio numero destas relay(}es e proporcional ao de regras repressivas; determinando 
qual frayao do aparelho juridico representa o direito penal, mediremos simultaneamente 
a importancia relativa desta solidariedade. E verdade que, procedendo desta maneira, 
nao levaremos em conta certos elementos da consciencia coletiva que, por causa de sua 
menor energia ou de sua indeterminayao, permanecem estranhos ao direito repressivo, 
mesmo contribuindo para assegurar a harmonia social; sao aqueles protegidos ·por penas 
simplesmente difusas. Mas acontece o mesmo com as outras partes do direito. Nao existe 
nenhuma que seja completada por costumes e, como nao ha razao para supor que a rela
yao entre o direito e os costumes seja diferente nestas diversas esferas, esta eliminayao 
nao oferece o risco de alterar os resultados de nos sa comparayao. 



cAPITULO III 

A solidariedade orglinica ou devida a divisao do trabalho 

I 

A propria natureza da san9ao restituitoria e suficiente para mostrar que a solidarie
dade social a qual corresponde esse direito e de uma especie completamente outra. 

0 que distingue esta san9ao e o fato de nao ser expiatoria, mas se reduz a uma sim
ples restitui9aO sob condi9aO. Urn sofrimento proporcional a seu malfeito nao e infligido 
aquele que violou 0 direito ou que 0 desconheceu: e simplesmente condenado a se subme
ter a ele. Se ja existem fatos consumados, o juiz os estabelece tais quais teriam sido. Ele 
diz o direito, nao diz penas. As perdas e ganhos nao tern urn carater penal; sao apenas 
urn meio de regredir ao passado para institui-lo tanto quanto possivel, sob sua forma nor
mal. M. Tarde acreditou, e verdade, reencontrar uma especie de penalidade civil na 
condena9ao as custas que estao sempre ao encargo da parte derrotada. 9 7 Mas, tomada 
neste sentido, a palavra tern somente urn valor metaforico. Para que existisse pena, seria 
preciso que houvesse pelo menos alguma propor9ao entre a puni9ao e a falta, e para isto 
seria necessario que o grau de gravidade dessa ultima fosse seriamente estabelecido. Ora, 
de fato, aquele que perde o processo paga as custas mesmo quando suas inten9oes te
nham sido puras, mesmo quando ele nao tenha sido culpado senao por ignora.ncia. As 
razoes desta regra parecem ser completamente diferentes: sendo dado que a justi9a nao 
e feita gratuitamente, parece eqiiitativo que suas injun9oes sejam suportadas por aquele 
que as ocasionou. E possivel, no entanto, que a perspectiva dessas despesas detenha o 
litigante temerario, mas isso nao basta para fazer delas uma pena. 0 receio da ruina, que 
segue de ordinario a pregui9a ou a negligencia, pode tornar o negociante ativo e aplica
do, e no entanto a ruina nao e, no sentido proprio da palavra, a san9ao penal de suas 
faltas. 

A omissao dessas regras nao e nem mesmo punida por uma pena difusa. 0 litigante 
que perdeu seu processo nao e aviltado, sua honra nao fica maculada. Podemos imaginar 
que estas regras sejam diferentes, sem que isso nos revolte. A ideia de que o homicidio 
possa ser tolerado nos indigna, mas aceitamos muito bern que o direito sucessorial seja 
modificado, e muitos chegam a conceber que possa ser suprimido. E ao menos uma ques
tao que nao recusamos discutir. Igualmente, admitimos sem problemas que o direito das 
servidoes e dos usufrutos seja organizado de outra maneira, que as obriga9oes do vende
dor e do comprador sejam determinadas de uma outra maneira, que as fun9oes adminis
trativas sejam distribuidas segundo outros principios. Como essas prescri9oes nao 
correspondem em nos a nenhum sentimento, e como geralmente nao conhecemos cientifi
camente suas razoes de ser, uma vez que esta ciencia nao foi feita, elas nao tern raizes 
entre a maioria de nos. Sem duvida ha exce9oes. Nao toleramos a ideia de que urn 

9 7 Tarde, Criminalidade Comparada, pag. 113, Paris, F. Alcan. (N. do A.) 
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compromisso contrario aos costumes ou obtido seja pela violencia seja pela fraude possa 
unir os contratantes. lgualmente, quando a opiniao publica se encontra diante de urn 
caso deste genero, mostra-se menos indiferente do que diziamos ainda ha pouco e agrava 
pela sua repreensao a san~ao legal. E que os diferentes dominios da vida moral nao estao 
radicalmente separados uns dos outros; ao contrario, sao continuos e em sequencia, ha 
entre eles regioes limitrofes onde caracteristicas diferentes se encontram simultanea
mente. Entretanto, a proposi~ao precedente permanece verdadeira na maior parte dos 
casos. E a prova de que as regras de san~ao restituit6ria ou nao fazem absolutamente 
parte da consciencia coletiva, ou dela sao estados frageis. 0 direito repressivo corres
ponde ao cora~ao, centro da consciencia comum; as regras puramente morais sao dele 
uma parte ja menos central; enfim, o direito restituit6rio nasce em regioes muito excen
tricas para se estender muito alem. Quanto mais se torna ele mesmo, tanto mais se 
distancia. 

Alias, essa caracteristica e manifestada pela maneira como funciona. Enquanto que 
o direito repressivo tende a permanecer difuso na sociedade, o direito restituit6rio cria 
6rgaos mais e mais especiais: tribunais consulares, conselhos prud'hommes, tribunais 
administrativos de todos OS tipos. Mesmo em sua parte mais geral, isto e, 0 direito civil, 
nao entra em exercicio senao gra~as a funcionarios particulares: magistrados, advoga
dos, etc., que se tornaram aptos para esse papel gra~as a uma cultura toda especial. 

Mas, ainda que essas regras estejam mais ou menos fora da consciencia coletiva, 
nao interessam somente aos particulares. Se assim fosse, o direito restituit6rio nao teria 
nada em comum com a solidariedade social, pois as rela~oes que ele regulamenta reuni
riam os individuos uns aos outros, sem liga-los a sociedade. Seriam simples aconteci
mentos da vida privada, como sao, por exemplo, as rela~oes de amizade. E preciso, 
porem, que a sociedade esteja ausente desta esfera da vida juridica. E verdade que geral
mente nao intervem por si mesma e por seu proprio movimento; e preciso que seja solici
tada pelos interessados. Mas, por ser provocada, sua interven~ao nao deixa de ser a 
engrenagem essencial no mecanismo, visto ser ela que a faz funcionar. E ela que dita o 
direito atraves do 6rgao de seus representantes. 

Sustentou-se, entretanto, que esse papel nao tinha nada de propriamente social, mas 
se reduzia ao de conciliador dos interesses privados; que, por conseguinte, todo particu
lar podia preenche-lo, e que, se a sociedade dele se encarregou, foi unicamente por razoes 
de comodidade. Mas nada e mais inexato que fazer da sociedade uma especie de terceiro 
arpitro entre as partes. Quando e levada a intervir' nao e para fazer acordo entre interes
ses individuais; nao procura qual pode ser a solu~ao mais vantajosa para os adversarios 
e nao lhes prop5e compromissos; mas aplica ao caso particular que lhe e submetido as 
regras gerais e tradicionais do direito. Ora, o direito e uma coisa primeiramente social, 
tern urn objeto completamente outro que o interesse dos litigantes. 0 juiz que examina 
uma demanda de div6rcio nao se preocupa em saber se esta separa~ao e verdadeiramente 
desejavel para os esposos, mas se as causas que sao invocadas entram em uma das cate
gorias previstas pela lei. 

Mas, para melhor apreciar a importancia da a~ao social, e preciso observa-la nao 
somente no momento em que se aplica a san~ao, em que e restabelecida a rela~ao inter
rompida, mas tambem quando esta e instituida. 

Com efeito, ela e necessaria, quer para fundar, quer para modificar numerosas rela
~oes juridicas que regem esse direito e que o consentimento dos interessados nao basta 
nem para criar nem para mudar. Tais sao particularmente as que concernem ao estado 
das pessoas. Embora o casamento seja urn contrato, os esposos nao podem nem estabele
ce-lo nem rescindi-lo a seu bel-prazer. Acontece o mesmo com todas as outras rela~oes 
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domesticas e, com mais forte razao, com todas aquelas que o direito administrativo regu
lamenta. E verdade que as obrigacoes propriamente contratuais podem ser feitas e desfei
tas apenas pelo acordo das vontades. Mas e necessario nao esquecer que, se o contrato 
tern o poder de ligar, e a sociedade que o comunica. Suponhamos que ela nao sancione 
as obriga¢es contraidas; estas se tornam simples promessas que tern apenas uma autori
dade moral. 98 Todo contrato sup6e que, atras das partes que se comprometem, esta a · 
sociedade prestes a intervir para fazer respeitar os compromissos que foram tornados; ela 
tambem comunica esta forca obrigat6ria s6 aos contratos que tern por si mesmos urn 
valor social, quer dizer, sao conformes as regras do direito. Nos veremos que as vezes 
sua intervencao e ainda mais positiva. Ela esta, pois, presente em todas as relacoes que 
o direito restituit6rio determina, mesmo naquelas que parecem as mais completamente 
privadas, e sua presenca, por nao ser sentida, pelo menos no estado normal, nao e por 
isto menos essencial. 9 9 

Uma vez que as regras para a sancao restituit6ria sao estranhas a consciencia 
comum, as rela¢es que elas determinam nao sao aquelas que atingem indistintamente a 
todos; isto e, elas se estabelecem imediatamente, nao entre 0 individuo e a sociedade, mas 
entre partes restritas e especiais da sociedade que as rela¢es ligam entre si. Mas, por 
outro lado, uma vez que esta nao esta ausente, e necessario que ela esteja nisto mais ou 
menos interessada, que sinta os contragolpes. Entao, segundo a vivacidade com que os 
sente, intervem mais ou menos de perto e mais ou menos ativamente, por intermedio de 
6rgaos especiais encarregados de representa-la. Estas relacoes sao, pois, muito diferentes 
daquelas que regulamentam o direito repressivo, pois estas ligam diretamente e sem . 
intermediario a consciencia particular a consciencia coletiva, quer dizer, 0 individuo a 
sociedade. 

Mas essas relacoes podem tomar duas formas muito diferentes: ora sao negativas e 
se reduzem a uma pura abstracao, ora sao positivas ou de cooperacao. As duas classes 
de regras que determinam umas e outras correspondem duas especies de solidariedade 
social que e necessario distinguir. 

II 

A relacao negativa que pode servir de tipo as outras e a que une a coisa a pessoa. 
As coisas, com efeito, faiem parte da sociedade assim como as pessoas, e nela 

desempenham urn papel especifico; tambem e necessano que suas rela¢es com o orga
nismo social sejam determinadas. Pode-se entao dizer que ha uma solidariedade das coi
sas cuja natureza e bastante especial para se traduzir exteriormente por conseqiiencias 
juridicas de urn carater muito particular. 

Os jurisconsultos, com efeito, distinguem duas especies de direitos: dao a uns o 
nome de reais, aos outros o de pessoais. 0 direito de propriedade, a hipoteca pertencem 
a primeira especie, 0 direito de credito a segunda. 0 que caracteriza OS direitos reais e 0 

fato de apenas eles darem origem a urn direito de preferencia e de continuidade. Neste 
caso, o direito que tenho sobre a coisa exclui qualquer outro que viria estabelecer-se ap6s 
o meu. Se, por exemplo, urn bern foi sucessivamente hipotecado a dois credores, a segun
da hipoteca nao pode em nada restringir os direitos da primeira. Por outro lado, se meu 
devedor vender a coisa sobre a qual tenho urn direito de hipoteca, este nao e lesado em 

98 E ainda esta autoridade moral provem dos costumes, quer dizer, da sociedade. (N. do A.) 
99 Devemos nos deter aqui a essas indica~es gerais, comuns a todas as formas do direito re~tituitbrio. (N. 
do A.) 
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nada, mas o terceiro comprador e obrigado ou a me pagar, ou a perder aquilo que adqui
riu. Ora, para que isto seja assim, e necessaria que o vinculo de direito una diretamente, 
e sem o intermedio de nenhuma outra pessoa, esta coisa determinada a minha personali
dade juridica. Esta situa<;ao privilegiada e, pois, a conseqiiencia da solidariedade propria 
as coisas. Ao contrario. quando o direito e pessoal. a pessoa que e obrigada perante mim 
pode, contraindo novas obriga<;oes, dar-me co-credores cujo direito e igual ao meu, e, 
embora eu tenha por garantia todos os bens de meu devedor, se ele os vender, deixam de 
ser minha garantia saindo de seu patrimonio. A razao disso e que nao ha uma rela<;ao 
especial entre esses bens e eu mas entre a pessoa de seu proprietario e minha propria 
pessoa. 100 

Ve-se em que consiste esta solidariedade real: liga diretamente as coisas as pessoas, 
mas nao as pessoas entre si. A rigor, pode-se exercer urn direito real acreditando-se sozi
nho no mundo, fazendo abstra<;ao dos outros homens. Por conseguinte, como e somente 
por intermectio de pessoas que as coisas sao integradas na sociedade, a solidariedade que 
resulta desta integra<;ao e completamente negativa. Ela nao faz com que as vontades se 
movam para fins comuns, mas apenas com que as coisas gravitem em ordem ao redor 
das vontades. Porque OS direitos reais sao assim delimitados, nao entram em conflito; 
tenta-se evitar as hostilidades, mas nao ha concurso ativo, nao ha consensus. Suponha-se 
urn tal acordo tao perfeito quanta possivel; a sociedade em que ele reina- se reina sozi
nho - parecera uma imensa constela<;ao onde cada astro se move em sua orbita sem 
perturbar os movimentos dos astros vizinhos. Uma tal solidariedade nao faz assim dos 
elementos que ela aproxima urn todo capaz de agir como urn conjunto; nao contribui em 
nada para a unidade do corpo social. 

Segundo o que precede, e facil determinar qual e a parte do direito restituitorio a 
qual corresponde esta solidariedade: eo conjunto dos direitos reais. Ora, da propria defi
ni<;ao que foi dada resulta que o direito de propriedade e seu tipo mais perfeito. De fato, 
a rela<;ao mais completa que possa existir entre uma coisa e uma pessoa e aquela que co
loca a primeira sob a inteira dependencia da segunda. Esta rela<;ao e muito complexa, os 
diversos elementos de que esta formada podem tornar-se 0 objeto de varios direitos reais 
secundarios, como o usufruto, os alugueis, a posse e a habita<;ao. Em suma, pode-se dizer 
que os direitos reais compreendem o direito de propriedade sob suas diversas formas 
(propriedade literaria, artistica, industrial, mobiliaria, imobiliaria) e suas diferentes 
modalidades, tais como as regulamenta o segundo livro de nosso Codigo Civil. Fora 
deste livro, nosso direito reconhece ainda quatro outros direitos reais, mas que sao ape
nas auxiliares e substitutos eventuais de direitos pessoais: a garantia, a anticrese, o privi
legio e a hipoteca (art. 2 071-2 203). Convem acrescentar a isto tudo o que e relativo ao 
direito sucessoral, ao direito de testar e, por conseguinte, a ausencia, visto que quando e 
declarada ela cria urn tipo de sucessao provis6ria. Com efeito, a heran<;a e uma coisa ou 
urn conjunto de coisas sobre as quais os herdeiros e os legatarios tern urn direito real, 
quer seja este adquirido ipso facto pelo obi to do proprietario, quer ele se abra ap6s urn 
ato judiciario, como acontece para·os herdeiros indiretos e legatarios particulares. Em 
todos estes casos, a rela<;ao juridica e diretamente estabelecida, nao entre duas pessoas, 
mas entre uma pessoa e uma coisa. Acontece o mesmo com a doa<;ao testamentaria que 
e apenas o exercicio do direito real que o proprietario tern sobre os seus bens, ou pelo 
menos sobre a por<;ao aqui disponivel. 

1 0 0 Algumas vezes ja se disse que as qualidades de pai, de filho, etc. eram o objeto de direitos reais (vide 
Ortolan, Institutos, I, pag. 660). Mas estas qualidades sao apenas simbolos abstratos de direitos diversos, uns 
reais (por exemplo, o direito do pai sobre a fortuna dos filhos menores), outros pessoais. (N. do A.) 
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Mas existem rela~oes entre pessoas que, por nao serem reais, sao todavia tao negati
vas quanto as precedentes e exprimem uma solidariedade da mesma natureza. 

Em primeiro Iugar estao as ocasionadas pelo exercicio do direito real propriamente 
dito . .E inevitavel que o funcionamento destas ultimas !eve, as vezes, as pr6prias pessoas 
de seus detentores a se defrontarem. Por exemplo, quando uma coisa vern acrescentar-se 
a outra, o proprietario daquela reputada como principal torna-se simultaneamente 
proprietario da segunda; ele apenas "deve pagar ao outro o valor da coisa que foi unida" 
(art. 566). Esta obriga~ao e evidentemente pessoal. lgualmente, todo proprietario de urn 
muro medio que quer aumenta-lo deve pagar ao co-proprietario a indeniza~ao da despesa 
(art. 658). Urn legatario particular e obrigado a dirigir-se ao legatario universal para 
obter a libera~ao da coisa legada, embora tenha urn direito sobre esta desde a morte do 
signatario do testamento (art. 1 014). Mas a solidariedade que estas rela~oes exprimem 
nao difere daquela que acabamos de falar: apenas se estabelecem para reparar ou preve
nir uma lesao. Se o detentor de cada direito real pudesse sempre exerce-lo sem jamais 
ultrapassar seus limites, cada urn permanecendo sozinho, nao haveria nenhum comercio 
juridico. Mas, de fato, acontece constantemente que estes diferentes direitos sao de tal 
forma emaranhados uns nos outros que nao se pode valorizar urn sem invadir aqueles 
que o limitam. Aqui, a coisa a qual tenho urn direito esta nas maos de urn outro; eo que 
acontece com os legados. Alias, nao posso desfrutar de meu direito sem prejudicar o de 
outro; eo caso de certas servidoes. As rela~oes sao, pois, necessarias para reparar o pre
juizo, se esta consumado, ou para impedi-lo; mas elas nada tern de positivo. Elas nao 
fazem convergir as pessoas que colocam em contato, nao sup()em nenhuma coopera~ao; 
mas restauram simplesmente ou mantem, nas condi~oes novas que se produziram, esta 
solidariedade negativa da qual as circunstancias vieram perturbar o funcionamento. 
Longe de unir, elas surgem apenas para separar melhor o que se uniu pela for~a das coi
sas, para restabelecer os limites que foram violados e recolocar cada urn em sua esfera 
propria. Sao tao identicas as rela~oes da coisa com a pessoa, que OS redatores do C6digo 
nao lhes deram nenhum Iugar a parte, mas trataram-nas ao mesmo tempo que OS direitos 
reais. 

Enfim, as obriga~oes que nascem do delito e do quase delito tern exatamente o 
mesmo carater. 101 Com efeito, obrigam cada urn a reparar o dano que causou com sua 
falta aos interesses legitimos de outro. Elas sao pois pessoais; mas a solidariedade a qual 
correspondem e evidentemente toda negativa, visto consistir nao em servir, mas em nao 
prejudicar. 0 elo do qual elas sancionam a ruptura e completamente exterior. Toda a 
diferen~a que existe entre estas rela~oes e as precedentes e que, num caso, a ruptura pro
vern de uma falta e, no outro, de circunstancias determinadas e previstas pela lei. Mas a 
ordem perturbada e a mesma; resulta, nao de uma convergencia, mas de uma absten
~ao. 1 02 Alias, os direitos cuja lesao da origem a estas obriga~oes sao reais; pois sou 
proprietario de meu corpo, de minha saude, de minha honra, de minha reputa~ao, ao 
mesmo titulo e da mesma maneira que coisas materiais a mim submetidas. 

Em resumo, as regras referentes aos direitos reais e as rela~oes pessoais que se esta
belecem por ocasiao desses direitos formam urn sistema definido que tern por fun~ao nao 
a de ligar entre si partes diferentes da sociedade mas, ao contrario, coloca-las exteriores 

101 Art. 1382·86 do C6digo Civil.- Poder-se·iam acrcscentar os artigos sobre a repeti~iio irrciular. (N. 
do A.) 
102 0 contratante que niio cumpre seus compromissos tambem deve indenizar a outra parte. Mas. neste 
caso, as perdas e danos servem de san~iio a urn elo positivo. Niio e por ter prejudicado que o violador do 
contrato paga, mas por niio ter efetuado a presta9iio prometida. (N. do A.) 
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umas as outras, marcar nitidamente as barreiras que as separam. Elas nao correspon
dem, pais, a urn elo social positivo; a propria expressao de solidariedade negativa da 
qual nos servimos nao e perfeitamente exata. Nao e uma solidariedade verdadeira, tendo 
uma existencia propria e uma natureza especial, mas antes o lado negativo de toda espe
cie de solidariedade. A primeira condi~ao para que urn todo seja coerente e que as partes 
que o comp()em nao se choquem em movimentos discordantes. Mas esse acordo extemo 
nao faz a coesao, ao contrario, a sup()e. A solidariedade negativa apenas e possivel onde 
existe uma outra, de natureza positiva, da qual e simultaneamente a resultante e a 
condi~ao. 

Com efeito, o direito dos individuos, tanto sabre si mesmos como sabre as coisas, 
s6 pode ser determinado gra~as a compromissos e a concess6es mutuas; pais tudo que e 
concedido a uns e necessariamente abandonado pelos outros. Foi dito algumas vezes que 
se podia deduzir a extensao normal do desenvolvimento do individuo seja do conceito de 
personalidade humana (Kant), seja da no~ao de organismo individual (Spencer). Isso e 
possivel, embora o rigor desses raciocinios seja muito contestavel. Em todo caso, e certo 
que, na realidade hist6rica, nao foi sabre essas considera~oes abstratas que a ordem 
moral se fundou. De fato, para que o homem tenha reconhecido direitos a outrem, nao 
apenas na logica mas na pratica da vida, foi preciso que consentisse em limitar os seus 
e, por conseguinte, esta limita~ao mutua s6 p<)de ser feita num espirito de entendimento 
e de conc6rdia. Ora, supondo-se uma multidao de individuos sem la~os previos entre si, 
que razao poderia leva-los a esses sacrificios reciprocos? A necessidade de viver em paz? 
Mas a paz por si mesma nao e mais desejavel que a guerra. Esta tern seus pesos e suas 
vantagens. Nao houve povos, nao ha em todos OS tempos individuos dos quais ela e a 
paixao? Os instintos a que ela responde nao sao menos fortes do que aqueles que a paz 
satisfaz. Sem duvida, a fadiga pode durante algum tempo p<)r fim as hostilidades. mas 
essa simples tregua nao pode ser mais duravel do que a lassidao temporaria que a deter
mina. Com mais razao acontece o mesmo com os desfechos devidos apenas ao triunfo da 
for~a. Sao tao provis6rios e precarios quanta OS tratados que p()em fim as guerras inter
nacionais. Os homens apenas precisam da paz na medida em que ja estao unidos por 
algum elo de sociabilidade. Neste caso, os sentimentos que os inclinam uns para os ou
tros moderam naturalmente as exalta~oes do egoismo, e, por outro lado, a sociedade que 
os envolve, podendo viver apenas sob a condi~ao de nao ser a cada instante sacudida por 
conflitos, pesa com toda a for~a sabre eles para obriga-los a fazer as concess6es necessa
rias. E verdade que se veem algumas vezes sociedades independentes entenderem-se para 
determinar a extensao dos seus direitos respectivos sabre as coisas, isto e, sabre seus 
territorios. Mas a extrema instabilidade dessas rela~es e a melhor prova de que a solida
riedade negativa nao e por si s6 suficiente. Hoje, se entre OS povos cultivados ela parece 
ter mais for~a, se esta parte do direito intemacional que regula aquila que se poderia cha
mar de direitos reais das sociedades europeias tern talvez mais autoridade do que antes, 
e porque as diferentes na~oes da Europa tambem sao muito menos independentes umas 
das outras; e porque, em certos aspectos, todas fazem parte de uma mesma sociedade, 
ainda incoerente, e verdade, mas que toma cada vez mais consciencia de si. 0 que se 
chama de equilibria europeu e urn come~o da organiza~ao dessa sociedade. 

E costume distinguir com cuidado a justi~a da caridade, isto e, o simples respeito 
dos direitos de outrem, de todo ato que ultrapasse esta virtude puramente negativa. 
Veem-se estes dais tipos de pratica como duas camadas independentes da moral: a justi
~a por si so formaria suas bases fundamentais; a caridade seria seu coroamento. A dis
tin~ao e tao radical que, segundo os partidarios de uma certa moral, apenas a justi~a 
seria necessaria para o born funcionamento da vida social; o desinteresse seria apenas 
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uma virtude privada que e born para 0 particular perseguir, mas que a sociedade pode 
muito bern dispensar. Muitos veem com inquietude a sua interven9ao na vida publica. 
Ve-se, pelo que precede, como essa concep9ao concorda pouco com os fatos. Na realida
de, para que os homens reconhe9am e garantam mutuamente seus direitos, e preciso 
primeiramente que se amem, que, por uma razao qualquer, se apeguem uns aos outros e 
a uma mesma sociedade da qual fa9am parte. A justi9a plena de caridade, ou, para reto
mar nossas express5es, a solidariedade negativa e uma emana9ao de uma outra solidarie
dade de natureza positiva: e a repercussao, na esfera dos direitos reais, de sentimentos 
sociais que vern de uma outra fonte. Ela nao tern, pois, nada de especffico, mas e o 
acompanhamento necessario de toda especie de solidariedade. Encontra-se necessaria
mente em toda parte onde os homens vivem uma vida comum, resulte esta da divisao do 
trabalho social ou da atra9ao do semelhante pelo semelhante. 

III 

Se do direito restituit6rio separamos as regras que foram mencionadas, o que per
manece constitui um sistema nao menos definido, que compreende o direito domestico, o 
direito contratual, o direito comercial, o direito de processos, o direito administrativo e 
constitucional. As rela9oes que aqui sao reguladas sao de natureza totalmente diferente 
das precedentes; exprimem urn concurso positivo, uma coopera9ao que deriva essencial
mente da divisao do trabalho. 

As questoes que o direito domestico resolve podem ser reduzidas aos dois tipos 
seguintes: 

1.0 Quem e o encarregado das diferentes fun9oes domesticas? Quem e esposo, pai, 
filho legitimo, tutor, etc.? 

2.0 Quale o tipo normal dessas fun9oes e das suas rela9oes? 
E a primeira dessas questoes que respondem as dispoSi\!Oes que determinam as qua

lidades e as condi9oes referidas para contratar casamento, as formalidades necessarias 
para que o casamento seja valido, as condi~es da filia9ao legitima, natural, adotiva, a 
maneira pela qual o tutor deve ser escolhido, etc. 

Ao contrario, a segunda questao e resolvida pelos capitulos sobre os direitos e os 
deveres respectivos dos esposos, sobre o estado de suas rela9oes em caso de div6rcio, 
anula9ao de casamento, separa9ao de corpos e hens, sobre o poder patemo, sobre os efei
tos da ado9ao, sobre a administra9ao do tutor e suas rela9oes com o pupilo, sobre o 
papel do conselho de familia frente ao primeiro e ao segundo, sobre o papel dos pais nos 
casos de interdi9ao e de conselho judiciario. 

Portanto, esta parte do direito civil tern por objetivo determinar a maneira pela qual 
se distribuem as diferentes fun9oes familiares e o que devem ser em suas rela9oes mu
tuas; e dizer que ele exprime a solidariedade particular que une entre si os membros da 
familia em decorrencia da divisao do trabalho domestico. :E verdade que nao se esta 
habituado a enfocar a familia sob este aspecto; acredita-se freqiientemente que o que faz 
a sua coesao e exclusivamente a comunidade dos sentimentos e das cren9as. Com efeito, 
existem tantas coisas comuns entre os membros do grupo familiar que o carater especial 
das tarefas atribuidas a cada urn deles escapa-nos freqiientemente; por causa disto dizia 
A. Comte: a uniao domestica exclui "todo pensamento de coopera9ao direta e continua 
para uma meta qualquer". 103 Mas a organiza9ao juridica da familia, da quallembramos 
sumariamente as linhas essenciais, demonstra a realidade dessas diferen9as funcionais e 
sua importancia. A hist6ria da familia, a partir de sua origem, e apenas urn movimento 

103 Curso de Filosofia Positiva, IV, pag. 419. (N. do A.) 
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ininterrupto de dissociac;:ao no decorrer do qual estas diversas func;:oes, primeiramente 
indivisas e confundidas umas nas outras, separaram-se pouco a pouco, constituiram-se a 
parte, repartidas entre os diferentes parentes segundo seu sexo, idade, relac;:oes de depen
dencia, de maneira a fazer de cada urn deles urn funcionario especial da sociedade 
domestica. Longe de ser apenas urn fenomeno acess6rio e secundario, esta divisao do tra
balho familiar domina, ao contrario, todo o desenvolvimento da familia. 

A relac;:ao da divisao do trabalho com o direito contratual nao e menos acusada. 
Com efeito, o contrato e, por excelencia, a expressao juridica da cooperac;:ao. Exis

tem, e verdade, os contratos ditos de beneficencia, aos quais apenas uma das partes esta 
vinculada. Se dou a outrem algo sem condic;:oes, se me obrigo gratuitamente a urn depO
sito ou a urn mandato, resultam para mim obrigac;:oes precisas e determinadas. Entre
tanto, nao existe concorrencia propriamente dita entre OS contratantes, visto nao haver 
obrigac;:oes senao de urn lado. Todavia, a cooperac;:ao nao esta ausente do fenomeno, e 
apenas gratuita ou unilateral. 0 que e, por exemplo, a doac;:ao, senao uma permuta sem 
obrigac;:oes reciprocas? Esses tipos de contratos sao portanto apenas uma variedade dos 
contratos verdadeiramente cooperativos. 

Alias, sao muito raros; poise apenas excepcionalmente que OS atos de benfeitoria se 
incluem na regulamentac;:ao legal. Quanto aos outros contratos, que sao a imensa maio
ria, as obrigac;:oes as quais eles dao origem sao correlativas, ou de obrigac;:Oes reciprocas, 
ou de prestac;:oes ja efetuadas. 0 compromisso de uma parte resulta ou do compromisso 
assumido pela outra ou de urn servic;:o ja prestado por esta ultima. Ora, esta reciproci
dade apenas e possivel onde ha cooperac;:ao e esta, por sua vez, depende da divisao do 
trabalho. Com efeito, cooperar e dividir uma tarefa comum. Se esta e dividida em tarefas 
qualitativamente similares, embora indispensaveis umas as outras, ha divisao do traba
lho simples ou do primeiro grau. Se elas sao de natureza diferente, ha divisao do trabalho 
composta, especializac;:ao propriamente dita. 

Esta ultima forma de cooperac;:ao e, alias, aquela que sobretudo se exprime mais 
geralmente no contrato. 0 (mico que tern uma outra significac;:ao e o contrato de socie
dade e, talvez, tambem o contrato de casamento enquanto determina a parte contributiva 
dos esposos a expensas do casal. Para que isto seja assim, e preciso ainda que o contrato 
de sociedade coloque todos os associados no mesmo nivel, que suas contribuic;:oes sejam 
identicas, que suas func;:oes sejam as mesmas, e este e urn caso que jamais surge exata
mente nas relac;:oes matrimoniais, em decorrencia da divisao do trabalho conjugal. Frente 
a estas especies raras, que se coloque a multiplicidade dos contratos que tern por objetivo 
ajustar umas as outras func;:oes especiais e diferentes: contratos entre comprador e vende
dor, contratos de troca, contratos entre empresarios e operario~, entre o locatario da 
coisa e o locador, entre o que empresta eo que toma emprestado, entre o depositario e 
o depositante, entre o hoteleiro e o viajante, entre o mandatario e o mandante, entre o 
credor e a cauc;:ao do devedor, etc. De uma maneira geral, o contrato e o ~>imbolo da 
troca; a,ssim, M. Spencer p6de qualificar, nao sem justeza, de contrato fisiol6gico a troca 
de materiais que se faz a cada instante entre os diferentes 6rgaos do corpo vivo. 1 0 4 Ora, 
e claro que a troca sup(ie sempre alguma divisao do trabalho mais ou menos desenvol
vida. E verdade que os contratos que acabamos de citar tern ainda urn carater urn pouco 
geral. Mas nao se pode esquecer que o direito figura apenas os contornos gerais, as gran
des linhas das relac;:oes sociais, aquelas que se encontram identicamente nas diferentes 
esferas da vida coletiva. Igualmente, cada urn desses tipos de contratos sup(ie uma varie
dade de outros mais particulares, dos quais e como que o selo comum e simultaneamente 

10 4 Bases da Moral Evolucionista, pag. 124, Paris. (N. do A.) 
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o regulador, mas onde as rela<yoes se estabelecem entre fun<yoes mais especiais. Portanto, 
malgrado a simplicidade relativa desse esquema, seria suficiente para manifestar a extre
ma complexidade dos fatos que resume. 

Alias, esta especializa<yao das fun<yoes aparece mais imediatamente no C6digo de 
Comercio que regulamenta sobretudo os contratos especiais de comercio: contratos entre 
o comissionario eo comitente, entre o almocreve eo expedidor, entre o portador da letra 
de troca e o sacador, entre o proprietario do navio e seus credores, entre o primeiro eo 
segundo capitao e 0 pessoal das maquinas, entre 0 fretado e 0 fretador, entre 0 que 
empresta e o que toma emprestado, entre o segurador eo segurado. Portanto, ainda aqui 
ha uma grande distancia entre a generalidade relativa das prescri<yoes juridicas e a diver
sidade das fun<yoes particulares das quais elas regulam as rela<;:oes, como o prova o Iugar 
importante dado ao direito consuetudinario no direito comercial. 

Quando o C6digo de Comercio nao regulamenta contratos propriamente ditos, 
determina o que devem ser certas fun<;:oes especiais, como a do agente de troca. do corre
tor, do capitao, do juiz comissario em caso de falencia, a fim de assegurar a solidarie
dade de todas as partes do aparelho comercial. 

0 direito processual- trate-se de processo criminal, civil ou comercial - desem
penha o mesmo papel no aparelho judiciario. As san<;:oes das regras juridicas de toda 
especie s6 podem ser aplicadas pelo concurso de urn certo numero de fun¢es, fun<;:oes de 
magistrados, de defensores, de advogados, de jurados, de promotores e advogados de 
defesa, etc.; o processo fixa a maneira pela qual devem entrar em cena e em rela<;:oes. Ele 
diz o que devem ser e qual a parte de cada uma na vida geral do 6rgao. 

Parece-nos que, em urn a classifica<;:ao racional das regras juridicas, o direito proces
sual deveria ser considerado como uma variedade do direito administrativo: nao vemos 
qual diferen<;:a radical separa a administra<;:ao da justi<;:a do restante da administra<yao. 0 
que quer que seja desta visao, o direito administrativo propriamente dito regulamenta as 
fun<yoes mal definidas que sao chamadas administrativas, 1 0 5 assim como o precedente o 
fez para as fun<yoes judiciarias. Ele determina seu tipo normal e suas rela<;:oes, seja umas 
com as outras, seja com as fun<yoes difusas da sociedade; seria preciso apenas separar 
dele urn certo numero de regras que geralmente sao classificadas sob esta rubrica. embo
ra tenham urn carater penal. 1 0 6 Enfim, o direito constitucional faz a mesma coisa para 
as fun<yoes governamentais. 

Espantar-se-a talvez em ver reunidos numa mesma classe o direito administrativo e 
politico e o que e ordinariamente chamado de direito privado. Mas este relacionamento 
se imp6e quando se toma por base da classifica<yao a natureza das san<yoes; e nao nos pa
rece ser possfvel tomar uma outra quando se quer proceder cientificamente. Alem do 
mais, para separar completamente estes dois tipos de direito, seria preciso admitir que ha 
verdadeiramente urn direito privado, sendo que acreditamos que todo direito e publico, 
porque todo direito e social. Todas as fun¢es da sociedade sao sociais, como todas as 
fun<yoes do organismo sao organicas. As fun<yoes economicas tern este carater como as 
outras. Alias, mesmo entre as mais difusas, nao existe nenhuma que nao esteja mais ou 
menos submetida a a<yao do aparelho governamental. Portanto, deste ponto de vista, 
entre elas ha apenas diferen<yas de graus. 

1 0 5 Mantemos a expressao empregada correnteinente: mas precisaria ser definida e nao estamos em condi
c;:ao de faze-to. Parece-nos. grosso modo, que estas func;:oes sao imediatamente cotocadas sob a ac;:ao dos cen
tros governamentais. Mas muitas distinc;:ocs seriam necessarias. (N. do A.) 
1 0 6 E tambem aquetas que concernem aos dircitos rea is das pessoas morais da ordem administrativa, pois 
as relac;:oes que etas determinam sao negativas. (N. do A.) 
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Resumindo, as rela~oes que o direito cooperative regula com san~oes constitutivas 
e a solidariedade por elas expressa resultam da divisao do trabalho social. Por outro 
lado, explica-se por que, em geral, as rela~oes cooperativas nao comportam outras san
~oes. Com efeito, e da natureza das tarefas especiais escapar a a~ao da consciencia cole
tiva; ·pois, para que uma coisa seja objeto de sentimentos comuns, a primeira condi~ao e 
que ela seja comum, isto e, que esteja presente em todas as consciencias e que todas pes
sam representa-la de urn unico e mesmo ponto de vista. Sem duvida, enquanto as fun~oes 
tern uma certa generalidade, todos podem ter algum sentimento: mas, quanto mais elas 
se especializam, mais tambem se circunscreve o numero daqueles que tern conscien~ia de 
cada uma delas; cada vez mais, por conseguinte, elas transbordam a consciencia comum. 
As regras que as determinam nao podem, pois, ter esta for~a superior, esta autoridade 
transcendente que, quando ela e ofendida, reclama uma expia~ao. :E igualmente da opi
niao que lhes vern sua autoridade, assim como a das regras penais, mas de uma opiniao 
localizada em regioes restritas da sociedade. 

Alem do mais, mesmo nos circulos especiais em que se aplicam e onde, por conse
guinte, sao representadas pelos espiritos, nao correspondem a sentimentos muito vivos, 
nem mesmo a alguma especie de estado emocional. Pois, como elas fixam a maneira pela 
qual as diferentes fun~oes devem concorrer nas diversas combina~oes de circunstancias 
que se podem apresentar, os objetos aos quais elas se relacionam nao estiio sempre pre
sentes as consciencias. Nao se tern sempre que administrar uma tutela, uma curatela, 1 0 7 

nem exercer seus direitos de erector ou de comprador, etc., nem, sobretudo, exerce-los em 
tal ou qual condi~ao. Ora, OS estados de consciencia sao fortes na medida em que sao 
permanentes. A viola~ao dessas regras nao atinge, pois, em suas partes vivas, nem a 
alma comum da sociedade nem mesmo, pelo menos em geral, a dos grupos especiais, nao 
podendo por conseguinte determinar senao uma rea~ao muito moderada. Tudo o que 
precisamos e que as fun~oes concorram de uma maneira regular; portanto, se esta regula
ridade e abalada, e suficiente que seja restabelecida. Isso nao e dizer, seguramente, que 
o desenvolvimento da divisao do trabalho nao possa repercutir no direito penal. Existem, 
ja 0 sabemos, fun~oes administrativas e govemamentais das quais algumas rela~oes sao 
reguladas pelo direito repressive, por causa do carater particular do 6rgao da cons
ciencia comum e de tudo que a ele se relaciona. Em outros casos, ainda, os elos de soli
dariedade que unem certas fun~oes sociais podem ser tais que de sua ruptura resultem 
repercussoes demasiadamente gerais para suscitar uma rea~ao penal. Mas, pela razao 
que dissemos, esses contragolpes sao excepcionais. 

Definitivamente, esse direito desempenha na sociedade urn papel analogo ao do sis
tema nervoso no organismo. Este tern como tarefa regular as diferentes fun~oes do corpo, 
de maneira a faze-las trabalhar harmonicamente: exprime assim, naturalmente, o estado 
de concentra~ao a que chegou o organismo, em decorrencia da divisao do trabalho fisio-
16gico. Igualmente, nas diferentes etapas da escala animal, pode-se medir o grau desta 
concentra9ao segundo o desenvolvimento do sistema nervoso. E dizer que se pode igual
mente medir o grau de concentra~ao ao qual chegou uma sociedade em decorrencia da 
divisao do trabalho social, segundo o desenvolvimento do direito cooperative com san
~oes restituit6rias. Preveem-se todos os servi~os que esse criterio nos prestara. 

IV 

Porque a solidariedade negativa nao produz por si mesma nenhuma integra~ao e 
porque, alias, nao tern nada de especlfico, reconheceremos apenas dois tipos de solidarie
dade positiva, discriminados com as caracteristicas seguintes: 

1 0 7 Eis por que o direito que regula as rela<;oes das fun<;oes domesticas nao e penal, em bora essas fun<;Oes 
sejam bastante gerais. (N. do A.) 



DA DIVISAO DO TRABALHO SOCIAL 

1.0 A primeira liga diretamente o indiv:lduo a sociedade, sem nenhum interme
diario. Na segunda, ele depende da sociedade, porque depende das partes que a 
comp()em. 

2.0 A sociedade nao e vista sob o mesmo aspecto nos dois casos. No primeiro caso, 
o que se designa por este nome e urn conjunto mais ou menos organizado de crenr;:as e de 
sentimentos comuns a todos os membros do grupo: e o tipo coletivo. Ao contrario, a 
sociedade a qual somos solidarios no segundo caso e urn sistema de funy<)es diferentes e 
especiais que unem relar;:oes definidas. Alias, estas duas sociedades sao apenas uma. Sao 
duas faces de uma (mica e mesma realidade, mas que precisam ser distinguidas. 

3.0 Desta segunda diferenr;:a decorre uma terceira, que nos vai permitir caracterizar 
e nomear estes dois tipos de solidariedade. 

A primeira s6 pode ser forte na medida em que as ideias e as tendencias comuns a 
todos os membros da sociedade ultrapassam em n6:mero e em intensidade as que perten
cem pessoalmente a cada urn deles. E tanto mais energica quanto este excedente e mais 
considerado. Ora, o que faz nossa personalidade e o que cada urn de nos tern de proprio 
e de caractenstico, e o que o distingue dos outros. Portanto, esta solidariedade apenas 
pode crescer na raziio inversa da personalidade. Existe em cada uma de nossas conscien
cias, nos o dissemos, duas consciencias: uma e comum como nosso grupo inteiro e, por 
conseguinte, nao somos nos mesmos, mas a sociedade inteira vivendo e agindo dentro de 
nos. A outra representa, ao contrario, o que temos de pessoal e distinto, o que faz de nos 
urn indiv:lduo. 108 A solidariedade que deriva das semelhanr;:as esta em seu maximum 
quando a consciencia coletiva recobre exatamente nossa consciencia total e coincide em 
todos os pontos com ela: mas, neste momento, nossa individualidade e nula. Ela so pode 
nascer se a comunidade ocupa menos lugar em nos. Existem af duas forr;:as contra
rias. uma centripeta e outra centrifuga, que niio podem crescer ao mesmo tempo. Nao 
podemos desenvolver-nos simultaneamente em dois sentidos tao opostos. Se temos uma 
viva inclinar;:ao a pensar e agir por nos mesmos, niio podemos estar fortemente inclina
dos a pensar e a agir como os outros. Se o ideal e fazer-se uma fisionomia propria e pes
soal, niio poderia ser ode assemelhar-se a todos. Alem do mais, no momento em que a 
solidariedade exerce a sua ar;:ao, nossa personalidade se esvai, pode-se dizer, por defini
r;:iio; pois nao somos mais n6s mesmos, mas o ser coletivo. 

As moleculas sociais, que apenas dessa maneira seriam coerentes, so poderiam pois 
mover-se com o conjunto na medida em que niio tern movimentos proprios, como o 
fazem as moleculas dos corpos inorganicos. E por isso que propomos chamar mecanica 
essa especie de solidariedade. Esta palavra nao significa que seja produzida por meios 
meci'micos e artificialmente. Chamamo-la assim apenas pela analogia com a coesao que 
une entre si os elementos dos corpos brutos, em oposir;:iio aquela que faz a unidade dos 
corpos vivos. 0 que completa para justificar esta denominar;:iio e 0 fato de 0 elo que une 
assim 0 indiv:lduo a sociedade ser completamente analogo aquele que liga a coisa a pes
soa. A consciencia individual, considerada sob este aspecto, e uma simples dependencia 
do tipo coletivo, que segue todos os seus movimentos, assim como o objeto possuido 
segue aqueles que lhe imprime seu proprietario. Nas sociedades em que esta solidarie
dade e muito desenvolvida, 0 indiv:lduo nao se pertence, nos 0 veremos mais adiante; ele 

e literalmente uma coisa da qual a sociedade disp5e. lgualmente, nesses mesmos tipos 
sociais, os direitos pessoais niio se distinguem ainda dos direitos reais. 

E completamente diferente a solidari~dade produzida pela divisiio do trabalho. 
Enquanto a precedente implica que os indiv:lduos se assemelhem, esta sup5e que difiram 

1 0 8 Entretanto, essas duas consciencias nao sao regioes geograficamente distintas de nos mesmos, mas 
penetram-se por todos os !ados. (N. do A.) 



r 
i 

70 DURKHEIM 

uns dos outros. A primeira s6 e possfvel na medida em que a personalidade individual e 
absorvida pela personalidade coletiva. A segunda e apenas possfvel se cada urn tern uma 
esfera de a.yao que lhe e propria, por conseguinte, uma personalidade. E preciso, pois, 
que a consciencia coletiva deixe descoberta uma parte da consciencia individual, para 
que af se estabele.yam estas fun.yoes especiais que ela nao pode regulamentar; quanto 
mais extensa esta regiao, tanto mais forte e a coesao resultante desta solidariedade. Por 
outro !ado, cada urn depende tanto mais estreitamente da sociedade quanto mais dividido 
e 0 trabalho, e, alem disto, a atividade de cada urn e tanto mais pessoal quanto mais 
especializada. Sem duvida, por mais circunscrita que seja, nao e jamais completamente 
original; mesmo no exercfcio de nossa profissao, conformamo-nos a usos, a praticas que 
nos sao comuns com toda a nossa corpora.yao. Mas, mesmo nesse caso, o jugo que sofre
mos e menos pesado do que quando a sociedade inteira pesa sobre n6s, e deixa muito 
mais Iugar a livre a.yao de nossa iniciativa. Portanto, aqui a individualidade do todo cres
ce ao mesmo tempo que a das partes; a sociedade torna-se mais capaz de mover-se como 
conjunto, ao mesmo tempo que cada urn de seus elementos tern mais movimentos pr6-
prios. Esta solidariedade assemelha-se aquela que se observa nos animais superiores. 
Cada 6rgao aqui tern sua fisionomia especial, sua autonomia e, entretanto, a unidade do 
organismo e tanto maior quanto mais marcada e a individua.yao das partes. Em razao 
desta analogia, propomos chamar organica a solidariedade devida a divisao do trabalho. 

Ao mesmo tempo, este capitulo eo precedente nos fornecem os meios de calcular a 
parte que cabe a cada urn desses elos sociais no resultado total e comum que concorrem 
a produzir por vias diferentes. Sabemos sob quais formas exteriores se simbolizam estes 
do is tipos de solidariedade, isto e, qual corpo de regras juridicas corresponde a cada urn
deles. Por conseguinte, para conhecer sua importancia respectiva num tipo social dado, 
e suficiente comparar a extensao respectiva dos dois tipos de direitos que OS exprimem, 
porque o direito varia sempre como as rela.yoes sociais que regula. 109 

109 Para precisar as ideias, desenvolvemos no quadro seguinte a classificar;:iio das regras juridicas. implici
tamente encerrada neste capitulo e no precedente: 

I - Regras com sanriio repressiva organizada. 
II -- Regras com sanroes restituit6rias determinando: 

Da coisa com a 

' 
Direito de propriedade sob suas diversas formas 
(mobiliaria, imobiliaria, etc.). 

Relaroes pes so a. ( Modalidades diversas do direito de propriedade 
(servidiio, usufruto, etc.). 

negativas 
ou de abstenr;:iio 

{ 
Determinadas pelo exercicio normal dos direitos 
reais. 

Das pessoas entre si. Determinadas pela violar;:iio faltosa dos direitos 
reais. 

Entre as fun<;Oes domesticas. 

Entre as funr;:oes eco- { Rela.;:oes contratuais em geral. 
nomicas difusas. Contratos especiais. 

Relaroes 
positivas Das funr;:oes l Entre si. 
ou de coo- administrativas. Com as funr;:oes governamentais. 
perar;:iio Com as funr;:oe~ difusas da sociedade. 

Das funr;:oes go- Entre si. 
vernamentais. Com as funr;:oes administrativas. 

Com as funr;:oes politicas difusas. 
(N. do A.) 
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PREFACIO DA PRIMEIRA EDIC;.Ao 

Estamos tao pouco habituados a tratar cientificamente os fatos sociais que certas 
proposi~oes contidas nesta obra correm o risco de surpreender o leitor. No entanto, se 
existe uma ciencia das sociedades, e de desejar que ela nao consista simplesmente numa 
parafrase dos preconceitos tradicionais, mas nos fa~a ver as coisas de maneira diferente 
da sua aparencia vulgar; de fato, 0 objeto de qualquer ciencia e fazer descobertas, e toda 
descoberta desconcerta mais ou menos as opinioes herdadas. Desde que, em sociologia, 
na<;> se conceda ao sensa comum uma autoridade que ha muito deixou de possuir nas ou
tras ciencias - e que nao vemos em que e que se poderia fundamentar -, e dever do 
estudioso nao se deixar intimidar pelos resultados a que conduzem as suas investiga~oes, 
na condi~ao de elas terem sido metodicamente conduzidas. Se procurar o paradoxa e 
apanagio do sofista, nao 0 enfrentar, quando OS fatOS 0 imp0em, e proprio de Uffi espfrito 
sem coragem ou sem fe na ciencia. 

Infelizmente, e em principia mais facil admitir esta regra teoricamente do que apli
ca-la com perseveran~a. Estamos ainda demasiado habituados a equacionar todos estes 
problemas de acordo com as sugestoes do sensa comum, para que possamos sem dificul
dade mante-lo afastado das discussoes sociol6gicas. No preciso momenta em que julga
mos te-lo abandonado, estamos por vezes a submeter-nos aos seus jufzos sem que demos 
por is so. N ada, para alem de uma longa pratica especializada, nos pode acautelar contra 
tais fraquezas. E isto que pedimos ao leitor para nao perder de vista. Para ter sempre em 
mente que os modos de pensar a que esta melhor afeito sao mais contrarios do que favo
raveis ao estudo cientffico dos fenomenos sociais e, por conseguinte, que deve acautelar
se com as suas primeiras impress5es. Se a elas se abandonar sem resistencia, arrisca-se 
a julgar-nos sem nos ter compreendido. Assim, poderia acontecer que vi esse a acusar-nos 
de termos querido absolver o crime, a pretexto de fazermos dele urn fenomeno de sociolo
gia normal. No entanto, a obje~ao seria pueril pais que, seem todas as sociedades e nor
mal a existencia do crime, nao e menos normal que ele seja punido. A institui~ao de urn 
sistema repressivo nao e fato menos universal do que a existencia de uma criminalidade, 
nem menos indispensavel a sanidade coletiva. Para que nao houvesse crimes seria neces
saria urn nivelamento das consciencias individuais, 0 que, por razoes mais adiante indi
cadas, nao e possfvel nem desej{lVel; mas, para que nao houvesse repressao, nao devia 
haver homogeneidade moral, o que e irreconciliavel com a existencia de uma sociedade. 
Simplesmente, partindo do fato de que o crime e detestado e detestavel, o sensa comum 
conclui, erradamente, que ele poderia muito bern desaparecer completamente. Com o seu 
simplismo habitual, nao concebe que uma coisa que repugna possa ter qualquer razao 
para ser util; no entanto, nao ha nisso contradi~ao alguma. Nao ha no organismo fun
~oes repugnantes cujo funcionamento regular e necessaria a saude individual. Nao detes-
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tamos nos o sofrimento e, no entanto, urn ser que o niio conhecesse niio seria urn mons
tro? 0 carater normal de uma coisa eo sentimento de afastamento que ela inspira podem 
mesmo ser solidarios. Se a dor e urn fato normal, e-o na condi~iio de niio ser amada; se 
0 crime e normal, e-o na condi~iio de ser detestado. 1 0 nosso metodo niio tern, portanto, 
nada de revolucionario. E ate, num certo sentido, essencialmente conservador, uma vez 
que considera os fatos sociais como coisas cuja natureza, por mais elastica e maleavel 
que seja, niio e, no entanto, modificilVel a nossa vontade. Muito mais perigosa e a dou
trina que ve apenas na sociedade o produto ·de combina~oes mentais, que urn simples 
artificio dialetico pode, num instante, revolver de uma ponta a outra. 

Do mesmo modo, uma vez que estamos habituados a imaginar a vida social como 
o desenvolvimento logico de conceitos ideais, julgaremos talvez grosseiro urn metodo 
que fa~a depender a evolw;:iio coletiva de condi~oes objetivas, definidas no espa~o, e niio 
e de todo impossivel que sejamos tratados como materialistas. No entanto, poderiamos 
reivindicar a qualifica~iio contraria. Com efeito, niio consiste a essencia do espiritua
lismo na ideia de que os fenomenos psiquicos niio podem ser imediatamente deduzidos 
dos fenomenos organicos? Ora, o nosso metodo niio e, em parte, mais do que uma apli
ca~iio deste principia aos fatos sociais. Tal como os espiritualistas separam o reino 
psicologico do reino biologico, nos separamos o primeiro do reino social; e, tal como 
eles, recusamo-nos a explicar o mais complexo pelo mais simples. Contudo, nem uma 
nem outra · apela~iio nos con vern exatamente; a {mica que aceitariamos seria a de racio
nalista. 0 nosso principal objetivo, com efeito, e 0 de estender a conduta humana 0 racio
nalismo cicntifico, fazendo ver que, considerado no passado, ele e redutivel a rela~oes de 
causa c efeito que uma opera~iio niio menos racional pode transformar seguidamente 
em regras de a~iio para o futuro. Aquilo a que se chamou o nosso positivismo e apenas 
uma conseqiiencia deste racionalismo. 2 Niio poderemos cair na tenta~iio de ultrapassar 
os fatos, quer para os explicar quer para os dirigir no seu curso, salvo na medida em 
que OS supusermos irracionais. Se eles sao inteiramente inteligiveis, entao bastam tanto 
a ciencia como a pratica: a ciencia porque, nesse caso, niio ha motivo para procurar 
fora deles pr6prios as suas razoes de ser; e a pratica, porque 0 seu valor util e uma 
destas razc3es. Parece-nos portanto que, sobretudo nesta epoca de renascente misticismo, 
urn tal empreendimento pode e deve ser acolhido sem inquietude e mesmo com simpatia 
por todos os que, divergindo de nos em alguns pontos, compartilham conosco a fe no 
futuro da raziio. 

1 Mas, objetam-nos, se a saude contem elementos detestaveis, como podemos apresenta-la, tal como o faze-
1}10S mais adiante, como o objetivo imediato da conduta? Continua a nao haver nisso qualquer contradi~tiio. 
E freqiiente que uma coisa, sendo nociva por algumas das suas conseqiiencias, seja, por outras, uti! e mesmo 
necessaria it vida; ora, se os seus maus efeitos sao regularmente neutralizados por uma influencia contraria, 
acontece de fato que ela serve sem prejudicar, continuando no entanto a ser detestavel, visto nao deixar de 
constituir por si propria urn perigo eventual, s6 conjurado pela a~tiio de uma for~ta antag6nica. Eo caso do 
crime: o mal que faz it sociedade e anulado pela pena, se esta funcionar regularmente. Portanto, desde que 
nao produza o mal que implica, sustenta com as condi~toes fundamentais da vida social as rela~t6es positivas 
que a seguir veremos. No entanto, como e por existir que, por assim dizer, se pode tornil-lo inofensivo, os 
sentimentos de aversao para com o crime nao deixam de ser fundamentados. 
2 Quer dizer que nao deve ser confundido com a metafisica positiva de Comte e de Spencer. 



PREFACIO DA SEGUNDA EDI<;AO 

Quando este livro apareceu pela primeira vez, suscitou controversias bastante vivas. 
As ideias correntes, como que desconcertadas, resistiram, a principia, com uma tal ener
gia que, durante algum tempo, foi quase impossivel fazermo-nos ouvir. Mesmo sabre os 
pontos em que nos exprimiramos mais explicitamente, foram-nos atribuidos gratuita
mente pontos de vista que nada tinham de comum com os nossos, e houve quem julgasse 
refutar-nos rebatendo-os. Apesar de termos declarado em muitas ocasioes que a cons
ciencia, tanto a individual como a social, nao era para nos nada de substancial mas ape
nas urn con junto mais ou menos sistematizado de fenomenos sui generis, acusaram-nos 
de realismo e de ontologismo. Apesar de termos dito expressamente e repetido de todas 
as maneiras que a vida social era inteiramente feita de representa~oes, acusaram-nos de 
eliminar o elemento mental da sociologia. Houve mesmo quem chegasse ao ponto de res
taurar contra nos processos de discussao que se poderia julgar terem definitivamente 
desaparecido. lmputaram-nos, com efeito, certas opinioes que nao haviamos sustentado, 
como pretexto de estarem "de acordo com os nossos principios". A experH!ncia provara 
ja, DO entanto, todos OS perigos deste metoda que, permitindo COOstruir arbitrariamente 
os sistemas em discussao, permite tambem destrui-los sem dificuldade. 

Julgamos nao estarmos a gabar-nos ao dizer que, depois, as resistenciaas foram 
progressivamente enfraquecendo. Sem duvida, e-nos ainda contestada mais do que um:a 
proposi~ao. Mas nao nos poderiamos queixar ou espantar com essas contesta~oes sal uta
res; e perfeitamente clara que as nossas formulas deverao sofrer remodela~oes futuras. 
Sendo o resumo de uma pratica pessoal e, for~osamente, restrita, as formulas evoluirao 
necessariamente a medida que formos adquirindo uma experiencia mais extensa e mais 
profunda da realidade social. Em questOes de metoda, alias, s6 e possivel fazer-se algo de 
provis6rio, ja que OS metodos mudam a medida que a ciencia avan~a. Mas nao e menos 
verdade que, durante estes ultimos anos, e a despeito das oposi~es, a causa da sociolo
gia objetiva, especifica e met6dica, tenha ganho terreno sem cessar. A funda~ao de 
L :4.nm?e Sociologique teve, certamente, bastante influencia oeste resultado. Abarcando 
simultameamente todo o dominio da ciencia, permitiu assim, melhor do que qualquer 
outra obra especial, dar a antever o que a sociologia pode e deve alcan~ar. Revelou-se que 
ela nao estava condenada a permanecer urn mero ramo da filosofia geral e que, por outro 
lado, podia tamar contato com os detalhes dos fatos sem degenerar em pura erudi~ao. 
Por isso, nunca sera excessiva a homenagem que prestarmos ao ardor e a devo~ao dos 
nossos colaboradores; foi gra~as a eles que esta demonstra~ao pelos fatos p6de ser tenta
da e p6de prosseguir. 

No entanto, por muito efetivos que sejam estes progressos, e incontestavel que OS 
enganos e as confus5es passadas nao estao ainda inteiramente dissipados. E esse o moti-
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vo por que gostariamos de aproveitar esta segunda edi9ao para juntar algumas explica-
9oes a todas quantas ja demos, responder a certas criticas e precisar alguns dos pontos 
focados. 

I 

A proposi9ao segundo a qual os fatos sociais devem ser tratados como coisas -
proposi9ao que se situa na base do nosso metodo - foi das que provocaram mais 
controversias. Houve quem achasse paradoxa! e escandaloso que tivessemos assimilado 
as realidades do mundo exterior as realidades do mundo social. Trata-se de urn singular 
engano sobre 0 sentido e 0 alcance desta assimila9a0, cujo objetivo nao e 0 de rebaixar 
as formas superiores do ser ate as formas inferiores mas, pelo contrario, e reivindicar 
para as primeiras urn grau de realidade pelo menos igual ao que e por todos reconhecido 
as segundas. Nao afirmamos, com efeito, que os fatos sociais sao coisas materiais, mas 
sim que sao coisas, tal como as materiais, embora de uma outra maneira. 

Em que consiste, en tao, uma coisa? A coisa op()e-se a ideia como o que conhecemos 
do exterior se op()e ao que conhecemos do interior. E coisa todo objeto de conhecimento 
que nao e naturalmente compenetravel pela inteligencia, tudo aquilo de que nao podemos 
ter uma no9ao adequada por urn simples procedimento de analise mental, tudo o que o 
espirito s6 consegue compreender na condi9ao de se extroverter por meio de observa9oes 
e de experimenta9oes, passando progressivamente dos caracteres mais extemos e mais 
imediatamente acessiveis aos menos visiveis e aos mais profundos. Tratar ~ertos fatos 
como coisas nao e, portanto, classifica-los numa ou noutra categoria do real: e ter para 
com eles uma certa atitude mental; e abordar o seu estudo partindo do principio de que 
se desconhecem por completo e que as suas propriedades caracteristicas, tal como as 
causas de que dependem, nao podem ser descobertas pela introspec9ao, por mais atenta 
que seja. 

Definida nestes termos, a nossa proposi9ao, Ionge de constituir urn paradoxo, pode
ria quase passar por urn truismo se nao fosse tao freqiientemente ignorada nas ciencias 
que tratam do homem, e, sobretudo, na sociologia. Com efeito, pode dizer-se, neste senti
do, que o objeto de qualquer ciencia e uma coisa, salvo1 talvez, os objetos matematicos, 
pois, por sermos nos quem os constroi, desde os mais simples aos mais complexos, basta
ra, para OS conhecermos, que olhemos para dentro de nos mesmos e analisemos interior
mente o processo mental de que resultaram. Mas, desde que se trate de fatos propria
mente ditos, sao para nos, no momento de elaborar a sua ciencia, necessariamente 
desconhecidos, coisas ignoradas, pois as representa9oes que deles fizemos ao Iongo da 
vida, tendo sido levadas a cabo sem metodo e sem critica, sao desprovidas de valor cien
tifico e devem p6r-se de parte. Ate mesmo' os fatos da psicologia individual apresentam 
esta caracteristica e devem encarar-se sob este aspecto. Na verdade, ainda que nos sejam 
interiores por defini9ao, a consciencia que deles temos nao nos revela a sua natureza 
intema nem a sua genese. Conhecemo-los ate certo ponto, mas de modo semelhante as 
sensa9oes que nos dao a conhecer o calor ou a luz, o som ou a eletricidade; a consciencia 
da-nos a seu respeito impreswes confusas, passageiras, subjetivas, mas nao no~es cla
ras e distintas, conceitos explicativos. E este precisamente o motivo por que foi criada 
neste seculo uma psicologia objetiva, cuja regra fundamental e a de estudar OS fatos men
tais a partir do exterior, isto e, como coisas. Por maioria de razao, o mesmo se devera 
aplicar aos fatos sociais, porquanto a consciencia nao poderia ser mais competente para 
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os conhecer do que para conhecer os que lhe sao proprios 3 
- ao que se objetara que, 

sendo eles obra nossa, nao temos mais do que tomar consciencia de nos proprios para 
saber como e com que e que os formamos. Mas, em primeiro lugar, a maior parte das 
institui~oes sociais e-nos legada ja elaborada pelas gera~es anteriores, pelo que nao 
tomamos parte alguma na sua forma~ao e, por conseguinte, nao e interrogando-nos que 
poderemos descobrir as causas que lhes deram origem. Alem disso, mesmo que tives
semos colaborado na sua genese, seria com dificuldade que entreveriamos, da maneira 
mais confusa e por vezes a mencs exata, as verdadeiras razoes que nos teriam levado a 
agir e a natureza da nossa a~ao. Ate mesmo quando se trata simplesmente dos nossos 
empreendimentos privados, sabemos bern mal quais os m6biles relativamente simples 
que nos guiam: cremo-nos desinteressados quando agimos como egofstas, julgamos obe
decer ao odio quando cedemos ao amor, e a razao quando somos escravos de precon
ceitos irracionais, etc. Como poderiamos, entao, possuir a faculdade de discemir com 
mais clareza as causas muito mais complexas de que procedem os empreendimentos da 
coletividade se, no maximo, cada urn de nos toma parte neles apenas numa infima parte? 
Cada urn de nos tern uma multidao de colaboradores, eo que se passa nas outras cons
ciencias escapa-nos. 

A nossa regra nao implica, portanto, qualquer concep~ao metafisica, qualquer espe
cula~ao sobre o mais fundo dos seres. 0 que ela reclama do sociologo e que este adote 
o estado de espfrito em que se colocam os fisicos, qillmicos ou fisiologistas, quando se 
embrenham numa regiao ainda inexplorada do seu dornfnio cientlfico. 0 sociologo, ao 
penetrar no mundo social, precisa ter consciencia de que penetra no desconhecido; e pre
cise que ele se sinta em presen~a de fates cujas leis lhe sao tao insuspeitas como eram as 
da vida antes da biologia se ter constitilldo; e precise que esteja preparado para fazer 
descobertas que o surpreenderao e o desconcertarao. Ora, falta a sociologia atingir este 
grau de maturidade intelectual. Enquanto que o estudioso da natureza fisica tern a viva 
sensa~ao das resistencias que ela lhe op5e e da dificuldade que experimenta para triunfar, 
parece, em boa verdade, que o sociologo se move no meio de coisas imediatamente trans
parentes ao espfrito, tao grande e a facilidade com que o vemos resolver as questoes mais 
obscuras. No estado atual da ciencia, nao sabemos verdadeiramente o que ~ao sequer as · 
primeiras institui~oes sociais, como o Estado ou a farnflia, o direito de propriedade ou o 
contrato, a pena e a responsabilidade; ignoramos quase completamente as causas de que 
dependem, as fun~oes que desempenham, as leis da sua evolu~ao; mal come~amos, nal
guns pontos, a entrever algumas luzes. E, no entanto, basta percorrer as obras de sociolo
gia para ver como e rara a consciencia desta ignorancia e destas dificuldades. Nao 
somente as pessoas se consideram obrigadas a dogmatizar sobre todos os problemas ao 
mesmo tempo, mas ainda por cima creem poder, nalgumas paginas ou nalgumas frases, 
atingir a propria essencia dos fenomenos mais complexes. Tais teorias exprimem, nao OS 

fatos, impossfveis de serem esgotados com essa rapidez, mas a no~ao previa que deles 
tern o autor antes da pesquisa. E a ideia que temos das praticas coletivas, do que sao ou 
do que devem ser, e sem duvida urn fator do seu desenvolvimento. Mas esta ideia e em 
si mesma urn fato que, para ser convenientemente determinado, deve, por sua vez, ser 
estudado a partir do exterior, pois 0 que importa saber nao e a maneira como urn qual
quer pensador analisa uma dada institui~ao, mas a concep~ao que dela tern o grupo; esta 

3 Ve-se que, para admitir esta proposi~iio, niio e necessario sustentar que a vida social seja constitufda por 
algo mais do que representa~es; basta estabelecer que as representa~es, individuais ou coletivas, s6 podem 
ser estudadas cientificamente na condi~iio de o serem objetivamente. 
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ultima e, com efeito, a tmica socialmente eficaz. Ora, ela nao pode ser conhecida por sim
ples observa<;:ao interior, na medida em que nao se encontra integralmente em nenhum de 
n6s; e preciso, portanto, encontrar alguns sinais exteriores que a tornem senslvel. Alem 
disso, nao nasceu do nada; e urn efeito de causas externas que e preciso conhecer para 
poder apreciar o seu papel no futuro. Fa<;:a-se o que se fizer, e sempre necessario recorrer 
ao mesmo metodo. 

II 

Foi discutida uma outra proposi<;:ao, nao menos vivamente do que a anterior, na 
qual se apresentam os fenomenos sociais como exteriores ao individuo. Hoje em dia, 
admite-se de boa vontade que OS fatOS da vida individual e da vida coletiva sao heteroge
neos; pode mesmo dizer-se que se esbo<;:a urn acordo, se nao unanime, pelo menos bas
tante generalizado, acerca deste ponto. Ja nao ha soci6logos que neguem especificidade 
a sociologia. Mas, porque a sociedade e composta de individuos, 4 parece ao senso 
comum que a vida social nao pode ter outro substrato alem da consciencia individual; de 
outro modo, pareceria flutuar, planar no vazio. 

No entanto, o que se julga tao facilmente inadmissfvel quando se trata dos fatos 
sociais e correntemente admitido noutros dorninios da natureza. Sempre que urn certo 
nlimero de elementos, sejam eles quais forem, ao combinarem-se, e pelo fato.de se combi
narem, provocam fenomen.os novos, e preciso conceber esses fenomenos como resul
tando nao dos elementos isolados, mas do todo formado pela sua uniao. A celula viva 
nada possui para alem das particulas minerais, tal como a sociedade nada possui para 
alem dos individuos; e, no entanto, e evidentemente impossfvel que os fenomenos carac
teristicos da vida residam nos atomos de hidrogenio, de oxigenio, de carbono e de azoto. 
Como se poderiam produzir os movimentos vitais no seio de elementos nao-vivos? 
Como se repartiriam as propriedades biol6gicas entre os elementos? Nao poderiam 
encontrar-se igualmente em todos, visto nao terem a mesma natureza: 0 carbono nao e 0 

azoto e, por conseguinte, nao pode assumir as mesmas propriedades nem desempenhar o 
mesmo papel. Nao e menos inadmissfvel que cada aspecto da vida, cada uma das suas 
caracteristicas principais, se encarne num grupo diferente de atomos. A vida nao poderia 
decompor-se deste modo; ela e una e, conseqiientemente, s6 pode resultar da substancia 
viva na sua totalidade. Reside no todo e nao nas partes. Nao sao as particulas nao-vivas 
que se reproduzem, se alimentam, isto e, que vivem; e a propria ceJula, e s6 ela. E o que 
dizemos da vida poderia repetir-se para todas as slnteses possfveis. A dureza do bronze 
nao reside no cobre, no estanho ou no chumbo que serviram para o formar, e que sao 
corpos moles e ducteis, mas sim na sua mistura. A fluidez da agua, as suas propriedades 
alimentares e outras nao se encontram nos dois gases que a comp()em, mas na substancia 
complexa resultante da sua associa<;:ao. 

Apliquemos este principio a sociologia. Se, como nos concedem, essa sfntese sui 
generis que e uma qualquer sociedade da origem a fenomenos novos, diferentes dos que 
ocorrem nas consciencias solitarias, e necessario admitir que esses fatos especificos resi
dem na sociedade que os produz e nao nas suas partes, quer dizer, nos seus membros. 
Sao, portanto, neste sentido, exteriores as consciencias individuais consideradas como 
tais, do mesmo modo que OS caracteres distintivos da vida sao exteriores as substancias 

4 A proposiyao s6 e, ali~s. parcialmente exata. Para alem dos individuos, ha as coisas, que sao elementos 
integrantes da sociedade. E apenas verdade que os individuos sao os seus unicos elementos vivos e ativos. 
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minerais que formam o ser vivo. Nao podemos assimila-los aos elementos sem nos 
contradizermos, uma vez que, por defini-rao, sup()em algo mais do que esta contido nes
ses mesmos elementos. Esta assim justificada a separa-rao que atras estabelecemos entre 
psicologia propriamente dita, ou ciencia do individuo mental, e sociologia. Os fatos 
sociais nao diferem dos fatos psfquicos apenas qualitativamente; tern um outro substrato, 
nao evoluem no mesmo meio, e nao dependem das mesmas condici5es. Isto nao significa 
que nao sejam tambem psiquicos, em certa medida, pelo fato de todos eles consistirem 
em maneiras de pensar ou de agir. Mas os estados de consciencia coletiva sao de natu
reza diferente da dos estados de consciencia individual; sao representa-roes de outro tipo. 
A mentalidade dos grupos nao e a dos particulares; tern as suas leis pr6prias. As duas 
ciencias, portanto, sao tao nitidamente distintas quanto 0 podem ser duas ci€mcias, quais
quer que sejam as rela~es existentes entre elas. 

Todavia, este ponto requer uma distincao que lancara, talvez, alguma luz sobre o 
debate. 

Parece-nos pura evidencia que a materia da·vida social nao se possa explicar por 
· fatos puramente psicol6gicos, quer dizer, por estados da consciencia individual. Com 
efeito, as representacoes coletivas traduzem a maneira como o grupo se pensa nas suas 
relacoes com os objetos que o afetam. Ora, o grupo e constitufdo de modo diferente do 
individuo e as coisas que o afetam sao de uma outra natureza. Logo,. representacoes que 
nao exprimem nem os mesmos sujeitos nem os mesmos objetos nao poderiam depender 
das mesmas causas. Para compreender a maneira como a sociedade se representa a si 
propria e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e nao 
a dos particulares. Os simbolos com que ela se pensa mudam de acordo com a sua natu
reza. Se, por exemplo, ela se concebe como safda de urn animal ep6nimo, e porque forma 
urn desses grupos especiais a que se da o nome de clas; e, sempre que esse animal for 
substitufdo por urn antepassado humano, mas. igualmente mftico, significa que o clii 
mudou de natureza. Se, acima das divindades locais ou familiares, ela imagina outras de 
que julga depender, quer dizer que os grupos locais e familiares de que se comp()e tendem 
a concentrar-se e unificar-se, correpondendo o grau de unidade de urn panteao religioso 
ao grau de unidade atingido no mesmo momento pela sociedade. Se ela condena certos 
modos de conduta, e porque entram em choque com alguns dos seus sentimentos funda
mentais, sentimentos esses que pertencem a sua constitui-rao, tal como os sentimentos do 
individuo pertencem ao seu temperamento fisico e a sua organizacao mental. Assim, 
mesmo que a psicologia individual nao tivesse ja segredos para n6s, seria incapaz de nos 
dar a solucao de qualquer destes problemas, uma vez que eles se referem a categorias de 
fatos por ela ignorados. 

Mas, uma vez reconhecida esta heterogeneidade, poderiamos perguntar se as repre
senta~es individuais e as representacoes coletivas nao se assemelharao pelo fato de 
serem ambas representacoes, e se, devido a essas semelhancas, certas leis abstratas nao 
seriam comuns aos dois reinos. Os mitos, as lendas populares, as concepcoes religiosas 
de todas as especies, as crencas morais, etc. exprimem uma realidade diferente da reali
dade individual; mas poderia acontecer que o modo como se atraem ou repelem, se agre
gam ou desagregam, fosse independente do seu conteudo e estivesse apenas ligado a sua 
qualidade geral de representa~es. Sendo feitos de urn material diferente, comportar-se
iam nas suas relacoes mutuas como as sensacoes, as imagens ou as ideias no individuo. 
Nao se poderia pensar, por exemplo, que a contigiiidade e a semelhanca, os contrastes e 
os antagonismos 16gicos atuam da mesma maneira quaisquer que sejam as coisas repre
sentadas? Chega assim a conceber-se a possibilidade de uma psicologia formal que seria 
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uma especie de terreno comum a psicologia individual e a sociologia; e e possivelmente 
esta consider~ao que da origem aos escrupulos de certos espiritos em distinguir dema
siado nitidamente estas duas ciencias. 

Para falar com todo o rigor, e no estado atual dos nossos conhecimentos, a questao 
posta nestes termos nao poderia ter uma solu~ao categ6rica. Por urn lado, tudo o que 
sabemos sobre o modo como se combinam as ideias individuais reduz-se a algumas 
proposic;Oes muito gerais e muito vagas, a que se chama vulgarmente leis da associa~ao 
das ideias. E, quanto as leis da idea~ao coletiva, sao ainda mais completamente ignora
das. A psicologia social, que deveria ter por tarefa a sua determina~ao, limita-se a ser 
uma designa~ao para toda especie de generalidades, variadas e imprecisas, sem objeto 
defmido. 0 que seria necessario procurar, pela compara~ao dos temas rniticos, das len
das e das tradi~oes populares, bern como das linguas, seria o modo como as representa
~es sociais se atraem ou se excluem, se fundem entre si ou se distinguem, etc. Ora, em
bora o problema merecesse a curiosidade dos investigadores, mal podemos dizer que ele 
tenha sido abordado; e, enquanto nao se tiverem encontrado algumas dessas leis, sera 
evidentemente impossivel saber com exatidao se elas repetem ou nao as da psicologia 
individual. 

No en tanto, a falta de uma certeza, e. pelo menos provavel que, existindo seme
lhan~as entre estas duas especies de leis, as diferen~as entre elas nao devam ser menos nf
tidas. Parece com efeito inadmissivel que a materia de que sao feitas as representa~oes 
nao tenha influencia nos seus modos de combina~ao. E certo que OS psic6logos falam as 
vezes das leis da associa~ao de ideias como se fossem as mesmas para todas as especies 
de representa~oes individuais. Mas nada e menos verossimil: as imagens nao se com
pOem entre si como as sensa~es, nem os conceitos como as imagens. Se a psicologia 
estivesse mais avan~ada constataria, certamente, que cada categoria de estados mentais 
tern as suas leis formais pr6prias. Assim sendo, deveremos esperar a fortiori que as leis 
correspondentes ao pensamento social sejam especificas, tal como este pensamento o e 
em si mesmo. Efetivamente, por pouco que tenhamos contatado com esta ordem de fatos, 
e dificil nao sentir essa especificidade. Nao e ela, com efeito, quem nos faz parecer tao 
estranha a maneira especial como as conce~oes religiosas (coletivas por excelencia) se 
misturam, se separam, se transformam umas nas outras dando origem a resultantes 
contradit6rias com OS produtos vulgares do nosso pensamento privado? Se, como e de 
presumir, certas leis da mentalidade social lembram efetivamente as que sao estabele
cidas pelos psic6logos, nao quer dizer que as primeiras sejam urn simples caso particular 
das segundas, mas sim que entre umas e outras, embora paralelamente a diferen~as subs
tanciais, ha semelhan~as que abstrativamente se poderao isolar, mas que sao ainda igno
radas. Quer dizer: em caso algum a sociologia poderia pura e simplesmente servir-se 
desta ou daquela proposi~ao da psicologia para a aplicar tal e qual aos fatos sociais. 0 
pensamento coletivo global deve ser estudado, tanto na forma como no conteudo, por si 
e em si mesmo, na sua especificidade, deixando para o futuro a tarefa de procurar em que 
medida ele se parece com o pensamento dos particulares. Trata-se de urn problema que 
pertence mais ao ambito da filosofia geral e da 16gica abstrata do que ao estudo cienti
fico dos fatos sociais. 5 

5 E inutil mostrar como, deste ponto de vista, a necessidade de estudar os fatos a partir do exterior surge 
ainda mais evidente, visto eles resultarem de sinteses que tem Iugar fora de n6s e das quais nao temos sequer 
a per~ao confusa que a consciencia nos pode dar dos fenomenos interiores. 
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III 

Resta-nos dizer algumas palavras sobre a detiniyaO dos fatos sociais dada por nos 
no primeiro capitulo. Fizemo-los consistir em maneiras de fazer ou pensar, reconheciveis 
pela particularidade de serem suscetiveis de exercer uma influencia coerciva sobre as 
consciencias particulares. Produziu-se a este respeito uma confusao que merece ser 
apontada. 

:E de tal modo habitual aplicar as coisas da sociologia as formas do pensamento 
filos6tico, que esta nossa detini~tao preliminar foi freqiientemente considerada como uma 
especie de filosotia do fato social, na qual, segundo se disse, explicariamos os fenomenos 
sociais pela coa~tao, do mesmo modo que Tarde os explica pela imita9ao. Nao tinhamos 
tal ambi~tao nem sequer nos ocorrera que no-la pudessem atribuir, tao contraria ela e a 
qualquer metodo. 0 que pretendiamos nao era antecipar as conclus5es da ciencia por 
uma visao filos6tica mas, simplesmente, indicar quais os sinais exteriores que permitem 
reconhecer os fatos do domfnio da sociologia, a tim de que o estudioso possa aperceber
se deles e nao os confundir com outros. Tratava-se de delimitar o campo de pesquisas tao 
corretamente quanto possivel, e nao de nos embrenharmos numa especie de intui9ao 
exaustiva. Assim, aceitamos de born grado as censuras que foram feitas a esta detini9ao 
por nao exprimir todos os caracteres do fato social e, conseqiientemente, por nao sera 
(mica possivel. Nada ha, com efeito, de inconcebivel no fato de ele poder caracterizar-se 
de varias maneiras diferentes; nao ha qualquer razao para que tenha uma (mica proprie
dade distintiva. 6 Tudo o que importa e escolher a que parece melhor para o tim que nos 
propomos. :E mesmo possivel utilizar correntemente varios criterios, de acordo com as 
circunstimcias. E foi o que nos reconhecemos ser por vezes necessario em sociologia; ha 
casos em que o carater coercivo niio e facilmente reconhecivel (ver pag. 90). Tudo quan
to e necessario, desde que se trate de uma detiniyaO inicial, e que as caracteristicas de que 
nos servimos sejam imediatamente dis~erniveis e possam ser percebidas antes da pesqui
sa. Ora, e esta a condi~tao a que nao satisfazem as detini~toes que por vezes opuseram a 
nossa. Disse-se, por exemplo, que o fato social e tudo o que e produzido na e pela socie
dade, ou, ainda, o que interessa e afeta o grupo de qualquer modo. Mas nao se pode saber 
se a sociedade e ou nao a causa de urn fato, ou se esse fato tern efeitos sociais, a nao ser 
quando a ciencia esta ja avan~tada. Tais defmi9oes nao poderiam, portanto, servir para 
determinar o objeto da investiga9ao no seu comeyo. Para as podermos utilizar sera preci
so que o estudo dos fatos sociais tenha ido ja suticientemente Ionge e, por conseguinte, se 
tenha descoberto previamente urn outro meio de os reconhecer onde quer que se 
encontrem. 

A par dos que acharam a nossa detini~tao demasiado estreita, houve tambem quem 
a acusasse de ser excessivamente lata e abarcar assim quase todo o real. Com efeito, dis-

6 0 -poder coercivo que lhes atribuimos e em tao fraca medida caracteristico dos fatos sociais que eles 
podem igualmente apresentar o carater oposto. Na verdade, apesar das institui~es se nos imporem nos ama
mo-las e conservamo-las; e, apesar de nos constrangerem, lucramos com o seu funcionamento e, ate, com 
esse constrangimento. Tal antitese eqqivale a assinalada pelos moralistas entre as no~es de berne de dever, 
definidoras de dois aspectos diferentes, mas igualmente reais, da vida moral. Ora, niio ha talvez praticas 
coletivas que niio exerr;am sobre nos esta dupla ar;iio, alias s6 contraditoria na aparencia. Se niio as defmi
mos por esse apego que lhes tributamos, simultaneamente interessado e desinteressado, foi simplesmente 
pelo fato de ele niio se manifestar atraves de sinais exteriores facilmente perceptiveis. 0 bern tern algo mais 
de interno e mais intimo que o dever, sendo portanto menos compreensivel. 



82 DURKHEIM 

se-se que todo meio fisico exerce uma pressao sobre os seres submetidos a sua a~ao, uma 
vez que estes sao, numa certa medida, obrigados a adaptar-se a ele. Mas ha entre estes 
dois modos de coer~ao toda a diferen~a que separa urn meio fisico de urn meio moral. A 
pressao exercida por urn ou mais corpos sobre outros corpos, ou mesmo sobre as vonta
des, nao e confundivel com a exercida pela consciencia de urn grupo sobre a consciencia 
dos seus membros. 0 que ha de perfeitamente caracteristico na pressao social e o fato de 
ela se dever, nao a rigidez de certos arranjos moleculares, mas ao prestigio de que usu
fruem certas representa~oes. E verdade que os habitos individuais ou hereditarios tern, 
sob certos pontos de vista, esta mesma propriedade: dominam-nos, imp5em-nos cren~as 
ou praticas. So que nos dominam a partir do interior, visto estarem inteiramente em cada 
urn de nos. Pelo contrario, as cren~as e as praticas sociais atuam sobre nos a partir do 
exterior, pelo que o ascendente exercido por umas e por outras e, no fundo, muito 
diferente. 

Nao nos devemos espantar, alias, que outros fenomenos da natureza apresentem, 
sob outras formas, a caracteristica pela qual definimos os fenomenos sociais. Esta simili
tude decorre simplesmente de tanto uns como outros serem coisas reais, porquanto tudo 
0 que e real se imp5e pela sua natureza definida, com a qual e necessaria contar e que, 
mesmo quando conseguimos neutralizar, nunca fica completamente vencida. No fundo, 
e isso o que ha de mais essencial na no~ao de constrangimento social, pois tudo o que ela 
implica e que as maneiras coletivas de agir ou de pensar tern uma realidade exterior aos 
individuos que, em cada momento, a ela se conformam. Sao coisas dotadas de existencia 
propria, que o individuo encontra completamerite formadas e nao pode impedir que exis
tam ou fazer com que existam de modo diferente; e obrigado a contar com elas, e e-lhe 
tanto mais dificil (nao dizemos impossivel) modifica-las quanto maior for o seu grau de 
participa~ao na supremacia material e moral que a sociedade tern sobre os seus mem
bros. 0 individuo desempenha sem duvida urn papel na sua genese. Mas, para que haja 
fato social, e necessaria que varios individuos tenham, pelo menos, combinado a sua 
a~ao e que desta combina~ao tenha resultado urn produto novo. Ora, como esta sintese 
se processa fora de cada urn de nos (uma vez que ha pluralidade de consciencias), ela tern 
tambem necessariamente por efeito fixar, instituir fora de nos certas maneiras de agir e 
certos juizos que nao dependem de cada vontade particular. Tal como fizemos notar, 7 ha 
uma palavra que, desde que se lhe dilate urn pouco a ace~ao vulgar, exprime bastante 
bern esta maneira de ser muito especial: e a palavra institui9iio. Pode-se, com efeito, sem 
desvirtuar o sentido deste termo, chamar institui9iio a todas as cren~as e a todos os 
modos de conduta instituidos pela coletividade; a sociologia pode entao ser definida 
como a ciencia das institui96es, da sua genesee do seufuncionamento. 8 

Sobre as outras controversias suscitadas por esta obra, parece-nos inutil insistir; 
nao abordam nada de essencial. A orienta~ao geral do metodo nao depende dos proces-

. 
7 Ver art. "Sociologia", da Grande Enciclopedia, de Fauconnet e Mauss. 

• 
8 Pelo fa to de as creno;as e as praticas sociais nos chegarem do exterior, niio quer dizer que as recebamos 
passivamente e sem as submetermos a modificao;oes. Ao pensarmos e assimilarmos as instituio;oes coletivas, 
individualizamo-las e incutimos-lhes em maior ou menor grau o nosso cunho pessoal; e por este motivo que, 
ao pensarmos o mundo sensivel, cada urn de nos !he da urn colorido a sua maneira e se adapta de modo dife
rente a urn mesmo meio fisico - raziio por que cada individuo possui, em certa medida, a sua moral, a sua 
religiao, a sua tecnica. Niio ha conformismo social que niio comporte toda uma gama de nuano;as indivi
duais, o que niio impede que o campo de varia<;Oes permitidas seja limitado. Este e nulo ou muito restrito no 
iunbito dos fenomenos religiosos e morais, onde a variao;iio degenera facilmente em crime, e mais vasto no 
que se refere a vida economica. Mas, tarde ou cedo, mesmo neste ultimo caso se encontra urn limite que niio 
pode ser franqueado. 
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sos escolhidos quer para classificar os tipos sociais, quer para distinguir o normal do 
patol6gico, Alias, estas contesta9oes partiram muitas vezes do fato de as pessoas se recu
sarem a admitir, ou nao admitirem sem reservas, o nosso principio fundamental: a reali
dade objetiva dos fatos sociais. Tudo repousa, portanto, e finalmente, neste principio, e 
tudo a ele retorna. Pareceu-nos por isso util p<)-lo uma vez mais em relevo, separando--o 
de todas as questoes secundarias. E estamos certos de que, assegurando-lhe uma tal 
preponderfmcia, permanecemos fieis a tradiyaO SOCiol6gica; no fundo, e desta concepyaO 
que saiu toda a sociologia. Esta ciencia, com efeito, s6 poderia surgir quando se tivesse 
pressentido que OS fenomenos SOCiais, nao sendo materiais, nao deixam por iSSO de ser 
coisas reais que admitem urn estudo. Para ter chegado a conclusao de que se podia inves
tigar a sua natureza era necessaria ter compreendido que eles existem de uma forma defi
nida, que possuem uma maneira de ser constante, e uma natureza que nao depende do 
arbitrio individual e de onde derivam rela9oes necessarias. Por isso, a hist6ria da sociolo
gia nao e mais do que urn Iongo esforyO para precisar esta convicyaO, para a aprofundar, 
para desenvolver todas as conseqiiencias que ela implica. Mas, apesar dos grandes pro
gressos que se fizeram neste sentido, veremos no seguimento deste trabalho que restam 
ainda muitas sobrevivencias do postulado antropocentrico que, aqui como noutros lados, 
bloqueia o caminho da ciencia. Desagrada ao homem ter de renunciar ao poder ilimitado 
sobre a ordem social que durante muito tempo se !he atribuiu e, por outro lado, admi
tindo a existencia de for9as coletivas, desagrada-lhe a ideia de que esta necessariamente 
condenado a suporta-las sem as poder modificar. E isto que o leva a nega-las. As expe
riencias repetidas ensinaram-lhe em vao que esta for9a toda-poderosa, na ilusao da qual 
se mantem com complacencia, foi sempre para ele uma causa de fraqueza, e que o seu 
imperio sobre as coisas s6 come9ou realmente a partir do momento em que lhes reconhe
ceu uma natureza propria e se resignou a analisa-las para saber o que elas sao. Expulso 
de todas as outras ciencias, este deploravel preconceito mantem-se pertinazmente na 
sociologia. Nada ha portanto de mais urgente do que procurar bani-lo definitivamente da 
nossa ciencia; e este o principal objetivo dos nossos esfor9os. 



INTRODUvAO 

Ate agora, os soci6logos tem-se preocupado pouco com a caracteriza~ao e defmi
~ao do metodo que aplicam ao estudo dos fatos sociais. Assim, na obra de Spencer, o 
problema metodol6gico e pura e simplesmente esquecido; a Introdu~ao a Ciencia Social, 
cujo titulo poderia iludir-nos, e consagrada a demonstrar as dificuldades e as possibili
dades da sociologia, e nao a expor os processos de que ela se deve servir. Mill, por sua 
vez, ocupou-se longamente desta questao, 9 mas limitou-se a fazer passar pelo crivo da 
sua dialetica o que Comte dissera a este respeito, sem nada !he acrescentar de verdadeira" 
mente pessoal. Sobre o assunto, dispomos apenas de urn capitulo do Curso de Filosofia 
Positiva, como unico estudo original e importante desta materia. 1 0 

Esta despreocupa~ao aparente nao tern, alias, nada de surpreendente. Com efeito, 
os grandes soci6logos cujos nomes acabamos de referir nao passaram das generalidades 
sobre a natureza das sociedades, as rela~oes do reino social e do reino biol6gico, e a mar
cha geral do progresso; mas a volumosa sociologia de Spencer tern por ll.nico objetivo 
mostrar como a lei da evolu~ao universal se aplica as sociedades. Ora, para tratar destas 
questoes filos6ficas nao sao precisos processos especiais e complexos, pelo que se 
contentavam em comparar e pesar os meritos da dedu~ao e da indu~ao, e fazer urn inque
rito sumario dos recursos mais gerais ao dispor da investiga~ao sociol6gica. Mas as 
precau~oes a tomar na observa~ao dos fatos, a maneira como os principais problemas 
devem ser colocados, o sentido em que as pesquisas devem ser dirigidas, as praticas espe
ciais que podem permitir-lhes o sucesso e as regras que devem presidir a apresentar;:ao 
das provas continuaram indeterminadas. 

Urn feliz conjunto de circunstancias, a frente das quais e justo colocar a iniciativa 
da qual resultou a nosso favor a cria~ao de urn curso regular de sociologia na Faculdade 
de Letras de Bordeus, permitiu que cedo nos consagrassemos ao estudo da ciencia social 
e a constituissemos em materia das nossas ocupa~oes profissionais, podendo assim aban
donar estas questOes demasiado gerais e abordar urn certo numero de problemas particu
lares. Fomos, portanto, pela for~a das pr6prias circunstancias, levados a elaborar urn 
metodo mais definido, ao que julgamos, e mais exatamente adaptado a natureza particu
lar dos fenomenos sociais. Sao os resultados desta nossa pratica que gostariamos de 
expor aqui no seu conjunto, submetendo-os a discussao. Eles estao sem duvida implicita
mente contidos no livro que recentemente publicamos sobre A Divis5o do Trabalho 
Social. Mas parece-nos que tern algum interesse separa-los, formula-los a parte, acompa
nhando-os das suas provas e ilustrando-os com exemplos tirados quer dessa obra, quer 
de trabalhos ainda ineditos. Poder-se-a assimjulgar melhor a orientar;:ao que gostariamos 
de tentar imprimir aos estudos de sociologia. 

9 Sistema de L6gica, I VI. caps. VII-XII. 
10 Ver 2.• edi<;iio, pags. 294-336. 



CAPITULO PRIMEIRO 

0 QUE E UM FATO SOCIAL? 

0 fato social nao pode definir-se pela sua generalidade no interior da sociedade. Caracteristicas distintivas do 
fato social: 1.•- a sua exterioridade em rela~o as consciencias individuais; 2.•- a a~o coerciva que exer
ce ou e suscetfvel de exercer sobre essas mesmas consciencias. Aplica~o desta defini~o as pniticas consti
tuidas e as correntes sociais. Verifica~o desta defini~o. Outra maneira de caracterizar o fato social: o estado 
de independencia em que se encontra em rela~o as suas manifesta!;Oes individuais. Aplica~o desta caracte
ristica as pniticas constituidas e as correntes sociais. 0 fato social generaliza-se por ser social, mas nao e so
cial porque se generaliza. Como esta segunda defmi~rao se reduz a primeira. Como os fatos de morfologia so
cial se enquadram nesta mesma defini~rao. Formula geral do fato social. 

Antes de procurar saber qual e o metodo que convem ao estudo dos fatos sociais, 
importa dar a conhecer os fatos que assim designamos. 

A questao e tanto mais necessaria quanto as pessoas se servem desta qualifica~ao 
sem grande precisao. Empregam-na correntemente para designar, pouco mais ou menos, 
todos os fenomenos que ocorrem na sociedade, mesmo que apresentem, apesar de certas 
generalidades, pouco interesse social. Mas, partindo desta acep~ao, nao ha, por assim 
dizer, acontecimentos humanos que nao possam ser apelidados de sociais. Cada indivl
duo bebe, dorme, come, raciocina, e a sociedade tern todo o interesse em que estas fun
~oes se exer~am regularmente. Assim, se estes fatos fossem sociais, a sociologia nao teria 
urn objeto que lhe fosse proprio e o seu dominio confundir-se-ia com os da biologia e da 
psicologia. 

Mas, na realidade, ha em todas as sociedades urn grupo determinado de fenomenos 
que se distinguem por caracteristicas distintas dos estudados pelas outra cit~ncias da 
natureza. 

Quando desempenho a minha obriga~ao de irmao, esposo ou cidadao, quando satis
fa~o os compromissos que contrai, cumpro deveres que estao definidos, para alem de 
mim e dos meus atos, no direito e nos costumes. Mesmo quando eles estao de acordo 
com os meus pr6prios sentimentos e lhes sinto interiormente a realidade, esta nao deixa 
de ser objetiva, pois nao foram estabelecidos por mim, mas sim recebidos atraves da edu
ca~ao. Quantas vezes acontece ignorarmos os pormenores das obriga~oes que nos 
incumbem e, para os conhecer, termos de recorrer ao C6digo e aos seus interpretes auto
rizados ! Do mesmo modo, os fieis, quando nascem, encontram ja feitas as cren~as e pra
ticas da sua vida religiosa; se elas existiam antes deles e porque existiam fora deles. 0 
sistema de sinais de que me sirvo para exprimir o pensamento, o sistema monetario que 
emprego para pagar as dividas, os instrumentos de crectito que utilizo nas minhas rela
~es comerciais, as praticas seguidas na minha profissao, etc., etc. funcionam indepen
dentemente do uso que deles fa~o. Tomando urn ap6s outro todos os membros de que a 
sociedade se comp6e, pode repetir-se tudo o que foi dito, a prop6sito de cada urn deles. 
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Estamos pois em presen9a de modos de agir, de pensar e de sentir que apresentam a nota
vel propriedade de existir fora das consciencias individuais. 

Nao somente estes tipos de conduta ou de pensamento sao exteriores ao individuo, 
como sao dotados dum poder imperativo e coercivo em virtude do qual se !he imp6em, 
quer ele queira quer nao. Sem duvida, quando me conformo de boa vontade, esta coer9ao 
nao se faz sentir ou faz-se sentir muito pouco, uma vez que e inutil. Mas nao e por esse 
motivo uma caracteristica menos intrinseca de tais fatos, e a prova e que ela se afirma 
desde o momento em que eu tente resistir. Se tento violar as regras do direito, elas rea
gem contra mim de modo a impedir o meu ato, se ainda for possivel, ou a anula-lo e a 
restabelece-lo sob a sua forma normal, caso ja tenha sido executado e seja reparavel, ou 
a fazer-me expia-lo, se nao houver outra forma de repara9ao. Tratar-se-a de maximas 
puramente morais? A consciencia publica reprime todos os atos que as ofendam, atraves 
da vigili'mcia que exerce sobre a conduta dos cidadaos e das penas especiais de que dis
pOe. Noutros casos, a coa9ao e menos violenta, mas nao deixa de existir. Se nao me sub
meta as conven9oes do mundo, se, ao vestir-me, nao levo em conta os usos seguidos no 
meu pais e na minha classe, o riso que provoco eo afastamento a que me submeto produ
zem, ainda que duma maneira mais atenuada, os mesmos efeitos de uma pena propria
mente dita. Alias, a co~ao nao e menos eficaz por ser indireta. Nao sou obrigado a falar 
frances com os meus compatriotas, nero a usar as moedas legais, mas e imposs1vel faze
lo de outro modo. Se tentasse escapar a esta necessidade, a minha tentativa falharia 
miseravelmente. Se for industrial, nada·me pro1be de trabalhar com processos e metodos 
do seculo passado, mas, se o fizer, arrllino-me pela certa. Mesmo quando posso libertar
me dessas regras e viola-las com sucesso, nunca e sem ser obrigado a lutar contra elas. 
Mesmo quando sao finalmente vencidas, ainda fazem sentir suficientemente a sua for9a 
constrangedora, pela resistencia que op6em. Nao ha inovador, mesmo bern sucedido, 
cujos empreendimentos nao acabem por chocar com oposi9oes deste tipo. 

Aqui esta, portanto, urn tipo de fatos que apresentam caracteristicas muito espe
ciais: consistem em maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao individuo, e dotadas 
de urn poder coercivo em virtude do qual se !he imp6em. Por conseguinte, nao poderiam 
ser confundidos com os fenomenos organicos, visto consistirem em representa9oes e 
a96es; nem com os fenomenos psiquicos, por estes s6 existirem na consciencia dos indivi
duos, e devido a ela. Constituem, pois, uma especie nova de fatos, aos quais deve atri
buir-se e reservar-se a qualifica9aO de sociais. Tal qualifica9aO convem-lhes, pois, nao 
tendo 0 individuo por substrata, nao disp6em de outro para alem da sociedade, quer se 
trate da sociedade politica na sua integra ou de urn dos grupos parciais que engloba: or
dens religiosas, escolas politicas, literarias, corpora9oes profissionais, etc. Por outro 
!ado, a designa9ao convem unicamente a estes fatos, visto a palavra "social" s6 ter urn 
sentido definido na condi9ao de designar apenas os fenomenos que nao se enquadrem em 
nenhuma das categorias de fatos ja constitmdas e classificadas. Eles sao, portanto, o 
dorrnnio proprio da sociologia. E certo que este conceito de coa9ao, pelo qual definimos 
os fatos sociais, corre o risco de enfurecer os zelosos partidarios de urn individualismo 
absoluto. Como eles professam a cren9a de que o individuo e perfeitamente autonomo, 
parece-lhes estarem a diminu1-lo ao faze-lo sentir que nao depende unicamente de si pro
prio. Ora, uma vez que hoje e incontestavel que as nossas ideias e tendencias nao sao, na 
sua maior parte, elaboradas por nos, mas nos chegam do exterior, so poderao infiltrar-se 
sese impuserem; isto e tudo quanto a nossa defini9ao pretende significar. Sabe-se, alias, 
que a coa9ao social nao exclui necessariamente a personalidade individual. 1 1 

11 Isto nao significa, de resto, que toda a coar;ao seja normal. Voltaremos a este assunto mais adiante. 
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No entanto. como os exemplos que acabamos de citar (regras juridicas. morais. 
dogmas religiosos, sistemas financeiros, etc.) consistem todos em cren<;:as e em praticas 
constituidas, poder-se-ia, de acordo com o que precede, supor que s6 ha fatos sociais 
onde houver organiza<;:ao definida. Mas ha outros fatos que, sem apresentar estas formas 
cristalizadas, tern a mesma objetividade e o mesmo ascendente sobre o indivlduo. Sao as 
chamadas correntes sociais. Assim, numa assembleia, as grandes manifesta<;:oes de entu
siasmo, de indigna<;:ao e de piedade que se desencadeiam nao tern a sua origem em 
nenhuma consciencia particular. Chegam a cada urn de n6s do exterior e sao suscetiveis 
de nos arrastar, mesmo contra a vontade. Pode acontecer que, abandonando-me a elas 
sem reservas, nao venha a sentir a pressao que exercem sobre mim. Mas esta pressao 
manifesta-se a partir do momento em que eu tentar lutar contra ela. Se urn indivlduo 
experimentar opor-se a uma destas manifesta<rOes coletivas, os sentimentos que nega 
voltar-se-ao contra ele. Ora, se este poder de coa<;:ao externa se afirma com tal nitidez nos 
casos de resistencia, e porque existe, embora inconsciente, nos casos contrarios. Estamos 
entao a ser vltimas de uma ilusao que nos faz acreditar termos sido n6s quem elaborou 
aquilo que se nos imp<)s do exterinr. Mas, sea complacencia com que nos deixamos levar 
mascara a pressao sofrida, nao a suprime. Do mesmo modo, o ar nao deixa de ter peso 
pelo fato de nao o sentirmos. Mesmo quando colaboramos espontaneamente na emo<;:ao 
comum, a impressao que sentimos e totalmente diferente da que teriamos sentido se tives-

' semos estado s6s. Uma vez dispersa a assembleia, finda a a<;:ao das influencias sociais 
· sobre n6s, e ficados a s6s, os sentimentos por que passamos dao-nos a impressao de ser 
· algo de estranho em que ja nao nos reconhecemos. Apercebemo-nos nessa altura que 
fomos sua presa, mais do que seus criadores. Chegam mesmo a horrorizar-nos, tao 
contrarios eram a nossa natureza. E assim que indivlduos, perfeitamente inofensivos na 
sua maioria, podem, reunidos em multidao, deixar-se conduzir a atos de atrocidade. Ora, 
o que dizemos acerca destas explosoes passageiras aplica-se tambem aos movimentos de 
opiniao mais duradouros que se produzem incessantemente a nossa volta, mesmo em cfr
culos mais restritos, sobre questoes religiosas, politicas, literarias, artisticas, etc. 

Esta defini<;:ao do fato social pode, alias, confirmar-se por uma experiencia caracte
ristica. Basta observar a maneira como sao educadas as crian<;:as. Quando reparamos 
nos fatos tais como sao, e como sempte foram, salta aos olhos que toda a educa<;:ao con
siste num esfor<;:o continuo para impor a crian<;:a maneiras de ver, de sentir e de agir as 
quais ela nao teria chegado espontaneamente. Desde os primeiros tempos da sua vida a 
coagimos a comer, a dormir e a beber a horas regulares. Coagimo-la a limpeza, a calma, 
a obediencia; mais tarde, coagimo-la a ter em conta os outros, a respeitar os usos, as 
conveniencias, a trabalhar, etc., etc. Se, como tempo, essa coa<;:iio deixa de ser sentida, 
e porque fez nascer habitos e tendencias internas que a tornam inutil, mas que s6 a subs
tituem porque derivam dela. Segundo Spencer, uma educa<;:ao racional deveria reprovar 
tais processos e deixar a crian<;:a agir com toda a liberdade; mas, como esta teoria peda
g6gica nunca foi praticada por qualquer povo conhecido, nao passa de urn desideratum 
pessoal, nao constituindo urn fato que possa opor-se aos precedentes. Ora, estes ultimos 
sao particularmente instrutivos por a educa<;:ao ter justamente 0 objetivo de criar 0 ser 
social. Podemos compreender assim, de modo sumario, como esse ser se constituiu na 
hist6ria. Esta coa<;:iio permanente exercida sobre a crian<;:a e a pressao do meio social que 
tende a molda-la a sua imagem, e da qual OS pais e professores nao passam de represen
tantes e de intermediarios. 

Nao e pois a sua generalidade que serve para caracterizar os fenomenos sociol6-
gicos. Urn pensamento comum a todas as consciencias particulares ou urn movimento 
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repetido por todos OS individuos nao sao por isso fatos sociais. Se houve quem se conten
tasse com este carater para os definir, foi por os ter confundido, erradamente, com aquilo 
a que se poderia chamar as suas encama~oes individuais. 0 que os contitui sao as cren
~as, as tendencias, as praticas do grupo tornado coletivamente; quanto as formas de que 
se revestem os estados coletivos ao refletir-se nos individuos, sao coisas de uma outra 
especie. 0 que demonstra categoricamente esta dualidade de naturezas e a ocorrencia 
destes dois tipos de fatos inumeras vezes dissociados. Com efeito, certas maneiras de agir 
ou de pensar adquirem, devido a repeti~ao, uma especie de consistencia que as isola dos 
acontecimentos particulares que as refletem. Tomaro assim uma forma senslvel que lhes 
e propria, e constituem uma realidade sui generis muito distinta dos fatos individuais que 
as manifestam. 0 habito coletivo nao existe apenas no estado de imanencia nos atos 
sucessivos que determina: por urn privilegio de que nao encontramos exemplos no reino 
biologico, exprime-se, de uma vez para sempre, numa formula que se repete de boca em 
boca, que se transmite atraves da educa~ao, que se fixa por escrito. Tale a origem e a 
natureza das regras jundicas, morais, dos aforismos e dos ditados populares, dos artigos 
de re em que as seitas religiosas ou pollticas condensam as suas cren~as, c6digos de 
gosto que disciplinam escolas literarias, etc. Nenhuma delas se encontra inteiramente nas 
aplica~oes que delas sao feitas pelos particulares, uma vez que podem subsistir mesmo 
sem serem atualmente aplicadas. 

Esta dissocia~ao nao se apresenta sempre com a mesma nitidez, mas basta que ela 
exista de urn modo incontestavel nos casos que enumeramos para provar que o fato so
cial e distinto das suas repercussoes individuais. Alias, mesmo quando a dissocia~ao nao 
nos e evidente, podemos, por vezes, realiza-la com a ajuda de certos artificios de metodo; 
somos ate obrigados a utiliza-los quando queremos isolar o fato social e observa-lo num 
estado de pureza. Ha certas correntes de opiniao que nos levam, com intensidades desi
guais segundo o tempo e os paises, ao casamento, ao suicidio ou a uma natalidade mais 
ou menos forte; estes sao, evidentemente, fatos sociais. A primeira impressao parecem 
inseparaveis das formas que tomam nos casos particulares, mas a estatistica fornece-nos 
0 meio de OS isolar. Com efeito, sao retratados pela taxa de natalidade, de nupcialidade, 
de suicidios, quer dizer, pelo numero que se obtem dividindo o total mectio anual dos 
nascimentos, casamentos e mortes voluntarias pelo numero de homens na idade de pro
criar, de se casar, de se suicidar. 1 2 "Corno cada urn destes numeros compreende todos os 
casos individuais indistintamente, as circunstancias particulares que podem ter tornado 
parte na produ~ao do fenomeno neutralizam-se mutuamente e, por conseguinte, nao con
tribuem para 0 determinar. 0 que ele exprime e urn certo estado de alma coletivo. 

Eis 0 que sao OS tenomenos sociais, desembara~ados de todos OS elementos estra
nhos. As suas manifesta~oes privadas tern sempre algo de social, uma vez que reprodu
zem em parte urn modelo coletivo; mas cada uma delas depende tambem, e numa larga 
medida, da constitui~ao organico-psiquica do individuo, das circunstancias particulares 
em que esta colocado. Nao sao, portanto, fenomenos propriamente sociologicos. Perten
cem ao mesmo tempo a dois reinos e podenamos chamar-lhes socio-pslquicos. Interes
sam ao sociologo sem constituirem a materia imediata da sociologia. Alias, tambem se 
encontram no interior dos organismos fenomenos de natureza mista que sao estudados 
por ciencias mistas, como a quimico-biologia. 

Mas, dir-se-a, urn fenomeno nao pode ser coletivo se nao for comum a todos o mem
bros da sociedade ou, pelo menos, a maior parte deles. Sem duvida; mas ele e geral por 
ser coletivo (quer dizer, mais ou menos obrigatorio). e nunca coletivo por ser geral. E urn 

1 2 As pessoas niio se suicidam em todas as idades, nem em todas as idades com a mesma intensidade. 
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estado do grupo que se repete nos individuos porque se imp(ie a eles; esta em cada parte 
porque esta no todo, nao esta no todo por estar nas partes. lsto e evidenciado pelas cren-
9aS e praticas que nos sao transmitidas pelas gera9oes anteriores; recebemo-las e adota
mo-las porque, sendo ao mesmo tempo uma obra coletiva e uma obra secular, estao 
investidas de uma particular autoridade que a educa9ao nos ensinou a reconhecer e a res
peitar. Devemos notar que a imensa maioria dos fenomenos sociais chega ate nos por 
essa via; mas, mesmo quando o fato social e devido em parte a nossa colabora9ao direta. 
a sua natureza nao muda. Urn sentimento coletivo que surja numa assembleia nao expri · 
me apenas o que ha de comum entre todos os sentimentos individuais. Ha nele algo de 
diferente, como ja mostramos; resulta da vida comum, e urn produto das a9oes e das rea· 
9oes entre as consciencias individuais; e, se ressoa em cada uma delas, e em virtude de 
uma energia especial que se deve justamente a sua origem coletiva. Se todos os cora9oes 
vibram em unissono, nao e no seguimento de uma concordancia espontanea e preestabe· 
lecida; e que uma mesma for9a os move num mesmo sentido. Cada urn e levado por 
todos. 

Esperamos ter defmido exatamente o dorninio da sociologia, dorninio esse que s6 
compreende urn determinado grupo de fenomenos. Urn fato social reconhece-se pelo seu 
poder de coa9ao extema que exerce ou e suscetivel de exercer sobre os individuos; e a 
presen9a desse poder reconhece-se, por sua vez, pela existencia de uma san9ao determi
nada ou pela resistencia que o fato op(ie a qualquer iniciativa individual que tenda a 
violenta-lo. No entanto, podemos defini-lo tambem pela difusao que tern no interior do 
grupo, desde que, de acordo com as observa9oes que fizemos, se tenha o cuidado de jun
tar como segunda e essencial caracteristica a de que ele exista independentemente das 
formas individuais que toma ao difundir-se. Este ultimo criteria e alias, em certos casos, 
mais facil de aplicar do que 0 precedente. Com efeito, a COa9aO e facil de constatar quan· 
do se traduz exteriormente por uma rea9ao direta da sociedade, como e o caso do direito. 
da moral, das cren9as, usos, e ate das modas. Mas, quando e apenas indireta, como a que 
exerce uma organiza9ao economica, a coa9ao nem sempre e tao evidente. A generalidade 
e a objetividade podem, nesse caso, ser mais faceis de estabelecer. Alias, esta segunda 
defini9a0 nao e mais do que uma outra forma da primeira; de fato, uma maneira de se 
conduzir. exterior as consciencias dos individuos, s6 se generaliza se for imposta. 13 

No entanto, poderiamos perguntar·se esta defini9ao esta completa. Os fatos sociais 
que tomamos como base sao todos maneiras de fazer; sao de ordem fisiol6gica. Mas 
tambem existem maneiras de ser coletivas, quer dizer, fatos sociais de ordem anatomica 
au morfol6gica. A sociedade nao pode desinteressar-se do que diz respeito ao substrata 
da vida coletiva. No entanto, o numero e a natureza das partes elementares de que se 

1 3 Ve-se como esta defini.yao do fato social se afasta da que serve de base ao engenhoso sistema de Tarde. 
Em primeiro Iugar, devemos declarar que as nossas investiga~es nao nos fizeram constatar em parte alguma 
a tal influt!ncia preponderante que Tarde atribui a imita.yao da genese dos fatos coletivos. Alem disso, da 
defini.yao precedente, que nao e uma teoria mas urn simples resumo dos dados imediatos de observa.yao, pa
rece resultar que a imita.yiio nunca exprime o que hade essencial e de mais caracteristico no fato social. Sem 
duvida, todo o fato social e imitado, isto e, tern uma tendencia para generalizar-se; mas isto se deve ao fato 
de ser social, quer dizer, obrigat6rio. 0 seu poder de expansiio niio e a causa, mas a conseqiiencia do seu 
carater sociol6gico. Se os fatos sociais fossem os unicos a produzir esta conseqiiencia, a imita.yiio poderia 
servir, se nao para os explicar, pelo menos para os definir, mas urn estado individual que faz ricochete niio 
deixa por isso de ser individual. Poderemos ainda perguntar se a palavra "imita.yiio" e a que melhor con vern 
para designar uma propaga<;:iio devida a influencia coerciva. Nesta expressao confundem-sc lcn6menos 
muito diferentes e que seria neccssitriu distinguir. 
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comp{)e a sociedade, a maneira como elas se disp{)em, o grau de coalescencia a que che
garam, a distribui<;:ao da popula<;:ao pela superficie do territ6rio, o numero e a natureza 
das vias de comunica<;:ao, a forma das habita<;:oes, etc. nao parecem, num primeiro 
exame, poder ser relacionados com maneiras de agir, sentir ou pensar. 

Mas estes diversos fenomenos apresentam uma mesma caracteristica que nos permi
te definir os outros; estas maneiras de ser imp{)em-se ao individuo tal como as maneiras 
de fazer, atrits referidas. Com efeito, quando se quer conhecer a maneira como uma 
sociedade e dividida politicamente, como se comp{)em essas divis0es, a fusao mais ou 
menos completa que existe entre elas, nao e com a ajuda de uma inspe<;:ao material e por 
observa<;:oes geogritficas que podemos consegui-lo. Mesmo quando tern uma base qual
quer de natureza fisica, essas divisoes sao tambem morais; e e somente atraves do direito 
publico que e possfvel estudar essa organiza<;:ao, uma vez que e ela que a determina, tal 
como determina as nossas rela<;:oes domesticas e civicas. Ela nao deixa por isso de ser 
obrigat6ria, pois se a popula<;:ao se aglomera nas nossas cidades em vez de se dispersar 
pelos campos e porque hit uma corrente de opiniao, urn impulso coletivo que imp()e aos 
individuos esta concentra<;:ao. Nao podemos escolher a forma das nossas casas tal como 
nao podemos escolher a forma do nosso vestuitrio. Os nossos gostos sao obrigat6rios 
tanto num campo como noutro. As vias de comunica<;:ao determinam de uma maneira 
imperiosa o sentido no qual se fazem as migra<;:oes interiores e as trocas, e ate a intensi
dade destas trocas e migra<;:6es; logo, deveriamos acrescentar uma nova categoria a lista 
dos fenomenos que enumeramos como apresentando o sinal distintivo do fato sociaL 
Porem, como esta enumera<;:ao nada tinha de rigorosamente exaustiva, a adi<;:ao nao e 
indispensitvel. 

Convem frisar que, por outro lado, essa adi<;:ao nao teria qualquer utilidade; as 
maneiras de ser nao sao mais do que maneiras de fazer consolidadas. A estrutura politica 
de uma sociedade e apenas a maneira como os diferentes segmentos que a comp{)em 
adquiriram o hitbito de viver uns com os outros. Se as suas rela<;:oes sao tradicionalmente 
estreitas, os segmentos tendem a confundir-se; tenderao a distinguir-se no caso contritrio. 
0 tipo de habita<;:ao que se nos imp{)e nao e senao a maneira como toda a gente a nossa 
volta e, em parte, as gera<;:oes anteriores, se acostumaram a construir as casas. As vias de 
comunica<;:ao nao sao mais do que o leito que esta foi cavando para si propria ao correr 
no mesmo sentido; veja-se, por exemplo, a corrente regular das trocas e das migra<;:oes. 
etc. Se OS fenomenos de ordem morfol6gica fossem OS unicos a apresentar esta fixidez. 
poder-se-ia acreditar que constituem uma classe a parte; mas uma regra juridica e tao 
permanente como urn tipo de arquitetura e, no entanto, e urn fato fisiol6gico. Poder-se-ia 
objetar citando as mitximas morais, muito mais maleitveis; mas mesmo elas tern formas 
muito mais rigidas do que urn simples uso profissional ou uma moda. Ha assim uma 
gama de cambiantes que, sem solu<;:ao de continuidade, ligam os fatos de estrutura mais 
caracterizados a essas correntes livres da vida social que ainda nao se fixaram em ne
nhum molde definido. Quer dizer, portanto, que niio hit entre eles mais do que diferen<;:as 
de grau de consolida<;:ao; tanto uns como outros nao passam de vida mais ou menos cris
talizada. Pode haver interesse em reservar o nome de morfol6gicos para os fatos sociais 
a que se refere o substrato social, mas com a condi<;:ao de que nunca se perca de vista que 
eles tern todos a mesma natureza. A unica defini<;:ao que permite englobar tudo o que dis
semos e a seguinte: 
"E um jato social toda a maneira de fazer, fixada ou nao, suscetfvel de exercer sabre o 
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indivfduo uma coarao exterior·; ou ainda, "que e geral no conjunto de uma dada socie
dade tendo, ao mesmo tempo, uma existencia propria, independente das suas manifesta
roes individuais ". 1 4 

1 4 Este parentesco estreito entre a vida e a estrutura. entre o 6rgiio e a func;ao pode ser facilmente estabele.
cido na sociologia porque, entre estes dois termos extremos. existe toda uma serie de intermediarios imedia
tamente observaveis que mostram a ligac;iio entre eles. A biologia niio tern o mesmo recurso. Mas pode-se 
acreditar que as induc;oes da primeira destas ciencias sobre este assunto sao aplicaveis a outra e que nos 
organismos, tal como nas sociedadcs. so existem diferenc;as de grau entre estas duas ordens de fatos. 



CAPITULO SEGUNDO 

REGRAS RELATIVAS A OBSERVA<;AO DOS FATOS SOCIAlS 

Regra fundamental: Tratar os fatos sociais como coisas. I - Fase ideo16gica que atravessam todas as cien
cias, durante a qual elaboram n~es vulgares e pniticas em vez de descreverem e explicarem as coisas. Moti
vo por que esta fase devia prolongar-se na sociologia rnais do que nas outras ciencias. Fatos extraldos a socio
logia de Comte, a de Spencer, e ao estado atual da morale da economia politica, mostrando que este estagio 
ainda nio foi ultrapassado. Razoes para o ultrapassar: 1.•- Os fatos sociais devem ser tratados como coisas 
porque sao os data imediatos da ciencia, enquanto que as ideias, de que os fatos sociais sao supostamente os 
desenvolvimentos, nio sao diretamente dados. 2.• -Tern todas as caracteristicas da coisa. Analogia desta 
reforrna com a que transformou recentemente a psicologia. Razoes para esperar, no futuro, urn progresso ni
pido da sociologia. II- CoroJarios imediatos da regra precedente: t.•- Afastar da ciencia todas as no~roes 
previas. Acerca do ponto de vista mistico que se opCie a aplica!;io desta regra. 2.0

- Maneira de constituir 
o objeto positivo da investiga!;io: agrupar os fatos segundo as suas caracteristicas exteriores comuns. Rela
!;Oes do conceito assim forrnado como conceito vulgar. Exemplos de erros a que nos expomos ao negligen-

. ciar esta regra ou ao aplica-la mal: Spencer e a sua teoria sobre a evolu!;io do casamento; Garofalo e a sua 
defini!;io de crime; o erro comum que recusa a moral as sociedades inferiores. Que a exterioridade das carac
teristicas que entram nestas defini!;Oes iniciais nio constituam urn obstaculo as· explica~roes cientificas. 3.• -
Estas caracteristicas exteriores devem, alem disso, ser o mais objetivas possivel. Metodo para o conseguir: 
apreender os fatos sociais de modo que se apresentem isolados das suas rnanifesta!;Oes individuais. 

A primeira regra e a mais fundamental e a de considerar osfatos sociais como coisas. 

I 

Quando uma nova ordem de fenomenos se toma objeto de ciencia, tais fenomenos 
encontram-se ja representados no espirito, nao somente por imagens sensiveis, mas por 
uma especie de conceitos grosseiramente formados. Antes dos primeiros rudimentos da 
fisica e da quimica, os homens tinham ja sobre os fenomenos fisico-quimicos algumas 
n~oes que ultrapassavam a pura percep~ao; tais como, por exemplo, as que encon
tramos misturadas em todas as religioes. A reflexao e anterior a ciencia; esta limita-se a 
servir-se dessa reflexao mais metodicamente. 0 homem nao pode viver no meio de obje
tos sem ter uma ideia deles que lhe permita regular a sua conduta. Como essas no~oes 
estao mais ao nosso alcance do que as realidades a que correspondem, tendemos natural
mente a fazer delas a materia das nossas especula~oes, substituindo as realidades por 
elas; em vez de observar as coisas, de as descrever, de as comparar, contentamo-nos 
entao com a tomada de consciencia das nossas ideias, analisando-as, combinando-as. 
Em vez de uma ciencia das realidades, temos uma mera analise ideol6gica. Esta analise 
nao exclui necessariamente e por completo as observa~oes; podemos fazer apelo aos 
fatos para confirmar certas no~oes ou as conclusaes que delas tiramos. Mas nesse caso, 
OS fatos nao intervem senao secundariamente, a titulo de exemplo OU de provas confirma
torias; nao sao OS objetos da ciencia. A ciencia vai das ideias as coisas e nao das coisas 
as ideias. 

E claro que urn metodo como este nao poderia conduzir a resultados objetivos. 
Estas no~oes ou conceitos, seja qual for o nome que lhes queiramos dar, niio sao substi-
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tutos legitimos das coisas. Produtos da experiencia vulgar, eles tern como objetivo p6r as 
nossas a96es em harmonia com o mundo que nos rodeia; sao formados pela pratica e 
para ela. Ora, uma representa9ao pode ser capaz de desempenhar utilmente o seu papel 
sendo, ao mesmo tempo, teoricamente falsa. Copernico, ao fim de muitos seculos, dissi
pou as ilusoes dos nossos sentidos acerca dos movimentos dos astros; e, no entanto, e 
ainda segundo essas ilus6es que regulamos muitas vezes a distribui9ao do nosso tempo. 
Para que uma ideia suscite corretamente as atitudes reclamadas pela natureza das coisas 
nao e necessaria que exprima fielmente essa natureza; basta que nos fa9a sentir 0 que 
essas coisas tern de util ou de prejudicial, como nos podem servir, como nos podem 
contrariar. E con vern ainda notar que estas no96es s6 se ajustam a pratica de urn modo 
aproximado e apenas na generalidade dos casos. Quantas vezes se tornam perigosamente 
inadequadas! Nao e, portanto, elaborando-as, seja de que modo for, que se conseguira 
descobrir as leis da realidade. Nao sao mais do que urn veu que se interp6e entre as coi
sas e nos e que as mascara tanto melhor quanto mais acreditarmos na sua transparencia. 

Uma tal ciencia, alem de truncada, nao contem materia de que se possa alimentar. 
Mal come9a a existir, desaparece imediatamente, transformando-se em arte. Com efeito, 
e dado que sao confundidas com o real, estas no96es deveriam conter tudo o que ha de 
essencial nele; e a partir dai elas parecem ter tudo quanto e necessaria para nos habilitar 
nao somente a compreender o que existe, mas tambem para prescrever o que deve existir 
e os meios para o executar. E born o que concorda com a natureza das coisas; o resto e 
mau, e os meios para atingir urn e fugir do outro derivam dessa mesma natureza. Se, par
tanto, nos a possuimos a partida, 0 estudo da realidade presente nao tern ja qualquer inte
resse pratico e, como e este interesse a razao de ser do estudo, tambem este perde a sua 
finalidade. A reflexao e assim incitada a voltar as costas ao proprio objeto da ciencia, a 
saber, o presentee o passado, e a lan9ar-se num salto para o futuro. Em vez de procurar 
compreender os fatos adquiridos e realizados, ela empreende imediatamente a constru-
9ao de fatos novos, mais conformes aos fins perseguidos pelos homens. Quando alguem 
julga saber em que consiste a essencia da materia esse alguem p6e-se imediatamente a 
procura da pedra filosofal. Esta usurpa9ao da arte em desfavor da ciencia, impedindo-a 
de se desenvolver, e, alias, facilitada pelas pr6prias circunstancias que determinam 0 des
pertar da reflexao cientifica visto que, como ela nasce para satisfazer as necessidades 
vitais, acha-se naturalmente orientada para a pnitica. As necessidades que e chamada a 
aliviar sao sempre prementes e, por conseguinte, apressam-na a conclus6es; as necessi
dades reclamam remedios e nao explica96es. 

Este modo de proceder esta tao de acordo com as inclina96es naturais do nosso 
espirito que o encontramos mesmo na origem das ciencias fisicas. E ele quem diferencia 
a quimica da alquimia, a astronomia da astrologia. E pelo modo de proceder que Bacon 
se diferencia dos seus contemporaneos e os combate. As no9oes que acabamos de referir 
sao as prenor;oes ou nor;oes vulgares 1 5 que ele assinala na base de todas as ciencias 1 6 e 
que nestas tomam o Iugar dos fatos. 1 7 

Sao uma especie de fantasmas que desfiguram o verdadeiro aspecto das coisas e que 
nos confundimos com as verdadeiras coisas. Como esse meio imaginario nao oferece ao 
espirito qualquer resistencia este abandona-se a ambi96es ilimitadas e ere possivel cons
truir, ou melhor, reconstruir o mundo pelas suas proprias for9as e a vontade dos seus 
desejos. 

' s Nol'llm Organum, I. pag. 26. 
, s Ibid .. 1. pag, 11. 
1 7 Ibid., I, pltg. 36. 
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Se aconteceu assim com as ciencias naturais, com muito mais razao deveria aconte
cer o mesmo com a sociologia. Os homens nao esperaram pela ciencia social para ter 
ideias sobre o direito, a moral, a familia, o Estado, e a propria sociedade. Nao podem 
passar sem estas coisas para viver. Ora. e sobretudo na sociologia que estas preno~oes. 
para utilizar a expressao de Bacon, sao capazes de dominar o espirito e substituir a reali
dade. Com efeito, OS objetos sociais nao se realizam senao atraves do homem; sao urn 
produto da atividade humana. Parecem, portanto, uma mera execu~ao das ideias, inatas 
ou nao, que temos; uma sua aplica~ao as diversas circunstancias que acompanham as 
rela~oes dos homens entre si. A organiza~ao familiar, do contrato, da repressao, do Esta
do, da sociedade aparece assim como urn simples desenvolvimento das idbas que temos 
sobre a sociedade, o Estado, a justi~a, etc. Por conseqiiencia, estes fatos e os seus am1lo
gos parecem nao ter realidade senao nas ideias e atraves delas. Sendo estas ideias OS seus 
germes, tornam-se assim, desde logo, a materia da sociologia. 

Os cr6ditos desta maneira de ver sao aumentados pelo fato de a minucia da vida so
cial transbordar em todos os sentidos a consciencia e de esta nao ter uma percep~ao 
suficientemente forte para sentir a realidade dessa vida social. Como esta nao esta 
suficientemente proxima de nos, julgamos que nao esta ligada a coisa alguma e que flu
tua no vazio, que e uma materia meio irreal, infinitamente plastica. E por essa razao que 
tantos pensadores viram nos arranjos sociais meras combina~oes artificiais, mais ou 
menos arbitrarias. Mas, se o detalhe, se as formas concretas e particulares nos escapam, 
pelo menos podemos ter a representa~ao dos aspectos mais gerais da existencia coletiva 
em conjunto e por aproxima~ao; e sao precisamente essas representa~oes esquematicas e 
sumarias que constituem as preno~oes de que nos servimos para os usos comuns da vida. 
Nao podemos, portanto, duvidar da sua existencia, uma vez que nos apercebemos dela 
ao mesmo tempo que de nos proprios. Nao so elas estao em nos, mas, como sao urn pro
duto de experiencias repetidas, tiram da repeti~ao e do habito assim adquirido uma espe
cie de ascendente, de autoridade. Sentimo-las resistir quando tentamos libertar-nos, e nao 
podemos deixar de encarar como realidade aquilo que se op()e a nos. Tudo contribui, 
portanto, para nos fazer ver ai a verdadeira realidade social. 

Ate agora, a sociologia tern tratado mais ou menos exclusivamente, nao das coisas, 
mas dos conceitos. De fato, Comte proclamou que os fenomenos sociais sao fatos natu
rais, submetidos a leis naturais. Reconheceu, assim, o seu carater de coisas, visto que na 
natureza so ha coisas. Mas quando, ao sair destas generalidades filosoficas tenta aplicar 
o seu principio e extrair dele a ciencia que nele estava contida, acaba por tomar as ideias 
como objeto de estudo. Com efeito, a principal materia da sua sociologia e o progresso 
da humanidade no tempo. Parte da ideia de que ha uma evolu~ao continua do genero 
humano, a qual consiste numa realiza~ao sempre mais completa da natureza humana; e 
preocupa-se em encontrar a ordem desta evolu~ao. Ora, supondo que esta evolu~ao exis
te, so o poderemos demonstrar quando dispusermos de uma verdadeira ciencia. Comte 
nao poderia, portanto, considerar essa evolu~ao como objeto de pesquisas senao definin
do-a como uma concep~ao do espirito e nao como uma coisa. Com efeito, nao se provou 
a existencia desse progresso da humanidade. 0 que existe, a unica coisa que se pode 
observar, sao sociedades particulares que nascem, que se desenvolvem e que morrem 
independentemente umas das outras. Se, alem disso, se considera que as mais recentes 
continuam as que as precederam, entao cada tipo superior podera ser considerado como 
a simples repeti~ao do tipo imediatamente inferior, com alguns acrescentos; poder-se-ia, 
portanto, coloca-las topo a topo, por assim dizer, confundindo as que se encontram no 
mesmo grau de desenvolvimento, e a serie assim formada poderia ser encarada como 
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representativa da humanidade. Mas OS fatos nao se apresentam com tanta simplicidade. 
Urn povo que substitui urn outro nao e apenas urn prolongamento deste ultimo com al
guns caracteres novos; e diferente, tern propriedades a mais e outras a menos; constitui 
uma individualidade nova e todas estas individualidades distintas, sendo heterogeneas, 
nao podem fundir-se numa mesma serie continua nem numa serie unica, pois uma serie 
de sociedades nao pode ser figurada por uma linha geometrica, parecendo-se mais com 
uma arvore cujos ramos tern sentidos divergentes. Em suma, Comte tomou a no~ao que 
tinha do desenvolvimento hist6rico, e que nao diferia muito da no~ao vulgar, pelo pro
prio desenvolvimento. Vista de Ionge, com efeito, a hist6ria toma esta aparencia engana
dora; s6 nos apercebemos dos individuos que se sucedem uns aos outros e que caminham 
todos na mesma dire~ao porque tern uma natureza comum. Como alias nao se concebe 
que a evolu~ao social possa ser outra coisa para alem do desenvolvimento de uma ideia 
humana, e perfeitamente natural defini-la pela ideia que OS homens dela tern. Ora, proce
dendo deste modo, nao s6 permanecemos na ideologia como damos a sociologia, como 
objeto, urn conceito que nao tern nada de sociol6gico. 

Spencer nao aceita este conceito mas o substitui por urn outro formado do mesmo 
modo. Faz das sociedades, nao da humanidade, o objeto da ciencia; mas da das primei
ras uma defini~ao que as afasta imediatamente pondo em seu Iugar a preno~ao que delas 
tern. Spencer afirma, como proposi~ao evidente, que "uma sociedade s6 existe a partir do 
momenta em que a justaposi9ao se junta uma coopera9ao ·: s6 assim uma uniao de indi
viduos se transforma em sociedade propriamente dita. 18 Depois, partindo do principia 
de que a coopera~ao e a essencia da vida social, divide as sociedades em duas classes 
segundo a natureza da coopera~ao nelas dominante. "Ha uma coopera9ao espontanea 
que se efetua sem premedita9ao quando se tent a atingir fins de carater privado; e ha uma 
coopera9ao conscientemente institu(da que supoe fins de interesse publico nitidamente 
reconhecidos. "1 9 As primeiras Spencer da o nome de sociedades industriais; as segun
das, 0 de sociedades militares; e pode-se dizer que esta ideia e a mae da sua sociologia. 

Mas esta defini~ao inicial enuncia como uma coisa aquilo que nao e mais do que 
urn fruto da sua imagina~ao. Apresenta-se, com efeito, como a expressao de urn fato 
imediatamente visivel e cuja observa~ao basta para provar, visto surgir-nos como urn 
axioma da ciencia. E, no entanto, e impossivel saber por uma simples inspe~ao se real
mente a vida social se pode reduzir a coopera~ao. Tal atitude nao e legitima cientifica
mente a menos que se passem em revista todas as manifesta~oes da existencia coletiva e 
se conclua que todas elas sao formas diversas de coopera~ao. Trata-se, portanto, de uma 
certa maneira de conceber a realidade social que se vai substituir a essa mesma realida
de. 20 0 que se define nao e a sociedade mas a ideia que dela faz Spencer. E se nao sente 
qualquer escrupulo em proceder deste modo e porque, para ele, a sociedade nao passa de 
realiza~ao de uma ideia, neste caso a ideia de coopera~ao. 21 Seria facil mostrar que, em 
cada urn dos problemas particulares que aborda, o seu metodo e o mesmo. Assim, ainda 
que pretenda proceder empiricamente, como os fatos acumulados na sua sociologia sao 
mais usados para ilustrar analises de no~oes do que para descrever e explicar as coisas, 
parecem s6 existir para representarem o papel de argumentos. Na realidade, tudo o que 

1 s Sociologic, tradw;:ao francesa. III. pags. 331-332. 
1 • Sociologie, III, pag. 332. 
2o Concepc;:ao. alias, controversa. (Ver Divisiio do Trabalho Social, II, 2, § 4.) 
2 1 "A cooperac;:ao nao poderia, portanto, existir sem a sociedade, e eo fim que esta se propiie." (Prindpios 
de Sociologia, III, pag. 332.) 
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ha de essencial na sua doutrina pode ser imediatamente deduzido da sua definiyao de 
sociedade e das diferentes formas de cooperayao, visto que, se tivermos possibilidades de 
escolher apenas entre uma cooperayao tiranicamente imposta e uma cooperayao livre e 
espontanea, e evidente que esta ultima sera 0 ideal para 0 qual a humanidade tende e 
deve tender. 

Nao e apenas na base da ciencia que se encontram estas noyoes vulga~es; encontra
mo-las a cada instante na trama dos raciocinios. No estado atual dos nossos conheci
mentos, nao sabemos com exatidao o que e Estado, soberania, liberdade politica, demo
cracia, socialismo, comunismo, etc.; o metodo aconselha que nao utilizemos estes 
conceitos, enquanto nao forem cientificamente constituidos. No entanto, as palavras que 
os exprimem aparecem incessantemente nas discuss6es dos soci6logos. Empregam-se 
correntemente e com seguranya como se correspondessem a coisas bern conhecidas e 
definidas quando, na verdade, nao evocam em nos senao noyoes confusas, misturas 
indistintas de impress6es vagas, preconceitos e paixoes. Troyamos hoje em dia dos singu
lares raciocinios que construiam os medicos da Idade Media com as noyoes de quente, 
frio, umido ou seco, e nao nos apercebemos de que continuamos a aplicar 0 mesmo me
todo a uma ordem de fenomenos que tambem nao o comporta, tendo em vista a sua 
extrema complexidade. 

Nos ramos especiais da sociologia o carater ideol6gico e ainda mais acentuado. 
E, sobretudo, 0 caso da moral. Pode-se dizer, com efeito, que nao ha urn unico siste

ma em que ela nao seja representada como simples. desenvolvimento de uma ideia inicial 
que a conteria em potencia, na sua totalidade. Esta ideia, segundo uns encontra-se ja feita 
no fntimo do homem desde que nasce; outros, pelo contrario, entendem que ela se forma 
mais ou menos lentamente no decurso da hist6ria. Mas, para uns como para outros, para 
os empiristas como para os racionalistas, essa ideia e o que ha de mais verdadeiramente 
real na moral. Quanto as regras juridicas e morais, afirma-se que elas nao tern existencia 
por si proprias, que se resumem a tal noyaO fundamental aplicada as circunstancias 
particulares da vida e diversificadas segundo os casos. A partir daqui, o objeto da moral 
nao poderia ser este sistema de preceitos sem realidade, mas sim a ideia da qual decor
rem e de que nao passam de aplicayoes varias. Do mesmo modo, todas as quest6es que 
a etica vulgarmente se p6em dizem respeito, nao a coisas, mas a ideias; trata-se de saber 
em que consiste a ideia do direito. a ideia da moral, e nao qual e a natureza da moral e 
do direito em si. Os moralistas nao chegaram ainda a simples concepyao de que, tal 
como a nossa representayao das coisas sensfveis vern dessas mesmas coisas e as exprime 
mais ou menos exatamente, a nossa representayao da moral vern do proprio espetaculo 
das regras que funcionam sob os nossos olhos e as representa esquematicamente; por 
conseqiiencia, a materia da ciencia e formada por estas regras e nao pela visao sumaria 
que delas temos, do mesmo modo que a fisica tern por objeto os corpos tal qual existem 
e nao a ideia que deles faz a pessoa vulgar. Daqui resulta que se tome por base da moral 
o que e apenas o seu cume, a saber, a maneira segundo a qual ela se prolonga nas cons
ciencias individuais e ai ressoa. E nao e s6 nos problemas mais gerais da ciencia que este 
metodo e seguido, mas tambem nas questoes especiais. Das ideias essenciais que pri
meiro estuda, o moralista passa as ideias secundarias de familia, de patria, de responsa
bilidade, de caridade, de justiya; e e sempre as ideias que ele a plica a sua reflexao. 

0 mesmo se passa com a economia politica. Esta tern por objeto, diz Stuart Mill, os 
fatos sociais que se executam principalmente, ou exclusivamente, visando a aquisiyao 
das riquezas. 22 Mas, para que os fatos assim definidos pudessem ser designados como 

22 Sistema de L6gica, III, pag. 496. 
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coisas a observac;:ao do investigador, seria necessaria, pelo menos, que se pudesse indicar 
qual o sinal que permite identificar os fatos que satisfazem esta condic;:ao. Ora, no infcio 
de uma ciencia, nao podemos sequer afirmar que tais fatos existem, e muito menos 
nomea-los. Em toda a ordem de pesquisas, com efeito, e apenas quando a explicac;:ao dos 
fatos esta suficientemente avanc;:ada que se pode definir o fim para o qual tendem. Nao 
ha problema mais complexo nem mais insuscetivel de ser abreviado logo de infcio. Nada, 
portanto, nos assegura de antemao que haja uma esfera de atividade social em que o de
sejo de riqueza desempenhe realmente este papel preponderante. Logo, a materia da eco
nomia politica, assim compreendida, nao e feita de realidades que se possam apontar a 
dedo, mas de simples hip6teses, de puras concepc;:oes mentais, de fatos que o economista 
concebe em Intima relar;:ao com urn fim considerado. Stuart Mill tentou, por exemplo, 
estudar aquilo a que chama produr;:ao. Logo a partida ere poder enumerar OS principais 
agentes que participam na produr;:ao, e julga poder analisa-los. lsto significa que nao 
reconhece a sua existencia observando as condir;:oes de que depende o objeto em estudo, 
pois, nesse caso, teria comer;:ado por expor as experiencias que o levaram a essa conclu
sao. Se logo no infcio da investigac;:ao, e em algumas palavras, prop5e uma forma de 
classificar, devemos concluir que a obteve por uma simples analise 16gica. Parte da ideia 
de produc;:ao; ao decomp6-la verifica que ela implica logicamente as ideias de forr;:as 
naturais, de trabalho, de instrumento ou de capital e trata em seguida, pelo mesmo pro
cesso, estas ideias derivadas. 2 3 

A mais fundamental de todas as teorias economicas, a do valor, e manifestamente 
construfda segundo o mesmo metodo. Se o valor fosse, af, estudado como na realidade o 
deve ser, o economista indicaria primeiro como e possfvel reconhecer o objeto a que se 
da este nome; em seguida, classificaria as suas especies, procuraria por induc;:oes met6di
cas as causas das suas variar;:oes, compararia enfim estes diversos resultados para deles 
tirar uma formula geral. A teoria s6 deveria surgir quando a ciencia tivesse ja sido lev ada 
bastante Ionge. Em vez disso, encontramo-la desde o prindpio ... 0 economista conten
ta-se em recolher a ideia que tern do valor, quer dizer, de urn objeto suscetivel de ser tro
cado; e afirma que ela implica a ideia do uti!, do raro, etc., construindo uma definir;:ao 
com estes produtos da sua analise. E verdade que essa teoria e confirmada por alguns 
exemplos; mas, quando se pensa nos incontaveis fatos a que essa teoria se refere, qual e 
o valor demonstrativo dos fatos, necessariamente bastante raros, que nos sao 
apresentados? 

Tambem na economia politica, como na moral, a parte de investigac;:ao cientifica e 
bastante restrita; a da arte, preponderante. Na moral, a parte te6rica esta reduzida a 
algumas discuss5es sobre a ideia do dever, do berne do direito, especular;:oes abstratas 
que nao constituem uma ciencia propriamente dita, uma vez que nao tern por objeto 
determinar a regra suprema da moralidade, mas o que esta deva ser. Do mesmo modo, 
o que ocupa mais Iugar nas investigar;:Oes economicas e a questao de saber, por exemplo, 
se a sociedade deve ser organizada segundo as concepr;:oes dos individualistas ou segun
do as dos socialistas; se e melhor que o Estado intervenha nas relar;:oes industriais e 
comerciais ou que as abandone inteiramente a iniciativa privada; se o sistema monetario 
deve ser o monometalismo ou o bimetalismo, etc., etc. As leis propriamente ditas sao 
pouco numerosas; mesmo aquelas a que temos o costume de assim chamar nao merecem 

23 Esta caracteristica ressalta das pr6prias expressoes que os economistas empregam. Trata-se sempre de 
ideias, da ideia de uti I. de poupan<ya, de investimento, de despesa. (Ver: Gide, Princfpio> de Economia Politi
ca, liv. III, cad. I,§ I; cad. III,§ 1.} 
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tal qualificac;ao; nao sao mais do que maximas a orientar a nossa ac;ao, preceitos prati
cos disfarc;ados. Vejamos, por exemplo, a famosa lei da oferta e da procura. Nunca foi 
estabelecida indutivamente, como expressao da realidade economica; jamais foi insti
tuida uma experiencia, uma comparac;ao met6dica, para estabelecer que, defato, e segun
do esta lei que se processam as relac;oes economicas. Tudo quanto se p6de fazer e tudo 
quanto se fez foi afirmar que os individuos devem proceder assim para orientar bern os 
seus interesses; toda e qualquer maneira de proceder diferente seria prejudicial e implica
ria da parte dos que a ela se prestassem uma verdadeira aberrac;ao 16gica. E 16gico que 
as industrias mais produtivas sejam as mais procuradas; que os detentores dos produtos 
mais procurados e mais raros os vendam a urn prec;o mais elevado. Mas esta necessidade 
16gica nao se parece em nada com a necessidade que as verdadeiras leis da natureza 
apresentam. Estas exprimem as relac;oes segundo as quais os fatos se encadeiam real
mente, nao o modo como seria born que eles se encadeassem. 

0 que dizemos desta lei podemos repeti-lo acerca de todas as que a escola econo
mica ortodoxa qualifica como naturais e que, alias, sao meros casos particulares da 
precedente. Sao naturais, se assim quisermos, no sentido em que enunciam os meios que 
e natural empregar para atingir urn dado fim; mas nao devem ser assim chamadas se, por 
lei natural, se entende toda maneira de ser da natureza indutivamente constatada. Em 
suma, constituem meros conselhos de sabedoria pratica e, se se p6de, mais ou menos 
especiosamente, apresenta-los como a propria expressao da realidade, foi porque, com 
razao ou sem ela, c;e acreditou que tais conselhos eram seguidos pela generalidade dos 
homens e na generalidade dos casos. 

No entanto, os fenomenos sociais sao objetos e devem ser tratados como tais. Para 
demonstrar esta proposic;ao nao e necessaria filosofar sobre a sua natureza nem discutir 
as analogias que apresentam com os fenomenos dos reinos inferiores. Basta constatar 
que eles sao o unico datum oferecido ao soci6logo. E objeto, com efeito, tudo o que e 
dado, tudo o que se oferece, ou antes, se impc3e a observac;ao. Tratar dos fenomenos 
como coisas e trata·los na qualidade de data que constituem o ponto de partida da cien
cia. Os fenomenos sociais apresentam incontestavelmente esta caracteristica. 0 que nos 
e dado nao e a ideia que OS homens tern do valor, visto que ela e inacessfvel; sao OS valo
res que se trocam realmente no decurso das relac;oes economicas. Nao e uma ou outra 
concepc;ao de ideal moral; eo conjunto das regras que determinam efetivamente a condu
ta. Nao e a ideia do util ou da riqueza; e todo 0 detalhe da organizac;ao economica. E 
possfvel que a sociedade proceda a urn mero desenvolvimento de certas noc;oes; mas, 
mesmo qu ~ isso acontec;a, essas noc;oes nao sao dadas imediatamente. Logo, nao as 
podemos atingir diretamente mas sim atraves da realidade fenomenal que as exprime. 
Nao sabemos a priori quais as ideias que estao na origem das diversas correntes entre as 
quais se partilha a vida social, nem sequer se existem; s6 depois de as ter seguido ate as 
fontes saberemos de onde provem. 

Devemos, portanto, considerar os fenomenos sociais em si mesmos, desligados dos 
sujeitos conscientes que, eventualmente, possam ter as suas representac;oes; e preciso 
estuda-los de fora, como coisas exteriores, porquanto e nesta qualidade que eles se nos 
apresentam. Se esta exterioridade nao e senao aparente, a ilusao dissipar-se-a a medida 
que a ciencia for avanc;ando ever-se-a, por assim dizer, o exterior entrar no interior. Mas 
a solucyao nao pode ser inventada previamente; mesmo que OS fenomenos sociais nao te
nham todas as caracteristicas de urn objeto, deveremos primeiramente trata-los como se 
as tivessem. Esta regra aplica-se a toda a realidade social e nao admite quaisquer exce
c;oes. Mesmo os fenomenos que parec;am consistir em simples arranjos artificiais devem 
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ser consider ados deste ponto de vista. 0 carater convencional de uma pratica ou de uma 
instituir;Jo nunca deve ser presumido. Se, alias, nos for permitido invocar a nossa expe
riencia pessoal, julgamos poder assegurar que, procedendo deste modo, teremos muitas 
vezes a satisfac;:ao de ver os fatos aparentemente mais arbitrarios apresentarem, na 
sequencia de uma observac;:ao mais atenta das suas caracteristicas de constiincia e regu
laridade, os sintomas de uma verdadeira objetividade. 

De resto, e de uma maneira geral, o que foi dito anteriormente sobre as caracteris
ticas distintivas do fato social basta para nos tranqiiilizar acerca da natureza desta obje
tividade e para nos provar que ela nao e ilus6ria. Com efeito, reconhece-se uma coisa por 
urn dado sinal caracteristico; ela nao pode ser modificada por urn simples decreto da 
vontade. Ela nao e evidentemente refrataria a toda modificac;:ao; mas para que haja uma 
mudanc;:a nao basta que a desejemos, e preciso ainda urn esforc;:o mais ou menos labo
rioso tendente a veneer a resistencia que ela nos op<)e e que, alias, nem sempre pode ser 
vencida. Ora, nos ja vimos que os fatos sociais tern esta propriedade. Longe de serem urn 
produto da nossa vontade, determinam-na do exterior; sao como que moldes nos quais 
temos a necessidade de vazar as nossas ac;:oes. Freqiientemente essa necessidade e tal que 
nao podemos escapar-lhe; mas, mesmo quando conseguimos triunfar dos fatos sociais, a 
oposic;:ao que encontramos basta para nos advertir de que estamos em presenc;:a de algo 
que nao depende de nos. Portanto, considerando OS fenomenos sociais como coisas, nao 
faremos mais do que conformarmo-nos com a sua natureza. 

Em definitivo, a reforma que se trata de introduzir na sociologia e identica, ponto 
por ponto, a que transformou a psicologia nestes ultimos trinta anos. Do mesmo modo 
que Comte e Spencer declaram que os fatos sociais sao fatos naturais sem, no en tanto, os 
tratarem como coisas, tambem as diferentes escolas empiristas tinham, desde havia 
muito, reconhecido o carater natural dos fenomenos psicologicos continuando a aplicar
lhes urn metodo puramente ideologico. Com efeito, tambem os empiristas, tal como os 
seus opositores, procediam exclusivamente por introspecc;:ao. Ora, os fatos que observa
mos em nos mesmos sao demasiado raros, demasiado fugidios, demasiado maleaveis 
para poderem impor-se as noc;:oes que 0 habito fixou em nose para se poder fixar-lhes as 
leis. Quando, portanto, estas noc;:oes nao sao submetidas a urn outro controle, nada lhes 
faz contrapeso; por conseguinte, tomam o Iugar dos fatos e constituem a materia da 
ciencia. 

Nem Locke nem Condillac consideraram os fenomenos psfquicos objetivamente. 
Nao estudaram a sensac;:ao, mas sim uma certa ideia de sensac;:ao. E por isso que, apesar 
de terem preparado o surgimento da psicologia cientffica, esta s6 nasce verdadeiramente 
muito mais tarde, quando se chegou a concepc;:ao de que os estados de consciencia 
podem e devem ser considerados a partir do exterior e nao do ponto de vista da cons
ciencia que os experimenta. Tal e a grande revoluc;:ao que se efetuou neste campo de estu
dos. Todos OS procedimentos particulares, todos OS metodos novos que enriqueceram 
esta ciencia nao sao mais do que meios diversos de realizar mais completamente essa 
ideia fundamental. :E este mesmo progresso que resta a sociologia fazer; e necessario que 
ela passe do estado subjetivo, que ainda nao ultrapassou, a fase objetiva. 

Esta passagem e, alias, meiios dificil de efetuar do que na psicologia. Na realidade, 
OS fatos psfquiCOS SaO naturaJmente dados COIDO estados do sujeito do qual nao parecem 
sequer separaveis. Interiores por definic;:ao, parece nao ser possfvel trata-los como exte
riores senao violentando a sua natureza. Para os poder considerar assim, e necessario urn 
esforc;:o de abstrac;:ao e todo urn conjunto de procedimentos e artificios. Pelo contrario, os 
fatos naturais tern imediatamente todas as caracteristicas da coisa. 0 direito existe nos 
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c6digos, os movimentos da vida cotidiana inscrevem-se nos numeros da estatistica, os 
monumentos na hist6ria, as modas nos fatos, os gostos nas obras de arte. Tendem em vir
tude da sua propria natureza a constituir-se fora das consciencias individuais, uma vez 
que as dominam. Para OS ver sob 0 aspecto de coisa nao e, portanto, necessario tortura
los engenhosamente. Oeste ponto de vista a sociologia tern sobre a psicologia uma seria 
vantagem que nao tinha sido percebida ate aqui e que deve apressar o seu desenvolvi
mento. Os fatos sao, talvez, mais dificeis de interpretar, uma vez que sao mais comple
xos, mas sao mais faceis de atingir. A psicologia tern dificuldade em os elaborar e em 
·atingi-los ... Quando este principio do metodo cientifico for unanimemente reconhecido 
e praticado, veremos a sociologia progredir com uma rapidez que a lentidao atual do seu 
desenvolvimento nao faz de modo algum prever, e conquistar o avanryo que a psicologia 
agora apresenta mas que deve unicamente a sua anterioridade hist6rica. 2 4 

II 

Mas, a experiencia dos nossos antecessores mostrou-nos que, para assegurar a reali
zaryao pratica da verdade acabada de estabelecer, nao basta dar-lhe uma demonstraryao 
te6rica nem assimila-la. As barreiras que o espirito naturalmente lhe op5e sao de tal 
modo fortes que somos inevitavelmente conduzidos a antigos erros se nao tivermos a 
preocuparyao de nos submeter a uma disciplina rigorosa, cujas regras principais, corola
rios da precedente, passamos a formular: 

1.0 
- E necessaria afastar sistematicamente todas as no{:oes previas. Torna-se 

necessario uma demonstraryao especial desta regra, pois resulta de tudo o que anterior
mente dissemos. Constitui, alias, a base de todos OS metodos cientificos. A duvida met6-
dica de Descartes nao passa, no fundo, de mais uma das suas aplicary6es. Se, no momen
to em que se disp6s a fundar uma ciencia, Descartes p6s em causa todas as ideias 
anteriores, e porque pretendeu utilizar apenas conceitos cientificamente elaborados, isto 
e, construidos segundo 0 metodo por ele instituido; todos OS que provierem de outra ori
gem devem, pois, ser rejeitados, pelo menos provisoriamente. Vimos ja que a teoria dos 
ldolos tern, em Bacon, o mesmo sentido. As duas grandes doutrinas, tantas vezes consi
deradas como opostas, concordam neste ponto essencial. E portanto necessario que o 
soci6logo, quer no momento em que determina o objeto das suas pesquisas, quer no 
decurso das suas demonstraryaes, se abstenha resolutamente de empregar conceitos for
mados fora da ciencia e pensados em funryao de necessidades que nada tern de cientifico. 
E preciso que o soci6logo se liberte das falsas evidencias que dominam o espfrito do 
vulgo, que sacuda de uma vez por todas o jugo das categorias empfricas que uma longa 
habituaryao acaba, muitas vezes, por tornar tiranico. Se por vezes a necessidade o obriga 
a servir-se delas, que o farya com a consciencia do seu pouco valor, para nao lhes atribuir, 
na sua doutrina, urn papel que nao mereryam. 

0 que torna esta depuraryao particularmente dificil em sociologia e o fato de o senti
menta entrar muitas vezes em jogo. Apaixonamo-nos freqiientemente pelas nossas cren
ryas polfticas e religiosas, bern como pelas nossas praticas morais, de urn modo muito 
diferente do adotado para com as coisas do mundo fisico; este carater passional tende a 

2 4 E verdade que a maior complexidade dos fatos sociais torna a sua ciencia mais dificil. Mas. em compcn
sa~ao, precisamente porque a sociologia foi a ultima a aparecer. esta habilitada a aproveitar os progressos 
realizados pelas ciencias anterinres e a instruir-se nas suas escolas. Esta utiliza9iio das experiencias feitas 
nao pode deixar de acelerar 0 scu desenvolvimcnto. 
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influir na maneira como concebemos e explicamos tais cren~as. A forma como as conce
bemos e OS objetos que delas fazem parte sao-nos de tal modo gratos que adquirem uma 
autoridade dificil de contradizer. Qualquer opiniao que as perturbe e tratada como inimi
ga. Se uma proposi~ao nao esta de acordo com a ideia que temos do patriotismo ou da 
dignidade individual, por exemplo, e negada quaisquer que sejam as provas sobre que 
assenta. Custa-nos adrnitir que seja verdadeira, e a nossa atitude e rejeita-la. A paixao, 
para se justificar, nao tern alias problemas em sugerir razoes que facilmente adotamos 
como decisivas. Pode ate dar-se o caso de essas no~oes terem urn tal prestigio que nem 
sempre tolerem o exame cientifico. 0 simples fato de serem submetidas, conjuntamente 
com os fenomenos afms, a uma analise fria e seca revolta certos espiritos. Quem se deci
dir a estudar a moral como uma realidade exterior sera visto por esses espiritos delicados 
como urn ser sem moral. Longe de admitir que esses sentimentos relevam da ciencia, 
cre-se ser a eles que deve recorrer-se para fazer a ciencia das coisas a que dizem respeito. 
Como diz urn eloqiiente historiador das religioes: "Desgra~a ao sabio que aborde as coi
sas de Deus sem ter no fundo da sua consciencia, na mais profunda e indestrutivel cama
da do seu ser, onde descansa a alma dos antepassados, urn santuario desconhecido do 
qual se eleve por instantes urn perfume de incenso, urn salmo, urn grito doloroso ou triun
fal que em crian~a lan~ou para 0 ceu, na esteira dos seus irmaos, e 0 coloque em subita 
comunhao com os profetas de outrora". 2 5 

Nao vale a pena erguermo-nos com demasiada violencia contra esta doutrina mis
tica que, como todo o misticismo, nao passa de urn empirismo disfar~ado, negador da 
ciencia. Os sentimentos que tern por objeto as coisas sociais nao gozam de privilegios 
relativamente aos outros, porquanto possuem a mesma origem, isto e, tambem se forma
ram historicamente. Sao urn produto da experiencia humana, mas de uma experiencia 
confusa e desorganizada. Nao se devem a uma antecipa~ao transcendental da realidade, 
mas a toda uma gama de impressaes e de emo~oes desordenadamente acumuladas, ao 
sabor das circunstancias, sem interpreta~oes met6dicas. Longe de nos trazerem esclareci
mentos superiores aos racionais, tais sentimentos sao na verdade fortes, mas confusos. 
Conceder-lhes grande preponderancia seria conceder as faculdades inferiores da inteli
gencia a supremacia sobre as mais elevadas, seria condenar-se a uma orat6ria infrutifera. 
Uma ciencia assim fundamentada s6 pode satisfazer os espiritos que preferem pensar 
com a sensibilidade a pensar com o entendimento, que preferem as sinteses imediatas e 
confusas da sensa~ao as analises pacientes e esclarecedoras da razao. 0 sentimento e ob
jeto de ciencia, e nao criteria da verdade cientifica. De resto, todas as ciencias encon
traram de irucio resistencias analogas. Houve tempos em que os sentimentos para com as 
coisas do mundo fisico, elas pr6prias dotadas de urn carater religioso ou moral, se opu
nham com nao menos impeto ao estabelecimento das ciencias fisicas. Podemos portanto 
acreditar que, expulso de ciencia em ciencia, este preconceito acabara por desaparecer da 
propria sociologia, seu ultimo refugio, para deixar o terreno livre ao estudioso. 

2.0
- Mas a regra precedente e totalmente negativa. Ensina ao sociologo a escapar 

ao imperio das no~oes vulgares e a dar aten~ao aos fatos, mas nao diz como ele se deve 
apoderar dos fatos para proceder ao seu estudo objetivo. 

Todas as investiga~oes cientificas se debru~am sobre urn determinado grupo de 
fenomenos abrangidos por uma mesma defini~ao. A primeira tarefa do sociologo deve 
ser, portanto, a de definir aquila que ira tratar, para que todos saibam, incluindo ele pro
prio, o que esta em causa. Esta e a primeira e a mais indispensavel das condi~oes para 

2 5 J. Darmesteter, Os Profetas de Israel, pag. 9. 
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o estabelecimento de qualquer prova e de qualquer verifica9ao; uma teoria s6 pode ser 
controlada se se conhecerem os fatos a que se reporta. Para alem disso, dado que e atra
ves desta defini9a0 inicial que se estabelece 0 objeto de uma ciencia, esse objeto sera ou 
nao uma coisa, consoante a forma como tal defini9ao for feita. 

Para que seja objetiva, e necessaria que exprima OS fenomenos nao em fun9aO de 
uma ideia concebida pelo espirito mas sim das suas propriedades concretas, mediante 
uma caracteriza9ao baseada num elemento integrante da sua natureza e nao em confor
midade com uma no9ao mais ou menos ideal. Ora, no momento em que a pesquisa se ini
cia e os fatos ainda nao foram submetidos a qualquer elabora9ao, as (micas caracteris
ticas a que podemos recorrer sao as imediatamente visiveis. As que se situam mais 
profundamente sao, sem duvida, mais essenciais e de maior valor explicativo; mas sao 
desconhecidas nesta fase da ciencia e s6 podem ser antecipadas se substituirmos a reali
dade por urn conceito qualquer do espirito. E portanto entre as primeiras caracteristicas 
que deve procurar-se a materia desta defini9ao fundamental. Claro que esta defini9ao 
devera compreender, sem qualquer exce9ao ou distin9ao, todos os fenomenos que apre
sentem essas mesmas caracteristicas, porquanto nao dispomos ainda de nenhum meio 
para as selecionar. Tais propriedades sao, nesta etapa, tudo o que sabemos do real, por 
conseguinte, devem determinar soberanamente a maneira de agrupar os fatos. Como nao 
ha outro criteria que possa, mesmo parcialmente, suspender os efeitos do precedente, 
adota-se a seguinte regra: Tomar sempre para objeto de investigaruo urn grupo defeno
menos previamente definidos por certas caracterfsticas exteriores que lhes sejam comuns, 
e incluir na mesma investigarao todos os que correspondam a esta definiruo. Conside
rando, por exemplo, o conjunto dos atos que apresentam a caracteristica exterior comum 
de, uma vez executados, determinarem por parte da sociedade a rea9ao particular a que 
se chama pena, constituimo-los num grupo sui generis a que impomos a rubrica generica 
de crime; os atos assim definidos formam o objeto de uma ciencia especial, a criminolo
gia. Do mesmo modo, no seio de todas as sociedades conhecidas constata-se a existencia 
de uma sociedade parcial reconhecivel pela caracteristica extema de ser composta por 
individuos na sua maioria consanguineos e unidos entre si por la9os juridicos; os fatos 
que lhes sao afins formam urn grupo particular a que damos 0 nome de fenomenos da 
vida domestica; chamamos familia a todos os agregados deste tipo e fazemos da familia 
assim definida o objeto de uma investiga9ao especial que ainda nao recebeu uma denomi
na9ao especifica na terminologia sociol6gica. Posteriormente, ao passar da familia em 
geral para os diferentes tipos familiares, aplicar-se-a a mesma regra. Quando se abordar, 
por exemplo, 0 estudo do cla, da familia matriarcal ou da familia patriarcal, come9ar-se
a por defini-los segundo 0 mesmo metodo. 0 objeto de cada problema, quer seja geral 
quer seja particular, deve ser estabelecido de acordo como mesmo principia. 

Procedendo desta maneira, o soci6logo radica-se, desde a primeira tentativa, na rea
lidade. Esta classifica9aO dos fatos nao depende efetivamente dele, dos aspectos particu
lares do seu espirito, mas da natureza das coisas. A caracteristica que os engloba nesta 
ou naquela categoria pode ser reconhecida por todos e as afirma96es de cada observador 
podem ser controladas pelos restantes. E certo que a no9ao assim constituida nem sem
pre concorda com a no9ao comum. Assim, para o senso comum, o livre pensamento ou 
as faltas de etiqueta, tao regular e severamente punidos em tantas sociedades, nao sao 
olhados como crimes mesmo relativamente a essas sociedades. Do mesmo modo. urn clii 
nao e uma familia na acep9ao usual da palavra. Mas como o que esta em causa nao e a 
simples questao de descobrir urn modo que nos permita encontrar com suficiente 
ran9a os fatos a que se aplicam as palavras da lingua corrente e as ideias que elas 
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zem, o que se imp<)e e formar com o auxilio de todas as pe<;:as conceitos novos, apro
priados as necessidades da ciencia e expressos atraves de uma terminologia especial. 
Nao e que o conceito vulgar seja inutil ao investigador, pois serve-lhe de indicador. Ele 
informa-nos da existencia de conjuntos de fenomenos reunidos sob urn mesmo nome e, 
conseqiientemente, devendo possuir caracteristicas comuns; e como nunca existe sem ter 
tido urn qualquer contato com os fenomenos, o conceito vulgar indica-nos por vezes, em
bora grosseiramente, qual a dire<;:ao em que os fenomenos devem ser procurados. Contu
do, sendo de natureza grosseira, e perfeitamente natural que nao coincida exatamente 
com o conceito cientifico a que serviu de velculo. 2 6 

Por mais evidente e mais importante que seja esta regra, nunca e observada em 
sociologia. Precisamente porque ela se ocupa de coisas a que nos referimos incessante
mente, como familia, propriedade, crime, etc., parece, na maioria das vezes, inutil ao 
soci6logo dar-lhes uma defini<;:ao previa e rigorosa. Estamos de tal modo habituados a 
servir-nos dessas palavras no decurso das conversas, que parece inutil precisar o sentido 
em que as tomamos. Atribuimos-lhes simplesmente a no9ao comum. Ora, esta e freqiien
temente ambfgua, e tal ambigiiidade faz com que se reunam sob urn mesmo nome, e 
numa mesma explica<;:ao, coisas efetivamente muito diferentes. Daqui resultam inextri
ca.veis confusi'ies. Existem, por exemplo, duas especies de unioes monogiimicas: umas de 
fa to e outras de direito. N as primeiras, o marido tern a pen as uma mulher, ainda que juri
dicamente possa ter mais; nas segundas, e-lhe legalmente proibido ser poligamo. A 
monogamia encontra-se em muitas especies animais e em certas sociedades inferiores, 
nao no estado esponidico, mas com a mesma generalidade que teria se fosse imposta por 
lei. Quando a popula<;:ao se encontra dispersa numa vasta superficie, a trama social e 
muito frouxa e, por conseguinte, os indivfduos vivem isolados uns dos outros. Logo, cada 
homem procura naturalmente encontrar uma mulher, e s6 uma, porque, nesse estado de 
isolamento, e-lhe dificil ter varias. A monogamia obrigat6ria, pelo contrario, s6 se obser
va nas sociedades mais complexas. Estas duas especies de sociedades conjugais tern, por
tanto, urn significado muito diferente, existindo no entanto uma s6 palavra para as desig
nar; diz-se, correntemente, de certos animais que sao monogiimicos, ainda que nao haja 
neles nada que se pare<;:a com uma obriga9ao juridica. Ora, Spencer, ao abordar o casa
mento, emprega a palavra monogamia sem a definir, como seu sentido usual e equivoco. 
Dal resulta o fato de a evolu<;:ao do casamento lhe parecer apresentar uma incompreen
sivel anomalia, uma vez que julga observar a forma superior da uniao sexual desde as 
primeiras fases do desenvolvimento hist6rico, parecendo desaparecer no periodo inter
media para reaparecer em seguida. Conclui daqui que nao ha rela<;:ao regular entre o pro
gresso social em geral e o avan<;:o progressivo para urn tipo perfeito de vida familiar. 
Uma defini<;:ao oportuna teria evitado este erro. 2 7 

Outros casos ha em que se toma o cuidado de definir o objeto do qual se ocupa a 
investiga<;:ao; mas, em vez de incluir e agrupar na defini<;:ao, sob a mesma rubrica, todos 

2 6 Na pratica, e sempre do conceito vulgare da palavra vulgar que se parte. Procuram-se, entre as coisas 
que conota confusamente essa palavra, as que apresentem caracteristicas exteriores comuns. Se estas existi
rem e se o conceito formado pelo agrupamento dos fatos assim aproximados coincide, se nao totalmente (o 
que e raro), pelo menos na maior parte dos casos, como conceito vulgar, poder-se-a continuar a designar o 
primeiro pela mesma palavra que designa o segundo e conservar na ciencia a expressiio usada na lingua cor
rente. Mas se o afastamento e demasiado importante, se a n~iio comum confunde uma pluralidade de 
no'<oes distintas, imp5e-se a cria'riio de termos novos e especificos. 
2 7 Foi esta mesma ausencia de defini'riio que condU2iu, por vezes, a afirma'riio de que a democracia se 
encontra no come'<o e no tim da hist6ria. A verdade e que a democracia primitiva e a de hoje sao muito dife· 
rentes uma da outra. 
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os fenomenos com as mesmas propriedades exteriores, procede-se a uma sele~faO. Esco
lhem-se alguns, uma especie de elite, que sao olhados como os {micas a ter direito a tais 
caracteristicas. Quanto aos outros, consideram-se como tendo usurpado esses sinais 
caracteristicos e nao sao levados em linha de conta. Mas e facil de ver que, deste modo, 
s6 pode conseguir-se uma no~fao subjetiva e truncada. Tal elimina~fao, com efeito, s6 
pode ser feita mediante uma ideia preconcebida, pois, nos prim6rdios de uma ciencia, 
nao houve ainda uma investiga~faO que pudesse estabelecer a natureza dessa usurpa~faO, 
supondo-a possivel. Os fenomenos escolhidos s6 podem ter sido retidos por serem, mais 
que os outros, conformes a concep~faO ideal existente desse tipo de realidade. Garofalo, 
por exemplo, no inicio da sua Criminologia demonstra bastante bern que o ponto de par
tida desta ciencia deve ser "a no9ao sociologica do crime". 28 Somente, para constituir 
esta no~faO, nao compara indistintamente todos os atos que, nos diferentes tipos sociais, 
foram reprimidos por penas regulares, mas apenas alguns deles, a saber, os que ofendem 
a parte imutavel do sentido moral. Quanta aos sentimentos marais que desapareceram 
com a evolu~fao, nao lhe parecem baseados na natureza das coisas pelo fato de nao terem 
conseguido manter-se; por conseguinte, os atos que foram considerados criminosos por 
os violarem, parecem-lhe dever exclusivamente esta denomina~faO a circunstancias aci
dentais e mais ou menos patol6gicas. Mas e em virtude de uma concep~faO perfeitamente 
pessoal de moral que ele procede a esta elimina9ao. Parte da ideia de que a evolu~fao 
moral, tomada na sua fonte, ou proximo dela, comporta toda especie de esc6rias e impu
rezas e as vai eliminando progressivamente, s6 tendo conseguido hoje desembara9ar-se 
de todos os elementos adventicios que, primitivamente, perturbavam o seu curso. Mas 
este principia nao e nero urn axioma evidente, nero uma verdade demonstrada; nao passa 
de uma hip6tese sem qualquer justifica9ao. As partes variaveis do sentido moral nao se 
baseiam menos na natureza das coisas do que as partes imutaveis; as varia~foes por que 
passaram as primeiras testemunham simplesmente que as pr6prias coisas variaram. Em 
zoologia, as formas especiais das especies inferiores nao sao encaradas como menos 
naturais do que as que se repetem em todos os degraus da escala animal. Do mesmo 
modo, os atos considerados como crime pelas sociedades primitivas, e que perderam essa 
qualifica9ao, sao realmente criminosos para essas sociedades, tal como os que conti
nuamos a reprimir hoje em dia. Os primeiros correspondem as condi~foes mutaveis da 
vida social, e os segundos as condi~foes constantes; mas nao sao mais artificiais uns do 
que os outros. 

Mas, mesmo que esses atos tivessem revestido indevidamente o carater de crime, 
mesmo assim nao deveriam ser separados radicalmente dos outros; as formas m6rbidas 
de urn fenomeno tern a mesma natureza das formas normais e, por conseguinte, devem 
ser observadas do mesmo modo para lhes determinar a natureza. A doen~fa nao se op6e 
a saude; sao duas variantes do mesmo genera, que se esclarecem mutuamente. E uma 
regra desde ha muito reconhecida e praticada na biologia e na psicologia, e que o soci6-
logo nao e menos obrigado a respeitar. A menos que se admita que urn mesmo fenomeno 
possa ser devido umas vezes a uma causae outras a outra, quer dizer, a nao ser que se 
negue o principia de causalidade, as causas que imprimem a urn ato, de uma maneira 
anormal, o sinal distintivo do crime nao poderiam ser de urn genero diferente das que 
produzem normalmente esse mesmo efeito; distinguem-se em grau ou por nao agirem 
num mesmo conjunto de circunstancias. 0 crime anormal tambem e, portanto, urn crime. 
Vemos assim que Garofalo toma por genero o que e apenas uma especie ou uma simples 

2 8 Crimino/ogia, pag. 2. 
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variedade. Os fatos a que aplica a sua formula da criminalidade so representam uma infi
ma minoria dos que a sua formula deveria abarcar, pois nao convem nem aos crimes reli
giosos, nem aos crimes contra a etiqueta, o cerimonial, a tradiyao, etc., que, se desapare
ceram dos nossos c6digos modernos, enchem porem quase todo o direito penal das 
socicdades anteriores. 

:E essa mesma falta de metodo que permite a certos observadores recusarem aos sel
vagens toda cqualquer especiede moralidadc. 29 Partem da ideia de que nossa morale a 
moral; ora, e evidente que ela e desconhecida dos povos primitivos. onde so existe num 
estado rudimentar. Mas esta definiyao e arbitdtria. Apliquemos a nossa regra: para deci
dir se urn preceito e moral ou nao, devemos examinar se apresenta ou nao 0 signo exte
rior da moralidade, que consistira numa sanyao repressiva difusa, quer dizer, numa cen
sura da opiniao publica que vinga todas as violay()es do preceito. Sempre que estamos 
em presenya de urn fato que apresenta esta caracteristica, qualificamo-lo de moral por
que ela prova que o fato e da mesma natureza dos outros fatos morais. Ora, este tipo de 
regras, alem de se encontrar nas sociedades inferiores, e af mais numeroso do que nas 
civilizadas. Uma multidao de atos que, atualmente, sao abandonados a livre apreciayaO 
dos individuos, eram entao impostos obrigatoriamente. Vemos assim os erros a que 
somos levados quando damos mas definiyoes ou nao as damos. 

Mas definir OS fenomenos pelas suas caracteristicas aparentes nao sera atribuir as 
qualidades superficiais uma especie de preponderfmcia sobre os atributos fundamentais? 
Nao sera, por uma verdadeira subversao da ordem logica, fazer repousar as coisas sobre 
os seus cumes e nao sobre as suas bases? De fato, se definirmos o crime pela pena, expo
mo-nos quase inevitavelmente a ser acusados de querer fazer derivar o crime da pena ou, 
segundo uma citayao bern conhecida, de ver no cadafalso a origem da vergonha, nao no 
at6 expiado. Mas esta censura repousa numa confusao. Posto que a definiyao cuja regra 
acabamos de dar surge no irucio da ciencia, nunca poderia ter por objetivo exprimir a 
essencia da realidade; deve somente ajudar-nos a la chegar mais tarde. Tern por unica 
funyao p6r-nos em contato com as coisas e, como o nosso espirito s6 as pode atingir do 
exterior, e pelo exterior que a definiyaO as exprime. Mas nao as explica: fornece apenas 
urn primeiro ponto de apoio necessaria as nossas explicayoes. Nao e decerto a pena que 
faz 0 crime, mas e atraves dela que 0 crime se nos revela exteriormente e e dela que tere
mos de partir se quisermos compreencte-lo. 

A objeyao so teria fundamento quando estas caracteristicas exteriores fossem ao 
mesmo tempo acidentais, quer dizer, nao estivessem ligadas as propriedades fundamen
tais. Nestas condiyoes, a ciencia, depois de aster assinalado, nao poderia ir mais longe; 
nao poderia descer mais ao fundo da realidade uma vez que nao haveria nenhuma rela
yaO entre a superficie e o fundo. Mas, a menos que o principia da causalidade seja uma 
palavra vii, quando certos caracteres se encontram identicamente e sem exceyiio alguma 
em todos os fenomenos de uma certa ordem, podemos estar certos de que estao estreita
mente ligados a natureza dos fenomenos e que sao solidarios com ela. Se urn dado grupo 
de atos apresenta a particularidade de estar ligado a uma sanyao penal poderemos con
cluir que existe urn layo intimo entre a pena e os atributos constitutivos desses atos. 
Logo, por muito superficiais que sejam, estas propriedades, se forem metodicamente 
observadas, mostram ao investigador a via que deve seguir para penetrar no fundo das 
coisas; sao o primeiro e indispensavel anel da cadeia que a ciencia desenrolara seguida
mente no decurso das suas explicayoes. 

29 Ver Lubbock, As Origens da Civiliza9iio, cap. VIII. Mais geralmente ainda, diz-se, o que e incorreto, que 
as religiiies antigas sao amorais ou imorais. A verdade e que elas tern a sua propria moral. 
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Vista que o exterior das coisas nose dado pela sensa9ao, poderemos dizer, em resu
mo: a ciencia, para ser objetiva, deve partir da sensa9ao e nao dos conceitos que se for
maram sabre ela. E aos dados sensiveis que ela deve pedir os elementos das suas defini-
9oes iniciais. Com efeito, basta recordar em que consiste a obra da ciencia para 
compreender que ela niio pode proceder de outro modo. Necessita de conceitos que 
exprimam adequadamente as coisas tais como sao, e nao tais como seria util a pratica 
concebe-las. Os conceitos que se constituiram fora da sua a9ao nao respondem a esta 
condi9ao; a ciencia deve portanto criar conceitos novas e, para isso, afastar as no9oes 
comuns e as palavras que as exprimem, voltando a sensa9ao, materia primeira e neces
saria de todos os conceitos. E da sensa9ao que saem todas as ideias gerais, verdadeiras 
ou falsas, cientificas ou nao. 0 ponto de partida da ciencia ou conhecimento especulativo 
nao poderia ser diferente do ponto de partida do conhecimento vulgar ou pratico. As 
divergencias entre esses dois tipos de conhecimento s6 come9am mais tarde, na forma 
como cada urn deles e elaborado. 

3.0
- Mas a sensa9aO e facilmente subjetiva. Por isso e de regra, nas ciencias natu

rais, afastar os dados sensfveis que se arriscam a ser demasiado pessoais, retendo exclusi
vamente os que apresentam urn suficiente grau de objetividade. E assim que o fisico subs
titui as vagas impressoes produzidas pela temperatura ou pela eletricidade por uma 
representa9ao visual das oscila9oes do termometro ou do eletrometro. 0 soci6logo e 
obrigado as mesmas precau9oes. As caracteristicas exteriores que lhe permitem definir o 
objeto das suas pesquisas devem ser tao objetivas quanta possfvel. 

Podemos p6r como principia que os fatos sociais sao tanto mais suscetiveis de ser 
objetivamente representados quanta mais livres estiverem dos fatos individuais que os 
manifestam. 

Uma sensa9ao e tanto mais objetiva quanta mais definido estiver o objeto a que diz 
respeito; porque a condi9iio de toda a objetividade e a existencia de urn ponto de referen
cia, constante e identico, com o qual a representa9ao pode ser relacionada e que permite 
eliminar tudo 0 que ela tiver de variavel, logo, de subjetivo. Se OS unicos pontos de refe
rencia dados forem tambem variaveis, se sao diferentes de si mesmos, falta-nos uma me
dida comum e nao temos processo algum de distinguir, nas nossas impressaes, o que 
depende do exterior e o que n6s lhes acrescentamos. A vida social, enquanto nao conse
guir isolar-se dos acontecimentos particulares para se constituir a parte, tern justamente 
esta propriedade; como estes acontecimentos nao tern sempre a mesma fisionomia, sao 
inseparaveis do observador, comunicam-lhe a sua mobilidade. A vida social consiste 
entao de tendencias perpetuamente em via de transforma9ao e que o olhar do observador 
nao consegue fixar. Nestas condi9oes, o investigador nao pode abordar o estudo da reali
dade social. Mas sabemos que a vida social apresenta a particularidade de, sem travar o 
seu movimento, se cristalizar; alem dos atos individuais, os habitos coletivos exprimem
se sob formas definidas, regras juridicas, marais, ditados populares, fatos de estrutura 
social, etc. Como estas formas existem de uma maneira permanente, nao mudando com 
as diversas aplica9oes que delas sao feitas, constituem urn objeto fixo, padrao constante 
que esta sempre a mao do observador e que nao da azo as impressoes subjetivas e as 
observa96es pessoais. Uma regra de direito e 0 que e e nao ha duas maneiras de a perce
ber. Uma vez que, por outro lado, estas praticas nao sao senao praticas da vida social 
consolidada, e legitimo, salvo indica96es em contrario, 30 estuda-la atraves dessas 
praticas. 

30 Para que esta substitui<;ao nao fosse legitima seria preciso, por exemplo, ter razoes para acreditar que 
num dado momento o direito ja exprime o verdadeiro estado das rela<;oes sociais. 
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Quando, portanto, o soci6logo empreende a explorarao de uma qualquer urdcm de 
fatos sociais, deve esforrar-se por considera-los sob urn iingulo em que eles se apresen
tem isolados das suas manifestaroes individuais. Foi a partir deste principia que estuda
mos a solidariedade social, as suas formas diversas e a sua evoluyao atraves do sistema 
das regras juridicas que as exprimem. 31 Do mesmo modo, se tentarmos distinguir e clas
sificar os diferentes tipos familiares segundo as descri96es literarias que deles nos dao os 
viajantes e, por vezes, os historiadores, expomo-nos a confundir as especies mais diferen
tes, a aproximar os tipos mais afastados. Se, pelo contnirio, tomarmos para base dessa 
classificayao a constitui9ao juridica da familia e, mais especialmente, o direito sucess6-
rio, teremos urn criterio objetivo que, sem ser infalivel, nos prevenira, no entanto, contra 
muitos erros. 32 Pretende-se classificar as diferentes especies de crimes? Tentemos 
reconstruir as maneiras de viver, os costumes profissionais usados nos diferentes mundos 
do crime, e definamos tantos tipos criminol6gicos quantas as formas diferentes apresen
tadas por esta organiza9ao. Para atingir os costumes, as cren9as populares, teremos em 
conta os proverbios, os ditados que os exprimem. Sem duvida, ao proceder assim, deixa
mos provisoriamente de !ado a materia concreta da vida coletiva, apesar de nao termos 
o direito de postular a sua ininteligibilidade a priori; mas, se queremos seguir uma via 
met6dica, e preciso estabelecer as primeiras bases da ciencia sobre urn terreno firme e 
nao sobre areias movedi9as. Temos de abordar o reino social pelos aspectos em que ele 
se oferece ~ais facilmente a investigayaO cientifica. S6 depois poderemos levar mais 
Ionge a investiga9ao e, por aproxima96es sucessivas, encerrar pouco a pouco essa reali
dade fugidia da qual o espirito humano talvez nunca possa apoderar-se completamente. 

3 ' Ver Dil'isiio do Trabalho Social, I, I. 
32 Cf. a nossa Introdu{:iio ii Sociologia da Familia, in Anais da Faculdade de Letras de Bordeus, ano de 
1889. 



CAPITULO TERCEIRO 

REGRAS RELATIVAS A DISTIN<;AO ENTRE 0 NORMAL 
E 0 PATOL6GICO 

Utilidade te6rica e pritica desta distin~o. E preciso que eta seja possivel cientificamente para que a ciencia 
possa servir para dirigir a conduta. I - Exame dos criterios correntemente utilizados: a dor niio eo sinal dis· 
tintivo da doen~;a, porque faz parte da saude, nem a diminui!;io das probabilidades de sobrevivencia, na medi
da em que por vezes e produzida por fatos normais (velhice, parto, etc.) e niio resulta necessariamente da 
doen~;a; para alem disso, este criterio e, na maior parte das vezes, inaplicavel, sobretudo em sociologia. A 
doen~;a distinguida do estado de saude como o anormal do normal. 0 tipo mi:dio ou especifico. Necessidade 
de levar em linha de conta a idade para determinar se o fato e normal ou nao. Como esta defini~;iio do patol6-
gico coincide em geral com o conceito corrente de doen~;a: o anormal e o acidental; porque o anormal, em 
geral, constitui o ser em estado de inferioridade. II - Utilidade que lui em verificar os resultados do metodo 
precedente, procurando as causas da normalidade do fato, quer dizer, da sua generalidade. Necessidade que 
lui em proceder a esta verifica!;io quando se trata de fatos que se reportam a sociedades que niio acabaram 
a sua historia. Por que niio pode este segundo criterio ser usado senao a titulo complementar e em segundo 
Iugar. Enunciado das regras. III - Aplica~o destas regras a quaisquer casos, designadamente a questiio do 
crime. Por que e que a existencia de uma criminalidade e um fenomeno normal. Exemplos de erros em que 
se cai quando nao se seguem estas regras. A propria ciencia toma-se impossivel. 

A observac;ao, quando guiada pelas regras precedentes, confina duas ordens de 
fatos bastante diferentes: aqueles que sao 0 que devem ser e aqueles que deveriam ser 
diferentes daquilo que sao, OS fenomenos normais e OS fenomenos patologicos. Vimos 
que era necessaria englobar uns e outros numa mesma definic;ao previa ao ato de investi
gar; mas, se em certos aspectos tern natureza identica, nao deixam de constituir duas 
variedades diferentes que importa distinguir. Dispora a ciencia de meios que lhe permi
tam fazer esta distinc;ao? 

Esta pergunta e de uma importancia fundamental; da resposta que se lhe der depen
dera a nossa conce~ao de ciencia, particularmente de ciencia do homem. Segundo uma 
t€;oria que encontra partidarios nas escolas mais diversas, a ciencia nada nos ensina 
sobre o que devemos querer. Atribui aos fatos urn valor e interesse identicos; observa-os, 
explica-os, mas nao os valora, nao admitindo a existencia de fatos censur{lVeis. A seu ver 
o bern e o mal nao existem. Pode perfeitamente explicar-nos o modo como as causas 
geram OS efeitos, mas nao OS fins que se deve procurar atingir. Para conhecer 0 que e 
desejavel, somos obrigados a recorrer as sugestOes do inconsciente a que podemos cha
mar sentimento, instinto, impulsos vitais, etc. A ciencia, afirma urn escritor que ja cita
mos, pode na verdade alumiar o mundo, mas os corac;oes, esses, deixa-os nas trevas; 
compete ao corac;ao alumiar-se a si proprio. A ciencia e assim quase destituida de toda · 
a eficacia pratica e, por conseguinte, perde a sua razao de ser; com efeito, qual o sentido 
de tentarmos conhecer o real se esse conhecimento nao tern qualquer utilidade na vida? 
Poder-se-a argumentar que, ao revelar-nos as causas dos fenomenos, a ciencia nos forne
ce os meios para os produzirmos a nossa vontade e, conseqiientemente, para realizar os 
fins que por razoes supracientificas a vontade humana pretende atingir. Mas, de certo 
modo, urn meio e tambem urn fim, pois para utiliza-lo e preciso quere-lo tanto como ao 
proprio fim que prepara. Ha sempre diferentes vias que levam a urn objetivo determi
nado; portanto, . e preciso escolher entre elas. Ora, se a ciencia nao 
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nos diz qual e 0 melhor objetivo, como podera dizer-nos qual e a melhor via para 0 a tin
gir? Como nos poderia recomendar a via mais rapida em vez da mais economica, a mais 
segura em vez da mais simples, ou inversamente? Se niio nos pode ajudar a determinar 
os fins superiores sera tambem impotente quando se trata de escolher os fins secundarios 
e subordinados a que chamamos meios. 

0 metodo ideol6gico permite, de fato, escapar a este misticismo, e e alias destc dese
jo de fuga que advem a persistencia de tal metodo. Efetivamente, OS que 0 praticam sao 
demasiado racionalistas para admitir que a conduta humana nao tivesse necessidade de 
ser dirigida atraves da reflexao; e, no entanto, nao viam nos fenomenos, quando tornados 
em si e independentemente de qualquer dado subjetivo, nada que permitisse classifica-los 
segundo o valor pratico. Parecia portanto que a unica maneira de classifica-los consistia 
em relaciona-los com urn conceito que os dominasse; a partir desse momenta, a utiliza
~ao de no~oes que presidissem a harmoniza~ao dos fatos, em vez de deles derivarem, tor
nou-se indispensavel a qualquer sociologia racional. Mas sabemos que, se nessas condi
~oes a pratica se torna uma pratica refletida, a reflexao que se utiliza niio e cientffica. 

0 problema que acabamos de levantar vai permitir-nos reivindicar os direitos da 
razao sem que caiamos na ideologia. Com efeito, tal como para OS individuos, a saude e 
boa e desej[wel para as sociedades, ao contrario da doen~a, que e coisa rna e de evitar. 
Se, portanto, encontrarmos urn criteria objetivo, inerente aos pr6prios fatos, que nos per
mita distinguir cientificamente a saude da doen~a nas diferentes especies de fenomenos 
sociais, a ciencia tera a possibilidade de dirigir a pratica permanecendo fiel ao metodo 
que lhe e especifico. E. 6bvio que, dado que presentemente nao lhe e possivel atingir o 
individuo, s6 nos pode fornecer indica~oes gerais que s6 podem ser diversificadas name
dida em quese-entre em contato como particular atraves da sensa~ao. A no~ao de saude 
que a ciencia pode definir nao sera aplicavel exatamente a nenhum sujeito individual. 
pois este conceito s6 pode ser definido em rela~ao a circunstancias gerais que nao exis
tem tais e quais em todas as pessoas; o que nao impede que seja urn ponto de referencia 
precioso para orientar a conduta. 0 fato de se ser obrigado a ajusta-lo a cada caso espe
cifico nao significa que nao haja interesse em conhece-lo. Pelo contrario, constitui a 
norma que deve servir de base aos nossos raciocinios praticos. Nestas condi~oes, perde
se o direito de afirmar que o pensamento e inutil para a a~ao. Entre a ciencia e a arte ja 
nao ha urn abismo; em vez disso, passa-se de uma para a outra sem solu~ao de continui
dade. A ciencia s6 pode descer aos fatos por intermedio da arte; mas e unicamente urn 
prolongamento da ciencia. Alias, podemos perguntar-nos sea insuficiencia pratica desta 
ultima nao ira diminuindo a medida que as leis que estabelece exprimirem de urn modo 
cada vez mais completo a realidade individual. 

I 

Habitualmente, o sofrimento e encarado como o sinal da doen~a e e fato que, em 
geral, existe uma rela~ao entre estes dais fatores, se bern que a esta rela~ao falte cons
tancia e precisao. Ha graves diateses que sao indolores, enquanto que certas perturba
~oes sem importancia, como as que resultam de urn grao de carvao que se introduz num 
olho, provocam urn verdadeiro suplicio. Em certos casos, e ate a ausencia de dor ou 
mesmo o prazer que constituem sintomas de doen~a. Ha urn certo tipo de invulnerabi
lidade que e patol6gico. Em circunstancias em que o homem sao sofreria, o neurastenico 
pode ter uma sensa~ao de prazer cuja natureza m6rbida e incontestavel. Inversamente, a 
dor e correlativa de muitos estados tais como a fome, a fadiga, 0 parto, que sao fenome
nos puramente fisiol6gicos. 
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Poderemos entao ·afirmar que a saude, consistindo num desenvolvimento feliz das 
fon;as vitais, se identifica com a perfeita adaptac,:ao do organismo ao meio, classificando, 
pelo contrario, como doenc,:a tudo o que perturba esta adaptac,:ao? De acordo como que 
diremos mais tarde sobre este assunto, nao esta ainda provado que cada estado do orga
nismo corresponda a urn estado externo. Alem disso, e mesmo que este criterio fosse real
mente probante do estado saudavel, seria necessaria urn outro criterio que o reconhe
cesse, pois seria fon;oso indicar o principio em func,:ao do qual este ou aquele modo de 
adaptac,:ao e mais perfeito do que urn outro. . 

Teria esse outro criterio que ver com as nossas possibilidades de sobrevivencia? A 
saude seria assim 0 estado de urn organismo em que essas possibilidades sao maximas e 
a doenc,:a, pelo contrario, caracterizar-se-ia por tudo o que tern como conseqiiencia enfra
quece-las. Com efeito, e em geral, a doenc,:a tern realmente como conseqiiencia urn enfra
quecimento do organismo. Mas nao e apenas ela que produz este efeito. As func,:oes de 
reproduc,:ao, em certas especies inferiores, implicam fatalmente a morte, e mesmo nas 
especies mais desenvolvidas implicam sempre certos riscos. No entanto, sao normais. A 
velhice e a infiincia tern os mesmos efeitos, pois o velho e a crianc,:a sao mais acessiveis 
as causas de destruic,:ao. Quer isto dizer que sao doentes e que so 0 adulto representa 0 

tipo sao? 0 dominio da saude e da fisiologia ver-se-ia assim singularmente restringido. 
Alias, se a velhice e ja por si uma doenc,:a, como distinguir nesse caso o velho sao do 
velho doente? Do mesmo modo, seria necessaria enquadrar a menstruac,:ao entre os feno· 
menos morbidos; efetivamente, dadas as perturbac,:oes que determina, aumenta a vulnera
bilidade da mulher face a doenc,:a. No entanto, como classificar de doentio urn estado 
cuja ausencia ou desaparecimento prematuro constituem incontestavelmente urn feno
meno patologico? Raciocina-se neste campo como se, num organismo sao, cada detalhe 
tivesse; por assim dizer, urn papel util a desempenhar, como se cada estado interno 
respondesse exatamente a uma dada condic,:ao externa e, por conseguinte, contribuisse 
para assegurar 0 equilibria vital e diminuir OS riscos de morte. Ora, e legitimo pensar que 
certas composic,:oes anatomicas ou funcionais nao servem diretamente para nada, mas 
existem porque existem, porque nao podem deixar de existir dadas as condic,:oes gerais da 
vida. No entanto, nao as podemos classificar como morbidas; porque a doenc,:a e antes de 
mais nada qualquer coisa de evitavel que nao e inerente a constituic,:ao regular do ser 
vivo. Mas pocfe acontecer que, em vez de fortalecerem o organismo, estas composic,:oes 
diminuam a capacidade de resistencia deste e, por conseguinte, aumentem os riscos de. 
morte. 

Por outro !ado, nao e certo que a doenc,:a tenha sempre o resultado atraves do qual 
a pretendemos definir. Nao sera verdade que existem inumeras afecc,:oes demasiado ligei
ras para que lhes possamos atribuir uma influencia sensivel sobre as bases vitais do orga
nismo? Mesmo dentro das doenc,:as graves ha algumas que nao terao conseqiiencias 
desastrosas se soubermos lutar contra elas utilizando as armas de que dispomos. 0 
homem que tern perturbac,:oes gastricas pode viver tanto tempo como o homem sao se se
guir uma boa higiene. E sem duvida obrigado a ter cuidado com a sua pessoa; mas nao 
o somos todos nos? Fodera a vida prolongar-se de outro modo? Cada urn de nos tern 
uma higiene; a do doente nao se assemelha a que pratica a media dos homens do seu 
tempo e do seu meio; mas e a unica diferenc,:a que, sob este aspecto, existe entre eles. A 
doenc,:a nem sempre nos deixa desamparados, num estado de irremediavel desadaptac,:ao; 
obriga-nos simplesmente a adaptarmo-nos de maneira diferente da dos nossos semelhan
tes. Quem nos diz que nao ha mesmo doenc,:as que afinal se revelam uteis? A variola que 
inoculamos a n6s pr6prios atraves da vacina e uma verdadeira doenc,:a que voluntaria
mente provocamos e que, no entanto, aumenta as nossas possibilidades de sobrevivencia. 
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Ha talvez muitos outros casos em que a perturba<;:ao causada pela doen<;:a e insignifi
cante quando confrontada com a imunidade assim adquirida. 

Este criteria e inaplicavel na maior parte dos casos. Rigorosamente, pode-se deter
minar que a mortalidade mais baixa que se conhece e apanagio dum grupo determinado 
de indivfduos; mas nao se pode demonstrar a impossibilidade de haver outra mais baixa. 
Quem nos diz que nao seriam possfveis outras combina<;:oes que tivessem como conse
qiiencia diminui -Ia ainda mais? Este minimo real nao constitui, portanto, a prova de uma 
perfeita adapta<;:ao nem e, por conseguinte, o fndice certo de urn estado saudavel. Alem 
disso, e bastante dificil constituir e isolar urn grupo de todos os outros de modo a obser
var a constitui<;:ao organica de que tern 0 privilegio e que e a causa presumida desta 
superioridade. Inversamente, se as probabilidades de sobrevivencia do ser se encontram 
diminuidas quando de uma doen<;:a mortal, e dificil fornecer a prova disso quando se 
trata de uma afec<;:ao que nao implica diretamente a morte. Efetivamente, s6 ha uma 
maneira objetiva de provar que certos seres colocados em condi<;:Qes determinadas tern 
menos possibilidades de sobreviver do que outros; e a que consiste em provar que, com 
efeito, a maior parte deles vive menos tempo. Ora, se no que respeita as doen<;:as indivi
duais esta demonstra<;:ao e muitas vezes possfvel, e absolutamente impraticavel na socio
logia. De fato, nao possuimos neste caso o ponto de referencia de que disp0e o biologista. 
a saber, o valor da mortalidade media. Nao sabemos sequer com uma exatidao, digamos. 
simplesmente aproximada, em que momenta nasce uma sociedade e em que momenta 
morre. Todos estes problemas, que ja na biologia estao Ionge de estar claramente resolvi 
dos, permanecem, na sociologia, envoltos em misterio. Alias, os acontecimentos que se 
produzem no decorrer da vida social e que se repetem de urn modo mais ou menos iden
tico em todas as sociedades do mesmo tipo sao demasiado variados para que seja possf
vel determinar a medida em que urn deles contribuiu para o desfecho fmal. Quando se 
trata de indivfduos, e devido ao fato de serem muito numerosos, pode-se escolher uma 
amostra cujos elementos s6 tenham em com urn uma {mica e mesma anomalia; esta apa
rece assim isolada de todos os fenomenos concomitantes e pode-se em seguida estudar a 
natureza da influencia que exerce sobre o organismo. Se, por exemplo, urn milhar de 
reumaticos, escolhidos ao acaso, apresenta uma mortalidade sensivelmente superior a 
media, ha boas razoes para atribuir este resultado a diatese reumatismal. Mas, como em 
sociologia cada especie social s6 contem urn pequeno numero de exemplares, o campo 
das compara<;:oes e demasiado restrito para que tais agrupamentos sejam demonstrativos. 

Ora, na ausencia desta prova de fato, s6 nos restam os raciocfnios dedutivos cujas 
conclusoes tern apenas urn valor de presun<;:oes subjetivas. Nao se demonstra que este ou 
aquele acontecimento tern efeito debilitante sobre o organismo social, mas que deve ter 
esse efeito. Para isso, demonstra-se que nao pode deixar de provocar esta ou aquela 
conseqiiencia considerada prejudicial para a sociedade e, com base nisso, sera declarado 
m6rbido. Mas, admitindo que ele provoca efetivamente esta conseqiiencia, pode aconte 
cer que os inconvenientes desta sejam mais do que compensados por vantagens de que 
nao nos apercebemos. Alem disso, s6 ha uma razao que nos pode levar a considera-lo 
funesto: o fa to de perturbar o funcionamento normal das fun<;:oes. Mas uma prova deste 
genero presume o problema ja resolvido; com efeito, s6 tern senti do se tivermos determi
nado previamente em que consiste o estado normal e qual o sinal que nos permite 
reconhece-lo. Dever-se-a recorrer a constru<;:ao integral e feita a priori? Nao e preciso 
mostrar o que vale uma constru<;:ao deste tipo; e devido a especula<;:oes deste tipo que 
tanto na hist6ria como na sociologia os mesmos acontecimentos sao classificados, de 
acordo com os sentimentos pessoais do estudioso, como salutares ou desastrosos. Aeon
tece assim que urn te6rico incredulo assinale como urn fenomeno m6rbido os restos de (c 
que sobrevivem a derrocada geral das cren<;:as religiosas, enquanto para 0 crente e a 
incredulidade que constitui a grande doen<;:a social. Da mesma forma, para o socialista 
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a organiza9ao economica atual e urn fato de teratologia social enquanto para o econo
mista ortodoxo sao as tendencias socialistas que sao fundamentalmente patol6gicas. E 
cada urn encontra silogismos que considera bern elaborados para fundamentar as opi
nioes respectivas. 

0 defeito comum a estas defini9oes e a pretensao de atingirem prematuramente a 
essencia dos fenomenos. Assim, sup5em irrefutaveis proposi9oes que, verdadeiras ou 
nao, s6 podem ser confirmadas se a ciencia estiver suficientemente avan9ada. E portanto 
conveniente obedecer a regra que ha pouco estabelecemos. Em vez de tentarmos determi
nar prematuramente as rela9oes entre o estado normal ou o seu contrario e as for9as 
vitais, procuremos algumas manifesta9oes exteriores, imediatamente perceptiveis mas 
objetivas, que nos permitam reconhecer qualquer destas duas ordens de fatos. 

Qualquer fenomeno sociol6gico, como alias qualquer fenomeno biol6gico, e susce
tivel de revestir formas diferentes apesar de permanecer essencialmente o mesmo. Ora, 
estas formas sao de dois tipos. Umas sao comuns a toda a especie; encontram-se, se nao 
em todos os individuos, pelo menos na maior parte deles e apresentam varia9oes de urn 
sujeito para outro compreendidas entre limites muito pr6ximos. Outras sao excepcionais; 
alem de surgirem apenas em minorias, muitas vezes nao chegam a durar a vida inteira do 
individuo. Sao uma exce9ao tanto no tempo como no espa9o. 33 Estamos portanto em 
presen9a de duas variedades distintas de fenomenos e que devem ser designadas sob ter
mos diferentes. Chamaremos normais aos fatos que apresentam as formas mais gerais e 
daremos aos outros a designa9ao de m6rbidos ou de patol6gicos. Se se considerar que o 
tipo medio eo ser esquematico que resultaria da reuniao num mesmo ser, numa especie 
de individualidade abstrata, das caracteristicas mais freqiientes da especie e das formas 
mais freqiientes destas caracteristicas, poder-se-a afirmar que o tipo normal se confunde 
com 0 tipo medio, e que qualquer desvio em relayao a este padrao de saude e urn feno
meno m6rbido. E verdade que o tipo medio nao pode ser determinado com a mesma cla
reza COffi que nos Surge 0 tipo individual dado que OS atributos que 0 constituem nao sao 
absolutamente fixos e podem variar. Mas nao duvidamos de que possa ser elaborado pois 
constitui de proprio a materia imediata da ciencia; com efeito, confunde-se com o tipo 
generico. 0 que 0 fisiologista estuda sao as funyoes do organismo medio e em sociologia 
passa-se o mesmo. A partir do momento em que sabemos distinguir as especies sociais 
umas das outras- examinaremos esta questao mais a frente- e possivel isolar a forma 
mais geral que urn fenomeno apresenta numa especie determinada. 

Ve-se que urn fato s6 pode ser considerado patol6gico quando referido a uma dada 
especie. As condi9oes da saude e da doen9a nao podem ser definidas in abstracto e de 
uma maneira absoluta. Esta regra nao e contestada em biologia; ninguem pensou que o 
que e normal para urn molusco o e igualmente para urn vertebrado. Cada especie tern 
uma saude que lhe e especifica, porque tern urn tipo medio que lhe e peculiar, e a saude 
das especies mais inferiores nao e menor do que a das especies superiores. 0 mesmo prin
cipia aplica-se a sociologia ainda que, neste caso, seja muitas vezes ignorado. E preciso 
renunciar ao habito, ainda demasiado corrente, que consiste em avaliar uma institui9ao, 

33 Pode-se distinguir assim a doen~;a da monstruosidade. A segunda s6 constitui uma exce~;ao no espa~;o; 
nao se encontra na media da especie mas perdura durante toda a vida dos individuos em que se encontra. 
Ve-se alias que estas duas ordens de fatos s6 diferem por uma questao de grau e sao no fundo de identica 
natureza; as fronteiras entre elas sao muito indecisas porque a doen~;a pode fixar-se e a monstruosidade pode 
perdurar futuram~nte_ Nao convem portanto sepani-las radicalmente quando se procede a uma defini~;ao das 
mesmas. A distinc;iio entre elas niio pode ser mais cate{!6rica do que a distinc;iio entre o morfologico en tisio-
16gico, sendo o m6rbido o anormal na ordem fisiol6gica eo teratol6gico o anormal na ordem anat6mica. 
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uma pratica, uma maxima social ou moral, como se fossem boas ou mas por natureza e 
em si pr6prias, e indistintamente para todos os tipos sociais. 

Dado que o ponto de referencia que permite avaliar o estado de saude ou de doen<;a 
varia com as especies, pode variar igualmente para uma unica e mesma especie se esta se 
modificar. E. assim que, sob urn angulo estritamente biol6gico, 0 que e normal para 0 sel
vagem nem sempre o e para o civilizado e reciprocamente. 3 4 Existe alias uma ordem de 
varia<;oes que e importante tamar em considera9ao porque se produz regularmente em 
todas as especies: as que se relacionam com a idade. A saude do velho nao e igual a do 
adulto assim como a do adulto nao e igual a da crian<;a; 0 mesmo se passa com as 
sociedades. 3 5 Urn fato social s6 pode ser considerado normal para uma dada especie so
cial quando relacionado com uma fase bern determinada do seu desenvolvimento; por 
conseguinte, para saber se ele tern direito a essa designa9a0, nao e suficiente observar a 
forma sob a qual se apresenta na generalidade das sociedades que pertencem a esta espe
cie; e ainda necessaria considera-las numa fase correspondente da evolu9ao respectiva. 

Pode parecer que acabamos de proceder a uma simples defini9ao de termos; com 
efeito, nada mais fizemos do que agrupar os fenomenos segundo as suas semelhan9as e 
diferen9as e conferir uma designa9ao aos grupos que deste modo constitulmos. Mas, na 
realidade, os conceitos que elaboramos, ao mesmo tempo que tern a grande vantagem de 
serem identificaveis atraves de caracteristicas objetivas e facilmente perceptiveis, nao se 
afastam da no9ao que normalmente se tern da saude e da doen9a. Com efeito, a doen9a 
e encarada por toda a gente como urn acidente que a natureza do ser vivo implica mas 
que nao gera necessariamente. Era isto que os fil6sofos antigos exprimiam ao afirmar 
que ela nao deriva da natureza das coisas, e que e 0 produto duma especie de contin
gencia imanente dos organismos. Uma tal concep9ao constitui, indiscutivelmente, a 
nega9a0 de toda a ciencia; com efeito, a doen<;a nao e mais miraculosa do que a saude, 
pais fundamenta-se igualmente na natureza dos seres. Mas a doen9a nao se baseia na 
natureza normal destes, nao e inerente ao seu temperamento normal nem esta ligada as 
condi96es de existencia de que geralmente dependem; por outro lado, a no9ao de saude 
identifica-se para toda a gente com a de especie. Nao se pode conceber uma especie que. 
por si s6 e em virtude da sua constitui9ao fundamental, fosse irremediavelmente doente; 
ela e a norma por excelencia e, conseqiientemente, nao pode canter nada que seja 
anormal. 

Normalmente, identifica-se com a no9aO de saude urn estado geralmente preferivel 
a doen9a. Mas esta defmi9ao esta englobada na precedente. Se, com efeito, as caracteris
ticas cuja reuniao forma o tipo normal puderam generalizar-se numa especie, e porque ha 
uma razao para isso. Esta generalidade e ela propria urn fato que necessita de uma expli
ca9ao e que, por isso, reclama uma causa. Ora, seria inexplicavel se as formas de organi
za9ao mais freqiientes nao fossem tambem, pelo menos no conjunto, as mais vantajosas. 
Como poderiam ter-se mantido numa tao grande variedade de circunstancias se nao 
pusessem os indivlduos em condi9ao de resistirem mais eficazmente contra as causas de 
destrui<;ao? 

E se as outras sao mais raras e porque, na media dos casos, OS sujeitos que as apre-

3 4 Por exemplo, o selvagem que tivesse o tubo digestivo atrofiado eo sistema nervoso desenvolvido do civi
lizado seria um doente em relayao ao seu meio. 
3 5 Abrcviamos aqui esta parte do nosso estudo; com efeito, s6 repetimos a prop6sito dos fatos sociais em 
geral o que ja dissemos noutras ocasii\e-; a prop{lsito da distin<;ao entre fatos morais normais e anormai,. tCf. 

Division du Travail Social, pags. 33-39.) 
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sentam tern mais dificuldade em sobreviver. A maior freqiiencia das primeiras e portanto 
a prova da sua superioridade. 3 6 

II 

Esta ultima observac;ao fornece urn meio de controlar OS resultados do metodo 
precedente. 

Dado que a generalidade que caracteriza exteriormente os fenomenos normais e ela 
propria urn fenomeno explidtvel, e necessaria, depois de diret&mente estabelecida pela 
observac;ao, procurar explica-la. Sabe-se de antemao que tern uma causa, mas e conve
niente saber exatamente em que consiste esta causa, pois o carater normal do fen6meno 
sera mais incontestavel se se demonstrar que o sinal exterior que inicialmente o tinha 
rcvelado nao e puramente aparente e se baseia na natureza das coisas; se, em resumo, se 
erigir esta normalidade de fato numa normalidade de direito. Tal demonstrac;ao nao 
consistira sempre em mostrar que 0 fenomeno e util para 0 organismo, ainda que este 
seja o caso mais freqiiente pelas razoes que acabamos de apontar; pode acontecer tam
bern, como assinalamos precedentemente, que uma combinac;ao seja normal e nao sirva 
para nada, e isto por ser inerente a natureza do ser. Por exemplo, talvez fosse util que o 
parto nao provocasse perturba9oes tao violentas no organismo feminino; mas e impos 
sivel consegui-lo. Logo, a normalidade do fenomeno baseia-se no fato de estar relacio
nado com as condi9oes de existencia da especie considerada, seja como urn efeito mcca
nicamente necessaria destas condi9oes seja como urn meio que permite aos organismos 
adaptarem-se a estas. 3 7 

Esta prova nao e apenas util como meio de controle. E preciso nao esquecer que 0 

maior interesse em distinguir o normal do anormal advem da necessidade de esclarecer 
a pratica. Ora, para agir com conhecimento de causa, nao basta saber o que devemos 
desejar mas tambem por que o desejamos. As proposi9oes cienti'ficas relativas ao estado 
normal serao mais imediamente aplicaveis aos casos particulares se forem acompa
nhadas das razoes que as justificam; porque en tao sera mais facil reconhecer os casos em 
que convem modifica-las para as aplicar equal o sentido da modificac;ao. 

Existem mesmo circunstancias em que esta verificac;ao e rigorosamente necessaria 
pois a aplicac;ao exclusiva do primeiro metodo poderia induzir em erro. E o que acontece 
nos periodos de transic;ao em que a especie inteira esta em via de evoluir sem se ter ainda 
definitivamente sob uma forma nova. Neste caso o unico tipo normal que ja se realizoU 
e concretizou nos fatos e 0 do passado, e ja nao convem as novas condi90es de existen
cia. Urn fato pode assim persistir em toda a especie apesar de ja nao corresponder as 

3 6 Garofalo tentou fazer uma distin9ao entre o m6rbido eo anormal. (Cronologie, pags. 109, 110.) Mas os 
dois {micos argumentos em que hascia essa distin<;iio sao os seguintes: 
1.0

- A palavra "doen9a" significa sempre qualquer coisa que tende para a destrui9ao total ou parcial do 
organismo; se nao ha destrui9ao ha cura, nunca estabilizayao, como em numerosas outras anomalias. Mas 
acabamos de ver que o anormal e tambem uma amea9a para o ser vivo na media dos casos. E. verdade que 
nem sempre e assim; mas os perigos que a doen9a implica tambem s6 existem na generalidade das circuns
tiincias. Quanto a ausencia de estabilidade que distinguiria 0 m6rbido, e-se obrigado a esquecer as doenyas 
cronicas e a separar radicalmente o teratol6gico do patol6gico. As monstruosidades sao definitivas. 
2.0

- Diz-se que o normal eo anormal variam segundo as ra9as, enquanto a distin9ao entre o fisiol6gico e 
o pato16gico e valida para todo o genus homo. Acabamos de mostrar que, pelo contrario, acontece muitas 
vezes que o que e m6rbido para o selvagem nao o e para o civilizado. As condiy(ies da saude fisica variam 
segundo os meios. 
3 7 Pode-se perguntar se, no caso de urn fenomeno derivar necessariamente das condi96es gerais da vida. 
isso nao o torna uti!. Nao podemos debru9ar-nos aqui sobre esta questao filos6fica. No entanto voltaremos 
a ela um pouco mais adiante. 
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exigencias da situa<;:ao. Conserva somente as apan!ncias da normalidade; a generalidadc 
que apresenta nao e senao uma etiqueta mentirosa, pois, mantendo-se apenas pela fon;:a 
cega do habito, deixou de ser o indicio de que o fenomeno observado esta estreitamente 
ligado as condi<;:oes gerais da existencia coletiva. Esta dificuldade e, alias, especifica da 
sociologia. Nao existe para o biologista; e bastante raro que as especies animais sejam 
levadas a tomar formas imprevistas. As unicas modifica<;:oes normais por que passam 
sao as que se reproduzem regularmente em cada individuo, principalmente sob a 
influencia da idade. Sao, portanto, conhecidas ou podem se-lo, dado que ja se realizaram 
numa grande quantidade de casos; em conseqiiencia, pode-se saber para cada momento 
do desenvolvimento do animal, e mesmo para os periodos de crise, em que consiste o es
tado normal. 0 mesmo acontece na sociologia no que respeita as especies inferiores. 
pois, como muitas ja cumpriram todo o percurso, a lei da evolu<;:ao normal pode ja estar 
definida. Mas quando se trata de sociedades mais evoluidas e mais recentes esta lei e, por 
defini<;:ao, desconhecida, dado que estas ainda nao percorreram todas as diferentes eta pas 
da sua hist6ria. 0 soci6logo pode assim ficar embara<;:ado quando pretende saber se urn 
fenomeno e normal ou nao, pois nao tern qualquer ponto de referencia. 

Resolvera a dificuldade se proceder como acabamos de indicar. Depois deter esta
belecido atraves da observa<;:ao que o fato e geral, ira ate as condi<;:oes que no passado 
determinaram esta generalidade e procurara em seguida determinar se estas condi<;:oes 
existem no presente ou se, pelo contrario, se modificaram. No primeiro caso podera con
siderar o fenomeno como normal e, no segundo, recusa-lhe este carater. Por exemplo. 
para determinar se o estado economico atual dos povos europeus, caracterizado pela 
ausencia de organiza<;:ao, 38 e normal ou nao, devera procurar-se 0 que no passado 0 

gerou. Se estas condi<;:oes estao ainda subjacentes as nossas sociedades e porque esta 
situa<;:ao e normal apesar dos protestos que provoca. Mas se se provar, pelo contrario. 
que esta ligada a essa velha estrutura social que classificamos noutra obra como 
segmentaria 39 e que, depois de ter constituido a ossatura essencial das sociedades, vai 
desaparecendo, cada vez mais, concluiremos que constitui presentemente urn estado m6r
bido, por muito universal que este possa ser. E seguindo este mesmo metodo que terao de 
ser resolvidos todos os problemas deste tipo que se encontram em debate, como seja o de 
saber se o pretenso enfraquecimento das cren<;:as religiosas e o desenvolvimento dos 
poderes do Estado sao fenomenos normais ou nao. 40 

3s Consultar a este prop6sito urn apontamento que publicamos na Revue Philosophique (numero de novem
bro de 1893) acerca de La Definition du Socialisme. 
39 As sociedades segmentarias e nomeadamente as sociedades segmentarias com uma base territorial sao 
aquelas cujas articula96es correspondem as divisoes territoriais. (Cf. Division du Travail Social. pags. 
189-210.) 
40 Em certos casos pode-se proceder de urn modo urn pouco diferente e verificar se urn fato, de cujo caniter 

normal se suspeita, se liga estreitamente ao desenvolvimento anterior do tipo social considerado ou ao con .. 
junto da evolu9iio social em geral ou se, pelo contrario, contradiz tanto urn como o outro. Foi assim que 
demonstramos que o enfraquecimento atual das cren9as religiosas ou, mais geralmente, dos sentimentos 
coletivos e normal; provamos que este enfraquecimento se acentua a medida que as sociedades se aproxi
mam do nosso tipo atual e que este e, por sua vez. mais desenvolvido (Division du Travail Social, pags. 
73-182). Mas, no fundo, este metodo constitui unicamente urn caso particular do precedente. Porque, sea 
normalidade deste fenomeno pode ser estabelecida por este processo, foi porque ao mesmo tempo se estabe
leceu a rela9iio entre ele e as condi96es mais gerais da nossa vida coletiva. Com efeito, se por urn !ado esta 
regressiio da consciencia religiosa e tanto mais acentuada quanto mais s6lidas sao as estruturas das nossas 
sociedades. e porque nao depende de qualquer causa acidental mas sim da propria constitui9iio do nosso 
meio social; como, por outro !ado, as particularidades caracteristicas desta ultima estiio certamente rnais 
desenvolvidas hoje do que no passado, e normal que os fenomenos que dependem deJa estejam tambem 
amplificados. Este metodo s6 difere do precedente pelo fato cte as condiyoes que explicam e justificam a 

generalidade do fenomeno serem induzidas e nao diretamente observadas. Sabe-se que depende da natureza 
do meio social sem que se saiba de que depcnde exatamente c como. 
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Todavia, este metodo de forma nenhuma poderia substituir 0 prcccdcnte nem Ge

quer ser utilizado em primeiro Iugar. Primeiramente, levanta problemas a que nos referi
remos mais adiante e que nao podem ser abordados antes de se estar bastante avan.yado 
no estudo cientitico; com efeito. implica uma explica.yao quase completa dos fenomenos 
na medida em que sup(ie deterrri:inadas as causas ou as fun.yoes destes. Mas importa que 
desde o inicio da investig:a<;ao se possam classificar n~ fatos como normais e anormais. 
com exce<;ao para alguns casos de exce<;ao, a fim de se poder delimitar o dorninio da 
fisiologia e da patologia. Seguidamente, o fato tera de ser considerado uti! ou necessaria 
em rela.yao ao tipo normal para poder ser considerado como normal. De outro modo 
poder-se-ia demonstrar que a doen<;a se confunde com a saude, pois deriva necessaria
mente do organismo que atingiu. Da mesma forma, a aplica<;ao de urn remectio, dado que 
e uti! ao doente, pode surgir como urn fenomeno normal quando e evidentemente anor
mal, pois s6 em circunstiincias anormais e que tern esta utilidade. Logo, nao se podeni 
utilizar este metodo se 0 tipo normal nao tiver sido constituido anteriormente, 0 que 
implica a recorrencia a urn outro processo. Por ultimo, e isto e o mais importante, se e 
verdade que tudo o que e normal e uti!, e falso que tudo o que e uti! seja normal. Pode
mos estar certos de que OS estados que se generalizaram na especie sao mais uteis do que 
OS que permaneceram excepcionais; mas naO podemos ter a certeza de serem mais Uteis 
do que outros que pudessem existir. Nada nos leva a pensar que todas as combina.yoes 
possiveis foram tentadas no decorrer da experiencia; entre as que nunca foram realizadas 
mas que sao concebiveis, ha talvez muitas mais vantajosas do que as que conhecemos. A 
na<;ao de uti! ultrapassa a de normal; esta para esta como o genero esta para a especie. 
Ora, e impassive! deduzir o mais do menos, a especie do genera. Pode-se apenas encon
trar o genero na especie, dado que esta o contem. E por isso que, a partir do momenta em 
que a generalidade do fenomeno foi constatada, pode-se, mostrando para que serve, con
firmar OS resultados do primeiro metodo. 41 Podemos, portanto, formular as tres seguin
tes regras: 

1.0
- Umfato social e normal para urn tipo social determinado, considerado numa 

fase determinada de desenvolvimento, quando se produz na media das sociedades 
desta especie, consideradas numafase co"espondente de desenvolvimento.' 
2.0 

- Os resultados do metoda precedente podem verificar-se mostrando\ que a 
generalidade do fenomeno esta ligada as condifoes gerais da vida coletiva do tipo 
social considerado. 
3. o - Esta verificafao e necessaria quando este fa to diz respeito a uma especie so
cial que ainda nan cumpriu uma el'olw;iio integral. 

III 

Esta-se de tal modo habituado a resolver de modo categ6rico estas questoes dificeis 
e a decidir rapidamente, em fun<;ao de observa<;oes sumarias e por meio de silogismos, da 

41 Mas entiio, dir-se-a, a realiza<;iio do tipo normal nao eo objetivo mais elevado que pode ser proposto; e, 
para o ultrapassar, seria necessaria tambem ultrapassar a cH!ncia. Nao e aqui o Iugar para tratar d<O>ta qu.,,
tiio ex professo; respondamos simplesmente: 
1.o - Que e absolutamente te6rica porquc. na realidade, o tipo normal, o cstado saudavel. e bastantc difici: 
de realizar, e tao raramente atingido que niio vale a pena tentar encontrar algo de melhor. 
2.0 

- Que estes melhoramentos, objetivamente mais vantajosos, nao passam por isso a ser objetivamente 
desejaveis, pois ou nao respondem a nenhuma tendencia latente e a nenhum ato, niio acrescentando assim 

nada a felicidade, ou s6 respondem a qualquer tendencia porque o tipo normal nao se encontra realizado. 
3.o- E. por ultimo, que para melhorar o tipo normal e preciso conhece-lo. Portanto, de qualquer modo, niio 
podemos ultrapassar a ciencia seniio apoiando-nos nela. 
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normalidade de urn fato social, que talvez se ache este procedimento inutilmente compli
cado. Nao parece que seja necessaria tanta pondera~ao para distinguir a doen~a da 
saude. Com efeito, fazemos distin~oes deste genera todos os dias; mas resta saber se as 
fazemos judiciosamente. 0 que nos esconde as dificuldades destes problemas e fato de 
vermos o bi6logo resolve-las com uma certa facilidade. Mas esquecemos que lhe e muito 
mais facil do que ao soci6logo compreender ate que ponto cada fenomeno afeta a capaci
dade de resistencia do organismo e determinar, por conseguinte, o carater normal ou 
anormal daquele com uma exatidao na pratica suficiente. Na sociologia, a complexidade 

-e mobilidade mais acentuadas dos fatos exigem urn maior numero de precau~oes como 
0 provam OS jufzos contradit6rios de que urn mesmo fenomeno e alvo por parte dos 
diversos partidos. Para que fique bern clara a necessidade desta circunspec~ao mostre
mos, atraves de alguns exemplos, os erros a que estamos sujeitos quando a desprezamos 
e o aspecto diferente sob o qual nos surgem os fenomenos mais essenciais quando sao 
tratados metodicamente. 

Se ha urn fato cujo carater patol6gico parece incontestavel e sem duvida o crime. 
Todos os crimin6logos estao de acordo sabre este ponto. Apesar de explicarem esta mor
bidez de maneiras diferentes, sao unfmimes na sua constata~ao. Contudo, o problema 
merecia ser tratado com menos superficialidade. 

Com efeito, apliquemos as regras precedentes. 0 crime nao se produz s6 na maior 
parte das sociedades desta ou daquela espccie, mas em todas as sociedades, qualquer que 
seja o tipo destas. Niio ha nenhuma em que niio haja criminalidade. Muda de forma. 
os atos assim classificados nao sao os mesmos em todo o lado; mas em todo o !ado e em 
todos os tempos existiram homens que se conduziram de tal modo que a repressao penal 
se abateu sobre eles. Se, pelo menos, a taxa de criminalidade, ou seja, o quociente entre 
0 numero anual de crimes e 0 da popula~ao, tivesse tendencia para baixar a medida que 
as sociedades passam dos tipos inferiores para os tipos superiores, poder-se-ia admitir 
que, apesar de permanecer urn fenomeno normal, o crime tendia, no entanto, para perder 
este carater. Mas nao temos nenhum motivo para acreditar na realidade desta regressao. 
Pelo contrario, varios fatores parecem demonstrar a existencia de urn movimento no sen
tido inverso. A estatistica fomece-nos desde o principia do seculo o meio de seguir a evo
lu~ao da criminalidade; ora, ela aumentou por todo o lado. Na Fran~a o aumento e 
quase de trezentos par cento. Nao ha portanto urn fenomeno que apresente de maneira 
tao irrefutavel como a criminalidade todos os sintomas da normalidade, dado que surge 
como estreitamente ligada as condi~oes da vida coletiva. Transformar o crime numa 
doen~a social seria o mesmo que admitir que a doen9a nao e uma coisa acidental mas 
que, pelo contrario, deriva em certos casos da constitui~ao fundamental do ser vivo; 
consistiria em eliminar qualquer distin~ao entre o fisiol6gico e o patol6gico. Pode sem 
duvida acontecer que o crime tome formas anormais; e o que acontece quando, por 
exemplo, atinge uma taxa exagerada. Efetivamente, nao sera de duvidar da natureza m6r
bida deste excesso. Mas e normal a existencia de uma criminalidade que atinja mas nao 
ultrapasse, para cada tipo social, urn certo nivel que talvez nao seja impassive! de deter
minar de acordo com as regras precedentes. 42 

Eis-nos perante uma conclusao aparcntcmentc paradoxa!. Classificar o crime 
como urn fenomeno de sociologia normal nao significa apenas que seja urn fenomeno 
inevitavel, ainda que lastimavel, provocado pela incorrigivel maldade dos homens; e afir
mar que e urn fator da saude publica, que e parte integrante de qualquer sociedade sa. 

42 Do fato de o crime ser urn fenomeno de sociologia normal nao se deduz que o criminoso seja urn indivi
duo normalmente constituido do ponto de vista biol6gico e psicol6gico. As duas questoes sao independentcs 
uma da outra. Compreender-se-a melhor esta independencia quando mostrarmos mais a frente a difcrcn~a 
que existe entre os ratos psiquicos cos fatos sociol6gicos. 
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Este resultado e a primeira vista tao surpreendente que nos desconcertou durante muito 
tempo. Contudo, a partir do momenta em que se consegue dominar esta primeira impres
sao de surpresa, nao e dificil encontrar as razoes que explicam esta normalidade e ao 
mesmo tempo a confirmam. 

Em primeiro Iugar, o crime e normal porque uma sociedade que estivesse livre dele 
e impossfvel. 

Ja mostramos que o crime consiste num ato que ofende certos sentimentos coletivos 
dotados de uma energia e de uma clareza particulares. Para que, numa dada sociedade. 
os atos considerados como criminosos pudessem deixar de existir seria necessaria, por 
tanto, que os sentimentos que chocam se encontrassem, sem exce9ao, em toda;; as cons 
ciencias individuais e possufssem a for9a necessaria para conterem os sentimentos opos
tos. Ora, admitindo que esta condi9ao pudesse efetivamente ser realizada, o crime nao 
desapareceria por isso e apenas mudaria de forma; seria a propria causa que assim elimi
nava as origens da criminalidade, que viria a gerar as novas fontes desta. 

Com efeito, para que os sentimentos coletivos que o direito penal de um povo prote
ge, num dado momenta de sua historia, possam penetrar nas consciencias que lhes eram 
avessas ate esse momento ou alargar o seu domfnio naquelas a que tinham um acesso 
relativo, e necessaria que adquiram uma intensidade superior a que tiveram ate essa altu. 
ra. E preciso que a comunidade os sinta mais intensamente; com efeito, nao podem ir 
buscar a outro lado a for9a que lhes permite agora impor-se aos indivfduos que no passa
do lhes eram adversos. Para que OS assassinos desapareyam e preciso que 0 horror pelo 
sangue vertido se acentue nessas camadas sociais donde provem os assassinos; mas para\ 
que isto aconte9a e necessaria que a sociedade global se ressinta do mesmo modo. Alias/ 
a propria ausencia do crime contribuiria diretamente para produzir este efeito; porque 
urn sentimento surge como muito mais respeitavel quando e sempre e uniformemente 
respeitado. Mas nao se repara que estes estados fortes da consciencia comum nao podem 
ser refon;:ados sem que ao mesmo tempo os estados mais fracas, cuja viola9ao nao origi
nava ate ai senao erros puramente marais, sejam igualmente refor9ados; porque os 
segundos sao apenas o prolongamento, a forma atenuada dos primeiros. Assim, o roubo 
e a simples desonestidade nao chocam senao urn unico sentimento, 0 do respeito pela 
propriedade de outrem. Mas este sentimento e menos chocado por urn destes atos do que 
pelo outro; e como, por outro lado, nao tern na consciencia media a intensidade sufi
ciente para sentir vivamente a mais ligeira destas duas ofensas, esta e alvo de uma maior 
tolerancia. Eis a razao por que apenas se critica o desonesto enquanto se pune o ladrao. 
Mas se este sentimento se torna suficientemente forte para fazer calar em todas as cons
ciencias a tendencia que leva 0 homem ao roubo, tornar-se-a mais sensivel as les5es que 
ate esse momenta so o atingiam ligeiramente; reagir-se-a portanto contra elas com mais 
violencia, serao alvo de uma reprova9ao mais energica que as elevara ao grau de crime 
quando no passado eram meros erros marais. Por exemplo, os contratos desonestos ou 
executados desonestamente que nao originam senao uma reprova9ao publica ou repara-
9oes civis tornar-se-ao delitos. Imaginai uma sociedade de santos, urn convento exemplar 
e perfeito. Os crimes propriamente ditos serao desconhecidos; mas os erros que conside
ramos veniais ou vulgares provocarao o mesmo escfmdalo que o delito normal provoca 
nas consciencias normais. Se, portanto, esta sociedade tern o poder de julgar e de punir. 
qualificara estes atos como criminosos e agira em conseqiiencia. E por esta razao que o 
homem perfeitamente honesto julga as suas menores fraquczas morui:s oom uma tJev~;ri
dade que a maioria reserva para os atos delituosos. No passado, as violencias contra as 
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pessoas eram mais freqiientes do que hoje porque o respeito pela dignidade individual era 
menor. Como se tomou maior, estes crimes tomaram-se mais raros; mas tambem bas
tantes atos que lesavam este sentimento entraram no direito penal de que nao faziam 
parte inicialmente. 4 3 

Poder-se-a perguntar, tentando esgotar todas as hip6teses possiveis, qual a razao de 
esta unanimidade nao abranger todos OS sentimentos coletivos; por que razao OS mais 
fracos nao tern energia suficiente para evitar qualquer dissidencia. A consciencia moral 
da sociedade encontrar-se-ia em todos os individuos com uma vitalidade suficiente para 
impedir qualquer ato que a ofendesse, quer se tratasse de erros puramente morais quer de 
crimes. Mas uma uniformidade tao universal e absoluta e radicalmente impossivel; com 
efeito, o meio fisico imediato que envolve cada urn de n6s, os antecedentes hereditarios, 
as influencias sociais de que dependemos variam de urn individuo para outro e, por 
conseguinte, diversificam as consciencias. Nao e possivel que toda a gente seja seme
lhante ate este ponto pela simples razao de que cada urn de n6s tern urn organismo espe
cifico e que estes organismos ocupam pon;:oes diferentes do espa~o. E por isso que 
mesmo nos povos inferiores, onde a originalidade individual se encontra pouco desenvol
vida, esta nunca e, no entanto, nula. Dado que nao pode haver uma sociedade em que os 
individuos nao se diferenciem de urn modo mais ou menos acentuado do tipo coletivo, e 
inevitavel tambem que entre estas divergencias haja algumas que apresentem urn carater 
criminoso. Porque o que lhes confere este carater nao e a sua importancia intrinseca mas 
a que lhes atribui a consciencia comum. Se, portanto, esta e forte, se tern a autoridade 
suficiente para tornar estas divergencias muito fracas em valor absoluto, sera igualmente 
mais sensivel, mais exigente e, ao reagir contra desvios mais insignificantes com a ener
gia que noutros casos s6 despende contnr dissidencias mais consideraveis, atribui aque
las a mesma gravidade destas, isto e, classifica-as como criminosas. 

0 crime e portanto necessario; esta ligado as condi~oes fundamentais de qualquer 
vida social e, prectsamente por isso, e uti!; porque estas condi~oes a que esta ligado sao 
indispensaveis para a evoluc;:ao normal da moral e do direito. 

Com efeito, hoje ja nao e possivel contestar que o direito e a moral nao variam ape
nas de urn tipo social para outro mas tambem dentro de urn mesmo tipo social desde que 
as condic;:oes de existencia coletiva se modifiquem. Para que estas transformac;:oes sejam 
possiveis, e necessario que OS sentimentOS que se encontram na base da moral nao sejam 
refratarios a mudan~a e que, por conseguinte, tenham uma energia moderada. Se fossem 
demasiado fortes nao seriam suficientemente moldaveis. Qualquer ordem estabelecida 
constitui urn obstaculo a nova ordem e isto tanto mais intensamente quanto a ordem pri
mitiva e s6lida. Quanto mais se acusa uma estrutura tanto maior e a resistencia__que ela 
op6e a qualquer modifica~ao e isto tanto acontece com as ordens funcionais como com 
as anat6micas. Ora, se nao existissem crimes, esta condi~ao nao estaria preenchida; com 
efeito, uma hip6tese desse genero subentenderia que os sentimentos coletivos tinham 
atingido urn grau de intensidade desconhecido na hist6ria. N ada e born de urn modo infi
nito. E preciso que a autoridade que a consciencia moral usufrui nao seja excessiva; de 
outro modo, ninguem ousaria opor-lhe resistencia e facilmente estagnaria dentro de uma 
forma im6vel. Para que possa evoluir e preciso que a originalidade individual se possa 
manifestar; ora, para que a originalidade do idealista que ambiciona ultrapassar o seu se
culo se possa manifestar. e preciso que a do criminoso que esta aquem do seu tempo o 
possa igualmente. Nao podem existir uma sem a outra. 

43 Calunias, injurias, difamac;;ao, etc. 
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Alem desta utilidade indireta verifica-se ainda que o crime desempenha urn papel 
util nesta evoluyaO. Nao s6 significa que 0 caminho esta aberto as modificayoes necessa
rias, como ainda, em certos casos, prepara diretamente estas mudan9as. Nao s6 os senti
mentos coletivos estao num estado de maleabilidade perfeita para tomarem novas formas 
nas regioes em que ha crimes, como este pode por vezes predeterminar a forma que eles 
tomarao. Quantas vezes, com efeito, o crime nao e uma simples antecipa9ao da moral 
futura, urn encaminhamento para o mundo do futuro-! Segundo o direito ateniense, SO
crates era urn criminoso e a sua condena9ao era justa. Contudo, o seu crime, a saber, a 
independencia de pensamento, era util nao s6 a humanidade como tambem a sua patria, 
pois servia para preparar uma moral e uma re novas de que os atenienses necessitavam 
nesse momenta porquanto as tradi96es em que se tinham apoiado ate entao ja nao esta
vam em harmonia com as condi96es de existencia. Ora, o caso de Socrates nao e urn 
caso isolado, reproduz-se periodicamente na hist6ria. A liberdade de pensamento de que 
gozamos hoje nunca poderia ter sido proclamada se as regras que a proibiam nao tives
sem sido violadas antes de serem solenemente abolidas. No en tanto, nesse momenta, esta 
viola9ao era urn crime pois ofendia sentimentos que a generalidade das consciencias 
ainda ressentia vivamente. Contudo, este crime era util pois era o preludio de transforma
yoes que de dia para dia se tornavam mais necessarias. A livre filosofia teve como 
precursores os hereticos de toda a especie que o bra9o secular abateu durante toda a 
Idade Media e ate a vespera da epoca contemporanea. 

Vistos assim, os fatos fundamentais da criminologia surgem-nos sob urn aspecto 
inteiramente novo. Contrariamente as ideias correntes o criminoso ja nao aparece como 
urn ser radicalmente insociavel, como uma especie de elemento parasitario, de corpo 
estranho e inassimilavel, introduzido no seio da sociedade; 4 4 e urn agente regular da vida 
social. Por seu lado, o crime deve deixar de ser concebido como urn mal que nunca e de
mais limitar; pelo contrario, em vez de nos felicitarmos quando desce demasiado em 
relayaO ao ruvel habitual, podemos estar certos de que este progresso aparente e ao 
mesmo tempo anunciador e corolario de qualquer perturba9ao social. 0 numero de ofen
sas corporais nunca desce tao baixo como durante uma epoca de miseria. 4 5 Ao mesmo 
tempo, e por via indireta, a teoria penal surge renovada, ou antes, necessita ser renovada. 
Com efeito, se o crime e uma doen9a, a pena e o remedio para ele e nao pode ser conce
bida de modo diferente; assim, todas as discuss6es que levanta incidem sobre a questao 
de saber em que deve consistir para desempenhar o seu papel de remedio. Mas, se o 
crime nao tern nada de m6rbido, a pena nao pode ter como objetivo cura-lo e a suaver
dadeira fun9ao deve ser outra. 

As regras precedentemente enunciadas nao tern como unica razao de ser a satisffl
yao de urn formalismo l6gico sem grande utilidade pois modificam totalmente a interpre
ta9ao dos fatos sociais mais essenciais. Alias, se este exemplo e especialmente eluc~da
tivo - e foi por isso que lhe fizemos referencia -, ha muitos outros que se podenam 

4 4 Nos proprios cometemos o erro de falar do criminoso desta maneira porque nao aplicamos a nossa regra 
(Division du Travail Social,pags. 395-396). 
4 5 Alias, por o crime ser urn fato normal de sociologia. nao devemos deixar de o odiar. Tambem a dor nao 
tern nada de desejavel; o individuo odeia-a tal como a sociedade odeia o crime e no entanto aquela faz parte 
da fisiologia normal. Nao s6 deriva necessariamente da propria constitui<;iio do ser vivo como desempenha 
urn papel uti! na vida, papel esse em que nao pode ser substituldo. Seria deformar singularmente o nosso pen
samento considerar que fazemos uma apologia do crime. Nao nos ocorreria sequer protestar contra uma 
interpreta9ao deste genera se nao conhed!ssemos as estranhas acusa<;oes e os mal·entendidos a que nos expo
mos quando se tenta estudar objetivamente os fatos marais e falar deles numa linguagem diferentc da vulgar. 
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igualmente citar. Nao existe nenhuma sociedade em que a proporcionalidade entre a 
pena e 0 delito nao seja uma regra; no entanto, para a escola italiana, este principio nao 
e mais do que uma inven<;:ao de juristas despida de qualquer solidez. 4 6 Inclusivamente, 
segundo estes criminologos, e a propria institui<;:ao penal, tal como tern funcionado ate 
hoje em todos os povos conhecidos, urn fenomeno antinatural. Ja vimos que, para Garo
falo, a criminalidade especifica das sociedades inferiores nao tern nada de natural. Para 
OS SOCialistaS, e a organiza<;:aO capitaJista que, apesar da generaJidade que apresenta, 
constitui urn desvio em rela<;:ao ao estado normal, provocado pela violencia e pelo artifi
cio. Pelo contrario, segundo Spencer, e na centraliza<;:ao administrativa e na extensao dos 
poderes governamentais que reside o vicio radical das nossas sociedades, e isto apesar de 
tanto uma como outra destas caracteristicas progredirem de urn modo regular e universal 
a medida que se avan<;:a na historia. Nao pensamos que se seja obrigado por sistema a 
decidir se os fatos sociais sao normais ou anormais atraves do grau de generalidade que 
apresentam. E sempre necessaria recorrer a dialetica para resolver estas questoes. 

Contudo, se se p6e de !ado este criterio, nao so se esta exposto a confus6es e a erros 
parciais do genero daqueles para que chamamos a ateri<;:ao, como se torna impossivel a 
propria ciencia. Com efeito, esta tern como objetivo imediato o estudo do tipo normal; 
ora, se os fatos mais gerais sao morbidos, isto significa que o tipo normal nunca existiu 
de fato. Nesse caso, para que serve estuda-los? S6 servem para confirmar os nossos 
preconceitos e enraizar os nossos erros dado que resultam deles. Se o castigo e a respon
sabilidade tern existido tal como na hist6ria, se sao unicamente urn produto da igno
dincia e da barbarie, qual a utilidade de os conhecermos com o fim de determinarmos as 
formas normais? E assim que o espirito e levado a desviar-se da realidade para se fechar 
sobre si proprio e procurar no seu interior os materiais necessarios para a reconstruir. 
Para que a sociologia possa tratar os fatos como coisas, e preciso que o soci6logo sinta 
a necessidade de aprender junto deles. Ora, como o objetivo principal de qualquer cien
cia da vida, seja ela individual ou social, e, em suma, definir o estado normal, explica-lo 
e diferencia-lo do seu contrario, se a normalidade nao existe nas coisas, se ~ uma caracte
ristica que lhes impomos do exterior ou que lhes recusamos por uma razao qualquer, 
acabou-se esta salutar depenctencia. 0 espirito esta a vontade face ao real que nao tern 
nada a ensinar-lhe; ja nao se encontra englobado na materia que estuda porque e ele que 
de certo modo a determina. As diferentes regras que estabelecemos ate agora sao estreita
mente solidarias umas das outras. Para que a sociologia seja uma ciencia das coisas, e 
necessaria que a generalidade dos fenomenos seja considerada como o criteria probante 
de normalidade. 

0 nosso metodo tern, alias, a vantagem de orientar a a<;:ao ao mesmo tempo que 
orienta o pensamento. Se o que e desejavel nao e dado pela observa<;:ao mas pode e deve 
ser determinado por uma especie de calculo mental, entao nenhum limite pode ser posto 
as livres inven<;:oes da imagina<;:ao na sua busca do melhor. Com efeito, como impor a 
perfei<;:ao urn limite a nao ultrapassar? 0 objetivo da humanidade recua ate ao infinito. 
desencorajando uns com o seu afastamento, e excitando outros que, para se a pro xi
marem urn pouco dele, apressam o passo e se lan<;:am nas revolu<;:oes. Evita-se este dile 
rna pratico se 0 desejavel for a saude e se a saude for qualquer coisa de definido e dado 
pelas coisas porque o objetivo desse esfor<;:o surge-nos bern definido. Nao se trata de ten 
tar desesperadamente atingir urn fim que se vai afastando a medida que !he chegamo' 
perto, mas de trabalhar com uma perseveran<;:a constante para manter o estado normal. 
para o restabelecer no caso de se encontrar perturbado, e para redefinir as suas condi<;:oes 
no caso de estas virem a modificar-se. 0 dever do homem de Estado deixa de consistir 

4 6 V, Garofalo, Criminologie, pag, 299, 
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em empurrar violentamente as sociedades para urn ideal que se !he afigura sedutor, para 
passar a assemelhar-se ao papel do medico: prevenir 0 desencadeamento das doenc;:as 
atraves de uma boa higiene e uma vez que elas se declaram procurar cura-las. 4 7 

4 7 A partir da teoria desenvolvida neste capitulo concluiu-se por vezes que, segundo n6s. o movimento 
ascendente da criminalidade durante o seculo XIX era urn fen6meno normal. Nada e mais contrario ao 
nosso pensamento do que isto. Varios fatos que indicamos a prop6sito do suicidio (ver Le Suicide, pags. 420 
e seguintes) levam-nos, pelo contrario, a crer que este desenvolvimento e, em geral, m6rbido. No entanto, 
poderia acontecer que urn certo aumento de algumas formas de criminalidade fosse normal porque cada esta
do de desenvolvimento tern uma criminalidade especifica. Mas temos de ficar no dorninio das hip6teses. 



CAPITULO QUARTO 

REGRAS RELATIVAS A CONSTITUI<;AO DOS TIPOS SOCIAlS 

A distin~iio do normal e do anormal implica a constitui~o de especies sociais. Utilidade deste conceito de 
especie, intermediario entre a no~o do genus homo e a de sociedades particulares. I- 0 modo de as consti
tuir niio e elaborando monografias. Impossibilidade de sucesso por esta via. Inutilidade da classifica~o que 
seria construida deste modo. Principio do metodo a aplicar: distinguir as sociedades segundo o seu grau de 
composi~;iio. II - Defini~o da sociedade simples: a borda. Exemplos de algumas das maneiras como a 
sociedade simples se compi)e consigo mesma e as combina!;Oes destes compostos entre si. No seio das espe
cies assim constituidas, distinguir variedades conforme os segmentos componentes forem coalescentes ou 
niio. Enunciado da regra. III - Como o que precede demonstra que m especies sociais. Diferen~;as na natu
reza da especie na biologia e na sociologia. 

Dado que urn fato social s6 pode ser classificado como normal ou anormal quando 
posto em rela<;:ao com uma especie social determinada, e for<;:oso consagrar urn ramo da 
sociologia a constitui<;:ao destas especies e a respectiva classifica<;:ao. 

Esta no<;:ao de especie social tern, alias, a grande vantagem de nos fornecer urn 
termo intermedio entre as duas concep<;:oes opostas de vida coletiva que durante muito 
tempo dividiram os espiritos: refiro-me ao nominalismo dos historiadores 48 e ao rea
lismo extremo dos fil6sofos. Para o historiador, as sociedades constituem individuali
dades heterogeneas que nao se podem comparar. Cada povo tern uma fisionomia especi
fica, uma constitui<;:ao especial, urn direito, uma moral, uma organiza<;:ao economica que 
s6 a ele se adaptam sendo quase impossivel qualquer generaliza<;:ao. Para o fil6sofo, pelo 
contrario, todos estes grupos particulares a que se chama tribos, cidades, na<;:oes, consti
tuem meras combina<;:oes contingentes e provis6rias destituidas de realidade propria. A 
{mica coisa real e a humanidade e e dos atributos gerais da natureza hurnana que provern 
a evolu<;:ao social. Por conseguinte, para o prirneiro, a hist6ria e unicarnente uma serie de 
acontecirnentos que se encadeiam sern se reproduzirem; para o segundo, estes aconteci
rnentos s6 tern valor e interesse como ilustra<;:oes das leis gerais que estao inscritas na 
constitui<;:ao do hornem e que dorninam todo o desenvolvirnento hist6rico. Para aquele o 
que e born para urna dada sociedade nao o e para outra. As condi<;:oes de urn estado sau
davel variarn de urn povo para outro e nao podern ser determinadas teoricarnente; e uma 
questao de pratica, de experiencia, de intui<;:ao. Para este, podem ser calculadas de modo 
diferente e definitivo para toda a especie humana. Dir-se-ia que a realidade social s6 
pode ser alvo de uma filosofia abstrata e vaga ou de monografias puramente descritivas. 
Mas evitamos esta alternativa a partir do rnomento em que reconhecemos que entre a 
rnultidao confusa das sociedades hist6ricas e o conceito unico, mas ideal, de humani
dade, ha intermediarios: as especies sociais. Com efeito, na no<;:ao de especie encontra-se 
a unidade que qualquer investiga<;:ao verdadeiramente cientifica exige e a diversidade 
propria aos fatos, porquanto a especie e a mesma para todos os individuos que fazem 
parte dela se bern que, por outro !ado, as especies difiram umas das outras. E verdade 
que as institui<;:Oes morais, juridicas, economicas, etc., sao infinitamente variaveis; mas 
estas varia<;:oes nao sao de molde a impossibilitar totalrnente urna investiga<;:ao cientifica. 

48 Chamo-lhe assim porque a denomina~;iio e freqiiente nos historiadores. 
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Foi por desconhecer a existencia das especies sociais que Comte julgou poder repre
sentar o progresso das sociedades humanas pelo progresso de urn povo unico ··como 
qual idealmente se podiam relacionar todas as modificac;oes consecutivas observadas em 
populac;oes distintas". 49 Efetivamente, se s6 existe uma especie social, as sociedades 
particulares s6 podem diferir por uma questao de grau, conforme apresentam mais ou 
menos caracteristicas constitutivas desta especie (mica, conforme exprimem de urn modo 
mais ou menos perfeito a humanidade. Se, pelo contrario, existem tipos sociais qualitati 
vamente distintos uns dos outros, por mais que se tente a aproximac;ao entre eles nunca 
se conseguira uni-los como se fossem segmentos homogeneos de uma reta geometrica. 0 
desenvolvimento hist6rico perde assim a unidade ideal e simplista que !he era atribuida: 
digamos que se fragmenta numa multidao de troc;os que, pelo fato de diferirem especifi
camente uns dos outros, nao podem ligar-se de urn modo continuo. A famosa metafora 
de Pascal, que posteriormente Comte retomou, deixara de ser verdadeira daqui para 
diante. 

Mas como devemos proceder para constituirmos estas especies? 

I 

A primeira vista pode parecer que deveremos estudar cada sociedade em particular, 
fazer uma monografia tao exata quanto posslvel de cada uma, comparar em seguida 
todas estas monografias e ver os pontos em que concordam e aqueles em que divergem. 
A partir dru, segundo a importancia relativa destas semelhanc;as ou destas divergencias. 
classificar-se-iam OS povos em grupos semelhantes ou diferentes. Para justificar este me
todo faz-se notar que s6 ele e compativel com uma ciencia baseada na observac;ao. Na 
realidade, a especie e apenas urn resumo dos indivlduos; logo, como deveremos consti
tui-la se m1o comec;armos por descrever cada urn dos indivlduos de urn modo completo? 
Nao e verdadeira a regrade que s6 se deve passar ao geral depois de se ter observado o 
particular de urn modo exaustivo? E por essa mesma razao que por vezes se pretendeu 
adiar a sociologia ate a epoca infinitamente longlnqua em que a hist6ria chegasse a resul
tados suficientemente objetivos e definidos no estudo das sociedades particulares para 
que a comparac;ao entre estas fosse uti!. 

Mas, na realidade, esta circunspecc;ao s6 e cientifica aparentemente. Com efeito, e 
inexata a afirmac;ao de que a cil!ncia s6 pode formular leis depois deter analisado todos 
os fatos que estas exprimem ou de que s6 possa formar generos depois de ter descrito 
integraJmente OS indivfduos que estes engJobam. 0 verdadeiro metodo experimental 
tende de preferencia para substituir OS fatos vulgares, que SO sao demonstrativos quando 
sao muito numerosos, por fatos decisivos ou cruciais, como dizia Bacon, 50 que por si, e 
independentemente do numero, tern urn valor e urn interesse cientifico. :E necessaria pro
ceder deste modo principalmente quando se trata de constituir generos e especies, por
quanto e imposslvel proceder a urn inventario de todas as caracteristicas de urn indivl
duo. 0 indivlduo e urn infinito, e nao se pode esgotar o infinito. Limitarmo-nos as 
propriedades mais essenciais? Mas que criteria nos permite distingui-las? Seria preciso 
esboc;ar urn criteria que ultrapassasse o indivlduo e que as monografias, por muito bern 
feitas que fossem, seriam portanto incapazes de fornecer. Sem ir tao Ionge pode-se prever 
que, quanto mais numerosas forem as caracteristicas que servirao de base a classifica-

49 Cours de Philosophie Positive, IV, pag. 263. 
50 Novum Organum, II,§ 36. 
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<;:iio, tanto maior sera a dificuldade de as suas diversas combinac;:oes apresentarem seme
lhan<;:as suficientemente evidentes e diferen<;:as suficientemente nitidas para permitin::m a 

constituic;:ao de grupos e de subgrupos definidos. 
Mas ainda que fosse possfvel proceder a uma classificacao segundo este metodo ela 

teria sempre o grande defeito de ser incapaz de prestar os servivos para que seria criada. 
Com efeito, em primeiro lugar, ~sta classifica<;:ao deve ter como objetivo reduzir o traba
lho cientffico substituindo 0 numero indefinido de indivfduos por urn numero restrito de 
tipos; mas perde esta vantagem se os tipos s6 forem constitufdos depois de todos os seus 
elementos terem sido inspecionados e analisados inteiramente. Pouco pode facilitar uma 
investiga<;:ao que se limita a resumir as investiga<;:oes ja feitas. S6 sera verdadeiramente 
util se nos permitir classificar outros fatos alem daqueles que lhe servem de base, se nos 
fomecer urn enquadramento para os fatos vindouros. 0 seu papel consiste em possibili
tar-nos pontos de referencia que possam servir para enquadrar outras observa<;:oes alem 
daquelas que permitiram a constitui<;:ao de tais pontos de referencia. Mas e entao 
necessaria que esta classiticac;:ao nao tenha sido feita depois de urn inventario completo 
de todas as caracteristicas individuais, mas em fun<;:ao de urn pequeno numero destas, 
cuidadosamente escolhidas. Nestas condi<;:oes niio servira unicamente para p6r urn 
pouco de ordem nos conhecimentos ja estabelecidos; servini para adquirir outros, novos. 
Poupara muitas diligencias ao observador porque o guiara. Se a classifica<;:ao se basear 
neste principio,ja nao sera necessaria observar todas as sociedades de uma especie deter
minada para saber se urn dado fato e geral nesta especie; bastariio algumas. Em muitos 
casos, uma s6 observa<;:ao bern feita sera bastante, assim como basta muitas vezes uma 
unica experiencia bern conduzida para se chegar a formula<;:iio de uma lei. 

Portanto, devemos escolher para a nossa classifica<;:ao caracteristicas particular
mente essenciais. E verdade que s6 e possfvel conhece-las sea explica<;:ao dos fatos esti
ver suficientemente avan<;:ada. Estas duas partes da ciencia sao solidarias uma com a 
outra e sao tributarias dos progressos mutuos. No entanto, mesmo sem irmos muito 
longe no estudo dos fatos, niio e dificil imaginar de que lado devemos procurar as 
propriedades caracteristicas dos fatos sociais. Sabemos, com efeito, que as sociedades 
sao constitufdas por partes que se juntam umas as outras. Dado que qualquer resultante 
depende necessariamente da natureza, do numero dos elementos que a comp6em e do 
modo de combina<;:ao destes, estas caracteristicas sao evidentemente as que devemos 
tomar como base; delas dependerao os fatos gerais da vida social. Por outro lado, como 
estas caracteristicas sao de ordem morfol6gica, poder-se-ia chamar morfologia social a 
parte da sociologia que tern como objetivo constituir e classificar os tipos sociais. 

Pode-se, alias, precisar o principia desta classifica<;:ao. Sabe-se efetivamente que as 
partes que comp6em uma sociedade sao sociedades mais simples do que ela. Urn povo 
provem da reuniiio de dois ou varios povos que o precederam. Se, portanto, conheces
semos a sociedade mais simples de todas, bastar-nos-ia seguir a maneira como esta socie
dade se ordena a ela propria e como os seus componentes se harmonizam entre si para 
estabelecer a classifica<;:ao em causa. 

II 

Spencer compreendeu perfeitamente que a classifica<;:iio met6dica dos tipos sociais 
s6 podia basear-se nestas considera<;:oes. 

"Vimos", afirma, "que a evolu<;:ao social come<;:a a partir de pequenos agregados 
simples; que progride atraves da uniiio de alguns destes agregados em agregados maiores 
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e que, uma vez consolidados, estes grupos se unem a outros semelhantes para formarem 
agregados ainda maiores. A nossa classifica9ao deve come9ar portanto pelas socie<la<les 
de primeira ordem, isto €:, pelas mais simples." 51 

Infelizmente, para p6r este principio em pratica, scria prcciso com~ar por dcfinir 
com precisao o que se considera como uma sociedade simples. Ora, esta defini-riio niio c 
dada por Spencer, que alias a considera mais ou menos.impossivel. 62 E que a simplici
dade, tal como ele a concebe, consiste essencialmente numa certa forma grosseira de 
organiza~ao, e nao e facil defmir rigorosamente 0 momento em que a organiza~ao social 
e suficientemente rudimentar para poder ser considerada como simples; e uma questao 
de aprecia~ao. E por isso que a defini~ao dada por Spencer e de tal modo vaga que se 
aplica a todas as especies de sociedades. "0 que temos a fazer", afirma, "e considerar 
como uma sociedade simples aquela que e formada por urn todo que nao depende de 
outra e cujas partes cooperam, com ou sem centro regulador, com vista a certos fins de 
interesse publico." 53 Ha numerosos povos que satisfazem esta condi~ao: englobam-se 
aqui, urn pouco ao acaso, todas as sociedades menos civilizadas. E facil imaginar o que 
possa ser uma classifica~ao que assenta num tal ponto de partida. Aparecem relaciona
das, na mais espantosa confusao, sociedades muito diferentes, como os gregos homericos 
e OS feudos do seculo X tendo por base OS dos bechuanas ou dos zulus, e a confedera~ao 
ateniense juntamente com os feudos da Fran~a do seculo XIII assentando nos iroqueses 
e nos araucanos. 

A palavra simplicidade s6 tern urn sentido defmido quando significa uma ausencia 
total de partes. Por sociedade simples e preciso, portanto, subentender qualquer socie
dade que nao contem outras mais simples do que ela; que nao s6 esta atualmente redu
zida a urn segmento unico como nao apresenta nenhum vestigia de segmenta~ao anterior. 
A horda, tal como a definimos num outro trabalho, 5 4 corresponde exatamente a esta 
defini~ao. E urn agregado social que nao abrange e que nunca abrangeu nenhum outro 
agregado mais elementar e que se decomp6e imediatamente em individuos. Estes nao for
mam no interior do grupo total grupos especiais e diferentes do precedente; estao justa
postos atomicamente. Nao pode haver sociedade mais simples do que esta; e o proto
plasma e, por conseguinte, a base natural de qualquer classifica~ao. 

Talvez nao exista nenhuma sociedade hist6rica que corresponda exatamente a esta 
defini~ao; mas, como provamos no livro ja citado, conhecemos uma quantidade delas 
que sao formadas, de forma imediata e sem qualquer intermediario, por uma repeti~ao de 
hordas. Quando a horda deixa assim de constituir uma sociedade inteira para se tornar 
num segmento social, muda de nome, passa a chamar-se cia; mas conserva as mesmas 
caracteristicas constitutivas. Efetivamente, o cia e urn agregado social que nao se decom
p6e em nenhum outro mais restrito. Poder-se-a talvez observar que, geralmente, os clas 
hoje existentes englobam uma pluralidade de farnilias particulares. Mas, primeiramente, 
e por razoes que nao podemos desenvolver aqui, cremos que a forma~ao destes pequenos 
grupos familiares €: posterior ao cia; em segundo Iugar, nao se pode afirmar que consti
tuam segmentos sociais pois nao sao divisoes politicas. Em qualquer !ado em que o 
encontremos, o cia constitui a ultima divisao deste genero. Por conseguinte, ainda que 
nao tivessemos outras provas para postular a existencia da horda - e como teremos urn 

51 Sociologie, II, pag. 135. 
52 "Nem podemos determinar com precisiio o que constitui uma sociedade simples." (Ibid., pags. 135-136.) 
53 Ibid., pag. 136. 
54 Division du Travail Social, pag. 189. 
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dia a oportunidade de mostrar, ha outros fatos que o provam -,a existencia do cla, isto 
e, de sociedades formadas por uma reuniao de hordas, permite-nos admitir que houvc 
primeiramente sociedades mais simples que se reduziam a horda propriamente dita e 
considerar esta como a origem de todas as especies sociais. 

Definida esta no9ao de horda ou sociedade de segmento unico - quer a conceba. 
mos como uma realidade hist6rica ou como urn postulado da ciencia - tem-se o ponto 
de apoio necessaria para construir a escala completa dos tipos sociais. Distinguir-se-ao 
tantos tipos fundamentais quantas as maneiras como a horda se organiza a ela propria 
para dar origem a sociedades novas e as maneiras como estas se combinam entre si. 
Primeiramente, temos os agregados formados por uma simples repeti9ao de hordas ou de 
clas, sem que estes clas estejam associados entre si de modo a formar grupos interme 
diarios entre cada urn deles e o grupo global que os abrange a todos. Estao simplesmente 
justapostos tal como os individuos da horda. Encontram-se exemplos destas sociedades 
a que poderiamos chamar polissegmentarias simples em certas tribos iroquesas e austra
lianas. A arch ou tribo cabilia tern a mesma caracteristica; e a reuniao de clas sob a 
forma de aldeias. Muito possivelmente houve urn momenta hist6rico em que a c:Uria ro· 
mana ou a sociedade ateniense constituiam urn grupo deste tipo. Virao em seguida as 
sociedades formadas pela reuniao das sociedades precedentes, ou seja, as sociedades 
po/issegmentarias simplesmente compostas. Eo caso da confedera9iio iroquesa e da for· 
mada pela reuniao das tribos cabilias; passou-se o mesmo com as tres tribos primitivas 
cuja associa9iio deu mais tarde origem a cidade romana. Viriam seguidamente as socie
dades polissegmentarias duplamente compostas que resultam da justaposi9ao ou fusao 
de varias sociedades polissegmentarias simplesmente compostas. E o caso da cidade. 
agregado de tribos, que sao por sua vez agregados de curias, que por seu lado se com
p<)em de gentes ou clas, e o caso da tribo germanica com os seus condados que se subdi· 
videm em grupos, que por sua vez tern como elemento ultimo o cla sob forma de aldeia. 

Nao e o momenta de desenvolver este assunto pais nao interessa proceder aqui a 
uma classificayao das sociedades. E urn problema demasiado complexo para poder ser 
tratado de urn modo ligeiro; sup<)e todo urn conjunto de longas investiga96es. Quisemos 
simplesmente precisar ideias e mostrar como deve ser aplicado o metoda atraves de al
guns exemplos. Mas nao se deve considerar o que precedeu como uma classificayao com
pleta das sociedades inferiores. Simplificamos urn pouco as coisas para tornar a explica· 
9iio mais clara. Com efeito, supusemos que cada tipo superior era formado por uma 
repeti9ao de sociedades do mesmo tipo, a saber, do tipo imediatamente inferior. Mas nao 
e impassive! que sociedades de especies diferentes situadas a niveis desiguais na arvore 
geneal6gica dos tipos sociais se reunam de modo a formarem uma nova especie; conhe· 
ce-se pelo menos o caso do Imperio Romano, que abrangia no seu seio povos de natureza 
bastante diferente. 5 5 

Uma vez constituidos estes tipos, sera necessaria distinguir neles diferentes varie· 
dades, conforme as sociedades segmentarias que servem de base a sociedade resultante 
conservem ou nao uma certa individualidade. Efetivamente, compreende-se que os feno
menos sociais devam variar nao s6 em fun9ao da natureza dos elementos que os com· 
p<)em mas tambem de acordo com a forma como estes se combinam; devem ser ate 
muito diferentes quando cada grupo parcial conserva a vida local ou adere a vida geral, 
isto e, conforme esta mais ou menos concentrado. Por conseguinte, dever-se-a investigar 

55 Todavia, e possivel que normalmente a distancia entre as sociedades componentes nao seja tao grande; 
de outro modo, nao poderia haver entre elas nenhuma afmidade moral. 
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se em qualquer momento se produz uma coalescencia completa destes segmentos. Convi
ra nao esquecer que esta composic;:ao original da sociedade nao afeta a organizac;:ao 
administrativa e politica. Neste aspecto a cidade distingue-se claramente das tribos 
germfmicas; nestas ultimas a organizac;:ao com base nos clas permaneceu, ainda que de 
urn modo apagado, ate ao fim da sua historia, enquanto em Roma ou em Atenas, as gen
tes e os reus deixaram muito rapidamente de serem divisoes politicas para se tornarem 
agrupamentos privados. 

No seio dos enquadramentos que deste modo se formaram pode-se tentar introduzir 
novas distinc;:oes de acordo com as caracteristicas morfologicas secundarias. No entanto. 
e por razoes a que nos referiremos posteriormente, achamos pouco verossimil que possa 
haver qualquer utilidade em ultrapassar as divisoes gerais que acabamos de indicar. 
Alem disso, nao somos obrigados a descer a estes detalhes; basta-nos ter definido o prin
ci pio de classificac;:ao, que pode ser enunciado do seguinte modo: Comerar-se-a par clas
sificar as sociedades segundo o grau de composiriio que apresentam, tomando como 
base a sociedade perfeitamente simples au de segmento unico; no interior destas classes 
proceder-se-a a distinriio das diferentes variedades conforme se produz 
coa/escencia camp/eta dos segmentos iniciais. 

III 

Estas regras respondem implicitamente a uma pergunta que o leitor fez talvez a si 
mesmo quando nos viu falar de especies sociais como uma realidade, sem que antes 
tenhamos estabelecido diretamente a sua existencia. Esta prova esta contida no proprio 
principia do metodo que acaba de ser exposto. 

Efetivamente, acabamos de ver que as sociedades sao meras combinac;:oes diferentes 
de uma s6 e unica sociedade original. Ora, urn so elemento nao pode combinar-se com 
ele proprio, e os compostos que dele resultam so podem por sua vez combinar-se entre si 
segundo urn numero limitado de maneiras, sobretudo quando os elementos componentes 
sao pouco numerosos, o que e o caso dos segmentos sociais. A gama de combinac;:oes 
possiveis e, portanto, finita, e por conseguinte a maior parte delas deve repetir-se. E. 
assim que surgem as especies sociais. Alias, e possivel que certas combinac;:oes so se pro
duzam uma vez; isto nao impede que as especies existam. Dir-se-a simplesmente que nos 
casos deste tipo a especie so abrange urn individuo. 5 6 

Portanto, as especies sociais existem pela mesma razao que existem especies biol6-
gicas. Na realidade, estas sao devidas ao fato de os organismos serem meras combina
c;:oes variadas de uma (mica e mesma unidade anatomica. Todavia, sob este ponto de. 
vista, ha uma grande diferenc;:a entre os dois dominios. Com efeito, nos animais ha urn 
fator especial que da uma forc;:a de resistencia as caracteristicas especificas que as outras 
nao tern; e a gerac;:ao. Os primeiros, pelo fato de serem comuns a toda a linha dos ascen
dentes, estao mais enraizados no organismo. Portanto, nao se deixam influenciar facil
mente pela ac;:ao dos meios individuais; pelo contrario, mantem-se identicos a si proprios 
apesar da diversidade das circunstancias exteriores. Ha uma forc;:a interna que os fixa 
apesar das solicitac;:oes para a variac;:ao que podem provir do exterior; e a forc;:a dos habi
tos hereditarios. E por isso que se encontram claramente definidos e que podem ser deter
minados com precisao. No dominio social, esta causa intema esta ausente. As caracteris
ticas especificas nao podem ser reforc;:adas pela gerac;:ao porque so duram uma gerac;:ao. 

56 Niio sera este o caso do Imperio Romano, que parece unico na hist6ria? 



AS REGRAS DOMETODO SOCIOLOGICO 131 

Com efeito, e habitual que as sociedades geradas sejam de uma especie diferente da das 
sociedades geradoras porque, ao combinarem-se, estas ultimas dao origem a arranjos 

totalmente novos. S6 a colonizac;:ao poderia ser equiparada a uma geracao por gemina
r;ao; em todo o caso, para que a comparac;:ao fosse exata, seria necessaria que o grupo de 
colonos nao se misturasse com qualquer sociedade de outra especie ou de outra varieda
de. Os atributos distintivos da especie nao recebem portanto da hereditariedade uma 
fon;a suplementar que lhes permita resistir as variac;:oes individuais; modificam-se e va
riam infinitamente sob a ac;:ao das circunstfmcias. Quando se pretende atingi-los, ap6s se 
terem afastado todas as variantes que os dissimulam, acontece muitas vezes obter-se ape
nas urn residuo bastante vago. Esta indeterminac;:ao acentua-se tanto mais quanto maior 
e a complexidade das caracteristicas; quanto mais complexo e urn dado objeto, mais 
numerosas sao as combinac;:oes que as suas partes podem formar. Resulta daqui que o 
tipo especifico nao apresenta, para alem das caracteristicas mais gerais e mais simples, 
contornos tao definidos como na biologia. 5 7 

57 Quando redigimos este capitulo para a primeira ediyao desta obra, nada dissemos acerca do metodo que 
consiste em classificar as sociedades segundo o respectivo grau de civilizayao. Naquele momento nenhuma 
classificayao deste genero fora proposta por soci6logos competentes, salvo talvez a de Comte ainda que 
evidentemente arcaica. Mais tarde, varias tentativas foram feitas neste sentido, nomeadamente por Vierkandt 
(Die Kulturtypen der Menschheit, in Archiv. f Anthropologie, 1898), por Sutherland (The Origin and 
Growth of the Moral Instinct) e por Steinmetz (Classification des Types Sociaux, in Anm?e Sociologique, III, 
pags. 43-147). Nao obstante, nao as discutiremos porque nao correspondem ao problema levantado neste 
capitulo. Nessas tentativas nao transparece uma classificayao das especies sociais mas, o que e muito dife
rente, das fases hist6ricas. Desde a sua formayao, a Franya passou por formas de civilizayao muito diferen
tes; comeyou por ser agricola passando em seguida a industria artesanal e ao pequeno comercio, depois para 
a manufatura e, por ultimo, para a grande industria. Ora, e impossivel pensar que uma individualidade cole
tiva possa mudar de especie tres ou quatro vezes. Uma especie deve definir-se atraves de caracteristicas mais 
constantes. 0 estado economico, tecnol6gico. etc., apresenta fenomenos demasiado instaveis e complexos 
para constituir a base de uma classificayao. E inclusivamente muito possivel que uma mesma civilizayao 
industrial, cientifica ou artistica, possa encontrar-se em sociedades de constituiyao congenital muito diferen
te. 0 Japao podera adotar a nossa arte, a nossa industria, ate mesmo a nossa organizayao polftica; mas niio 
dcixara por isso de pertencer a uma especie social diferente da da Franya e da da Alemanha. Acrescentemos 
que estas tentativas. ainda que partindo de soci6logos de valor, so deram resultados vagos. contestaveis e 
com pouca utilidade. 



CAPITULO QUINTO 

REGRAS RELATIVAS A EXPLICA<;AO DOS FATOS SOCIAlS 

A constitui!(3o das especies e essencialmente urn modo de agrupar os fatos a tim de facilitar a sua interpreta
'<iio; a morfologia social encara os verdadeiros problemas da explica!(3o cientifica. Quale o metodo desta? I 
- Caniter finalista das explica'<iies em vigor. A utili dade de urn fato niio explica a sua existencia. Dualidade 
das duas questiies, estabelecida pelos fatos de sobrevivencia, pela independencia do 6rgiio e da fun!(3o, e a 
diversidade de servi'<os que pode prestar sucessivamente uma mesma institui!(3o. Necessidade da investiga!(3o 
das causas eficientes dos fatos sociais. Importancia preponderante destas causas na sociologia, demonstrada 
pela generalidade das praticas sociais, mesmo as mais minuciosas. A causa eficiente deve, portanto, ser deter
minada independentemente da fun!(3o. Por que deve a primeira investiga!(3o preceder a segunda. Utilidade 
desta ultima. II - Carater psicol6gico do metodo de explica'<iio geralmente seguido. Este metodo desco
nhece a natureza do fato social que e irredutivel aos fatos puramente psiquicos em virtude da sua defini!(3o. 
Os fatos sociais s6 podem ser explicados por fatos sociais. Como isto acontece mesmo que a sociedade niio 
tenha por materia mais do que consciencias individuais. Importancia da associa'<iio que d:i nascimento a urn 
novo ser e a uma nova ordem de realidades. Solu!(3o de continuidade entre a sociologia e a psicologia, arui
loga a que separa a biologia das ciencias fisico-quimicas. Se esta proposi'<iio se aplica ao fato da forma!(3o da 
sociedade. Rela~iio positiva entre os fatos psiquicos e os fatos sociais. Os primeiros siio a materia indetermi
nada que o fator social transforma: exemplos. Se os soci6logos lhes atribuiram urn papel mais direto na gene
se da vida social e porque tomaram por fatos puramente psiquicos estados de consciencia que siio apenas 
fenomenos sociais transformados. Outras provas em apoio da mesma proposi!(3o: t.•- independencia dos 
fatos sociais em rela!(3o ao fator etico, 0 qual e de ordem orgfulico-psiquica; 2.0 

- a evolu~iio social niio e 
explic:ivel por causas puramente psiquicas. Enunciado das regras sobre esta questiio. E por estas regras serem 
desconhecidas que as explica'<iies sociol6gicas tern urn caniter demasiado geral, que as desacredita. Necessi
dade de uma cultura propriamente sociol6gica. III - Importancia prirn:iria dos fatos de morfologia social 
nas explica'<iies sociol6gicas: o meio interno e a origem de todo o processo social de alguma importancia. 
Papel particularmente preponderante do elemento humano desse meio. 0 problema sociol6gico consiste, por
tanto, e, sobretudo, em encontrar as propriedades desse meio que tern mais influencias sobre os fenomenos 
sociais. Duas especies de caracteristicas correspondem, em particular, a esta condi!(3o: o volume da socie
dade e a densidade diniimica medida pelo gran de coalescencia dos segmentos. Os meios internos secund:i
rios; as suas rela'<oes com o meio geral e o detalhe da vida coletiva. Importancia desta no!(3o de meio social. 
Se a rejeitamos, a sociologia deixa de poder estabelecer rela'<iies de causalidade mas, apenas, rela'<iies de 
sucessiio, niio comportando a previsiio cientifica: exemplos tirados de Comte e de Spencer. Importancia desta 
mesma no!(3o para explicar como pode variar o valor util das pniticas sociais sem depender de arranjos arbi
tnirios. Rela<;iies desta questiio com a dos tipos sociais. A vida social assim concebida depende de causas 
internas. IV- Caniter geral desta concep!(3o sociologica. Para Hobbes, a liga'<iio entre o psiquico eo social 
e sintetica e artificial; para Spencer e para OS economistas, a liga!(3o e natural mas analitica; para nos, e natu
ral e sintetica. Como estas duas caracteristicas siio concilmveis. Conseqiiencias gerais que daqui resultam. 

I 

A maior parte dos soci6logos julga ter explicado os fenomenos a partir do mom en to 
em que definiu a sua utilidade e o papel que desempenham. Raciocina-se como se tais 
fenomenos s6 existissem para desempenhar esse papel e tivessem como {mica causa 
determinante o sentimento, claro ou confuso, dos servi<;:os que sao chamados a prestar. 
E por essa razao que se julga te-los tornado compreensiveis quando se estabeleceu a rea-
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lidade dos seus servi~os e se mostrou a que necessidade social satisfazem. Comte, por 
exemplo, reduz toda a for~a progressiva da especie humana a tendencia fundamental 
"que inCita diretamente o homem a melhorar continuamente e sob todos os aspectos a 
situa~ao em que se encontra", 58 enquanto Spencer a reduz ao desejo de atingir uma 
maior felicidade. Parte desse principio para explicar a forma~ao da sociedade pelas van
tagens que resultam da coopera~ao, a institui~ao do govemo pela utilidade que ha em 
regularizar a coopera~ao militar, 59 as transforma~oes por que passou a familia pela 
necessidade de conciliar cada vez mais perfeitamente os interesses dos pais, dos filhos e 
da sociedade. 

Mas este metodo confunde duas questoes muito diferentes. Mostrar a utilidade de 
urn fato nao explica o seu nascimento nem a aparencia com que nos surge, pois as fun
~oes para que serve sup6em as propriedades especificas que o caracterizam, mas nao o 
criam. A nossa necessidade das coisas nao as determina; tal necessidade nao pode 
extrai-las do nada e conferir-lhes existencia. Esta depende de causas de urn outro genero. 
0 nosso sentimento da sua utilidade pode incitar-nos a provocar estas causas e a apro
veitar os resultados que implicam, mas nao a suscitar estes resultados a partir do nada. 
Isto e evidente quando se trata de fenomenos materiais ou mesmo psicol6gicos; mas tam
bern nao seria contestado em sociologia se os fatos sociais, dada a sua imaterialidade 
extrema, nao nos parecessem, erradamente, destituidos de qualquer realidade intrinseca. 
Dado que s6 vemos neles combina~oes puramente mentais, julgamos que surgem por si 
mesmos a partir do momento em que se tern uma ideia deles, e sao considerados como 
sendo uteis. Mas como cada urn deles e uma for~a que domina a nossa, pois e dotado de 
uma natureza que !he e propria, nem 0 desejo nem a vontade sao suficientes para !he con
ferir existencia; seria necessaria que possuissemos for~as capazes de produzir esta for~a 
determinada, uma natureza capaz de produzir esta natureza especial. Para despertar o 
espfrito de familia onde este se revela mais fraco, nao basta que todos compreendam as 
vantagens de tal necessidade; e necessaria fazer atuar as suas causas, pois s6 elas o 
podem produzir. Para conferir a urn govemo a autoridade que !he e necessaria, nao basta 
sentir esta necessidade; e preciso encontrar as origens da autoridade, isto e, constituir 
tradi~oes, urn espfrito comum, etc., etc.; para tal, e ainda necessaria procurar urn ponto 
em que a a~ao do homem possa inserir-se eficazmente. 

A dualidade destas duas series de investiga~oes e bern demonstrada quando se sabe 
que urn fato pode existir sem servir para nada, por nunca ter correspondido a qualquer 
fim vital ou por, depois de ter sido uti!, ter perdido essa utilidade continuando a existir 
unicamente pela for~a do habito. De fato, ha ainda mais reminiscencias na sociedade do 
que no organismo. Ha casos em que urn costume ou uma institui~ao social mudam de 
fun~oes sem que a sua natureza se modifique. A regra is pater est quem justae nuptiae 
declarant 6 0 permaneceu no nosso c6digo identica aquilo que era no velho direito roma
no; mas, ao passo que entao tinha como objetivo salvaguardar os direitos de propriedade 
do pai em rela~ao aos filhos da mulher legftima, atualmente tende a proteger os direitos 
das crian~as. 0 juramento come~ou por ser uma especie de prova judiciaria para se tor 
nar simplesmente uma forma solene e imponente de testemunho. Desde ha seculos que 
os dogmas religiosos do cristianismo nao mudaram; mas o papel que desempenham nas 
nossas sociedades modemas ja nao eo mesmo que desempenhavam na ldade Media. As 

5 B Cours de Philosophie Positive, IV, pag. 262. 
59 Sociologie, Ill, pag. 336. 
60 Pai e aquele que e apontado pelo casamento. (N. do E.) 
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palavras servem para exprimir ideias novas sem que a sua estrutura se modifique. A afir
ma9ao de que 0 orgao e independente da fun9a0, isto e, de que, embora permanecendo 0 

mesmo, pode servir para fins diferentes, e tao verdadeira em sociologia como em biolo
gia. Isto significa que as causas que o fazem existir sao independentes dos fins para que 
serve. 

Nao pretendemos afirmar que as tendencias, as necessidades ou os desejos dos ho
mens nunca intervem de uma maneira ativa na evolu9ao social. Pelo contn1rio, nao ha 
duvida de que lhes e possivel, conforme a maneira como agem sobre as condi9oes de que 
depende urn fato, apressar ou moderar o desenvolvimento deste. Porem, e alem de nunca 
poderem fazer algo a partir do nada, a sua interven9ao s6 pode realizar-se atraves do 
aproveitamento de causas eficientes. Com efeito, uma tendencia s6 pode contribuir para 
a produ9ao de urn fenomeno novo se for ela propria nova, isto e, se se constituir total
mente como inovayao ou for devida a qualquer transforma9ao de uma tendencia ante
rior. A menos que se postule uma harmonia preestabelecida e providencial, nao se pode 
admitir que o homem tenha em si mesmo desde a sua origem e em estado virtual todas 
as tendencias que se possam considerar oportunas no decorrer da sua evolu9ao. Uma 
tendencia tambem e uma coisa; nao e pelo simples fato de !he encontrarmos uma utili
dade que ela se pode constituir ou modificar. E uma for9a que tern a sua natureza pro
pria, e que nao pode ser suscitada ou alterada pelo fato de vermos nisso alguma vanta
gem. Para que tais modifica9oes se produzam e necessario que existam causas ativas que 
as impliquem fisicamente. 

Por exemplo, explicamos os progressos constantes da divisao do trabalho social 
mostrando a sua necessidade a fim de que o homem se possa conservar nas novas condi
yoes de existencia que se lhe deparam; atribuimos pois a esta tendencia, a que se chama 
muito impropriamente instinto de conserva9ao, urn papel muito importante. Mas, por 
exemplo, ela nunca poderia explicar por si s6 a especializayao, mesmo a mais rudimen
tar, pois nao a pode criar se as condi9oes de que depende este fen6meno nao se encon
tram ja realizadas, isto e, se as diferen9as individuais nao aumentarem suficientemente 
devido a indeterminayaO progressiva da consciencia co mum e das influencias heredita
rias. 61 Alem disso, seria necessario que a divisao do trabalho ja tivesse surgido para que 
a sua utili dade e necessidade fosse reconhecida; o simples desenvolvimento das divergen
cias individuais, ao implicar uma maior diversidade de gostos e de aptidoes, produzia 
necessariamente este primeiro resultado. Mas o instinto de conserva9ao nao veio por si 
s6, e sem qualquer causa justificativa, fecundar este primeiro germe da especializa9ao. Se 
nos orientou nesta nova via, e porque o caminho seguido ate entao foi bloqueado, pois a 
maior intensidade da !uta, devida a maior condensa9ao das sociedades, tornou cada vez 
mais dificil a sobrevivencia dos individuos que continuavam a dedicar-se a tarefas gerais. 
Houve portanto necessidade de mudar de dire9ao. Por outro lado, se a nossa atividade 
foi desviada no sentido de uma divisao de trabalho cada vez mais desenvolvida, e porque 
era este o sentido que opunha uma menor resistencia. As outras solu9oes possiveis eram 
a emigra9ao, o suicidio, o crime. Ora, em regra, os la9os que nos ligam ao nosso pais, a 
vida, a simpatia que temos pelos nossos semelhantes sao sentimentos mais fortes e mais 
resistentes do que os habitos suscetiveis de nos afastar de uma especializa9ao mais rigi
da. Foram portanto estes que cederam quando foi necessario dar urn passo em frente. 
Logo, nao somos obrigados a recorrer ao finalismo pois nao nos recusamos a fazer inter
vir as necessidades humanas nas explica9oes sociol6gicas; aquelas s6 podem influir na 

6 1 Division du Tra~ail, I. II, caps. III e IV. 
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evoluc;ao social porque tambem evoluem, e as modificac;oes por que passam nao podem 
ser explicadas por causas finalistas. 

Mas ainda mais convincentes do que as considerac;oes anteriores e a propria pratica 
dos fatos sociais. Onde existe finalismo, existe tambem uma grande contingencia pois 
nao ha fins ou meios que se imponham necessariamente a todos os homens, mesmo que 
estes se encontrem nas mesmas circunstancias. Num ambiente identico, cada individuo, 
conforme o humor proprio, adapta-se-lhe a sua maneira. Urn tentara modifica-lo a fim de 
o p<)r de acordo com as suas necessidades; outro preferira modificar-se a si mesmo e 
refrear os seus desejos. Para chegar a urn mesmo fim, quantas vias diferentes podem ser 
e sao efetivamente seguidas! Se o desenvolvimento historico tivesse procurado fins cla
ros ou obscuramente sentidos, os fatos sociais apresentariam portanto uma diversidade 
infinita e seria praticamente imposslvel estabelecer qualquer especie de comparac;ao. 
Ora, 0 contrario e que e a verdade. Nao ha duvida de que OS acontecimentos exteriores 
cuja trama constitui a parte superficial da vida social variam de urn povo para outro; 
mas e precisamente isso que justifica 0 fato de cada individuo ter a sua historia, apesar 
de as bases da organizac;ao fisica e moral serem as mesmas para todos. Na realidade, 
quando se esta em contato com os fenomenos sociais, fica-se surpreendido com a espan
tosa regularidade com que eles se reproduzem nas mesmas circunstancias. Mesmo as 
praticas mais minuciosas, e aparentemente mais pueris, repetem-se com grande uniformi
dade. Uma cerimonia nupcial, puramente simb6lica ao que parece, como o rapto da 
noiva, encontra-se sempre que existe urn determinado tipo familiar ligado a toda uma 
organizac;ao politica. Muitos costumes estranhos podem ser observados nos povos mais 
diversos e sao sintomaticos de urn determinado estado social. 0 direito de fazer testa
mento surge numa determinada fase da historia e, de acordo com as restric;oes mais ou 
menos importantes que o limitam, pode-se afirmar em que momento da evoluc;ao social 
nos encontramos. Seria facil multiplicar os exemplos. Esta generalidade das formas cole
tivas seria inexplicavel se as causas finais tivessem em sociologia a preponderancia que 
se lhes atribui. 

Portanto, quando nos lanramos na explicarao de um jen6meno social, temos de 
investigar separadamente a causa eficiente que o produz e afunrao que ele desempenha. 
Preferimos servir-nos do termo func;ao em vez de fim ou de objetivo, precisamente por
que OS fenomenos SOCiais nao existem geralmente com vista aos resultados uteis que pro
duzem. 0 que e necessaria determinar e se existe correspondencia entre 0 fato conside
rado e as necessidades gerais do organismo social e em que consiste esta 
correspondencia, sem nos preocuparmos em saber se foi ou nao intencional. Todas estas 
questoes de intenc;ao sao, alias, demasiado subjetivas para poderem ser discutidas 
cientificamente. 

Estas duas series de problemas devem ser desligadas uma da outra; e em geral con
vern estudar a primeira antes da segunda. Esta serie corresponde, com efeito, a dos fatos. 
E natural que se procure a causa de urn fenomeno antes de tentar determinar os seus efei
tos.o que e logico. pois, uma vez resolvida a primeira questao.a resoluc;ao da segunda e 
llluito facilitada. Com efeito, o lac;o de solidariedade que liga a causa ao efeito tern urn 
carater de reciprocidade que nao tern sido suficientemente reconhecido. 0 efeito nao 
pode existir sem a causa, mas esta, por sua vez, tern necessidade do efeito. E a partir deJa 
que o efeito obtem a sua energia, se bern que, dado que este lha restitui na altura devida, 
da se ressente se o efeito desaparecer. 62 Por exemplo, a reac;ao social materializada pela 

62 Niio era nossa inten9iio levantar problemas de filosofia geral cujo Iugar nao e aqui. Reparemos, no 
entanto, que, se for estudada mais cuidadosamente, esta reciprocidade entre a causa e o efeito poderia forne
cer urn meio para reconciliar o mecanismo cientifico e o finalismo que a existencia e, em especial, a persis
tencia da vida implicam. 
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pena e devida a intensidade dos sentimentos coletivos que 0 crime ofende; mas tern como 
funr,;ao util conservar estes sentimentos no mesmo grau de intensidade, pois eles nao tar
dariam a modificar-se se as ofensas que lhes sao infligidas nao fossem castigadas. 

63 
Da 

mesma forma, a medida que o meio social se torna mais complexo e mais instavel, as tra · 
dir,;Oes e as crenr,;as desmoronam-se, tornam-se mais vacilantes e flexiveis, e as faculdades 
de reflexao desenvolvem-se; mas estas mesmas faculdades sao indispensaveis as socieda
des e aos individuos para poderem adaptar-se a urn meio mais instavel e mais comple· 
xo. 6 4 A medida que os homens sao obrigados a executar urn trabalho mais intenso, os 
produtos deste trabalho tornam-se mais numerosos e de qualidade superior; e estes pro
dutos, melhores e mais abundantes, sao necessarios para compensar as despesas que este 
trabalho mais consideravel implica. 6 5 Assim, a causa dos fenomenos sociais nao con
siste numa antecipar,;ao da funr,;ao que sao chamados a desempenhar; pelo contrario, esta 
funr,;ao, pelo menos num grande numero de casos, consiste em conservar a causa preexis 
tente donde derivam. Portanto, se a segunda ja e conhecida, encontrar-se-a mais facil
mente a primeira. Mas, se s6 se deve proceder a determinar,;ao da funr,;ao em segundo 
Iugar, ela nao deixa de ser necessaria para que a explicar,;ao do fenomeno seja completa. 
Com efeito, se nao e a utilidade do fato que o faz nascer, ela e porem necessaria para que 
o fato se mantenha. Se nao servir para nada, tal fato sera prejudicial pois implicara uma 
despesa nao recompensada. Se a generalidade dos fenomenos sociais revestisse este cara
ter parasitario, o orr,;amento do organismo estaria em deficit e a vida social seria impossi
vel; logo, para que esta se revele satisfatoriamente compreensfvel, e necessario mostrar 
como os fenomenos que constituem a sua materia contribuem para a harmonia da socie
dade, no seu seio e com o exterior. Sem duvida que a formula corrente que define a vida 
como uma correspondencia entre o meio interno e o meio externo nao e senao uma apro
ximar,;ao; mas e em geral verdadeira e, portanto, para explicar urn fato de ordem vital, 
nao basta mostrar a causa de que depende, e e ainda necessario, pelo menos na maior 
parte dos casos, achar a parte que lhe cabe na criar,;ao desta harmonia geral. 

II 

Uma vez diferenciadas estas duas questoes, temos de determinar o metodo segundo 

o qual devem ser resolvidas. 
Ao mesmo tempo que e finalista, o metodo de explicar,;ao geral seguido pelos soci6-

logos e essencialmente psicol6gico. Estas duas tendencias sao solidarias. Com efeito, se 
a sociedade e apenas urn sistema de meios institufdos com vista a certos fins, estes fins 
s6 podem ser individuais pois, antes da sociedade, s6 podiam existir individuos. E por-
tanto do individuo que emanam as ideias e as necessidades que determinam a formar,;ao 
das sociedades e, se tudo provem dele, e necessariamente atraves dele que tudo deve ser 
explicado. Alias, na sociedade s6 existem consciencias particulares; e portanto nestas ul
timas que se encontra a origem de toda a evolur,;ao social. Logo, as leis sociol6gicas sao 
apenas urn corolario das leis mais gerais da psicologia; a explicar,;ao suprema da vida 
coletiva consistira em mostrar como ela deriva da natureza humana em geral, por dedu
r,;ao direta e sem observar,;ao previa ou depois de a ter observado. 

63 Division du Travail Social, 1. II, cap. II, e especialmente pags. 105 e seguintes. 
6 4 Division du Travail Social, pags. 52 e 53. 

· 6 5 Ibid., pags. 30 I e seguintes. 
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Estes termos correspondem mais ou menos as palavras utilizadas por Auguste 
Comte para caracterizar o seu metodo. Dado que afirma que "o fenomeno social, conce
bido na totalidade, nao e, no fundo, senao um simples desenvolvimento da humanidade, 
sem qualquer especie de criarao de facu/dades ·: 6 6 como mais acima afirmamos, todas 
as disposic;:oes efetivas que a observac;:ao sociol6gica podera revelar deveriio portanto 
reencontrar-se pelo menos em germe neste tipo primordial que a biologia elaborou 
antecipadamente para a sociologia. Segundo este autor, o fato dominante da vida social 
e 0 progresso e este, por outro !ado, depende de urn fator exclusivamente psiquico, a 
saber, a tendencia que leva o homem a desenvolver cada vez mais a sua natureza. Os 
fatos sociais derivariam de urn modo tao imediato da natureza humana, que, durante as 
primeiras fases da hist6ria, poderiam ser diretamente deduzidos sem que fosse necessaria 
recorrer a observac;:ao. 6 7 Comte confessou ser impassive! aplicar este metodo dedutivo 
aos periodos mais avanc;:ados da evoluc;:ao; mas esta impossibilidade e puramente pratica, 
e provem do fato de a distancia entre o ponto de partida e o ponto de chegada se tornar 
demasiado grande para que o espfrito humano se perca se tentar percorrer essa distiincia 
sem urn guia. 6 8 Mas a relac;:ao entre as leis fundamentais da natureza hum ana e os resul
tados finais do progresso nao deixa de ser analftica. As formas mais complexas da civili
zac;:iio correspondem precisamente a vida psiquica desenvolvida. Assim, mesmo que as 
teorias da psicologia nao possam bastar como premissas do raciocfnio sociol6gico, elas 
constituem a pec;:a fundamental do tabuleiro, a (mica que permite avaliar a validade das 
proposic;:oes estabelecidas indutivamente. Comte afirma que "nenhuma lei da sucessao 
social, ainda que o metodo hist6rico a defenda com toda a sua autoridade, podera ser 
admitida senao ap6s ter sido relacionada direta ou indiretamente com a teoria positiva 
da natureza humana". 69 Portanto, e sempre a psicologia que tern a ultima palavra a 
dizer. 

E este tambem o metodo seguido por Spencer. Com efeito, segundo este, os dois 
fatos primarios dos fenomenos sociais sao o meio c6smico e a constituic;:ao fisica e moral 
do indivfduo. 7 0 Ora, o primeiro s6 podera influir sobre a sociedade atraves do segundo. 
que e deste modo o motor essencial da evoluc;:ao social. A sociedade constitui-se para 
permitir ao indivfduo realizar a sua natureza, e todas as transformac;:oes pelas quais pas
sou niio tern outro fim seniio o de tornar esta realizac;:iio mais facil e mais completa. E em 
virtude deste princfpio que, antes de se lanc;:ar em qualquer investigac;:iio sobre a organi
zac;:ao social, Spencer achou por bern dedicar quase todo o primeiro tomo dos seus Prin
cfpios de Sociologia ao estudo do homem primitivo fisico, emocional e intelectual. "A 
ciencia da sociologia", afirma, "parte das unidades sociais, submetidas as condiyi)es que 
vimos, constitufdas por elementos fisicos, emocionais e intelectuais, de posse de certas 
ideias cedo adquiridas e dos sentimentos correspondentes." 71 E e em dois destes senti
mentes, o receio dos vivos e o receio dos mortos, que este autor encontra a origem do 
governo politico e do governo religioso. 72 Este autor admite que, uma vez constitufda, a 
sociedade reage contra os indivfduos; 7 3 mas tal nao significa que ela tenha o poder de 

6 6 Cours de Philosophie Positive, IV, pag. 333. 
6 7 Ibid., pag. 345. 
68 Cours de Philosophie Positive, pag. 346. 
69 Ibid., pag. 335. 
70 Principes de Sociologie, I, 14, 14. 
71 Op. cit., I, pag. 583. 
72 Ibid., pag. 582. 
7 a Ibid., pag. 18. 
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produzir diretamente o mais pequeno fato social; deste ponto de vista, so tern alguma efi
cacia causal por intermectio das modifica<;oes que determina no individuo. Portanto, e 
sempre da natureza humana, tanto primitiva como derivada, que tudo dimana. Alias, 
esta a<;ao que o corpo social exerce sobre os seus membros nao pode ter nada de especi
fico dado que os fins politicos nao sao nada em si mesmos e se constituem como mera 
expressao resumida dos fins individuais. 7 4 Portanto, ela e apenas uma especie de retorno 
da atividade particular sobre si mesma. Nas sociedades industriais, que tern precisamente 
o objetivo de deixar o individuo entregue a si proprio e aos seus impulsos naturais, liber 
tando-o de toda e qualquer sujei<;ao social, nao seve em que possa ela consistir. 
· Este principia nao esta apenas na origem destas grandes doutrinas de sociologia 
geral; inspira igualmente urn numero enorme de teorias particulares. Por exemplo, expli
ca-se vulgarmente a organiza<;ao domestica atraves dos sentimentos dos pais em rela<;ao 
aos filhos e destes em rela<;ao aos primeiros; a institui<;ao do casamento pelas vantagens 
que oferece aos esposos e a respectiva descendencia; 0 castigo pela c6lera que provoca 
no individuo qualquer lesao grave aos seus interesses. Toda a vida economica tal como 
os economistas a concebem e a explicam, em especial os da escola ortodoxa, esta decisi
vamente dependente deste fator puramente individual, o desejo da riqueza. No campo da 
moral, consideram-se os deveres do individuo para consigo proprio como a base da etica. 
A religiao e considerada como urn produto das impress6es que as grandes for<;as da 
natureza ou certas personalidades eminentes despertam no homem, etc., etc. 

Mas s6 se podera aplicar urn tal metodo aos fenomenos sociologicos se ele nao os 
desnaturar. Para o provarmos, basta que nos refiramos a defini<;ao dada mais atras. 
Dado que a caracteristica essencial destes fenomenos reside no poder que tern de exercer, 
a partir do exterior, uma pressao sobre as consciencias individuais, nao e dai que deri
vam; logo, a sociologia nao e urn corolario da psicologia, pois este poder de coa<;ao reve
l a-nos que exprimem uma natureza diferente da nossa, dado que s6 penetram em nos pela 
for<;a ou, pelo menos, exercendo uma maior ou menor pressao. Se a vida social fosse urn 
mero prolongamento do ser individual, nao a veriamos elevar-se ate a origem e invadi-la 
impetuosamente. Dado que a autoridade diante da qual o individuo se submete quando 
age, sente ou pensa socialmente 0 domina ate esse ponto, e porque ela e urn produto de 
lor<;as que o ultrapassam e que, por conseqiiencia, nao conseguiria explicar. Nao e dele 
que pode provir esse impulso exterior a que esta submetido; nao e portanto 0 que se 
passa com ele que a podera explicar. Nao somos incapazes de nos reprimir a nos pr6-
prios; podemos refrear as nossas tendencias, habitos, os pr6prios instintos e ate mesmo 
impedir o seu desenvolvimento atraves de urn ato de inibi<;ao. Mas nao devemos confun 
dir os atos inibitivos com aqueles que constituem a coa<;ao social. 0 processo dos pri
meiros e centrifugo; o dos segundos e centripeto. Uns elaboram-se na consciencia indivi
dual e tendem em seguida a exteriorizar-se; os outros sao inicialmente exteriores ao 
individuo, mas tendem a molda-lo a sua imagem e semelhan<;a. A inibi<;ao e, por assim 
dizer, o meio atraves do qual a coa<;ao social produz os seus efeitos psiquicos; ela nao e 
cssa coa<;ao. 

Ora, posto de lado o individuo, resta-nos apenas a sociedade; e portanto necessaria 
ir ate a natureza da propria sociedade para se encontrar a explica<;ao da vida social. 
Dado que ela ultrapassa infinitamente o individuo tanto no tempo como no espa<;o, 

7 4 "A sociedade existe para beneficio dos seus membros, os membros nao existem para o beneficio da socie
dade ... : os direitos do corpo politico nao sao nada em si mesmos, s6 podem vir a ser alguma coisa com a 
condi"ao de encarnarem os direitos dos individuos que o constituem." (Op. cit., II, pag. 20.) 
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compreende-se que esteja apta a impor-lhe as maneiras de agir e de pensar que foram 
sancionadas pela sua autoridade. Esta pressao, que e o sinal distintivo dos fatos sociais, 
e a que todos exercem sobre cada urn deles. 

Mas, poder-se-a ripostar, dado que os (micos elementos que constituem a sociedade 
sao os individuos, a origem principal dos fenomenos sociol6gicos s6 pode ser psicol6-
gica. Raciocinando deste modo, tambem se pode afirmar que os fenomenos biol6gicos se 
explicam analiticamente pelos fenomenos inorganicos. Com efeito, na celula viva s6 exis 
tern moleculas de materia bruta; simplesmente, estao associadas e e esta associa<;ao que 
e a causa dos fenomenos novos que caracterizam a vida e cujo germe e impossivel encon
trar em qualquer urn dos elementos associados. Urn todo nao e identico a soma das par
tes que o constituem; e algo de diferente cujas propriedades diferem das que revelam as 
partes de que e composto. A associa<;ao nao e, como por vezes se pensou, urn fenomeno. 
por si mesmo, infecundo, que consiste simplesmente em relacionar exteriormente fatos 
adquiridos e propriedades constituidas. Nao sera antes, pelo contrario, a origem de todas 
as novidades que se foram produzindo sucessivamente no decorrer da evolu<;ao geral das 
coisas? Em ultima analise, todos estes seres se convertem em elementos da mesma natu
reza; mas estes elementos encontram-se ora justapostos ora associados de uma maneira 
ou de outra. Podemos perguntar a n6s pr6prios se esta lei nao se aplicara inclusive no 
mundo mineral e se as diferen<;aS que separam OS COrpOS nao organizados nao terao a 
mesma origem. 

Em virtude deste principio, a sociedade nao e uma simples soma de individuos, pois 
o sistema formado pela associa<;ao destes representa uma realidade especifica que tern as 
suas caracteristicas pr6prias. Sem duvida que nada se pode produzir de coletivo sem que 
se manifestem consciencias particulares; mas esta condi<;ao necessaria nao e suficiente. 
E necessario ainda que estas consciencias se associem, de uma certa maneira; e desta 
combinas:ao que resulta a vida social e, por conseguinte, e esta combinas:ao que a expli
ca. Ao agregarem-se, ao penetrarem-se, ao fundirem-se, as almas individuais dao origem 
a urn ser, psiquico por assim dizer, mas que constitui uma individualidade psiquica de 
urn estilo novo. 7 5 E portanto na natureza desta individualidade, e nao na das unidades 
componentes, que se deve procurar as causas pr6ximas e determinantes dos fatos que 
nela se produzem. 0 grupo pensa, sente e age de urn modo muito diferente do que o fa
riam OS seus membros caso estivessem isolados. Portanto, se se parte destes ultimos, nao 
se compreendera absolutamente nada do que se passa no grupo. Resumindo, entre a psi
cologia e a sociologia existe a mesma solu<;ao de continuidade que entre a biologia e as 
ciencias fisico-quimicas. Todas as vezes que urn fenomeno social e diretamente explicado 
por urn fenomeno psiquico, podemos estar certos de que a explicas:ao e falsa. 

Argumentar-se-a, talvez, que, se a sociedade, uma vez constituida, e com efeito a 
causa proxima dos fenomenos sociais, as causas que determinaram a sua constitui<;ao 
sao de natureza psicol6gica. Aceita-se que, quando os individuos estao associados, esta 

7 5 Eis em que sentido e por que razoes se pode e deve falar de uma consciencia coletiva distinta das cons
ciencias individuais. A fim de justificar esta distin9aO, nao e necessaria atribuir existencia real a primeira; 
constitui qualquer coisa de particular e deve ser designada por urn termo especial simplesmente pelo fato de 
os estados que a constituem diferirem especificamente dos que constituem as consciencias particulares. Esta 
especificidade provem do fato de eles nao serem constituidos pelos mesmos elementos. Com efeito, uns deri
vam da natureza do ser organico-psiquico considerado isoladamente, e os outros da combina9ao de uma 
pluralidade de seres deste genero. As resultantes nao podem portanto deixar de diferir, dado que os compo
nentes diferem neste ponto. Alias, a nossa defini9ao do fato social assinalava simplesmente esta linha de 
demarca9ao de uma outra maneira. 
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associar;ao pode dar origem a uma vida nova, mas entende-se que ela s6 pode existir por 
razoes individuais. Porem, por muito que se recue na hist6ria, a associa9ao e o fato mais 
obrigat6rio de todos, porquanto e a causa de todas as outras obrigar;oes. Em virtude do 
meu nascimento, estou obrigatoriamente ligado a urn determinado povo .. Diz-se que, 
mais tarde, uma vez adulto, aquiesr;o a esta obrigar;ao pelo simples fato de continuar a 
viver no meu pais. Porem, este consentimento nao lhe tira o canl.ter imperativo. Uma 
pressao que e aceita e suportada de born grado nao deixa de constituir uma pressao. 
Alias, qual podera ser o significado de uma tal adesao? Em primeiro Iugar e forr;ada, 
pois na grande maioria dos casos e-nos materialmente e moralmente impossivel renun
ciar a nossa nacionalidade; uma tal renuncia e mesmo geralmente considerada como 
uma abjurar;ao. Em seguida, nao podemos p6r em causa urn passado que nao foi esco
lhido e que, no entanto, determina o presente. Nao quis a educar;ao que recebi: mas e ela 
que, mais do que qualquer outra causa, me prende ao solo natal. Por outro lado, dado 
que 0 futuro me e desconhecido, que nao conher;o todos OS deveres que qualquer dia me 
poderao exigir na minha qualidade de cidadao, como poderia eu aquiescer com antece· 
den cia? Tudo o que e obrigat6rio, como o demonstramos, tern a sua origem fora do indi · 
viduo. Portanto, enquanto nao sairmos do ambito da hist6ria, a associar;ao apresenta o 
mesmo carater dos outros fatos e, por conseguinte, explica-se da mesma maneira. Por 
outro lado, como todas as sociedades nasceram de outras sociedades sem solur;ao de 
continuidade, podemos estar certos de que, no decorrer da evolu~tao social, nao houve 
uma ocasiao em que os individ~os tivessem tido verdadeiramente de deliberar a fim de 
saberem se entrariam ou nao numa dada vida coletiva. Para que se pudesse p6r este pro· 
blema seria necessaria ir as origens de qualquer sociedade. Mas as solur;oes, sempre 
duvidosas, que podemos dar a tais problemas nunca poderiam afetar 0 metodo segundo 
0 qual devem ser ana\isadOS OS fatOS da hist6ria; nao temos portanto de OS discutir. 

Nao queremos dizer com isto que a· sociologia deve ou pode fazer abstrar;ao do 
homem e das suas faculdades. Pelo contrario, e claro que as caracteristicas gerais da 
natureza humana entram no trabalho de elaborar;ao de que resulta a vida social. Mas nao 
sao elas que a suscitam ou lhe conferem a sua forma particular; tornaram-na unicamente 
passive!. As causas geradoras das representar;oes, das emo~t6es, das tendencias coletivas 
nao sao constituidas por certos estados da consciencia dos particulares, mas pelas condi
r;oes em que se encontra o corpo social tornado em conjunto. E claro que s6 se podem 
realizar se as naturezas individuais nao se revelarem refratarias a este; mas estas consti
tuem apenas a materia indeterminada que o fator social determina e transforma. A sua 
contribuir;ao limita-se aos estados muito gerais, as predisposir;oes vagas e, por conse
guinte, plasticas que nao conseguiriam, por si s6s, tomar as formas definidas e comple
xas que caracterizam os fenomenos sociais. 

Que abismo existe, por exemplo, entre os sentimentos que o homem sente diante de 
forr;as superiores a sua e a instituir;ao religiosa com os seus credos, as suas praticas tao 
multiplas e complexas, a sua organiza9ao material e moral; entre as condi~toes psfquicas 
da simpatia que dois seres do mesmo sangue sentem urn pelo outro 7 6 eo conjunto pro
lixo de regras juridicas e morais que determinam a estrutura da familia, as rela~t6es das 
pessoas entre elas, das coisas com as pessoas, etc.! Vimos que, mesmo quando a socie
dade se reduz a uma multidao desorganizada, os sentimentos coletivos que nela se consti
tuem nao s6 podem ser diferentes como podem opor-se a media dos sentimentos indivi-

7 6 Na condi9iio de que exista antes de qualquer vida social. Ver, sobre esta questiio, Espinas. Societes Ani
males, pag. 474. 
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duais. Quanto maior ainda nao sera 0 afastamento quando a pressao que 0 individuo 
suporta e a de uma sociedade regular, em que a a9ao dos contemporaneos se acrescenta 
a das gera9oes anteriores e da tradi9ao ! Uma explica9ao puramente psicol6gica dos 
fatos sociais acaba portanto por deixar escapar tudo 0 que eles tern de especifico, isto e, 
de social. 

o que fez com que tantos socioiogos nao se apercebessem da insuficiencia deste me
todo foi o fato de, ao tomarem o efeito pela causa, terem freqiientemente citado como 
condi9oes determinantes dos fen6menos sociais certos estados psiquicos, relativamente 
definidos e especiais, mas que, na realidade, sao conseqiiencia daqueles. Por exemplo. 
considerou-se inato urn certo sentimento de religiosidade do homem, urn certo m(nimo de 
ciume sexual, de devo9ao filial, de amor paterno, etc., e foi a partir dai que se quis expli 
car a religiao, o casamento, a familia. Mas a hist6ria revela que estas tendencias, Ionge 
de serem inerentes a natureza humana, ou nao existem em certas condi¢es sociais, ou 
manifestam tais varia9oes de uma sociedade para outra que o residuo que se obtem de
pois de se eliminarem todas estas diferen9as, e que unicamente se pode considerar como 
sendo de origem psicol6gica, reduz-se a algo de vago e de esquematico que deixa os fatos 
que interessa explicar a uma distancia infinita. Quer isto dizer portanto que, Ionge de 
constituirem a base desta, estes sentimentos resultam da organiza9ao coletiva. Alem 
disso, nao esta de forma nenhuma provado que a tendencia para a sociabilidade tenha 
constituido, desde a origem, urn instinto congenital da especie humana. E muito mais 
natural que se veja nela urn produto da vida social que lentamente se organizou em nos, 
porquanto e faciJ observar que OS animais SaO OU nao SOCiaveis conforme as disposi90es 
dos seus habitats os obriguem a vida em comum ou os levem a afastarem-se dela. E 
ainda necessario acrescentar que a diferen9a entre estas tendencias mais determinadas e 
a realidade social permanece consideravel. 

Existe, alias, urn meio de isolar quase completamente o fator psicol6gico de forma 
que se possa precisar 0 alcance deste: e investigar de que maneira a ra9a afeta a evolu9a0 
social. Com efeito, OS caracteres etnicos sao de ordem organico-psiquica. A vida social 
deve portanto variar quando eles variam, isto na hip6tese de os fen6menos psicol6gicos 
exercerem sobre a sociedade a eficacia causal que se lhes atribui. Ora, nao temos conhe
cimento de nenhum fen6meno social que esteja incontestavelmente na dependencia da 
ra9a. E claro que nao poderiamos conferir a esta proposi9ao o valor de uma lei; mas. 
pelo menos, podemos apresenta-la como urn fato constante da nossa pratica. Encon
tram-se as formas mais diversas de organiza9ao no seio de sociedades de ra9as semelhan
tes, ao passo que se observam semelhan9as evidentes entre sociedades de ra9as diferen
tes. A cidade existiu na Fenicia, assim como em Roma e na Grecia; encontramo-la em 
via de forma9ao nos Cabilios. A familia patriarcal encontrava-se quase tao desenvolvida 
no seio dos hindus como no seio dos judeus, embora ja nao a encontremos nos eslavos 
que, no entanto, sao de ra9a ariana. Em compensa9ao, o tipo familiar que encontramos 
neste povo existe tambem nos arabes. Por toda a parte encontra-se a familia maternal e 
o cia. De urn ponto de vista etnico, o detalhe das provas judiciarias e das cerim6nias nup 
ciais e identico nos mais diferentes povos. Isto acontece porque a contribui9ao psiquica 
e demasiado geral para poder predeterminar 0 desenvolvimento dos fenomenos sociais. 
Dado que nao implica uma forma social com preferencia a uma outra, nao pode explicar 
nenhuma. Ha, e claro, urn determinado numero de fatos que e costume serem atribuidos 
a influencia da ra9a; assim se explica, nomeadamente, que o desenvolvimento das letras 
e das artes tenha sido tao rapido e intenso em Atenas e tao Iento e mediocre em Roma. 
Mas, apesar de classica, esta interpreta9ao dos fatos nunca foi demonstrada metodica-
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mente; toda a sua autoridade provem da tradicrao. Nem sequer se tentou descobrir uma 
possivel explicacrao sociol6gica dos mesmos fenomenos; e estamos convencidos de que 
ela poderia ser tentada com sucesso ... Em suma, quando se atribui, com esta facili
dade, o carater artistico da civilizacriio ateniense a propriedades esteticas congenitais. 
esta-se mais ou menos a agir como na !dade Media, quando se explicava o fogo pelo flo
gisto e os efeitos do 6pio pela sua propriedade soporifera. 

Por ultimo, se de fato a origem da evolucrao social fosse inerente a constituicrao 
psicol6gica do homem, nao se compreende como poderia ter-se realizado; seria neces
saria admitir que tivesse como propulsor alguma forcra inerente a natureza humana. Mas 
de que forcra se poderia tratar? Tratar-se-ia dessa especie de instinto a que se refere 
Comte e que incitaria o homem a realizar cada vez mais a sua natureza? Mas isso equi
vale a responder a pergunta com outra pergunta e explicar o progresso por urila tenden
cia inata para o progresso, verdadeira entidade metafisica cuja existencia, alias, nada 
prova; porquanto mesmo as especies animais mais avancradas nao sentem necessidade de 
progredir e, inclusivamente, nas sociedades humanas, existem muitas que preferem man
ter-se indefinidamente estacionarias. Tratar-se-ia, como parece crer Spencer, da necessi
dade de uma maior felicidade que as formas cada vez mais complexas da civiliza~ao 
estariam destinadas a realizar? Seria entao necessaria afirmar que a felicidade aumenta 
com a civilizacriio e nos ja mostramos todas as dificuldades que esta hip6tese levanta. 7 7 

Mais ainda: mesmo que se acabasse por aceitar urn ou outro destes dois postulados, nao 
seria por isso que o desenvolvimento hist6rico se tornaria inteligivel, porquanto a expli
cacriio que dai resultaria seria puramente finalista e n6s ja mostramos que os fatos 
sociais, assim como todos os fenomenos naturais, nao podem ser explicados pela mera 
indicacrao do fim a que se destinam. Embora se tenha provado que as organizacroes 
sociais cada vez mais cientificas que se sucederam no decorrer da hist6ria tern tido sem
pre como efeito satisfazer de urn modo mais completo esta ou aquela nossa tendencia 
fundamental, isto nao quer dizer que se tenha explicado como se produziram. 0 fato de 
se terem revelado uteis nao nos indica o que as originou. Ainda que explicassemos a 
forma como conseguimos imagina-las e planifica-las com antecedencia de modo a ter
mos uma ideia dos servicros que podemos esperar de las - e este e ja urn problema dificil 
-, o desejo que delas tivessemos nao bastaria para as tirar do nada. Resumindo, e 
mesmo admitindo que elas constituem os meios necessarios para se atingir o fim que se 
pretende, o problema mantem-se: como, isto e, a partir de que e para que estes meios 
foram constituidos? 

Chegamos portanto a seguinte regra: A causa determinante de umfato social deve 
ser procurada nos fatos sociais antecedentes e niio nos estados da consciencia individual. 
Por outro !ado, concebe-se facilmente que tudo o que precede se aplica tanto a determi
nacriio da funcrao como da causa. A funcrao de urn fato social nao pode ser senao social. 
isto e, s6 pode consistir na producriio de efeitos socialmente uteis. Sem duvida que pode 
acontecer. e acontece na realidade, que. por via indireta. sirva tambem o individuo. Mas 
a sua razao de ser imediata nao e estc resullado feliz. Podemos portanto complctar a 
proposicriio anterior dizendo: A fun~iio de urn Jato social deve ser sempre procurada na 
rela~iio existente entre ele e urn determinado fim social. 

E pelo fato de os soci6logos terem freqiientemente ignorado esta regra e conside
rado os fenomenos sociais de urn ponto de vista demasiado psicol6gico que as suas teo
rias se revelaram, para muitos, como demasiado vagas, vacilantes e afastadas da natu-

7 7 Division du Travail Social, 1, II, cap. I. 
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reza particular das coisas que julgam explicar. 0 historiador, nomeadamente, que vive 
na intimidade da realidade social, nao pode deixar de sentir fortemente ate que ponto 
estas interpreta~oes demasiado gerais se revelam impotentes para alcan~arem os fatos; e 
e sem duvida isto que fez em parte com que a hist6ria tivesse freqiientemente testemu
nhado uma desconfian~a em rela~ao a sociologia. lsto nao significa que 0 estudo dos 
fatos psiquicos nao seja indispensavel ao sociologo. Se a vida coletiva nao deriva da vida 
individual, e porque ambas estao relacionadas intimamente; sea segunda nao pode expli 
car a primeira, podera, pelo menos, facilitar a sua explica~ao. Em pfimeiro Iugar, como 
mostramos, e incontestaveJ que OS fatos sociais SaO produzidos por uma eJabora~aO Slli 

generis de fatos psfquicos. Mas, alem disso, esta propria elabora~ao esta relacionada 
com a que se realiza em cada consciencia individual e que transforma progressivamente 
os elementos primarios (sensa~oes, reflexos, instintos) que originalmente a constituem. E 
com urn certo fundamento que se afirmou que o proprio eu era uma sociedade, da mesma 
forma que o organismo, embora de uma outra maneira, e ha ja muito que os psic6Jogos 
mostraram toda a importancia do fator associarao para a explica~ao da vida espiritual. 
Mais ainda do que uma cultura biol6gica, uma cultura psicol6gica constitui portanto 
para 0 soci6logo uma propedeutica necessaria; mas s6 !he sera uti! com a condi~ao de sc 
libertar deJa depois de a ter admitido e de a ultrapassar completando-a com uma cultura 
verdadeiramente sociol6gica. E necessaria que renuncie a fazer da psicologia, de certa 
forma, o centro das suas opera~oes, o ponto de onde devem partir e aonde devem recon 
duzi-lo as incurs0es a que se aventura no mundo social, e que se coloque mesmo no cen
tro dos fatos sociais para observa-los bern de frente e sem intermediarios, exigindo ape 
nas a ciencia do indivfduo uma prepara~ao geral e, se necessaria, sugestoes uteis. 7 8 

III 

Dado que os fatos de morfologia social sao da mesma natureza que os fenomenos 
fisiol6gicos, devem ser explicados segundo esta mesma regra. Todavia, podemos concluir 
de tudo o que foi dito anteriormente que eles desempenham urn papel preponderante na 
vida coletiva e, por conseguinte, nas explica~oes sociol6gicas. 

Com efeito, sea condi~ao determinante dos fenomenos sociais consiste, como mos
tramos, no proprio fato da associa~ao, e porque tern de variar consoante as formas desta 
associa~ao, isto e, consoante as maneiras como estao agrupadas as partes constituintes 
da sociedade. Por outro !ado, dado que o conjunto determinado que deriva da reuniao 
dos diferentes elementos que entram na composi~ao de uma sociedade constitui o meio 
interno desta, tal como o conjunto dos elementos anatomicos, dispostos no espa~o de 
uma certa maneira, constitui o meio interno dos organismos, poder-se-a afirmar: A ori
gem primaria de qualquer processo socit;Jl de uma certa importdncia deve ser procurada 

7 8 Os fenomenos psiquicos s6 podem ter conseqiiencias sociais quando estao tao intimamente unidos a 
fenomenos sociais que a a,.ao de uns e de outros se confundem necessariamente. E o caso de certos fatos 
s6cio-psiquicos. Assim, urn funcionario e simultaneamente uma for,.a social e urn individuo. Dai resulta o 
fato de poder servir-se da energia social que detem, num sentido determinado pela sua natureza individual, 
e de poder exercer uma influencia sobre a constitui,.ao da sociedade. Eo que acontece aos homens de Estado 
e, de uma forma mais geral, aos homens de talento. Estes, ainda que nao desempenhem uma fun,.ao social, 
adquirem dos sentimentos coletivos de que sao alvo uma autoridade que constitui, tam bern, uma for'<a social, 
e que, em certa medida, podem p6r ao servi'<o de ideias pessoais. Mas constata-se que estes casos sao devidos 
a acidentes individuais e, por conseguinte, nao poderiam afetar as caracteristicas que constituem a natureza 
social, a (mica que interessa a ciencia. A restri~ao ao principia enunciado anteriormente nao tern portanto 
uma grande importimcia para o soci6logo. 
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na constituifiiO do meio social interno. E mesmo possivel urn maior rigor; com efeito, os 
elementos que constituem este meio sao de duas especies: as coisas e as pessoas. Nas coi 
sas e necessaria englobar, aU:m dos objetos materiais que estao incorporados na socieda 
de, os produtos da atividade social anterior, o direito constituido, os costumes institui 
dos, as obras literarias, artisticas, etc. Nao e nem de uns nem de outros que podera vir o 
estimulo que determina as transforma9oes sociais; porquanto nao contem nenhuma for9a 
motriz; mas e clara que se devem levar em conta nas explica9oes que tentarmos dar. 
Tern, com efeito, urn certo peso na evolu9ao social cuja velocidade e dir~ao variam em 
fun9ao deles mas nao contem nenhum fator que a ponha em movimento. Sao a materia 
a qual se aplicam as for9as ViVaS da sociedade mas, SO por eles, nao criam nenhuma 
for9a viva. Fica, portanto, como fator ativo, o meio propriamente humano. 

0 esfor9o principal do soci6logo devera tender portanto para a descoberta <las dife 
rentes propriedades deste meio que sao suscetiveis de exercer uma influencia sobre o 
desenvolvimento dos fenomenos sociais. Ate agora, encontramos duas series de tipos que 
correspondem excelentemente a esta condi9ao: e a quantidade das unidades sociais ou. 
como dissemos tambem, o volume da sociedade, e o grau de concentra9ao da massa, ou 
aquila a que chamamos a densidade dinamica. Deve-se subentender por este termo nao 
o encerramento puramente material do agregado que s6 pode ter efeito se os individuos. 
ou melhor, os grupos de indivfduos se mantiverem separados por vacuos morais, mas o 
cncerramento moral de que o anterior nao e senao urn auxiliar e, muitas vezes, uma 
conseqiiencia. A densidade dinamica pode definir-se, para urn volume igual, em fun9a(' 
do numero dos individuos que efetivamente tern rela90es nao s6 comerciais mas tambem 
marais; isto e, que nao sO trocam servi90s OU fazem concorrencia entre eles, mas que 
tambem vivem uma vida comum. Como as rela9oes puramente economicas fazem com 
que os homens vivam isolados, pode haver alguns que apesar de estarem muito proximo~ 
nao participam na mesma existencia coletiva. Os neg6cios que se realizam ultrapassand(' 
as fronteiras que separam os povos nao fazem com que essas fronteiras deixem de existir. 
Ora, a vida em comum s6 pode ser influenciada por aqueles que nela colaboram eficaz 
mente; e essa a razao por que 0 grau de coalescencia dos segmentos sociais e 0 que me 
lhor exprime a densidade dinamica de urn povo. Se cada agregado parcial constitui urn 
todo, uma individualidade distinta, separada das outras, e porque, em geral, a atividade 
dos seus membros limita-se a ele; se, pelo contrario, estas sociedades parciais estao todas 
misturadas no seio da sociedade total ou tendem para nela se misturarem, e porque o cir
cu lo da vida social se alargou. 

Quanto a densidade material - se se entender por este termo nao s6 0 numero 1o~ 
habitantes por unidade de superficie mas tambem o desenvolvimento dos meios de cornu 
nica9ao e de transmissao -, evolui habitualmente da mesma forma que a densidadc 
dinamica e, em geral, pode servir para medi-la, pois seas diferentes partes da popula9ao 
tcndem a aproximar-Se e inevitavel que abram caminhos que permitam esta aproxima9a0 
c. por outro lado, s6 se podem estabelecer rela9oes entre pontos distantes da massa social 
se esta distancia nao constituir urn obstaculo. Ha no en tanto exce9oes 7 9 e expor-nos 
i amos a serios erros se apreciassemos sempre a concentra9ao moral de uma sociedadc 
segundo o grau de concentra9ao material respectivo. As estradas, as linhas de caminho 

79 Em Division du Travail Social, fizemos mal em apresentar, com demasiada insistencia, a densidade 
material como a expressiio exata da densidade dinamica. Todavia, a substitui<;:ao da segunda pela primeira 
e absolutamente legitima para tudo o que diz respeito aos efeitos economicos daquela; por exemplo, a divi
siio do trabalho como fato puramente economico. 
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de ferro, etc., podem servir mais ao desenvolvimento dos negocios do que a uniao das 
popula~oes que exprimem de uma forma muito imperfeita. E o caso da Inglaterra, cuja 
densidade material e superior a da Fran~a e onde, no entanto, a coalescencia dos seg 
mentos esta muito menos desenvolvida, como atesta a constiincia do espfrito local e de 
vida regional. 

Ja anteriormente mostramos como qualquer aumento do volume e da densidade 
dinamica das sociedades, tornando a vida social mais intensa e alargando o horizonte 
que cada individuo abrange com o seu pensamento e preenche com a sua atividade. 
modifica profundamente as condi~oes fundamentais da existencia coletiva. Nao vamos 
referir novamente a aplica~ao que entao fizemos deste princfpio; acrescentemos apenas 
que nos serviu para analisar nao s6 a questao ainda muito geral que constituia o objetivo 
deste estudo, mas tambem muitos outros problemas mais particulares, e que pudemos 
deste modo verificar a sua exatidao atraves de urn numero consideravel de experiencias. 
Todavia, estamos Ionge de pensar que encontramos todas as particularidades do meio so 
cial suscetiveis de desempenhar urn papel na explica~ao dos fatos sociais. Tudo o que 
podemos dizer e que foram as unicas que descobrimos e que nao houve nenhum motivo 
que nos levasse a procurar outras. 

Esta especie de preponderancia que atribuimos ao meio social e, mais particular 
mente, ao meio humano, nao implica que se deva ver nele uma especie de fato ultimo e 
absoluto para alem do qual nao seja necessario ir. :E evidente que, pelo contrario, a situa-
9ao em que se encontra em cada periodo da historia depende de causas sociais, algumas 
das quais sao inerentes a propria sociedade, ao passo que outras estao ligadas as a~oes 
e as rea~oes que se estabelecem entre esta sociedade e as suas vizinhas. Alias, para a 
ciencia nao existem causas principais no sentido absoluto do termo. Para ela, urn fato e 
principal quando e suficientemente geral para poder explicar urn grande numero de ou
tros fatos. Ora, o meio e urn fator deste genero pois, quaisquer que sejam as causas, as 
modifica~oes que nele se produzem repercutem-se em todas as dir~oes do organismo so
cial e nao podem deixar de influenciar mais ou menos todas as fun~oes. 

0 que acabamos de afirmar acerca do meio geral da sociedade pode tambem ser 
dito acerca dos meios especfficos proprios a cada urn dos grupos particulares que nela 
existem. Por exemplo, a vida domestica sera diferente consoante a familia for mais ou 
menos numerosa, mais ou menos fechada sobre si mesma. Da mesma maneira, se as 
corpora~oes profissionais se reconstituem de forma que cada uma delas esteja ramificada 
em toda a extensao do territorio em vez de continuar isolada, como antigamente, dentro 
dos limites de uma cidade, a a~ao exercida sera muito diferente da que exerceram outro
ra. De urn modo mais geral, a vida profissional sera muito diferente no caso de o meio 
proprio a cada profissao estar fortemente constituido em vez de estar frouxo como atual
mente. Todavia, a a~ao destes meios particulares nunca poderia revestir a importancia 
do meio geral, pois estao submetidos a influencia deste. Acaba-se sempre por voltar a 
este meio geral. E a pressao que ele exerce sobre estes grupos especiais que faz variar a 
constitui~ao destes. 

Esta concep~ao do meio social como fator determinante da evolu~ao coletiva e da 
maior importiincia. Se nao a aceitarmos, a sociologia ver-se-ana impossibilidade de esta
belecer qualquer rela~ao de causalidade. 

Com efeito, uma vez posto de !ado este tipo de causas, nao existem condi~oes 
concomitantes das quais possam depender os fenomenos sociais; pois se o meio social 
externo, isto e, aquele que e constituido pelas sociedades circundantes, e suscetivel de 
exercer alguma a~ao, esta so se exercera sobre as fun~oes que tern como objetivo o ata-
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que e a defesa e, alem disso, a sua influencia s6 podeni ser sentida atraves do meio social 
interno. As causas principais do desenvolvimento hist6rico nao estariam portanto entre 
as circumfusa; estariam todas no passado; elas pr6prias constituiriam fases ultrapas
sadas deste desenvolvimento. Os acontecimentos atuais da vida social nao derivariam do 
estado atual da sociedade mas dos acontecimentos anteriores, dos precedentes hist6ricos, 
e as explica<;:oes sociol6gicas consistiriam exclusivamente em ligar o presente ao 
passado. 

E verdade que isto pode parecer suficiente. Afirma-se correntemente que a hist6ria 
tern o objetivo de encadear os acontecimentos segundo a ordem e sucessao destes. Mas 
nao se pode pensar que o estado a que chegou a civiliza<;:ao num determinado momento 
pudesse ser a causa determinante do estado seguinte. As etapas que a humanidade per
corre sucessivamente nao dao origem umas as outras. Compreende-se que os progressos 
realizados numa determinada epoca no campo jurfdico, economico, politico, etc. possibi
litam novos progressos, mas em que e que eles OS predeterminam? Sao urn ponto de par
tida que permite ir mais longe; mas o que e que nos incita air mais longe? Seria neces
saria entao admitir uma tendencia interna que leva a humanidade a ultrapassar 
indefinidamente os resultados adquiridos, para se realizar completamente ou para 
aumentar a sua felicidade, e o objetivo da sociologia seria encontrar a ordem segundo a 
qual se desenvolveu esta tendencia. Mas, sem voltarmos as dificuldades que implica tal 
hip6tese, em todo o caso, a lei que exprime este desenvolvimento nao poderia ter nada de 
causal. Com efeito, uma rela<;:ao de causalidade s6 podera ser estabelecida entre 
fatos determinados; ora, a tendencia que se sup5e ser a causa deste desenvolvimento nao 
e nada; e apenas postulada e construida pelo espirito com base nos efeitos que se lhe atri
buem. E uma especie de faculdade motriz que imaginamos sob o movimento, a fim de 
explica-lo; mas a causa eficiente de urn movimento nao pode ser senao urn outro movi
mento e nao uma virtualidade deste genero. Tudo aquilo que atingimos portanto experi
mentalmente e uma sucessao de modifica<;:oes entre as quais nao existe rela<;:ao causal. 0 
estado antecedente nao produz o conseqiiente, sendo a rela<;:ao entre eles exclusivamente 
cronol6gica. Nestas condi<;:oes, e impossivel fazer qualquer previsao cientifica. Podemos 
dizer de que forma as coisas se sucederam ate agora mas nao a ordem por que se sucede
rao de hoje em diante, pois a causa donde se sup5e dependerem nao esta cientificamente 
determinada, nem e determinavel. Admite-se muitas vezes que a evolu<;:ao prosseguira no 
mesmo sentido do passado; mas isto e urn mero postulado. Nada nos confirma que os 
fatos realizados exprimam suficientemente a natureza desta tendencia para que se possa 
conjeturar a partir deles o objetivo a que aspira. Por que razao haveria de ser retilinea a 
direcao que segue e que transmite? 

Eis a razao por que o numero das relacoes causais estabelecidas pelos soci6logos e 
tao restrito. A parte algumas excecoes, de que Montesquieu e 0 exemplo mais ilustre, a 
antiga filosofia da hist6ria interessou-se unicamente por descobrir a direcao geral do 
desenvolvimento da humanidade, sem procurar ligar as fases desta evolucao a qualquer 
condicao concomitante. Por muito grandes que tenham sido os servicos que Comte pres
tau a filosofia SOCial, OS termos em que ele pOe 0 problema SOCiologico nao diferem dos 
anteriores. Assim a sua celebre lei dos tres estados nao tern nada a ver com uma rela<;:ao 
de causalidade; mesmo que fosse exata, s6 poderia ser empirica. E uma vista de olhos 
sumaria a hist6ria do genero humano. :E de uma forma perfeitamente arbitraria que 
Comte considera o terceiro estado como o estado definitivo da humanidade. Quem nos 
diz que nao surgira urn outro no futuro? Por outro lado, a lei que governa a sociologia 
de Spencer nao parece ser de natureza diferente. Mesmo que fosse verdade que tendamos 
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atualmente para procurar a nossa felicidade dentro de uma civiliza9iio industrial, nada 
nos afian9a que, mais tarde, niio a procuremos algures. Ora, a generalidade e a persis
tencia deste metodo provem do fato de vermos freqiientemente no meio social urn susten
tacula do progresso e niio a causa que o determina. 

E tambem em rela9iio a este meio que devemos calcular o valor util ou, como disse
mos, a fun9iio dos fenomenos sociais. Entre as modifica9oes que ocasiona, interessam
nos as que se relacionam com o estado em que ele se encontra, dado que este e a condi
<;iio essencial da existencia coletiva. Deste ponto de vista, cremos que a concep9iio que 
acabamos de expor e fundamental, pois permite explicar a varia9a0 do carater util dos 
tcnomenos sociais sem que esta dependa de arranjos arbitrarios. Com efeito, se conside
rarmos que a evolu9iio hist6rica e movida por uma especie de vis a tergo 80 que compele 
os homens para a frente, dado que uma tendencia motriz s6 pode ter urn {mico fim, s6 
podera existir urn ponto de referenda em rela9iio ao qual se calcule a utilidade ou a noci
vidade dos fenomenos sociais. Dai resulta que s6 existe e s6 pode existir urn unico tipo 
de organiza9a0 social que convenha perfeitamente a humanidade e que as diferentes 
sociedades hist6ricas constituem meras aproxima9oes sucessivas deste modelo unico. 
Niio e necessaria mostrar como e inconciliavel hoje em dia urn tal simplismo com a 
variedade e a complexidade pr6prias as formas sociais. Se, pelo contrario, a vantagem ou 
a desvantagem das institui9oes s6 se podem estabelecer em rela9iio a urn determinado 
meio, dado que estes meios siio diversos, ha portanto uma diversidade de pontos de refe
rencia e, por conseguinte, de tipos que, embora sendo qualitativamente distintos uns dos 
outros, estiio todos baseados na natureza dos meios sociais. 

A questiio que analisamos depende portanto da que diz respeito a constitui9iiO dos 
tipos sociais. Se existem especies sociais, e porque a vida coletiva depende antes do mais 
de condi9oes concomitantes que revelam uma certa diversidade. Se, pelo contrario, as 
causas principais dos acontecimentos sociais se situassem todas no passado, cada povo 
seria simplesmente o prolongamento daquele que o precedeu e as diferentes sociedades 
perderiam a sua individualidade para niio serem mais do que momentos diversos de urn 
unico e mesmo desenvolvimento. Dado que, por outro lado, a constitui9iio do meio social 
resulta do modo de composi9iio dos agregados sociais, ou seja, que estas duas expressoes 
sao, no fundo, sinonimas, temos agora a prova de que niio existem tipos mais essenciais 
do que aqueles que citamos como base da classifica9iio sociol6gica. 

Julgamos ter demonstrado que seria injusto partir dos conceitos de condi9oes exte
riores e meio, para acusar o nosso metodo e procurar as origens da vida fora dela. As 
considera9oes feitas refletem a ideia de que as causas dos fenomenos sociais sao intemas 
a sociedade. E a teoria que faz derivar a sociedade do individuo que devemos acusar de 
tentar justificar o conteudo atraves do inv6lucro. pois ela explica o ser social atraves de 
algo diferente dele proprio e tenta deduzir o todo a partir das partes. Os principios que 
precedem desconhecem taO pOUCO 0 carater espontimeo de qualquer ser ViVO que, se OS 
aplicarmos a biologia e a psicologia, teremos de admitir que tambem a vida individual se 
elabora inteiramente no interior do individuo. 

IV 

A partir do conjunto de regras estabelecidas, deduz-se uma certa concep9iio da 
sociedade e da vida coletiva. 

80 Impulso pelas costas. (N. do E.) 
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Existem, relativamente a esta questao, duas teorias opostas. 
Para alguns, como Hobbes e Rousseau, existe uma soluyao de continuidade entre o 

indivfduo e a sociedade. 0 homem e portanto naturalmente refratario a vida em comum. 
e s6 obrigado se conforma com ela. Os fins sociais nao constituem simplesmente o ponto 
de encontro dos fins indivuais; sao-lhes, ate, contrarios. Assim, para fazer com que o 
indivfduo OS siga, e necessaria exercer sobre ele uma pressao, e e na instituiyaO e na orga
nizayaO desta pressao que consiste, por excelencia, a obra social. Simplesmente, visto 
que o indivfduo e considerado como a {mica e exclusiva realidade do reino humano, esta 
organizayao, que tern por objetivo contraria-lo e refrea-lo, s6 pode ser concebida como 
artificial, nao baseada na natureza, pois destina-se a exercer violencia sobre o indivfduo, 
impedindo-lhe os seus atos anti-sociais. E uma obra de arte, uma maquina construida 
inteiramente pelo homem que, a semelhanya de todos OS produtos deste genero, e aquiJo 
que e porque os homens assim a quiseram: urn decreto da vontade criou-a, urn outro 
decreto podera transforma-la. Nem Hobbes nem Rousseau parecem ter compreendido 
tudo o que ha de contradit6rio no ato de admitir que o indivfduo e ele proprio autor de 
uma maquina que tern por fun9iio essencial domina-lo e oprimi-lo ou, pelo menos, no ato 
de supor que para fazer desaparecer esta contradi9iio bastava dissimula-la aos olhos das 
suas vftimas atraves do habil artificio do pacto social. 

Os te6ricos do direito natural, os economistas e, mais recentemente, Spencer, inspi
raram-se na ideia contraria. 81 Para estes, a vida social e essencialmente espontanea, e a,.. 
sociedade uma coisa natural. Mas, ao conferir-lhe este carater, nao o fazem porque !he 
reconhe9am uma natureza especifica e sim por lhe encontrarem urn fundamento na natu
reza do indivfduo. A semelhanya dos pensadores anteriores, nao veem nela urn sistema 
de coisas existindo por si s6 e devido a causas que lhe sejam especificas. Mas enquanto 
os primeiros a concebiam unicamente como urn dispositivo convencional sem qualquer 
liga9iio com a realidade e, por assim dizer, suspenso no ar, estes consideram os instintos 
fundamentais do corayao humano como a causa da sociedade. 0 homem manifestaria 
uma tendencia natural para a vida politica, domestica, religiosa, para o comercio, etc., e 
destas tendencias naturais e que derivaria a organiza9iio social. Assim sendo, onde quer 
que ele fosse normal nao teria necessidade de se impor. E, sempre que recorresse a coa
yao, e porque nao corresponderia ao que devia ser ou porque as circunstancias seriam 
anormais. Em principia, bastaria deixar desenvolver livremente as foryas individuais 
para que estas se organizassem socialmente. 

Nenhuma destas doutrinas e partilhada por n6s. 
E claro que consideramos a coayao como caracterfstica de qualquer fato social. 

Simplesmente, esta coayao nao resulta de uma maquina9iio mais ou menos sapiente, des
tinada a esconder aos homens as armadilhas em que cairam. E simplesmente devida ao 
i'ato de o indivfduo se encontrar diante de uma forya que o domina e a qual se submete; 
mas esta forya e natural, nao deriva de urn dispositivo convencional que a vontade huma
na acrescentou a realidade; emana das pr6prias entranhas da realidade; e o produto 
necessaria de determinadas causas. Assim, para fazer com que o indivfduo se submeta 
voluntariamente a ela, nao e necessaria recorrer a nenhum artificio; basta fazer com que 
de tome consciencia do seu estado de dependencia e de inferioridade naturais, quer por 
uma representayao sensivel e simb6lica, atraves da religiao, quer por uma noyiio ade
quada e definida, atraves da ciencia. Dado que a superioridade da sociedade perante ele 
nao e simplesmente fisica, mas tambem intelectual e moral, a independencia de opiniao 

81 A posi<;ao de Comte sobre este ass unto e dum ecletismo bastante ambiguo. 
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nao amea~a esta superioridade desde que aquela seja utilizada corretamente. A reflexao 
que faz com que o homem compreenda quanta o ser social e mais rico, mais complexo 
e mais duradouro do que o ser individual revela-lhe precisamente as razoes inteligfveis da 
subordina~ao que dele se exige e dos sentimentos de dedica~ao e de respeito que o habito 
gravou no seu cora~ao. 82 

Portanto, s6 uma critica particularmente superficial poderia acusar a nossa con
cep~ao da coa~ao social de ser uma segunda edi~ao das teorias de Hobbes e de Maquia
vel. Mas, se, contrariamente a estes fil6sofos, afirmamos que a vida social e natural, nao 
e porque tenhamos encontrado a sua origem na natureza do individuo; e por ela derivar 
diretamente do ser coletivo tido como uma natureza sui generis; e par resultar da elabo
ra~ao especial a que estao submetidas as consciencias particulares devido a sua associa
~ao, da qual emana uma nova forma de existencia. 83 Se estamos portanto de acordo com 
uns para afirmar que ela se apresenta ao individuo sob o aspecto da coa~ao, admitimos 
tambem, a semelhan~a dos outros, que ela e urn produto espontaneo da realidade; e 0 que 
liga logicamente estes dais elementos, aparentemente contradit6rios, e 0 fato de a reali
dade de que emana ultrapassar o individuo. Quer isto dizer que os termos coa~ao e 
espontaneidade nao tern na nossa terminologia o sentido dado por Hobbes ao primeiro e 
par Spencer ao segundo. 

Em resumo, relativamente a maior parte das tentativas que foram feitas para expli
car racionalmente os fatos sociais, pode-se objetar que todas faziam desaparecer qual
quer ideia de disciplina social ou s6 conseguiam conserva-la gra~as a falsos subterrugios. 
Pelo contrario, as regras que expusemos permitiriam construir uma sociologia que veria 
no espirito de disciplina a condi~ao essencial de qualquer vida em comunidade, embora 
fundamentando-o na razao e na verdade. 

82 Eis a razao pela qual nem toda coar,:ao e normaL 86 merece este nome a que corresponder a alguma 
superioridade social, isto e, intelectual ou moraL Mas a que urn individuo exerce sobre outro pelo fato de ser 
mais forte ou mais rico, em especial se esta riqueza nao exprime o seu valor social, e anormal e s6 poderii 
conservar-se pela violencia, 
83 A nossa teoria e mesmo mais oposta a de Hobbes do que a do direito naturaL Com efeito, para OS parti
diirios desta ultima doutrina, a vida coletiva s6 e natural na medida em que pode ser deduzida da natureza 
individuaL Ora, s6 as formas mais gerais da organizar,:ao social podem, com rigor, derivar desta origem, 
Quanto ao detalhe, estii demasiado Ionge da extrema generalidade das propriedades psiquicas para poder 
estar em conexao com elas, Parece portanto tao artificial aos discipulos desta escola como aos seus adversii
rios. Para nos, pelo contrario, tudo e natural, inclusivamente OS dispositivos mais particulares, porquanto 
tudo se fundamenta na natureza da sociedade, 



CAPITULO S EXTO 

REGRAS RELATIVAS AO ESTABELECIMENTO DAS PROVAS 

I - 0 metodo comparativo ou experimental indireto eo metodo da prova na sociologia. Inutilidade do meto 
do chamado hist6rico por Comte. Resposta as obje!foes de Mill relativamente a aplica!fiio do metodo compa 
rativo a sociologia. lmportincia do principio: A urn mesmo efeito corresponde sempre uma mesma causa. II 
- Por que, dos diversos procedimentos do metodo comparativo, e o metodo das varia~toes concomitantes o 
instrumento por excelencia da investiga!fiio sociol6gica; a sua superioridade: l."- na medida em que atingc 
a rela!fiio casual a partir de dentro; 2."- na medida em que permite a utiliza!fiio de documentos mais escolhi 
dose melhor criticados. Como a sociologia, por estar reduzida a urn unico procedimento, nao se acha, relati
vamente a outras ciencias, num estado de inferioridade, em virtude da riqueza de varia~toes de que o soci6logo 
disp(ie. Necessidade de s6 comparar series continuas e extensaes de varia~toes, e nao varia~;oes isoladas. Ill 
- Diferentes maneiras de compor estas series. Casos em que os termos podem ser extraidos de uma (mica 
sociedade. Casos em que e necessitrio extrai-los de sociedades diferentes mas da mesma especie. Casos em 
que e preciso comparar especies diferentes. Por que e este o caso mais geral. A sociologia comparada e a 
sociologia propriamente dita. Precau!;Oes a tomar para evitar certos erros no decurso destas compara~toes. 

I 

Dispomos unicamente de urn processo comprovativo de que urn fenomeno e a causa 
de outro, de acordo com o qual se comparam os casos em que estes se encontram simul
taneamente presentes ou ausentes e se procura saber se as varia.yoes por eles apresen
tadas nessas diferentes combina.yoes de circunstancias testemunham a dependencia de 
urn para com o outro. Quando os fatos podem ser produzidos artificialmente ao gosto do 
observador, 0 metodo e a experimenta.yao propriamente dita. Quando, pelo contrario, a 
sua produ.yao nao esta ao nosso alcance e s6 podemos confronta-los tais como se produ
ziram espontaneamente, 0 metodo utilizado e 0 da experimenta.yao indireta ou metodo 
comparativo. 

Vimos que a explica.yao sociol6gica consiste exclusivamente no estabelecimento de 
rela.yoes de causalidade, quer se trate de confrontar urn fenomeno com a sua causa, ou 
uma causa com os seus efeitos uteis. Como os fenomenos sociais escapam evidentemente 
a a.yao do operador, o metodo comparativo eo unico que convem a sociologia. :E verdade 
que Comte nao o considerou suficiente; achou necessario completa-lo com aquilo a que 
chamou metodo hist6rico - fato motivado pela sua concep.yao particular das leis socio
l6gicas. Para ele, tais leis nao devem exprimir principalmente rela.yoes definidas de 
causalidade, mas sim o sentido da evolu.yao humana em geral, nao podendo portanto ser 
descobertas atraves de compara.yoes: para se poderem comparar as diferentes formas que 
reveste urn fenomeno social em povos diferentes, seria necessario destaca-lo das series 
temporais a que pertence. Ora, come.yando por fragmentar deste modo o desenvolvi
mento humano, torna-se impossivel conhecer-lhe a sequencia. Nao e por meio de anali
ses, mas sim de amplas sinteses que isto se consegue. Toma-se necessario aproximar os 
estados sucessivos da humanidade e, de certo modo, reuni-los numa mesma intui.yao, 
para observar "o crescimento continuo de cada disposi.yao ffsica, intelectual, moral e 
politica". 8 4 

8 4 Cours de Philosophie Positive, IV, pag. 328. 
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Tal e a razao de ser deste metodo a que Comte chama hist6rico e que, por conse
guinte, perde todo o significado a partir do momento em que se rejeita a sua concep<;:ao 
fundamental da sociologia. 

E certo que Mill declara a experimenta<;:ao, mesmo indireta, inaplidlvel a sociolo
gia. Mas, para desautorizar em grande parte a sua argumenta<;:ao, basta lembrar que ele 
tambem a aplicava aos fenomenos biol6gicos, e ate mesmo aos fatos fisico-quimicos 
mais complexos; 8 5 ora, hoje em dia, ja nao e necessario demonstrar que a quimica e a 
biologia sao ciencias experimentais. Nao existe portanto motivo para considerar as suas 
criticas mais vaJidas no que se refere a sociologia: os fenomenos sociais s6 se distinguem 
dos anteriores por uma maior complexidade. Esta diferen<;:a pode perfeitamente significar 
que a utiliza<;:ao do raciocinio experimental em sociologia oferece ainda mais dificul
dades do que nas outras ciencias, mas nao que seja radicalmente impossivel. 

Esta teoria de Mill assenta sem duvida num postulado ligado aos principios funda
mentais de sua 16gica, o que nao impede que esteja em contradi<;:ao com todos os resulta
dos da ciencia. Ele admite, com efeito, que urn mesmo conseqiiente nem sempre resulta 
de urn mesmo antecedente; podendo derivar ora de uma causa, ora de outra. Esta concep
;;ao da rela<;:ao causal, tirando-lhe toda a determina<;:ao, toma-a praticamente inacessivel 
~~ analise cientifica, pois introduz uma tal complica<;:ao no con junto das causas e dos efei
tos que o espfrito acaba por se perder. Se urn efeito pode derivar de causas diferentes, 
para sabermos o que o determina num conjunto de circunstancias determinadas seria 
necessario que a experiencia se fizesse em condi<;:oes de isolamento praticamente irreali
;aveis, em especial na sociologia, 

Mas este pretenso axioma da pluralidade das causas e uma nega<;:ao do principio da 
causalidade. E claro que, se admitirmos como Mill que a causa e o efeito sao absoluta
mente heterogeneos, que nao existe entre eles nenhuma rela<;:aO logica, nao ha qualqueT 
contradi<;:ao em admitir que urn efeito possa acompanhar ora uma causa, ora outra. Se a 
rela<;:ao que liga C a A e puramente cronol6gica, nao e exclusiva de uma outra rela<;:ao 
da mesma especie que ligaria CaB, por exemplo. Masse, pelo contrario, a rela<;:ao cau
sal tern qualquer coisa de inteligivel, nao poderia ser indeterminada ate esse ponto. Se 
consiste numa rela<;:ao que resulta da natureza das coisas, urn mesmo efeito s6 podera 
manter essa rela<;:ao com uma unica causa, pois s6 podera exprimir uma unica natureza. 
S6 os fil6sofos puseram em duvida a inteligibilidade da rela<;:ao causal; para o sabio, ela 
nao p(je qualquer problema'e e suposta pelo metodo da ciencia. Como explicar de outra 
forma o papel tao importante da dedu<;:ao no raciocinio experimental eo principio funda
mental da proporcionalidade entre a causae o efeito? Nos casos que se citam e em que 
se pretende observar uma pluralidade de causas, para que fossem demonstrativos, seria 
necessario ter estabelecido previamente que esta pluralidade nao e aparente ou que a uni
dade exterior do efeito nao encobre uma real pluralidade. Quantas vezes aconteceu a 
ciencia ter de procurar uma unica causa em situa<;:oes cuja diversidade, a primeira vista, 
parecia irredutivel! 0 proprio Stuart Mill da urn exemplo ao lembrar que, segundo as 
teorias modernas, a produ<;:ao do calor por fric<;:ao, a percussao, a a<;:ao quimica, etc .. 
derivam de uma unica e mesma causa. Inversamente, quando se trata do efeito, o sabio 
diferencia muitas vezes o que o homem vulgar confunde. Para o senso comum, o termo 
febre designa uma mesma e tinica entidade m6rbida; para a ciencia, existem diversas fe
bres especificamente diferentes e a pluralidade das causas esta em rela<;:ao com ados efei
tos; e se, entre todas essas condi<;:oes nosol6gicas, ha no entanto algo comum e porque as 
pr6prias cau~as apresentam algumas caracteristicas comuns. 

• 5 Systeme de Logique, II, pag. 4 78. 
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E. tanto mais importante esconjurar este principia da sociologia quanto e verdade 
que existem ainda muitos soci6logos que sofrem a sua influencia, apesar de nao levanta
rem qualquer objec;:ao a utilizac;:ao do metodo comparativo. E. corrente afirmar que 0 

crime pode ser produzido pelas mais diferentes causas; o mesmo se passa como suicidio, 
a punic;:ao, etc. Utilizando desta forma o raciocinio experimental, mesmo que se re6na 
urn n6mero consider{lVel de fatos, nunca conseguiremos obter leis precisas, relac;:Qes 
determinadas de causalidade. S6 vagamente se podeni defmir urn conseqiiente mal defi
nido de urn grupo confuso de antecedentes. Se quisermos portanto utilizar de uma forrna 
cientifica 0 metodo comparativo, isto e, respeitando 0 principia de causalidade tal como 
ele se deduz da propria ciencia, deveremos tomar como base para as comparac;:oes que se 
estabelecem a seguinte proposic;:ao: A um mesmo efeito corresponde sempre uma mesma 
causa. Assim, voltando aos exemplos que mais acima citamos, se o suicidio depende de 
mais de uma causa e porque, na realidade, existem varias especies de suicidios. 0 mesmo 
se passa com o crime. Quanto a punic;:ao, pelo contrario, se se julga que ela tern causas 
diferentes, e porque se descurou o elemento comum que se encontra em todos estes ante
cedentes e que esta na base desse efeito produzido. 8 6 

II 

Todavia, se OS diferentes processos do metodo comparativo podem ser aplicados a 
sociologia, isso nao significa que mantenham urn mesmo poder demonstrativo. 

0 chamado metodo dos residuos, embora constitua uma forma do raciocinio experi
mental, nao tern, por assim dizer, qualquer utilidade no estudo dos fenomenos sociais. 
Alem de servir apenas as ciencias bastante evoluidas, dado que sup6e ja conhecida uma 
grande quantidade de leis, OS fenomenos sociais sao demasiado complexos para que se 
possa, num determinado caso, eliminar exatamente o efeito produzido por todas as cau
sas que nao nos interessam. 

Pela mesma razao, e tambem dificil utilizar o metodo da concordacia e o da diferen
c;:a. Com efeito, ambos sup6em que os casos comparados concordam ou diferem num 
6nico ponto. Nunca houve uma ciencia capaz de estabelecer experiencias em que o car!l
ter rigorosamente 6nico de uma concordancia ou de uma diferenc;:a fosse estabelecido de 
maneira irrefutavel; nunca se pode estar certo de nao ter deixado escapar algum antece
dente cujo comportamento se assemelhe ao do 6nico antecedente conhecido. No entanto. 
embora a eliminac;:ao de qualquer elemento acidental seja urn limite ideal que nao pode 
ser realmente atingido, as ciencias fisico-quimicas e as biol6gicas aproximam-se o bas
tante para, num grande n6mero de casos, a demonstrac;:ao poder ser considerada sufi
ciente. Mas ja o mesmo nao acontece em sociologia em virtude da demasiada complexi
dade dos fenomenos, a qual se acrescenta ainda a impossibilidade de proceder a qualquer 
experiencia artificial. Como nao se pode fazer urn inventario, ainda que incompleto, de 
todos os fatos que coexistem no seio de uma mesma sociedade ou que se sucederam no 
decorrer da sua hist6ria, nunca se pode ter a certeza de que dois povos concordam ou 
diferem sob todos os aspectos, salvo naquele que nos interessa. Por conseqiiencia, urn tal 
metodo de demonstrac;:ao s6 pode dar origem a conjeturas praticamente desprovidas de 
qualquer carater cientifico. 

1\ad~ disto acontece como metodo das variac;:Qes concomitantes. Com efeito, para 
que este seja demonstrativo, nao e necessaria que todas as variac;:oes diferentes daquelas 

8 6 Division du Travail Social, pag. 87. 
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que se comparam tenham sido rigorosamente eliminadas. 0 simples paralelismo dos 
valores por que passam dois fenomenos, desde que tenha sido efetuado num numero de 
casas suficientemente variados, e a prova de que existe uma rela~ao entre eles. Isso deve
se ao fato de tal metoda nao atingir a rela~ao causal pelo exterior COmO OS metodos 
precedentes, mas pelo interior. Nao nos mostra apenas dois fatos que se acompanham ou 
se excluem exteriormente, 8 7 sem nos referir qualquer vinculo interno; pelo contnirio, 
mostra-nos como os dois fatos se relacionam entre si de uma maneira continua. Por si s6, 
esta rela~ao basta para demonstrar que eles nao sao estranhos urn ao outro. A maneira 
como urn fenomeno se desenvolve exprime a sua natureza; para que os dois desenvolvi
mentos correspondam, e necessaria que haja tambem uma correspondencia nas nature
zas que manifestam. A concomitancia e portanto, por si s6, uma lei, qualquer que seja o 
estado dos fenomenos que nao entraram na compara~ao. Assim, para invalida-la nao 
basta mostrar que e contestada por algumas aplica~oes particulares do metodo da 
concordancia ou da diferen~a; isso seria atribuir a este genero de provas uma autoridade 
que nao podem ter em sociologia. Quando dois fenomenos variam regularmente e em 
mutua rela~ao e necessaria manter esta rela~ao ainda que, em certos casas, urn dos feno
menos se apresente sozinho; pode acontecer que a causa aparentemente desaparecida 
nao produza o seu efeito devido a alguma causa contraria, ou esteja presente de urn 
modo diferente do ja conhecido. Nao se deve abandonar imediatamente as conclusoes de 
uma demonstra~ao feita corretamente. 

As leis estabelecidas por este processo nem sempre se apresentam sob a forma de 
rela~oes de causalidade. A concomitancia pode nao ser devida ao fato de urn dos feno
menos ser a causa do outro, mas ao fato de serem ambos efeitos de uma mesma causa. 
ou de existir entre eles urn terceiro fenomeno, intercalado mas despercebido, efeito do 
primeiro e causa do segundo. Os resultados a que este metoda conduz devem portanto 
ser interpretados. Mas qual eo metoda experimental que permite obter mecanicamente 
uma rela9ao de causalidade sem que os fatos que estabelece tenham necessidade de ser 
elaborados pelo espirito? 0 que importa e que esta elabor~ao seja conduzida metodica
mente. Primeiramente, tentar-se-a deduzir a forma como urn dos dois termos p6de produ
zir o outro; esfor~ar-nos-emos em seguida por verificar o resultado desta dedu~ao com a 
ajuda de experiencias, isto e, de novas compara~oes. Se a dedu~ao e possivel e se a verifi
ca~ao tern exito, poder-se-a considerar a prova como feita. Se, pelo contrario, nao se des
cobre nenhuma rela~ao direta entre estes fatos e, em especial, se a hip6tese de uma tal 
rela9ao contradiz leis ja demonstradas, iremos procurar urn terceiro fenomeno de que 
dependem igualmente os dois outros ou que tenha podido servir de interm11diario entre 
eles. Por exemplo, pode-se afirmar com toda a certeza que a tendencia para o suicidio 
varia como a tendencia para a instru~ao. Mas e impassive! afirmar que a instru~ao con
duza ao suicidio; uma tal explica9ao contradiz as leis da psicologia. A instru9ao, sobre
tudo quando se reduz aos conhecimentos elementares, s6 atinge as regioes mais superfi
ciais da consciencia; e o instinto de conserva~ao e uma das nossas tendencias 
fundamentais. Nao poderia portanto ser influenciado sensivelmente por urn fenomeno 
tao longinquo e de tao pequena repercussao. E 16gico pensar, portanto, que estes dois 
fenomenos sejam conseqiiencia de urn mesmo estado. Esta causa com urn e o enfraqueci · 
mento do tradicionalismo religioso, que toma simultaneamente mais forte a necessidade 
de saber e a tendencia para o suicidio. 

Mas ha uma outra razao que faz do metodo das varia~oes concomitantes o instru · 
mento por excelencia das investiga~oes sociol6gicas. Com efeito, mesmo quando as 

8 7 No caso do metodo da diferen<;a, a ausencia da causa exclui a presen<;a do efeito. 
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circunstancias lhes SaO 0 mais possivel favoraveis, OS OUtfOS metodos SO podem ser utili
zadOS utilmente se a quantidade dos fatos comparados for consideravel. Se nao se conse~ 
gue encontrar duas sociedades que s6 difiram ou que s6 se assemelhem num ponto. 
pode-se, pelo menos, constatar que, de uma forma muito geral, dois fatos se acompa · 
nham necessariamente urn ao outro ou se excluem urn ao outro. Mas, para que esta cons 
tata9a0 tenha urn valor cientifico, e necessaria que tenha sido feita urn grande numero de 
vezes; seria quase necessaria ter a certeza de que todos os fatos foram examinados. Ora. 
nao SO nao e possivel urn inventario tao completo, como ainda OS fatos que assim acumu · 
!amos nunca podem ser estabelecidos com uma precisao suficiente, precisamente por 
serem demasiado numerosos. Nao s6 nos arriscamos a omitir alguns essenciais e que 
contradizem os que sao conhecidos, como ainda nao podemos estar certos de conhecer 
bern estes ultimos. Na realidade, o que desacreditou muitas vezes os raciocinios dos 
soci6logos foi que, dado que utilizaram de preferencia 0 metodo da concordancia ou 0 da 
diferen9a e em especial o primeiro, preocuparam-se mais com a acumula9ao dos docu · 
mentos do que com a critica e a escolha destes. E por isso que lhes acontece porem 
freqiientemente no mesmo plano as observa9oes confusas e feitas as pressas dos viajantes 
e os textos exatos da hist6ria. Ao vermos estes exemplos nao podemos deixar de pensar 
que urn s6 fato poderia chegar para os invalidar e que os pr6prios fatos de que esses 
exemplos tratam nem sempre merecem confian9a. 

0 metodo das varia9oes concomitantes nao nos obriga a essas enumera9oes incom
pletas nem a essas observa9oes superficiais. Para que de resultados bastam alguns fatos. 
A partir do momento em que se provou que, num determinado numero de casos, dois 
fen6menos variam da mesma forma, podemos ter a certeza de estarmos perante uma lei. 
Nao necessitando serem numerosos, os documentos podem ser escolhidos e, alem disso, 
estudados de perto pelo soci6logo que os utiliza. Por conseguinte, ele podera e devera 
considerar como materia principal das suas indu9i5es as sociedades cujas cren9as, tradi-
9oes, costumes e direito se materializaram em monumentos escritos e autenticos. Sem 
duvida que ele nao desprezara as informa9oes da etnografia (nao existem fatos que pos
sam ser desprezados pelo sabio), mas p6-las-a no seu devido Iugar. Em vez de fazer delas 
o centro de gravidade das suas investiga9oes, s6 as utilizara em geral como complemento 
daquelas que ele deve a hist6ria ou, pelo menos, esfor9ar-se-a por confirma-las por inter
medic destas informa9oes. Nao s6 limitara assim, com mais discernimento, a amplitude 
das suas compara9oes, como tambem as conduzira com urn maior sentido critico; por
quanto, pelo fato de se interessar por uma categoria restrita de fatos, podera controla-los 
com mais cuidado. Nao devera refazer a obra dos historiadores; mas tambem nao podera 
receber passivamente e de qualquer parte as informa9oes de que se serve. 

Nao se julgue, porque a sociologia s6 se pode servir de urn unico processo experi
mental, que ela esteja numa situa9ao de sensivel inferioridade em rela9ao as outras cien
cias. Com efeito, este inconveniente e compensado pela riqueza das varia9oes que se ofe
recem espontaneamente as compara9oes do soci6logo e das quais nao se encontra 
nenhum exemplo nos outros reinos da natureza. As modifica9oes que se dao num orga
nismo no decurso de uma existencia individual sao pouco numerosas e muito limitadas; 
as que se podem provocar artificialmente sem destruir a vida estao tambem compreen
didas entre estreitos limites. E verdade que se produziram modifica9oes importantes 
durante a evolu9ao zool6gica, mas s6 ha delas vestigios raros e obscuros e e ainda mais 
dificil encontrar as condi9oes que as determinaram. Pelo contrario, a vida social e uma 
sucessao ininterrupta de transforma9oes, paralelas a outras transforma9oes nas condi-
90es da existencia coletiva; e nao temos apenas a nossa disposi9ao as que se referem a 
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uma epoca recente, pois urn grande numero daquelas por que passaram OS povos desapa
recidos chegou ate n6s. Apesar de suas lacunas, a hist6ria da humanidade e muito mais 
clara e completa que a das especies animais. AU:m disso, existe uma grande quantidade 
de fenomenos sociais que se produzem em toda a extensao da sociedade, mas que se 
revestem de formas diversas segundo as regioes, as profissoes, as confissoes, etc. E o 
caso, por exemplo, do crime, da natalidade, da nupcialidade, da poupanr;:a, etc. Da diver
sidade destes meios particulares resultam, para cada uma destas categorias de fatos, 
novas series de variar;:oes, independentemente das que a evolur;:ao hist6rica produz. Se 
portanto 0 soci6logo nao pode utilizar todos OS processos de investigar;:ao experimental 
com uma igual eficacia, 0 unico metodo de que tern de se servir, quase exclusivamente, 
pode, em seu poder, tornar-se muito fecundo. 

Mas este metodo s6 produzira os resultados esperados se for utilizado com rigor. 
Nao provamos nada quando, como muitas vezes acontece, nos contentamos em mostrar 
atraves de exemplos mais ou menos numerosos que, em alguns casos dispersos, os fatos 
variaram de acordo com a hip6tese. Nao se consegue tirar nenhuma conclusiio geral a 
partir destas concordancias esporacticas e fragmentarias. Ilustrar uma ideia nao e 
demonstra-la. 0 que e preciso e nao comparar variar;:oes isoladas mas series de varia
r;:oes, constituidas regularmente, cujos termos se liguem entre si atraves de uma gradar;:ao 
tao continua quanto possivel e que, alem disso, tenham uma amplitudc,'"uliciente; as 
variar;:oes de urn fenomeno s6 permitem induzir a lei se elas exprimirem claramente a 
maneira como ele se desenvolve em determinadas circunstfmcias. Ora, para tal, e neces
saria que exista entre elas a mesma sequencia que existe entre os diferentes momentos de 
uma mesma evolur;:ao natural e que, alem disso, esta evolur;:ao que representam seja 
suficientemente demorada para que 0 sentido nao seja duvidoso. 

III 

A maneira como se devem formar estas series difere conforme os casos. Podem 
compreender fatos reproduzidos de uma unica sociedade - ou de varias sociedades da 
mesma especie- ou de varias especies sociais distintas. 

0 primeiro processo pode bastar, na pior das hip6teses, quando se trata de fatos de 
uma grande generalidade e em relar;:ao aos quais possuimos informar;:oes estatisticas bas
tante amplas e variadas. Por exemplo, comparando a curva que exprime o movimento do 
suicidio durante urn periodo suficientemente Iongo, com as variar;:oes que o mesmo feno
meno apresenta conforme as provincias, as classes, os habitats rurais ou urbanos, os 
sexos, as idades, o estado civil, etc., podemos chegar, mesmo sem estender as investiga
r;:oes para alem de urn s6 pais, a estabelecer verdadeiras leis, embora seja sempre prefe
rivel confirmar estes resultados com outras observar;:oes feitas sobre povos da mesma 
especie. Mas s6 nos podemos contentar com cqmparar;:oes tao limitadas quando estuda
mos algumas destas correntes sociais que se encontram espalhadas em toda a sociedade, 
embora variando de urn ponto para outro. Quando se trata, pelo contrario, de uma insti
tuir;:iio, de uma regra juridica ou moral, de urn costume organizado, que e o mesmo e que 
funciona da mesma maneira em toda a extensao do pais e que s6 muda com o tempo, nao 
nos podemos limitar ao estudo de urn unico povo; porquanto, nesse caso, s6 teriamos 
como materia de prova urn (mico par de curvas paralelas, ou seja, aquelas que exprimem 
o movimento hist6rico do fenomeno considerado e da causa conjeturada, mas nesta 
unica e exclusiva sociedade. Sem duvida que, se for constante, este simples paralelismo 
constitui ja urn fato consideravel, mas nao poderia, por si s6, constituir uma 
demonstrar;:ao. 



156 DURKHEIM 

Se tomarmos em considera~ao varios povos da mesma especie, possuimos ja urn 
campo de observa~ao mais extenso. Em primeiro lugar, podemos confrontar a hist6ria de 
urn povo com a dos outros e ver em cada urn deles, considerado individualmente, se o 
mesmo fenomeno evolui no tempo em fun~ao das mesmas condi~oes. Podemos em segui
da estabelecer compara~oes entre estes diferentes desenvolvimentos. 

Determinar-se-a, por exemplo, a forma que reveste nas diferentes sociedades o fato 
estudado, no momento em que atinge o apogeu. Dado que estas sociedades, embora 
pertencendo ao mesmo tipo, constituem individualidades distintas, esta forma nao e a 
mesma em toda a parte; e mais ou menos acentuada conforme os casos. Obteremos 
assim uma nova serie de varia~es que cpmpararemos com as que apresenta, no mesmo 
momenta e em cada urn destes paises, a condi~ao presumida. Assim, depois de se ter 
seguido a evolu~ao da familia patriarcal atraves da hist6ria de Roma, de Atenas, de 
Esparta, classificar-se-ao estas mesmas cidades segundo o grau mais elevado de desen
volvimento que este tipo familiar atinge em cada uma delas, vendo depois, se, em rela~ao 
ao estado do meio social do qual parece depender segundo a primeira experiencia, elas se 
classificam ainda da mesma maneira. 

Mas este metoda nao se basta a si mesmo. Com efeito, s6 se aplica aos fenomenos 
que surgiram durante a vida dos povos comparados. Ora, uma sociedade nao cria total
mente a sua organiza~ao; recebe-a, em parte, ja feita daquelas que a precederam. 0 que 
lhe e deste modo transmitido, no decorrer da sua hist6ria, nao e 0 produto de nenhum 
desenvolvimento e, por conseguinte, nao pode ser explicado se nao sairmos dos limites 
da especie de que faz parte. S6 as adi~es que se juntam por acrescimo a este fundo pri
mitivo e o transformam deverao ser tratadas desta maneira. Mas, quanta mais nos eleva
mas na escala social, menos importancia tern as caracteristicas adquiridas por cada povo 
ao lado das caracteristicas transmitidas. E esta, alias, a condi~ao de todo o progresso. 
Assim, os novos elementos que introduzimos no direito domestico, no direito de proprie
dade, na moral, desde o come~o da nossa hist6ria, sao relativamente pouco numerosos e 
pouco importantes comparados com aqueles que o passado nos legou. As novidades que 
deste modo se produzem nao poderiam portanto ser compreendidas se nao se estudaram 
primeiramente estes fenomenos mais fundamentais que constituem as suas raizes e s6 
podem ser estudados atraves de compara~oes muito mais extensas. Para poder explicar 
o estado atual da familia, do casamento, da propriedade, etc., seria necessaria conhecer 
quais sao as suas origens, quais sao os elementos simples de que se comp5em estas insti
tui~oes; sobre estes assuntos a hist6ria comparada das grandes sociedades europeias nao 
nos pode dar grandes explica~oes. E necessaria subirmos mais alto. 

Por conseguinte, para explicar uma institui~ao social que pertence a uma especie 
determinada, comparar-se-ao as formas diferentes que apresenta nos povos desta especie 
e ainda em todas as especies anteriores. Suponhamos, por exemplo, que se trata da orga
niza~ao domestica. Constituir-se-a primeiro o tipo mais rudimentar que tenha existido, 
para acompanharmos em seguida, passo a passo, a maneira como progressivamente se 
complicou. Este metodo, a que se poderia chamar genetico, daria imediatamente a ana
lise e a sintese do fenomeno, pois mostrar-nos-ia os elementos que o comp5em dissocia
dos, pelo simples fato de nos surgirem cronologicamente e, gra~as a este vasto campo de 
compara~ao, estaria em boa situa~ao para determinar as condi~oes de que depende a for
ma~ao e a associa~ao dos fenomenos. S6 se pode explicar um jato social de uma certa 
complexidade se acompanharmos o seu desenvolvimento integral atraves de todas as 
especies sociais. A sociologia comparada nao e urn ramo particular da sociologia; e a 
propria sociologia, na medida em que deixa de ser puramente descritiva e ambiciona 
explicar os fatos. 
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Durante estas extensas compara~oes, comete-se freqiientemente urn erro que falsi
fica os resultados. Por vezes, para se interpretar o sentido em que se desenvolvem os 
acontecimentos sociais, acontece que se comparou simplesmente aquilo que se passa no 
declinio de cada especie com aquilo que se produz no inicio da especie seguinte. Proce
dendo deste modo, julgou-se poder afirmar, por exemplo, que o enfraquecimento das 
cren~as religiosas e de qualquer tradicionalismo nunca podia ser seniio urn fenomeno 
passageiro da vida dos povos dado que surge unicamente durante 0 ultimo periodo de 
sua existencia para desaparecer a partir do momento em que uma nova evolu~iio recome
~a. Mas, com urn tal metodo, arriscamo-nos a considerar como desenvolvimento regular 
e necessario do progresso aquilo que e, efetivamente, o efeito de outra causa. Com efeito, 
a situa~iio em que se encontra uma sociedade jovem niio e o simples prolongamento da 
situa~iio a que tinham chegado no fmal da sua carreira as sociedades que ela substitui; 
OS produtos das experiencias realizadas pelos pOVOS anteriores nao sao todos imediata
mente assimilaveis e utilizaveis. E do mesmo modo que a crian~a recebe dos pais certas 
faculdades e predisposi~es que so tardiamente entram em jogo na sua vida. E portanto 
possivel, para voltarmos ao mesmo exemplo, que este regresso do tradicionalismo que se 
observa no inicio de cada historia seja devido niio a transitoriedade do retrocesso de tal 
fenomeno mas as condi~oes particulares em que se encontra qualquer sociedade que se 
inicia. A compara~iio so podera ser demonstrativa se eliminarmos este fator da idade que 
a perturba; para chegarmos a tal, bastara considerar as sociedades comparadas no 
mesmo perfodo de desenvolvimento. Assim, para sabermos em que sentido evolui urn 
fenomeno social, compararemos o que ele e durante a juventude de cada especie com 
aquilo em que se torna durante a juventude da especie seguinte, e, conforme ele apresen
tar, de uma destas etapas ate a outra, maior, menor ou igual intensidade, afirmar-se-a 
entiio que progride, que recua ou que se mantem. 



CONCLUSAO 

Caracteristicas gerais deste metodo: 1.0
- A sua independencia face a toda a filosofia (independencia que 

e uti! a propria filosofia) e face as doutrinas praticas. Rela'<oes entre a sociologia e essas doutrinas. Como 
permite dominar os partidos. 2.0 

- A sua objetividade. Os fatos sociais considerados como coisas. Como 
este principia determina todo o metodo. 3.0

- 0 seu carater sociol6gico: os fatos sociais explicados conser
vando a sua especificidade; a sociologia como ciencia autonoma. A conquista desta autonomia e o progresso 
mais importante que resta a sociologia empreender. Maior autoridade da sociologia assim praticada. 

Em resumo, as caracteristicas deste metodo sao as seguintes: em primeiro Iugar, e 
independente de qualquer filosofia. Por ter nascido das grandes doutrinas filos6ficas, a 
sociologia conservou o habito de se apoiar num sistema qualquer, ao qual passava por
tanto a ficar solidaria. Foi por este motivo que se chamou sucessivamente positivista, 
evolucionista e espiritualista, quando se devia ter contentado em ser apenas sociologia. 
N6s hesitariamos ate em qualifica-la de naturalista, a menos que se queira somente indi
car por essa palavra que a sociologia considera os fatos sociais como explicaveis natural
mente e, nesse caso, o epiteto e perfeitamente inutil, uma vez que significa simplesmente 
que o soci6logo faz uma obra de ciencia, nao sendo por isso urn mistico. Mas repudia
mos o termo se se !he der urn sentido doutrinal sobre a essencia das coisas sociais; se, por 
exemplo, se pretender dizer que elas sao redutiveis as outras foryaS c6smicas. A sociolo
gia nao tern que optar entre as grandes hip6teses que dividem OS metafisicos. Nao !he 
cabe mais o direito de afirmar a liberdade do que de afirmar o determinismo. Tudo quan
to pretende que !he concedam e que o principio de causalidade se aplique aos fenomenos 
sociais. Este principio e ainda considerado pela sociologia nao como uma necessidade 
racional, mas unicamente como urn postulado empirico, produto de uma induyao legiti
ma. Uma vez que a lei da causalidade se verificou nos outros reinos da natureza e que, 
progressivamente, estendeu o seu imperio do mundo fisico-quimico ao mundo biol6gico, 
e deste ao mundo psicol6gico, estamos no direito de admitir que e igualmente valida para 
o mundo social; e, hoje em dia, e possivel acrescentar que as investigayoes empreendidas 
com base neste postulado tendem a confirma-lo. Mas a questao de saber se a natureza da 
ligayao casual exclui toda a contingencia nao fica por isso encerrada. 

De resto, a propria filosofia tern todo o interesse na emancipayao da sociologia, 
visto que, enquanto o soci6logo nao despojar suficientemente o fil6sofo, este apenas con
sidera as coisas sociais pelo seu !ado mais geral, ou seja, o !ado em que mais se asseme
lham as outras coisas do universo. Ora, se a sociologia assim concebida pode servir para 
ilustrar com fatos curiosos uma filosofia, nao pode enriquece-la com novas perspectivas, 
pois nada assinala de novo no objeto que estuda. Mas, na realidade, se os fatos funda-
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mentais dos outros reinos se encontram no reino social, e sob formas especiais que me
lhor !he dao a conhecer a natureza, visto serem a sua expressao mais elevada. S6 que, 
para os aperceber sob este aspecto torna-se necessaria sair das generalidades e entrar na 
particularidade dos fatos. Oeste modo, e a medida que se for especializando, a sociologia 
fornecera materiais mais originais a reflexao tilos6tica. 0 que ticou dito permite ja entre
ver como no~oes essenciais tais como a de especie, 6rgao, fun~ao, saude e doen~a, causa 
e tim af se apresentam sob novas luzes. Alias, nao sera a sociologia que cabera a tarefa 
de dar o devido relevo a uma ideia que pode muito bern constituir a base nao somente de 
uma psicologia mas de toda uma filosotia: a ideia de associa~ao? 

Relativamente as doutrinas pniticas, o nosso metodo permite e requer a mesma 
independencia. A sociologia assim entendida nao e nem individualista, nem comunista, 
nem socialista, no sentido em que vulgarmente se empregam estas palavras. Por princf
pio, a sociologia ignora tais teorias, as quais nao poderia reconhecer valor cientitico por 
tenderem diretamente nao a exprimir os fatos, mas a reforma-los. E, se se interessa por 
elas, e na medida em que af descortina fatos sociais que podem ajuda-la a compreender 
a realidade social, ao patentearem as necessidades que atormemam a sociedade. Isto nao 
quer dizer, todavia, que ela deva desinteressar-se das questoes praticas. Vimos, pelo 
contrario, que a nossa preocupa~ao constante era a de orienta-la de modo que desse 
resultados praticos. A sociologia depara-se necessariamente com estes problemas no 
termo das investiga~oes. Mas, justamente porque eles apenas se !he apresentam nesse' 
momento e surgem dos fatos e nao das paixoes, podemos prever que se apresentem ao 
soci6logo em termos muito diferentes daqueles em que se p6em a multidao, e que as solu
~oes, alias parciais, que ele lhes pode dar nao poderao coincidir exatamente com nenhu
ma das que os partidos adotam. Mas, sob este ponto de vista, o papel da sociologia deve 
justamente COnsistir em libertar-nos de todos OS partidos, nao opondo uma doutrina as 
doutrinas mas fazendo com que os espiritos partilhem, face a estas questoes, uma atitudc 
especial que s6 a ciencia pode dar pelo contato direto com as coisas. S6 ela, com efeito. 
pode ensinar a tratar com respeito, mas sem fetichismo, as institui~oes hist6ricas, sejam 
elas quais forem, fazendo-nos sentir o que elas possuem ao mesmo tempo de necessaria 
e de provis6rio, a sua capacidade de resistencia e sua intinita variabilidade. 

Em segundo lugar, 0 nosso metodo e objetivo. E totalmente dominado pela ideia de 
que os fatos sociais ·sao coisas e devem ser tratados como tais. Este princf pio encontra
se, sem duvida, sob uma forma urn pouco diferente na base das doutrinas de Comte e de 
Spencer. Mas estes pensadores preocuparam-se mais com a sua formula~ao te6rica do 
que com como p6-lo em pratica. Para que nao continuasse letra morta, nao bastava 
promulga-lo: era preciso fazer dele a base de toda uma disciplina que dominasse 0 sabio 
no proprio momenta em que abordasse o objeto da sua investiga~ao, e que o acompa
nhasse, passo a passo, em todas as suas iniciativas. Foi a institui~ao dessa disciplina que 
nos dedicamos. Mostramos como o soci6logo devia afastar as no~oes antecipadas que 
tinha dos fatos para se debru~ar sobre os pr6prios fatos; como devia aborda-los pelos 
seus caracteres mais objetivos; como devia extrair deles o processo de os classiticar 
como saos ou m6rbidos; como, por tim, deveria inspirar-se no mesmo princfpio tanto 
para antecipar explica~oes como para prova-las. Na realidade, quando temos o senti
menta de que nos encontramos na presen~a de coisas, nao sonhamos sequer explica-las 
por c{llculos utilitarios ou por raciocfnios de qualquer especie. Compreende-se dema
siado bern o afastamento que ha entre tais causas e tais efeitos. Uma coisa e uma for~a 
que s6 pode ser engendrada por outra for~a. Procuram-se, portanto, para explicar os 
fatos sociais, energias capazes de os produzir. Nao somente as explica~oes sao diferentes 
como sao diversamente explicadas, ou melhor, s6 nesse momenta se experimenta a neces-
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sidade de as demonstrar. Se os fenomenos sociologicos niio sao mais do que sistemas de 
ideias objetivadas, explicit-los e repensa-los na sua ordem logica que, em si mesma, cons
titui a sua propria prova; quando muito, poder-se-a confirma-la com alguns exemplos. 
Pelo contrario, s6 as experiencias metodicas podem arrancar as coisas o seu segredo. 

Mas, se considerarmos os fatos sociais como coisas, consideramo-los como coisas 
sociais. A terceira caracteristica do nosso metodo e ser exclusivamente sociologico. Jul
gou-se muitas vezes que estes fenomenos, dada a sua extrema complexidade, ou eram 
refratarios a ciencia, ou s6 podiam penetrar nela reduzidos as suas condi~oes elementa
;res, psiquicas ou organicas, isto e, despojados da sua propria natureza. N6s, pelo contra
rio, tentamos estabelecer que era possivel trata-los cientificamente, nada lhes tirando dos 
seus caracteres especificos. Recusamo-nos mesmo a reduzi1 a imaterialidade sui generis 
que OS caracteriza a dos fenomenos psiquiCOS que, no entanto, e ja complexa; COm muitO 
maior raziio nos impedimos de a incorporar, na sequencia da escola italiana, nas proprie
dades gerais da materia organizada. 88 Mostramos que urn fato social s6 pode ser expli
cado por urn outro fato social e, simultaneamente, como este tipo de explica~iio e possi
vel assinalando no meio social interno o motor principal da evolu~ao coletiva. A 
sociologia niio e, portanto, o anexo de qualquer outra ciencia, sendo em si mesma uma 
ciencia distinta e autOnoma: a no~iio da especificidade da realidade social e de tal modo 
necessaria ao soci6logo que s6 uma cultura especialmente sociol6gica pode prepara-lo 
para a compreensao dos fatos sociais. 

Pensamos que este progresso e o mais importante dos que resta a sociologia 
empreender. Quando uma ciencia esta a nascer, e-se sem duvida obrigado, para a cons
truir, a tomar como referencia os unicos modelos existentes, quer dizer, as ciencias ja for
madas. Hit nelas urn tesouro de experiencias ja feitas que seria insensato nao aproveitar. 
No entanto, uma ciencia s6 pode olhar-se como definitivamente constituida quando con
seguiu adquirir uma personalidade independente, porquanto niio teria razao de existir se 
nao tivesse por materia urn tipo de fatos que as outras ciencias nao estudam. Ora, e 
impossivel que as mesmas no~oes possam convir identicamente a coisas de natureza 
diferente. 

Tais nos parecem ser os principios do metodo sociol6gico. 
Este conjunto de regras parecera irtutilmente complicado se o compararmos com os 

procedimentos correntemente usados. Todo este aparelho de precau~oes pode parecer 
bern laborioso para uma ciencia que ate aqui apenas reclamava, dos que a ela se dedica
vam, uma cultura geral e filos6fica; e e de fato certo que 0 p6r em pratica urn tal metodo 
nao poderia ter por efeito a vulgariza~iio da curiosidade das coisas sociol6gicas. Quan
do, como condi~iio de inicia~iio previa, se pede as pessoas para se desfazerem dos con
ceitos que habitualmente aplicam a urn tipo de coisas, para as repensar com novos esfor
c;:os, niio se pode esperar recrutar uma grande clientela. Mas niio e esse o fim para que 
tendemos. Cremos, pelo contrario, que chegou o momento de a sociologia renunciar aos 
sucessos mundanos, por assim dizer, e tomar o carater esoterico que convem a todas as 
ciencias. Ganhara assim em dignidade e autoridade o que talvez perca em popularidade. 
Porque, enquanto estiver misturada com as lutas de partidos e se contentar com a elabo
rac;:iio de ideias comuns, apenas urn pouco mais l6gica do que o habitual, e, por conse
guinte, niio supondo qualquer competencia especifica, a sociologia niio tern o direito de 
falar suficientemente alto para calar as paixoes e os preconceitos. Seguramente, vern 
ainda Ionge o tempo em que ela podera desempenhar esse papel eficazmente; no entanto, 
e para apronta-la para 0 desempenhar urn dia que precisamos, desde ja, trabalhar. 

88 E portanto despropositado qualificar o nosso metodo de materialista. 
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Introdu~o 

I 

Como a palavra suicidio e freqiientemente utilizada, poder-se-ia pensar que todos 
lhe conhecem o sentido e que, portanto, seria superfluo defini-lo. Mas, na realidade, as 
palavras da lingua cm·rente, como os conceitos que exprimem, sao sempre ambiguos eo 
estudioso que os explorasse tais como os recebe na utiliza~ao que deles e feita diaria
mente, haveria necessariamente de incorrer em graves confusoes. Nao s6 a compreensao 
destas palavras e conceitos e de tal maneira pouco circunscrita que varia de caso para 
caso, segundo as necessidades do discurso, mas tambem, visto que a classifica~ao de que 
eles sao 0 produto nao procede de uma anaJise met6dica mas traduz apenas as impres
s6es confusas da massa, acontece com demasiada freqiiencia que categorias de fatos 
muito dlspares sao indistintamente reunidas sob uma mesma rubrica, ou que realidades 
da mesma natureza sao apelidadas de nomes diferentes. Assim, aquele que se deixa con
duzir pela acep~ao recebida corre o risco de distinguir o que deve ser confundido ou de 
confundir o que deve ser distinguido, de desconhecer portanto o verdadeiro parentesco 
das coisas entre si e, por conseguinte, de se enganar sobre a natureza destas. S6 a compa
ra~ao nos pode fomecer explica~oes. Uma investiga~ao cientifica s6 pode portanto atin
gir o seu fim se se debru~ar sobre fatos comparaveis, e tern tanio mais hip6teses de o con
seguir quando se certificar de ter reunido todos os fatos que podem ser utilmente 
comparados. Porem, estas afinidades naturais dos seres nao poderiam ser atingidas com 
urn rninimo de seguran~a atraves de urn exame superficial como aquele de que resultou 
a terminologia vulgar; por conseguinte, o estudioso nao pode tomar como objeto das 
suas investiga~oes os grupos de fatos ja constituidos a que correspondem as palavras da 
lingua corrente. E obrigado a constituir ele proprio os grupos que pretende estudar, a fim 
de lhes conferir a homogeneidade e a especificidade que lhes sao necessarias para pode
rem ser tratados cientificamente. E assim que o botiinico, ao falar de flores ou de frutos, 
que o zo6logo, ao falar de peixes ou de insetos, utilizam estes diferentes termos em senti
dos previamente estabelecidos. 

A nossa tarefa primordial deve portanto ser a. de determinar a ordem de fatos que 
nos propomos estudar sob o nome de suicidios. Nesse sentido, vamos procurar ver se, 
entre os diferentes tipos de mortes, existem alguns que tern em comum caracteres 
suficientemente objetivos para poderem ser reconhecidos por qualquer observador de 
boa fe, suficientemente especiais para nao serem encontrados noutros tipos, mas, ao 
mesmo tempo, suficientemente pr6ximos dos que sao qualificados sob o nome de suici
dios para que possamos, sem for~ar o uso, conservar esta mesma expressao. Reuniremos 
sob esta denomina~ao todos os fatos, sem exce~ao, que apresentarem estes caracteres 
distintivos, e isto sem nos preocuparmos se a classe assim constituida nao compreendc 
todos os casos que normalmente se denominam assim, ou se, pelo contrario, compreende 
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outros casos que estamos acostumados a designar de outra forma. Porque o que e impor
tante nao e exprimir COm alguma precisao a noyaO de suicfdio criada pela media das 
inteligencias, mas constituir uma categoria de objetos que, embora possa ser sem incon
veniente etiquetada sob esta rubrica, seja objetivamente fundada, isto e, corresponda a 
uma natureza de coisas determinada. 

Ora, entre as diversas especies de mortes, ha as que apresentam o seguinte trayo 
particular: o fato de serem obra da propria vitima, de resultarem de urn ato de que o 
paciente e o autor; e, por outro lado, acontece que este mesmo trayo se encontra na base 
da ideia que normalmentt: se tern de suicfdio. A natureza intrinseca dos atos que produ
zem este resultado niio e alias muito importante. Embora de uma maneira geral o suicf
dio seja pensado como uma ayao positiva e violenta que implica urn investimento de 
forya muscular, pode acontecer que uma atitude puramente negativa ou uma simples abs
tenyao tenham a mesma conseqiiencia. As pessoas tanto se matam pela recusa de se 
alimentarem como pela destruiyaO pelo ferro e pelo fogo. Nem sequer e necessaria que 0 

a to emanado do paciente tenha sido o antecedente imediato da morte para que esta possa 
ser consider ada como o efeito de tal ato: a relayiio de causalidade pode ser indireta, o 
fenomeno no entanto niio se altera na sua natureza. 0 iconoclasta que, para conquistar 
as palmas do martirio, comete urn crime de lesa-majestade que sabe ser capital e que 
morre as miios do carrasco e o autor do seu fim como b seria se tivesse sido ele a desferir 
o golpe mortal sobre si proprio; niio se pode classificar em generos diferentes estas duas 
variedades de mortes voluntarias, visto que as diferenyas existentes entre elas se verifi
cam apenas nos pormenores materiais da execuyiio. Chegamos assim a uma primeira for
mula: o suicfdio e toda morte que resulta mediata ou imediatamente de urn ato positivo 
ou negativo realizado pela propria vitima. 

Mas esta definiyaO e incompleta; niio se faz qualquer distinyiio entre duas especies 
de mortes muito diferentes. Niio podemos alinhar na mesma classe e tratar da mesma 
maneira a morte do alucinado que se precipita de uma janela alta porque a julga perto do 
solo e a do homem sao de espfrito que atenta contra a vida sabendo que o faz. Alias, em 
certo sentido, ha poucas mortes que niio sejam a conseqiiencia proxima ou longfnqua de 
procedimentos do paciente. As causas de morte estiio situadas fora de n6s mais que em 
n6s e s6 nos atingem se nos aventurarmos a entrar na sua esfera de a9iio. 

Diremos entiio que s6 ha suicfdio se o ato de que a morte resulta tiver sido realizado 
pela vitima tendo em vista o resultado? Que s6 se mata verdadeiramente aquele que quis 
matar-se e que o suicfdio e urn homicfdio intencional de si proprio? Isto corresponderia 
a definir o suicfdio atraves de uma caracteristica que, apesar do interesse e da impor
tfmcia que pudesse ter, possuiria pelo menos a desvantagem de niio ser facilmente 
reconhecfvel, porque dificil de observar. Como saber que mobil determinou o agente, 
como saber se, ao tomar a sua resoluyiio, desejava efetivamente a morte, ou tinha outro 
fim em vista? A intenyaO e algo de demasiado fntimo para poder ser atingida do exterior, 
a niio ser por aproximayoes grosseiras. Ate da observa9iio interior ela se defende. Quan
tas vezes nos enganamos sobre as verdadeiras razoes que nos levam a agir ! Quantas 
vezes explicamos por paixoes generosas ou por considera96es elevadas atos que nos 
foram inspirados por simples sentimentos ou por uma rotina cega! 

Alias, de uma maneira geral, urn ato niio pode ser definido pelo tim que o agente 
persegue, pois urn mesmo sistema de movimento, sem mudar de natureza, pode servir a 
muitos fins diferentes. De fato, se so houvesse suicfdio nos casos em que houvesse inten
yiio de p6r termo a vida, seria preciso recusar esta denominayao a fatos que, apesar das 
aparentes dessemelhanyaS, sao, no fundo, identiCOS aqueles que todos designam assim e 
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que nao podem ser designados de outra maneira a nao ser que 0 termo perca a utilizac;:ao. 
0 soldado que corre para uma morte certa para salvar o seu pelotao nao quer perecer; 
e, no entanto, nao sera 0 autor da sua propria morte como 0 e 0 industrial ou comer
ciante que se mata para se poupar a vergonha da fali!ncia? 0 mesmo se pode dizer do 
martir que da a vida pela fe, da mae que morre para salvar 0 filho, etc. Quer a morte seja 
simplesmente aceita como uma condic;:ao lamentavel mas inevitavel, quer seja expressao 
desejada e procurada em si, num caso e noutro, o sujeito renuncia a existencia; e as dife
rentes expressoes desta ren(mcia nao sao senao variedades de uma mesma classe. Ha 
entre elas demasiadas semelhanc;:as fundamentais para que nao sejam reunidas sob a 
mesma expressao generica embora se tenha de distinguir especies no genero assim consti
tuido. Sem duvida, o suicidio e vulgarmente e antes de mais nada o ato de desespero de 
urn indivfduo a quem a vida ja nao interessa. Mas, na realidade, e visto que se esta ainda 
ligado a vida no momento de a deixar, nao deixa de ser dificil abandona-la; e, entre todos 
os atos pelos quais urn ser vivo abandona assim o mais precioso dos seus bens, existem 
trac;:os comuns que sao evidentemente essenciais. Pelo contrario, a diversidade dos mo
beis que podem ter ditado estas resoluc;:oes s6 pode dar lugar a diferenc;:as secundarias. 
Portanto, quando o desvelo vai ate ao sacrificio certo da vida, e cientificamente urn suici
dio; veremos mais adiante de que especie. 

0 que e comum a todas as formas possiveis desta rentincia suprema e que 0 ato que 
a consagra e realizado com conhecimento de causa; e que a vltima, no momento de agir, 
sabe o que vai resultar da sua conduta, seja qual for a razao que a levou a conduzir-se 
assim. Todos os fatos de morte que apresentam esta particularidade caracteristica se dis
tinguem claramente dos outros, em que 0 paciente ou nao e 0 agente do seu proprio fale
cimento ou o e apenas de uma maneira inconsciente. Distinguem-se dos outros atraves de 
uma caracteristica facilmente reconhecivel, pois nao constitui problema insoluvel saber 
se previamente o indivfduo conhecia ou nao as conseqiiencias naturais da sua ac;:ao. Estes 
6bitos constituem portanto urn grupo definido, homogeneo, discernivel de outro qualquer 
e que, por conseguinte, deve ser designado por urn termo especifico. 0 de suicidio 
convem-lhe bastante bern, pelo que nao vale a pena criar outro; porque a grande generali
dade dos fatos que diariamente se designam assim integra-se perfeitamente nele. Definiti
vamente, diremos entao: Chama-se suicfdio todo caso de morte que resulta direta ou 
indiretamente de urn ato positivo ou negativo praticado pela propria vftima, ato que a v(
tima sabia dever produzir este resultado. A tentativa de suicidio e o ato assim definido, 
mas interrompido antes que a morte daf tenha resultado. 

Esta definic;:ao e suficiente para excluir do nosso trabalho tudo o que se relacione 
com suicidios de animais. Com efeito, o que sabemos sobre a inteligencia animal nao nos 
permite atribuir aos animais uma representac;:ao antecipada da sua morte, nem, sobretu
do, dos meios capazes de a produzir. Ha animais que se recusam a penetrar num local 

, onde foram mortos outros animais; dir-se-ia que pressentem o destino que os espera. 
Mas, na realidade, basta o cheiro a sangue para determinar este movimento instintivo de 
recuo. Todos os casos providos de autencidade que se costuma citar enos quais se pre
tende ver suicidios propriamente ditos podem ser explicados de outra maneira. Se o 
escorpiao irritado se pica a si proprio (o que alias nem sempre acontece), fa-lo provavel
mente em virtude de uma reac;:ao automatica e irrefletida. A energia motora desenca
deada pelo seu estado de irritac;:ao e desferida ao acaso; embora o animal seja a vltima 
desta descarga de energia, nao podemos dizer que ele se tenha representado previamente 
a conseqiiencia do seu movimento. Inversamente, se ha caes que recusam alimentar-se 
ap6s terem perdido 0 dono, e porque a tristeza em que estao mergulhados lhes suprime 
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mecanicamente o apetite; embora a morte possa resultar de uma situa9ao dessas, nao se 
pode dizer que tenha sido prevista. Nem o jejum, neste caso, nem a picada no primeiro 
sao utilizados como meios cujo efeito e conhecido. Os caracteres distintivos do suicidio, 
tal como os definimos, nao estao presentes nestes exemplos. E por isso que a partir de 
aqui nos debru9aremos apenas sobre o suicidio humano. 1 

Mas esta defini9ao nao tern apenas a vantagem de evitar as aproxima9oes engana
doras ou as exclusoes arbitrarias; da-nos imediatamente uma ideia do lugar que os suici
dios ocupam no conjunto da vida moral. Mostra-nos de fato que, ao contrario do que se 
poderia pensar, OS suicidios nao constituem urn grupo isolado, uma classe a parte de 
fenomenos monstruosos, sem rela9ao com os outros modos da conduta, mas, pelo 
contrario, que estao ligados a eles atraves de uma serie continua de intermediarios. Nao 
sao mais que a forma exagerada de praticas usuais. Com efeito, e como dissemos, ha sui
cidio quando a vitima, no momento em que comete o ato que deve p6r fim aos seus dias, 
sabe com toda certeza o que normalmente dai deve resultar. Mas esta certeza pode ser 
mais ou menos forte. Matizada de algumas duvidas, constitui urn fato novo, que nao e o 
suicidio, mas que e seu parente proximo visto que so existem entre eles diferen9as de 
grau. Urn homem que conscientemente se expi5e por outrem, sem saber se o desfecho da 
situa9a0 lhe traz ou nao a morte, nao e, sem duvida, urn suicida, mesrno no caso de 
sucumbir, como nao 0 e 0 imprudente que em pleno conhecimento de causa brinca com 
a morte embora procurando evita-la, ou o apatico, que, niio tendo nada que o prenda a 
vida, nao cuida da saude e a compromete por negligencia. E, no entanto, estas diferentes 
maneiras de agir nao se distinguem radicalmente dos suicidios propriarnente ditos. Pro
cedem de estados de espirito analogos, visto que implicam igualmente riscos mortais nao 
ignorados pelo agente, e que a perspectiva destes risCOS nao 0 impede de prosseguir OS 
seus intentos; a diferen9a reside no fato de os riscos de morte serem menores. Assim, nao 
e sem fundamento que freqiientemente se diz do estudioso que se esgotou a trabalhar que 
deu cabo de si proprio. Todos estes fatos constituem portanto especies de suicidios 
embrionarios, e, se nao e metodologicarnente correto confundi-los com o suicidio com
pleto e desenvolvido, tambern e preciso nao perder de vista as rela90es de parenteSCO que 
os ligam a este ultimo. Porque o suicidio surge sob urn aspecto novo, se reconhecermos 
que se liga sern solu9ao de continuidade aos atos de coragem e de desvelo, por urn lado, 
e, por outro, aos atos de imprudencia e de simples negligencia. Adiante se vera o que 
estas aproxima9oes tern de instrutivo. 

II 

Mas, assim definido, o fato interessara ao sociologo? Visto que o suicidio e urn ato 
do individuo que apenas afeta o individuo, dir-se-ia que depende exclusivamente de fato
res pessoais e que o estudo de tal fenomeno se situa no campo da psicologia. E, alias, nao 
e pelo temperamento do suicida, pelo seu carater, pelos seus antecedentes, pelos aconteci
mentos da sua vida privada que normalmente este ato se explica? 

1 Resta contudo urn numero muito restrito de casos que nao podem ser assim explicados, mas que sao mais 
que duvidosos. Assim por exemplo o fato, relatado por Arist6teles, de urn cavalo que, percebendo que copu
lara com a mae, sem o saber e depois de a tal se ter recusado varias vezes, se teria intencionalmente precipi
tado do alto de uma montanha (Histoire des Animaux (Hist6ria dos Animais), IX, 4 7). Os criadores afirmam 
que o cavalo niio e de modo algum refratario ao incesto. Sobre toda esta questao, ver Westcott, Suicide, 
pags. 174-179. 
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Por agora nao tentaremos aprofundar em que medida e em que condic;oes e legftimo 
estudar assim OS suicidios, mas 0 que e certo e que podem ser analisados sob urn aspecto 
completamente diferente. Assim, se, em vez de vermos neles apenas acontecimentos 
particulares isolados uns dos outros e que necessitam cada urn por si de urn exame parti
cular, considerarmos o conjunto dos suicidios cometidos numa sociedade dada, o total 
assim obtido nao e uma simples soma de unidades independentes, urn todo de colec;ao, 
mas constitui em si urn fato novo e sui generis, que possui a sua unidade e a sua indivi
dualidade, a sua natureza propria por conseguinte, e que, alem disso, tal natureza e 
eminentemente social. De fato, para uma mesma sociedade, e desde que a observac;ao 
nao se estenda por urn periodo demasiado Iongo, este numero e pouco mais ou menos 
invariavel, como o prova o quadro I. E que, de urn ano para o outro, as circunstiincias 
em que a vida dos povos se desenvolve sao sensivelmente as mesmas. Nao quer isto dizer 
que por vezes nao se produzam variac;Oes. Alias pode verificar-se que s·ao sempre 
contemponineas de alguma crise que venha afetar o estado social. 2 

Assim. em I R48 houve uma descida brusca em todos os Estados europeus. 

Considerando urn intervalo de tempo maior, contam-se modificac;Oes mais graves. 
Mas elas tornam-se cronicas; provam portanto e muito simplesmente que os caracteres 
constitucionais da sociedade sofreram, entretanto, transformac;Oes profundas. E interes
sante notar que estas modificac;oes nao se produzem com a extrema lentidao que urn 
grande numero de observadores lhes atribui, mas sao simultaneamente bruscas e progres
sivas. De repente, ap6s uma serie de anos ao Iongo dos quais os numeros oscilaram entre 
limites muito pr6ximos, manifesta-se uma subida que, ap6s hesitac;oes em sentidos 
contradit6rios, se afirma, se acentua e acaba por fixar-se. Isto quer dizer que a rotura do 
equilibria social, mesmo surgindo bruscamente, leva sempre tempo a produzir todas as 
suas conseqiiencias. A evoluc;ao do suicidio e assim composta por ondas de movimento, 
distintas e sucessivas, que se verificam por arranques, se desenvolvem durante urn tempo, 

para depois estacionar, para em seguida recomec;ar. No quadro I, p. 4 72 pode-se verificar 
que uma dessas ondas se constituiu em quase toda a Europa ap6s os acontecimentos de 
1848, isto e, por VOlta dos anOS de 1850-1853, segundo OS paises; uma Outra teve infcio 
na Alemanha ap6s a guerra de 1866; na Franc;a urn pouco mais cedo, em 1860, na epoca 
que marca o apogeu do governo imperial; na Inglaterra em 1868, isto e, ap6s a revoluc;ao 
comercial· que os tratados de comercio entao determinaram. Talvez a nova recrudes
cencia que se constata entre n6s por volta de 1865 seja devida a mesma causa. Depois da 
guerra de 1870 verificou-se outra subida que ainda dura e que e geral na Europa. 3 

Cada sociedade tern portanto, em cada mom en to da sua h1stona, uma apudao defi
nida para o suicidio. Mede-se a intensidade relativa desta aptidao tomando a relac;ao 
entre o numero global de mortos voluntarios e a populac;iio global (todas as idades e 
ambos os sexos). Designaremos este dado numerico por taxa de mortalidade-suicfdio 
propria a sociedade considerada. Esta taxa e geralmente considerada relativamente a urn 
milhao ou a cern mil habitantes. 

Nao s6 esta taxa e constante durante longos periodos de tempo, como a sua invaria
bilidade e tambem maior que a dos principais fenomenos demograficos. A mortalidade 

2' Pusemos entre parenteses os numeros referentes a esses anos excep~ionais. , , , , , , 
3 No quadro representamos alternativamente por algarismos normals ou por algansmos Itahcos as ser!es de 
numeros que representarn estas diferentes ondas de movimento, a fim de tornar matenalmente senSJvel a 
individualidade de cada uma delas, 
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ANOS 

1841 
1842 
1843. 
1844 
1845 
1846. 
1847 
1848 .. 
1849. 
1850 
1851 
1852 
1853. 
1854. 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 .. 
1863 
1864 
1865. 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 

DURKHEIM 

QUADRO I 

Constancia do suicidio nos principais paises da Europa 

(numeros abso/utos) 

ct 
ct ct a: ct 
u- iii a: w a: w >< w z (/J ~ ct > ct .;:, 

~ a: a: (/J ct u. Q. (!) ca z -

2 814 1630 290 
2 866 1 598 318 
3 020 1 270 420 
2 973 1575 335 244 
3 082 1 700 338 250 
3 102 1 707 373 220 

(3 647) (1 852) 337 217 
(3 3011 (1 649) 398 215 
3583 (1 527) (328) (1890) 
3596 1736 390 250 
3598 1809 402 260 
3676 2 073 530 226 
3415 1942 431 263 
3 700 2 918 547 318 
3810 2 351 568 307 
4 189 2377 550 318 
3967 2038 1 349 485 286 
3903 2 126 1 257 491 329 
3899 2 146 1 248 507 387 
4050 2 105 1 365 548 339 
4454 2 185 1 347 (643) 
4770 2 112 1 317 557 
4 613 2374 1315 643 
4 521 2 203 1 340 (545) 
4946 2 361 1 392 619 
5 119 2485 1 329 704 410 
5 011 3 625 1 316 752 471 

(5 547) 3 658 1508 800 453 
5 114 3 544 1 588 710 425 

3 270 1554 
3 135 1495 
3 467 1 514 

ct 
u 
a: 
ct 
:2: 
ct z 
0 

337 
317 
301 
285 
290 
376 
345 

(305) 
337 
340 
401 
426 
419 
363 
399 
426 
427 
457 
451 
468 

411 
451 
443 
469 
498 
462 
486 
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geral, sobretudo, varia mais de urn ano para outro e as varia9oes por que passa sao omito 
mais considen1veis. Para se ficar seguro disso, basta comparar, durante varios periodos, 
a forma como estes dois fenomenos evoluem. Foi o que fizemos no quadro II(v.pag.476). 
Para facilitar a aproxima9ao, exprimimos, tanto no que respeita aos 6bitos como aos 
suicidios, a taxa de cada ano em fun9ao da taxa media do periodo referida a 100. As dife
renyas de ano para ano ou relativamente a taxa media tornam-se assim suscetiveis de 
compara9ao nas duas colunas. Ora, desta compara9ao resulta que em cada perlodo a 
amplitude das varia9oes e muito mais consideravel no quadro da mortalidade geral que 
no quadro dos suicidios; e em media 0 dobro. 0 afastamento minima entre dois anos 
consecutivos tern sensivelmente a mesma importimcia em ambos os casos durante os 
dois ultimos periodos. Simplesmente, este minima e uma excer;ao na coluna dos 6bitos, 
enquanto pelo contrario as varia9oes anuais dos suicidios s6 excepcionalmente se afas
tam dele. Verifica-se isso comparando os afastamentos medios. 4 

E verdade que, se compararmos ja nao os anos sucessivos de urn mesmo periodo. 
mas as medias de periodos precedentes, as varia9oes que se observam na taxa de mortali
dade se tornam quase insignificantes. As altera9oes em sentido contrario que se verifi
cam de uns anos para outros, e que sao devidas a a9ao de causas passageiras e aciden
tais, neutralizam-se mutuamente quando se toma por base do calculo uma unidade de 
tempo mais extensa; desaparecem portanto do numero medio que, devido a esta elimina
r;ao, apresenta uma grande invariabilidade. Assim, na Franr;a, de 1841 a 1870 foi suces
sivamente, para cada periodo decenal, 23,18, 23,72, 22,87. Mas sobretudo e urn fato 
notavel que o suicidio tenha, de ano para ano, urn grau de constancia igual ou ate supe
rior ao que a mortalidade geral manifesta apenas de periodo para periodo. Alem disso, a 
taxa media da mortalidade s6 atinge esta regularidade quando se torna algo de geral e de 
impessoal que s6 muito imperfeitamente pode servir para caracterizar uma dada socieda
de. Com efeito, e sensivelmente a mesma para todos os povos que atingiram urn identico 
grau de civilizayao; pelo menos as diferen9as existentes de uns para outros sao muito 
fracas. 

Assim, na Franya, como alias vimos;oscila de 1841 a 1870 em torno.de 23 6bitos 
para mil habitantes; durante o mesmo periodo foi sucessivamente 23, 93, 22,5, 20,04 na 
Be!gica; 22,32, 22,21, 22,68 na Inglaterra; 22,65 (1845-49), 20,44 (1855-59), 20,4 
(1871-68) na Dinamarca. Abstraindo da Russia, que por enquanto s6 geograficamente e 
europeia, os unicos grandes paises da Europa em que a dizima mortuaria se afasta de 
uma maneira relativamente vincada dos numeros precedentes sao a Italia, pais onde ela 
se elevava ainda de 1861 a 1867 a 30,6, e a Austria, onde era ainda mais consideravel 
(32,52). 5 

Pelo contrario, a taxa dos suicidios, ao mesmo tempo que acusa apenas alterayoes 
anuais fracas, varia segundo as sociedades do singular para o duplo, para o triplo, para 
o quadruplo e ate para mais (v. quadro III, pag. 477). Ela e portanto num grau muito 
mais elevado que a taxa de mortalidade, pessoal a cada grupo social, do qual pode ser 
considerada como urn lndice caracteristico. Inclusivamente, esta tao estreitamente ligada 
ao que hade mais profundamente constitucional em cada temperamento nacional que a 
ordem segundo a qual se classificam, sob este aspecto, as diferentes sociedades, perma
nece quase rigorosamente a mesma em epocas muito diferentes. 

4 Wagner ja comparara do mesmo modo a mortalidade e a nupcialidade (Die Gesetzmassigkeit, etc., pag. 
87). 
5 Segundo Bertillon. artigo Mortalite do Dictionnaire Encyclopedique des Sciences Medicates, t. LXI, piig. 
738. 
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PERiODO 
1841-46 

1841 
1842. 
1843. 
1844 
1845. 
1846. 

Medias 

1841 
1842 
1843 
1844. 
1845. 
1846 

Medias. 

. 
DURKHEIM 

QUADRO II 

'varia~es comparadas da taxa de mortalidade- suicidio 
e da taxa de mortalidade geral 

!/) !/) 
!/) !/) w w 

CCI- w a: I- w 

oz eel- oz eel-
II.<C oz II.<( oz 
!/)!:: 

II.<( !/)•!:: II.~ 
!/)!:: PERiODO PERiODO 0111 Olll !1)-

-<( will 
1849-55 -<( will 

1856-60 
.~::t: 1-<C O::t: 1-<C 

CC::t: a:::t: 
uo 0 '(j 0 0 -o -o :::lo ~0 :::10 ~g 
!/)0 0 0o 0 0 

0 ... 0 ... ... ... 
A- Numeros absolutos 

8,2 23,2 1849 10,0 27,3 1856 

8,3 24,0 1850 10,1 21.4 1857 

8,7 23,1 1851 10,0 22,3 1858 

8.5 22,1 1852 10,5 22,5 1859 

8,8 21,2 1853 9.4 22,0 1860 

8,7 :23,2 1854 10,2 27.4 
1855 10,5 25,9 

-- -- -- --
8,5 22,8 Medias 10,1 24,1 Medias 

!/) 
w 

CCI-
oz 
II.<C 
!/)!:: 
0111 
-<( 
.~::t: 
uo -o :::lo 
!/)0 

0 ... 

11,6 
10,9 
10,7 
11,1 
11,9 

--
11,2 

B -Taxa de cada ano expressa em func;:iio da media relativa a 100 

96 101,7 1849 98,9 113,2 1856. 103,5 

97 105,2 1850. 100 88,7 1857 97,3 

102 101,3 1851 98,9 92,5 1858 95,5 

100 96,9 1852 103,8 93,3 1859 99,1 

103,5 92,9 1853 93 91,2 1860 106,0 

102,3 101,7 1854 100,9 113,6 
1855 103 107.4 

--- --- --- --- --
100 100 Medias. 100 100 Medias. 100 

C - Grandeza do desvio 

!/) 
w 

eel-oz 
II.<( 

1-
!1)-
will 
1-c:( 
CC::t: 
0 
~g 

0 ... 

23,1 
23,7 
24,1 
26,8 
21.4 

--
23,8 

97 
99,3 

101,2 
112,6 
89,9 

--
100 

ENTRE 0015 ANOS ACIMA E ABAIXO 
CONSECUTIVOS DA MEDIA 

00 oo ~0 
00 0 

-~ -~ ~X ~<( 

>- >- >- x:;t -~ 
VIX VIZ !/)0 x_ 
w·<C W·- w·W ·<( Ill ·<( () 
0~ 0~ 0~ ~<( ~<( 

Perfodo 1841-46: 
Mortalidade geral 8,8 2,5 4,9 7,1 11,3 

Taxa dos suicfdios 5,0 1,0 2,5 4,0 7,0 

Perfodo 1849-55 
Mortalidade geral 24,5 0,8 10,6 13,6 4,0 

Taxa dos suicfdios 10,8 1,1 4,48 3,8 2,8 

Perfodo 1856-60 
Mortalidade geral 22.7 1,9 9,57 12,6 10,1 

Taxa dos suicfdios 6,9 1,8 4,82 6,0 4,5 
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E o que prova o exame deste mesmo quadro. Ao Iongo dos tres periodos nele 
comparados, o suicidio aumentou por toda parte; mas, neste crescendo, os diversos 
povos mantiveram-se dentro dos seus respecti.vos limites. Cada urn tern o seu coeficiente 
de acelera<;:iio que !he e proprio. 

ltalia 
Belgica. 
lnglaterra 
Noruega 
Austria .. 
Suecia 
Baviera 
Fran<;:a 
Prussia . 
Dinamarca 
Saxe 

QUADRO III 

Taxa dos suicidios por milhao de habitantes 
em diversos paises da Europa 

0 NUMEROS A ORDEM DO 
..... 

I 
IQ 
IQ 

1.() CIO CIO ..... ":" 0 0 0 .... I 0 0 0 .... "' 0 ..... ..... 0 0 0 
0 CIO CIO a: ·a: a: 0 .... .... 
·a: w w w 

II.. II.. II.. 
w • • • II.. .... N co; 

30 35 38 1 1 1 
66 69 78 2 3 4 
67 66 69 3 2 2 
76 73 71 4 4 3 
78 94 130 5 7 7 
85 81 91 6 5 5 
90 91 100 7 6 6 

135 150 160 8 9 9 
142 134 152 9 8 8 
277 258 255 10 10 10 
293 267 334 11 11 11 

A taxa de suiddios constiiui portanto uma ordem de fatos una e determinada; e o 
que demonstram, simultaneamente, a sua permanencia e a sua variabilidade. Porque esta 
permanencia seria inexplidtvel se niio dependesse de urn conjunto de caracteres distinti
vos, solidarios, que, apesar da diversidade das circunstancias ambientes, se afirmam 
simultaneamente; e esta variabilidade prova a natureza individual e concreta destes mes
mos caracteres, visto que eles variam com a propria individualidade social. Em suma, o 
que estes dados estatisticos exprimem e a tendencia ·para o suiddio de que cada socie
dade esta coletivamente afetada. Niio pretendemos estudar aqui em que consiste esta 
tendencia, se e urn estado sui generis da alma coletiva, 6 com a sua realidade propria, ou 
se representa apenas uma soma de estados individuais. Embora as considera<;:oes prece
dentes sejam dificilmente conciliaveis com esta ultima hip6tese, reservamos por agora o 
problema que sera tratado adiante. 7 Apesar do que se possa pensar sobre a questao, o 
que acontece e que esta tendencia existe de uma maneira ou de outra. Cada sociedade 
esta predisposta a fornecer urn determinado contingente de mortos voluntarios. Esta 
predisposi<;:iio pode portanto ser objeto de urn estudo especial, que se situa no dominio da 
sociologia. E este estudo que vamos empreender. 

6 E claro, servindo-nos desta expressao, nao pretendemos de maneira nenhuma hipostasiar a consciencia 
coletiva. Tanto admitimos a existencia de uma alma substancial na sociedade como no individuo. Voltare
mos a esta questao. 
7 Vide liv. III, cap. I. 
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A nossa inten<;:ao nao e pois fazer urn inventario o mais completo possivel de todas 
as condi<;:oes que poderao eventualmente entrar na genese dos suicidios particulares, mas 
apenas procurar as condi<;:oes de que depende este fato distinto a que chamamos taxa so
cial dos suicidios. De fato, as duas questoes sao independentes apesar da rela<;:ao que 
possa haver entre elas. E claro, entre as condi<;:oes individuais havera certamente muitas 
que nao sao suficientemente gerais para afetar a rela<;:ao entre 0 numero total das mortes 
voluntarias e a popula<;:ao. Talvez possam fazer com que este ou aquele individuo isolado 
se mate, nao que a sociedade in globo tenha uma propensao mais ou menos intensa para 
o suicidio. Estas condi<;:oes, do mesmo modo que nao provem de certo estadio de organi
za<;:ao social, tambem nao tern rea<;:oes sociais. Portanto, sao do interesse do psic6logo, 
nao do soci6logo. 0 que este ultimo procura sao as causas atraves das quais e possivel 
agir, nao sobre os individuos isolados, mas sobre o grupo. Por conseguinte, entre os fato
res dos suicidios, OS uniCOS que Jhe dizem respeito (ao SOCi6Jogo) sao OS que Se fazem 
sentir no conjuto da sociedade. A taxa dos suicidios e o produto destes fatores. E por isso 
que nos vamos debru<;:ar sobre eles. 

Tal eo objeto do presente trabalho, que compreendera tres partes. 
0 fenomeno em cuja explica<;:ao nos empenhamos s6 pode ser imputado a causas 

extra-sociais de uma grande generalidade ou a causas propriamente sociais. Come<;:ando 
por nos interrogar sobre a influencia das primeiras, concluiremos que e nula ou muita 
restrita. 

Determinaremos depois a natureza das causas sociais, a maneira como elas produ
zem os seus efeitos, e as suas rela<;:oes com os estados individuais que acompanham as 
diversas especies de suicidios. 

Feito isto, poderemos precisar em que consiste o elemento social do suicidio, isto e, 

8 Seguem-se as indicayiies relativas a bibliografia geral do suicidio. 
PUBLICA<;:OES ESTATISTICAS OFICIAIS 

DE QUE NOS SERVIMOS 
Oesterreischische Statistik (Statistik des Sanitiitiswesens). 
Annuaire Statistique de Ia Belgique. 
Zeitschrift des Koeniglisch Bayerischen Statistischen Bureau. 
Preussische Statistik (Sterblichkeit nach Todesursachen und Altersclassen der Gestorbenen). 
Wiirtembiirgische Jahrbiicher for Statistik und Landeskunde. 
Badische Statistik. 
Tenth Census of the United States. Report on the Mortality and Vital Statistic of the United States 1880, 2.• 
parte. Annuario Statistico Italiano. - Statistica delle Cause delle Marti in Tutti i Comuni del Regno. -
Relazione Medico-Statistica sulle Condizioni Sanitarie dell'Esercito Italiano. - Statistische Nachrichten 
des Grossherzogthums Oldenburg. 
Compte Rendu General de l 'Administration de Ia Justice Criminelle en France. 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. 
Statistik der Stadt Wien. 
Statistisches Handbuchfiir den Hamburgischen Staat. 
Jahrbuchfiir die Amtliche Statistik der Bremischen Staaten. 
Annuaire Statistique de Ia Ville de Paris. 

Os seguintes artigos encerram igualmente informayiies uteis: 

Platter, Ueber die Selbstmorde in Oesterreich on den Jahren 1819-1872, in Statist, Monatsch., 1876. 
Brattassevic, Die Selbstmorde in Oesterreich in den Jahren 1873-77, in Stat, Monatsch., 1878, pag. 429. 
Ogle, Suicides in England and Wales in Relation to Age, Sex, Season and Occupation, in Journal of the 
Statistical Society, 1886. 
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a tendencia coletiva a que nos referimos, quais sao as suas relar;:oes com os outros fatos 
sociais e atraves de que meios e possivel agir sobre ela. 8 

Rossi, II Suicidio nella Spagna ne/1994, Arch. di Psichiatria, Turim, 1886. 

II Estudos Sobre o Suicidio em Geral. 

De Guerry, Statistique Morale de Ia France, Paris, 1835, e Statistique Morale Comparee de Ia France et de 
l'Ang/eterre, Paris, 1864. 
Tissot, De Ia Manie du Suicide et de /'Esprit de Revolte, de Leurs Causes et de Leurs Remedes, Paris, 1841. 
Etoc-Demazy, Recherches Statistiques sur le Suicide, Paris, 1844. 
Lisle, Du Suicide, Paris, 1856. 
Wappiius, Beviilkerungsstatistik, Leipzig, 1861. 
Wagner, Die Gesetzmiissigkeit in den Scheinbar Willkiirlichen Menschlichen Handlungen, Hamburgo, 1864, 
2.• Parte. 
Brierre de Boismont, Du Suicide et de Ia Folie-Suicide, Paris, Germer, 1865. 
Douay, Le Suicide ou Ia Mort Volontaire, Paris, Bailliere, 1870. 
Leroy, Etude sur le Suicide et les Maladies Mentales dans /e Departement de Seine-et-Marne, Paris, 1870. 
Oettingen, Die Moralstatistik, 3 Auflage, Er1angen, 1882, piigs. 786-832 e quadros anexos 103-120. 
Du Meme, Ueber Acuten und Chronischen Selbstmord, Dorpat, 1881. 
Morselli, II Suicidio, Milao, 1879. 
Legoyt, Le Suicide Ancien et Moderne, Paris, 1881. 
Masaryk, Der Selbstmord als Soziale Massenerscheinung, Viena, 1881. 
Westcott, Suicide, its History, Litterature, etc., Londres, 1885. 
Motta, Bibliografia del Suicidio, Bellinzona, 1890. 
Corre, Crime et Suicide, Paris, 1891. 
Bonomelli, II Suicidio, Milao. 1892. 
Mayr, Selbstmordstatistik, in Handwiirterbuch der Staatswissenschaften, Herausgegeben von Conrad, Erster 
Supplementband, lena, 1895. 
Hauviller D .. Suicide, these, 1898-99. 



LIVRO II 

CAUSAS SOCIAlS E TIPOS SOCIAlS 

CAPITULO PRIMEIRO 

Metodo para os determinar 

Os resultados do livro precedente nao sao unicamente negativos. Estabeleceramos, 
com efeito, que em cada grupo social ha uma tendencia especifica para o suicidio que 
nao se pode eiplicar nem atraves da constitui9ao organico-psiquica dos individuos nem 
atraves da natureza do meio fisico. Portanto, por elimina9ao, depende necessariamente 
das causas sociais e constitui, por si s6, urn fenomeno coletivo; alguns dos pr6prios fatos 
que examinamos, nomeadamente as varia96es geognificas e peri6dicas do suicidio, 
tinham-nos conduzido precisamente a esta conclusao. E esta tendencia que temos de 
estudar agora mais em detalhe. 

I 

Para o conseguirmos o melhor seria, ao que parece, investigar prim~ramente se ela 
e simples e indecomponivel ou se nao consistiria antes numa pluralidade de tendencias 
diferentes que a analise pode isolar e que conviria estudar separadamente. Neste caso, eis 
como se deveria proceder. Dado que, (mica ou nao, s6 atraves dos suicidios individuais 
que a manifestam e que podemos observa-la, e por estes ultimos que teremos de comeyar. 
Observariamos, portanto, o maior numero possivel destes, nao contando, e claro, com 
aqueles que derivam da aliena9ao mental, e descreve-los-iamos. Se todos eles apresen
tassem as mesmas caracteristicas essenciais, reuni-los-iamos numa mesma e unica clas
se; no caso contrario, que e de Ionge o mais verossimil - dado que sao demasiado dife
rentes para nao abrangerem diversas variedades -, estabelecer-se-ia urn certo numero 
de especies conforme as respectivas analogias e diferen9as. 

Quanto mais tipos distintos se reconhecessem tanto mais correntes suicidogeneas se 
admitiriam, procurando-se, em seguida, determinar as causas e a importiincia respectiva 
destas. Trata-se pouco mais ou menos do metodo que seguimos no exame sumario do 
suicidio vesiinico. 

Infelizmente, uma classifica9ao dos suicidios racionais segundo as suas formas ou 
caracteristicas morfoJ6gicas reveJa-se impraticaveJ, pois OS documentos necessarios sao 
quase inexistentes. Com efeito, para tentarmos tal classificayaO, seria necessaria possuir 
boas descri96es relativas a urn grande numero de casos particulares. Teriamos de saber 
em que estado psiquico se encontrava o suicida no momento em que tomou a resolu9ao, 
como preparou ele a realiza9ao, como finalmente a executou, se estava agitado ou depri
mido, calmo ou entusiasta, ansioso ou irritado, etc. Ora, nao possuimos informa96es 
deste genero senao para OS CaSOS dos suicidios vesanicos, e e precisamente grayaS as 
observa96es e as descri9oes assim recolhidas pelos alienistas que foi possivel definir os 
principais tipos de suicidios relativamente aos quais a loucura e a causa determinante. 
No que diz respeito aos outros, nao temos praticamente nenhuma informa9ao. Sozinho, 
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Brierre de Boismont tentou realizar este trabalho descritivo relativamente a 1328. casos 
em que o suicida deixa cartas ou escritos que o autor resumiu no seu livro. Mas, em pri
meiro Iugar, este resumo e demasiado breve. Depois, as confidencias que o proprio sujei
to nos faz sao na maior parte das vezes insuficientes, quando nao sao suspeitas. Tern 
uma enorme tendencia para se enganar a respeito de si proprio e a respeito da natureza 
das suas disposi.;:oes; imagina, por exemplo, agir com sangue-frio, quando, na realidade, 
esta no cumulo da superexcita.;:ao. Enfim, alem de nao serem suficientemente objetivas, 
essas observa.;:oes ap6iam-se num numero demasiado reduzido de fatos para que se pos
sam tirar conclusoes precisas. Consegue-se descortinar algumas linhas muito vagas de 
demarca.;:ao e podemos tirar proveito das indica.;:oes que nos fornecem; mas sao dema
siado pouco definidas para servirem de base a uma classifica.;:ao regular. De mais a mais, 
dada a maneira como sao executados a maior parte dos suicidios, e praticamente impos
sivel obter informa.;:oes de maneira conveniente. 

Mas podemos atingir o nosso objetivo por uma outra via. Bastara inverter a ordem 
das investiga.;:oes. Com efeito, para que haja tipos diferentes de suicidios e necessaria que 
as causas de que dependem sejam elas proprias de naturezas diferentes. Para que cada 
urn deles possua uma natureza que !he seja propria, e necessaria que possua tambem 
condi.;:oes de existencia que !he sejam especificas. Urn mesmo antecedente ou urn mesmo 
grupo de antecedentes nao pode produzir ora uma consequencia ora outra, pois, nesse 
caso, a diferen.;:a que distingue o segundo do primeiro nao teria ela propria uma causa; 
o que significaria a nega.;:ao do principia da causalidade. Qualquer diferen.;:a especifica 
constatada entre as causas implica portanto uma distin.;:ao semelhante quanto aos efei
tos. Por conseqiiencia podemos definir os tipos sociais do suicidio sem que os classifi
quemos diretamente segundo as caracteristicas previamente descritas, mas classificando 
as causas que OS determinam. Sem nos preocuparmos em saber qual a razao por que sao 
diferentes uns dos outros, procuraremos imediatamente quais as condi.;:oes sociais de que 
dependem; reuniremos em seguida estas condi.;:oes, segundo as semelhan.;:as e diferen.;:as 
apresentadas, num certo numero de classes separadas, e poderemos estar certos de que a 
cada uma destas classes correspondera urn tipo determinado de suicidio. Em resumo, a 
nossa classifica.;:ao, em vez de morfologica, sera, logo a primeira vista, etiol6gica. Nao se 
trata, alias, de uma inferioridade, pois penetra-se muito mais na natureza de urn fen6-
meno quando se conhece a causa do que quando se conhecem unicamente as caracteris
ticas, mesmo as essenciais. 

E fato que este metodo tern 0 defeito de postular a diversidade dos tipos sem OS atin
gir diretamente. Pode estabelecer a existencia, o numero, mas nao as caracteristicas 
distintivas. Mas e possivel evitar este inconveniente, pelo menos numa certa medida. 
Logo que e conhecida a natureza das causas, poderemos tentar deduzir a natureza dos 
efeitos, que se encontrarao assim caracterizados e classificados simultaneamente em vir
tude de serem postos em rela.;:ao com as suas origens respectivas. E certo que, se esta 
dedu.;:ao nao fosse orientada pelos fatos, arriscar-se-ia a diluir-se em combina9oes mera
mente fantasistas. Mas poderemos orienta-la com a ajuda de algumas informa9oes de 
que dispomos, relativamente a morfologia dos suicidios. Estas informa9oes, por si sos. 
sao demasiado incompletas e demasiado incertas para poderem representar urn princi pio 
de classifica9ao; mas poderao ser utilizadas a partir do momento em que as linhas gerais 
desta classifica.;:ao estiverem definidas. Indicar-nos-ao em que sentido a dedu9ao devera 
ser dirigida e, pelos exemplos que nos fornecerao, teremos a certeza de que as especies 
assim constituidas dedutivamente nao sao imaginarias. Passaremos deste modo das cau
sas aos efeitos e a nossa classifica.;:ao etiologica sera completada por uma classifica.;:ao 
morfologica que podera servir para verificar a primeira e reciprocamente. 
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Este metoda invertido e, sob todos OS aspectos, 0 (mico que convem ao problema 
particular que pusemos. Nao se deve perder de vista, com efeito, que o que estudamos e 
a taxa social dos suicidios. Os (micas tipos que devem interessar-nos sao portanto aque
les que contribuem para a sua forma9ao e em fun9ao dos quais varia. Ora, nao esta pro
vado que todas as modalidades individuais da morte voluntaria tenham esta propriedade. 
Algumas ha que, embora dotadas de urn certo grau de generalidade, nao estao, ou nao 
estao suficientemente, ligadas ao temperamento moral da sociedade para poderem entrar. 
como elemento caracteristico, na fisionomia particular que cada povo apresenta no 
respeitante ao suicidio. Vimos assim que o alcoolismo nao constitui urn fator que inter
vern na inclina9ao especifica de cada sociedade; e, no en tanto, ha evidentemente suici
dios provocados pelo alcoolismo, e em numero bastante elevado. Nao sera portanto 
nunca uma descri9ao, ainda que bern feita, dos casos particulares, que podera determinar 
aqueles que revestem urn caniter sociol6gico. Se quisermos saber de que confluentes 
resulta o suicidio, considerado como fenomeno coletivo, e sob a sua forma coletiva, isto 
e, atraves dos dados estatisticos, que sera necessaria tomar diretamente como objeto de 
analise; e preciso partir do todo para chegar as partes. Mas e claro que so pode ser anali
sado em rela9ao as causas diferentes de que depende; porque as unidades cuja adi9ao 
forma a taxa social sao por natureza homogeneas e nao se distinguem qualitativamente. 
Devemos portanto consagrar-nos, sem mais demora, a determina9ao das causas, sob o 
risco de termos de investigar em seguida como se repercutem nos individuos. 

II 

Mas como atingir estas causas? 
Nas constata9oes judiciarias que se fazem cada vez que ha urn suicidio, aponta-se 

o motivo (desgosto da familia, dor fisica ou outra, remorso, embriaguez, etc.) que se ad
mite ter sido a causa determinante e, nos resumos estatisticos de quase todos os paises, 
encontra-se urn quadro especial em que os resultados destes inqueritos estao reunidos 
sob o titulo: Motivos Presumidos dos Suiddios. Parece portanto natural aproveitar este 
trabalho ja feito e come9ar a nossa investiga9ao pela compara9ao destes documentos. 
Com efeito, ao que parece, revelam-nos os antecedentes imediatos dos diferentes suici
dios; ora, cremos ser urn born metoda de estudo de qualquer fenomeno partir das causas 
mais pr6ximas, sob risco de em seguida se ter de continuar a investigayao se a primeira 
tentativa se revelar infrutifera. 

Mas, como ja dizia Wagner ha muito tempo, aquila a que se chama estatistica dos 
motivos dos suicidios e, na realidade, uma estatistica das opinioes que tern, sobre estes 
motivos, os funcionarios, muitas vezes subalternos, encarregados deste servi9o de infor
mayoes. Sabe-se, infelizmente, que as constata9oes oficiais sao muitas vezes defeituosas. 
embora elas respeitem a fatos materiais e ostensivos que qualquer observador conscien
cioso pode compreender e que dispensam comentario. Mas quantas nao devem ser consi
deradas como suspeitas quando tern por objetivo nao registrar simplesmente urn fato 
consumado, mas interpreta-lo e explica-lo! E sempre dificil precisar a causa de urn feno
meno. 0 sabio necessita de toda especie de observa96es e de experiencias para resolver 
uma unica destas questoes. Ora, de todos OS fenomenos, as voliyoes humanas sao OS mais 
complexos. Ve-se portanto o que podem valer estes juizos improvisados que, com base 
em algumas informa9oes recolhidas a pressa, pretendem marcar uma origem definida 
para cada caso particular. Logo que se ere ter descoberto entre os antecedentes da vitima 
alguns destes fatos que sao em geral considerados como conduzindo ao desespero, julga
se inutil procurar mais e, conforme se considera que o sujeito perdeu recentemente 
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dinheiro, teve desgostos de familia ou denota uma certa tendencia para a bebida, incrimi
na-se ou a embriaguez ou os desgostos domesticos ou as decep~oes economicas. Nao se 
poderia aceitar informa~oes mais suspeitas como base para uma explica~ao dos 
suicidios. 

Mas, mesmo que fossem mais dignas de te, nao poderiam prestar-nos grandes servi
~os, pois os motivos que sao deste modo, certa ou erradamente, atribuidos aos suicidios, 
nao constituem as verdadeiras causas. 0 que 0 demonstra e que OS numeros proporcio
nais de casos, imputados pelas estatisticas a cada uma destas causas presumidas, man
tem-se quase identicos, ainda que os numeros absolutos apresentem, pelo contrario, as 
varia~oes mais consideraveis. Na Fran~a, de 1856 a 1878, o suicidio aumenta cerca de 
quarenta por cento e na Saxonia mais de cern por cento durante o periodo 1854-1880 
( 1171 casos em vez de 54 7). Ora, nos do is paises, cada categoria de motivos conserva de 
uma epoca para a outra a mesma importancia relativa. E o que mostra o quadro XVII. 

Se se considera que OS numeros citados nao sao e nao podem ser senao aproxima
~oes grosseiras, e, se, por conseqiiencia, nao se da grande importancia a ligeiras diferen
~as, ter-se-a de reconhecer que se mantem sensivelmente constantes. Mas, para que a 
parte contributiva de cada razao presumida se mantenha proporcionalmente a mesma, 
ainda que o suicidio esteja duas vezes mais desenvolvido, e necessario admitir que cada 
uma delas adquiriu uma eficacia dupla. Ora, nao pode ser em virtude de urn aconteci
mento fortuito que se tornam todas simultaneamente duas vezes mais mortiferas. Somos 
portanto for~osamente levados a concluir que estao todas na dependencia de urn estado 
mais geral de que sao, quando muito, reflexos mais ou menos fieis. E ele que faz com que 
estas razoes se tornem mais ou menos suicidogeneas e, por conseqiiencia, e ele a verda
deira causa determinante dos suicidios. E portanto este estado que temos de atingir, se 
nos detivermos nas repercuss5es longinquas que pode ter nas consciencias particulares. 

Urn outro fato que fomos buscar a Legoyt mostra ainda mais claramente a que ·e 
que se reduz a a~ao causal destes diferentes motivos. Nao ha profissoes mais diferentes 
uma da outra do que a agricultura e as fun~oes liberais. A vida de urn artista, de urn 
sabio, de urn advogado, de urn oficial, de urn magistrado nao se assemelha em nada a de 
urn agricultor. Pode-se portanto ter a certeza de que as causas sociais do suicidio nao sao 
as mesmas para uns e para outros. Ora, nao s6 os suicidios destas duas categorias 
sujeitos sao atribuidos as mesmas razoes, como ainda a importancia respectiva 
diferentes razoes e quase rigorosamente identica num e noutro caso. Eis, com 
quais foram na Fran~a, durante o periodo 1874-78, as propor~oes respectivas dos 
pais motivos de suicidio .nestas duas profiss5es: 

Perda de emprego, reveses da sorte. miseria 
Desgostos de familia . 
Amor contrariado e ciume. 
Embriaguez 
Suicidios de criminosos e delinqiientes . 
Do res flsicas ... 
Doen(:as mentais 
Repulsa pel a vida, contrariedades diversas 
Causas desconhecidas .. 

TOTAL 

AGRICULTURA 

8,15 
14.15 

1,48 
13,23 
4,09 

15,91 
35.80 

2,93 
3,96 

100,00 

PROFISS0ES 
LIBERAlS 

8,87 
13.14 
2,01 
6,41 
4.73 

19,89 
34,04 

4,94 
5,97 

100.00 
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QUADROXVll 

Reparti~o de cern suicid,ios anuais de cada sexo 
por categoria de motivos 

HOM ENS MULHERES 

Fram;:a• 1856-60 1874-78 1856-60 1874-78 

Miseria e 

reveses da sorte 13,30 11,79 5,38 5,77 
Desgosto de familia . 11,68 12,53 12,79 16,00 
Amor, ciume, devassidiio, 
mau procedimento : 15.48 16,98 13,16 12,20 

Desgostos diversos . 23,70 23.43 17,16 20,22 
Doencas mentais . 25,67 27,09 45.75 41,81 
Remorsos, 

receio de condena<;:iio 
depois de crime 0,84 - 0,19 -

Outras causas e 
causas desconhecidas 9,33 8,18 5,51 4 

TOTAL· 100,00 100,00 100,00 100,00 

HOM ENS MULHERES 

Saxe 10 1854-78 1880 1854-78 1880 

Do res fisicas . 5,64 5,86 7.43 7,98 
Desgostos domesticos 2,39 3,30 3.18 1,72 
Reveses da sorte e miseria 9,52 11,28 2,80 4.42 
Devassidao e jogo . 11 '15 10,74 1,59 0.44 
Remorsos, 

receio de perseguiciies, etc .. 10.41 8,51 10.44 6,21 
Amor infeliz 1,79 1,50 3,74 6,20 
Perturbaciies mentais, 

loucura religiosa 27,94 30,27 50,64 54.43 
C61era. 2,00 "3,29 3,04 3,09 
Repulsa pela vida . 9,58 6,67 5,37 5,76 
Causas desconhecidas. 19,58 18,58 11,77 9,75 

TOTAL·. 100,00 100,00 100,00 100,00 

9 Segundo Legoyt, pag. 342. 
'

0 Segundo Oettingen, Moralstatistik, quadros anexos, pag. 110. 
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Salvo para a embriaguez, os valores, sobretudo aqueles que tern maior importancia 
numerica, diferem muito pouco de uma coluna para a outra. Assim, se se tomassem uni
camente em considerac;:ao os motivos, poder-se-ia ser levado a crer que as causas suicido
geneas sao nos dois casos nao s6 da mesma intensidade como da mesma natureza. E, no 
entanto, na realidade, sao forc;:as muito diferentes que levam o trabalhador e o elegante 
citadino ao suicidio. Quer isto dizer, portanto, que estas razoes com que se justifica o sui
cidio ou que 0 suicida arranja para si proprio para explicar 0 ato nao sao, na maior parte 
das vezes, senao as causas aparentes. Nao s6 nao sao senao as repercussi5es individuais 
de urn estado geral, mas exprimem-no muito infielmente, dado que permanecem as mes
mas e que ele difere. Estas razoes marcam, por assim dizer, os pontos fracos do indivi
duo, atraves dos quais a corrente que vern do exterior para incita-Io a destruir-se se intro
duz mais facilmente. Mas nao fazem parte da corrente e nao podem, por conseguinte, 
ajudar-nos a compreende-la. 

Vemos, portanto, sem magoa, certos paises, como a lnglaterra e a Austria, recusarem 
estas pretensas causas de suicidio. Os esforc;:os da estatistica devem ser orientados num 
sentido muito diferente. Em Iugar de procurar resolver estes problemas insoluveis de 
casuistica moral, que note com mais cuidado as caracterfsticas sociais do suicidio. Em 
todo caso, quanto a n6s, pusemo-nos como regra nao fazer intervir nas nossas investiga
c;:oes informac;:oes tao duvidosas quanto pouco instrutivas; efetivamente, os suicid6grafos 
nunca conseguiram retirar delas qualquer lei interessante. S6 recorreremos a elas aciden
talmente quando nos parecerem ter urn significado especial e apresentarem garantias 
particulares. Sem nos preocuparmos em saber sob que formas podem traduzir-se nos 
sujeitos particulares as causas produtoras do suicidio, trataremos de as determinar .dire
tamente. Para tal, deixando de !ado, por assim dizer, o individuo como individuo, os seus 
mobiles e as suas ideias, interrogar-nos-emos sobre o estado dos diferentes meios sociais 
(confissoes religiosas, familia, sociedade politica, grupos profissionais, etc.), em func;:ao 
dos quais varia o suicidio. E s6 em seguida que, voltando aos individuos, investigaremos 
como estas causas gerais se individualizam para produzir os efeitos homicidas que as 
acompanham. 



LIVRO III 

DO SUICIDIO COMO FENOMENO SOCIAL EM GERAL 

CAPITULO PRIMEIRO 

0 elemento social do suicidio 

Agora que ja conhecemos os fatores em fun~ao dos quais varia a taxa social dos 
suicidios, podemos precisar a natureza da realidade a que corresponde e que exprime 
numericamente. 

I 

As condi~oes individuais de que se admite a priori depender o suicidio sao de duas 
especies. 

Primeiramente temos a situa~ao exterior em que se encontra colocado o agente. Os 
homens que se matam tanto podem ter sofrido desgostos familiares ou dece~es de 
amor-pr6prio como podem ter passado pela miseria ou pela doen~a ou ainda arrastarem 
o fardo de urn erro moral, etc. Vimos no entanto que essas particularidades individuais 
nao explicam a taxa social dos suicidios; na realidade esta varia em propor~oes conside
raveis enquanto as diversas combina~oes de circunstancias, que deste modo surgem 
como antecedentes imediatos dos suicidios particulares, apresentam sensivelmente a 
mesma freqiiencia relativa. Concluiu-se portanto nao serem estas as causas determi
nantes do ato que precedem. 0 papel importante que por vezes desempenham na delibe
ra~ao nao e uma prova da sua eficiencia. Sabe-se, com efeito, que as delibera~oes huma
nas, da forma como as atinge a consciencia refletida, sao muitas vezes puramente 
formais, tendo como unico objetivo corroborar uma resolu~ao ja tomada e motivada por 
razoes que a consciencia desconhece. ._ 

Alias, as circunstancias que sao consideradas como causas do suicidio pelo fato de 
o acompanharem freqiientemente sao em numero quase infinito. Urn se mata no bem-es
tar e outro na pobreza; urn tinha uma vida familiar infeliz e o outro acabava de desfazer 
com o div6rcio urn casamento que o tinha feito infeliz. Aqui e urn soldado que renuncia 
a vida ap6s ter sido castigado por urn erro que nao cometera; alem e urn criminoso, cujo 
crime ficou impune, que se castiga a si proprio. Os fatos mais diversos e mesmo os mais 
contradit6rios da vida podem servir igualmente de pretexto para o suicidio. Quer isto 
portanto dizer que nenhum deles e a sua causa especifica. Sera que pelo menos se pode 
atribuir esta causalidade as caracteristicas comuns a todos eles? Mas sera isto verdade? 
0 maximo que se pode afirmar e que consistem geralmente em contrariedades, em desilu
s5es, mas e impossivel determinar a intensidade que devem atingir para provocar esta 
tragica conseqiiencia. Nao existe desgosto, por mais insignificante que seja, que permita 
afirmar a priori que de forma alguma pode tornar a existencia intoleravel; por outro lado 
nao existe nenhum que tenha necessariamente este efeito. Vemos homens resistir a des
gra~as horriveis enquanto outros se suicidam depois de aborrecimentos ligeiros. E, alias, 
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mostramos que as pessoas que sofrem mais nao sao as que se matam mais. E antes o 
desafogo economico que arma o homem contra si proprio. E nas epocas e nas classes em 
que a vida e menos dura que as pessoas a abandonam com ,mais facilidade. Em todo 
caso, se realmente acontecer que a situa~ao pessoal da vltima seja a causa determinante 
da resolu~ao, estes casos sao certamente muito raros e, portanto, nao sera deste modo 
que se podera explicar a taxa social dos suicidios. 

Assim, mesmo aqueles que atribuem uma influencia determinante as condi~oes indi
viduais relacionam-nas mais com a natureza intrinseca do sujeito que com estes inciden
tes exteriores, ou seja, com a sua constitui~ao biol6gica e as caracteristicas fisicas de que 
esta depende. 0 suicidio foi assim apresentado como o produto de urn certo tempera
mento, como urn epis6dio da neurastenia, submetido a influencia dos mesmos fatores que 
ela. No entanto nao descobrimos nenhuma rela~ao imediata e regular entre a neurastenia 
e a taxa social dos suicidios. Acontece inclusivamente que estes dois fenomenos variem 
na razao inversa urn do outro, estando urn no rninimo no momento exato e nos mesmos 
lugares em que o outro esta no apogeu. Tambem nao descobrimos rela~oes definidas 
entre o movimento dos suicidios e os estados do meio fisico que se consideram como 
tendo uma a~ao poderosa sobre o sistema nervoso, tais como a ra~a, o clima, a tempera
tura. E que, se o neuropata pode, dentro de certas condi~oes, manifestar uma certa ten
dencia para o suicidio, nao esta predestinado necessariamente a suicidar-se; e a a~ao dos 
fatores c6smicos nao e suficiente para conduzir nesta dire~ao precisa as tendencias muito 
gerais da sua natureza. 

Muito diferentes sao OS resultados que obtivemos quando, abandonando 0 indivf
duo, procuramos na natureza das pr6prias sociedades as causas da inclina~ao que cada 
uma delas manifesta ·para o suicidio. Tanto eram equivocas e duvidosas as rela~oes do 
suicidio com os fatores de ordem biol6gica e de ordem fisica quanto sao imediatas e 
constantes com certos estados do meio social. Desta vez encontramo-nos enfim na pre
sen~a de verdadeiras leis que nos permitiram tentar estabelecer uma classifica~ao met6-
dica dos tipos de suicidios. As causas sociol6gicas que determinamos deste modo torna
ram compreensiveis estas concordancias diversas atribuidas muitas vezes a influencia de 
causas materiais em que se pretendeu ver uma prova desta influencia. Se a mulher se 
matl,l muito menos do que o homem e porque esta muito menos integrada na vida cole
tiva ldo que ele; portanto, ressente-se muito menos intensamente da a~ao boa ou rna. 0 
mesmo se passa em rela~ao a crian~a e ao velho, ainda que por outras razoes. E, por ulti
mo,: se o suicidio aumenta de janeiro ate junho e porque a atividade social passa por 
vari*~es identicas. E portanto natural que os diferentes efeitos que produz estejam sujei
tos to mesmo ritmo e sejam, por conseguinte, mais intensos durante o primeiro destes 
doislperiodos: ora, 0 suicidio e urn deles. 

De todos esses fatos resulta que a taxa social dos suicidios s6 se possa explicar 
sociologicamente. E a constitui~ao moral da sociedade que fixa em cada instante o 
contingente dos mortos voluntarios. Existe portanto para cada povo uma energia deter
minada que leva os homens a se matarem . Os movimentos que o paciente executa e que 
a primeira vista parecem representar exclusivamente o seu temperamento pessoal consti
tuem, na realidade, a continua~ao e o prolongamento de urn estado social que manifes
tam exteriormente. 

Eis portanto resolvido o problema que levantamos no inicio deste trabalho. Nao e 
uma metafora a afirma~ao que se faz a prop6sito das sociedades humanas, a saber, que 
tern uma tendencia mais ou menos acentuada para o suicidio: a expressao baseia-se na 
natureza das coisas. Cada grupo social tern efetivamente uma inclina~ao coletiva especi-
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fica para este ato da qual derivam as inclina9oes individuais, em vez de ser a primeira a 
derivar destas ultimas. 0 que a constitui sao as correntes de egoismo, de altruismo ou de 
anomia que atuam dentro da sociedade (em considera9ao) com as tendencias para a 
melancolia langorosa ou para o renunciamento ativo ou para a lassidao exasperada, 
conseqiiencias daquelas. Sao estas tendencias da coletividade que, penetrando nos indivi
duos, OS Jevam a matar-se. Quanto aos acontecimentos privados, que sao geralmente 
considerados como as causas pr6ximas do suicidio, tern como l:tnica a9ao a que lhe 6 
atribuida pelas disposi9oes morais da vitima, eco do estado moral da sociedade. Para 
explicar o desinteresse pela vida o sujeito recorre as circunstiincias que o rodeiam de 
forma imediata; acha a vida triste porque esta triste. Sem duvida que num certo sentido 
a tristeza lhe vern de fora mas nao provem deste ou daquele incidente que se produziu na 
sua Carreira, provem do grupo de que faz parte. Eis a razao por que tudo pode servir de 
causa ocasional do suicidio. Tudo depende da intensidade com que agiram sobre o indi
viduo as causas suicidogeneas. 

II 

Alias, a estabilidade da taxa social dos suicidios seria suficiente por si s6 para pro
var a exatidao desta conclusao. Se, por uma questao de metodo, nos pareceu que devia
mos manter o problema sem resolu9ao ate agora, e urn fato que ele nao pode ter outra 
alem desta. 

Quando Quetelet chamava a aten9ao dos fil6sofos 1 1 para a surpreendente regulari
dade com que certos fenomenos sociais se repetem durante periodos de tempo identicos, 
julgou poder explica-la pela teoria do homem medio, que continua a ser, alias, a unica 
explica9ao sistematica dessa propriedade notavel. Segundo ele, ha em cada sociedade urn 
tipo determinado que a generalidade dos individuos reproduz mais ou menos exatamente 
e de que unicamente a minoria tende a afastar-se sob a influencia de causas perturba
doras. Ha, por exemplo, urn conjunto de caracteristicas fisicas e morais que se manifes
tam na maior parte dos franceses mas que nao se encontram com a mesma intensidade 
nos italianos ou nos alemaes e reciprocamente. Como, por defini9ao, essas caracteris
ticas sao de Ionge as mais freqiientes, OS atos que delas derivam sao igualmente de Ionge 
os mais numerosos; sao eles que formam os grandes batalhoes. Aqueles que, pelo contra
rio, sao determinados pelas propriedades divergentes sao relativamente raros a seme
lhan9a das propriedades de que derivam. Por outro lado, sem que seja absolutamente 
inalteravel, este tipo geral varia, no entanto, muito mais lentamente do que urn tipo indi
vidual; poise muito mais dificil uma modificacao global da sociedade do que a modifica-
9ao deste ou daquele individuo em particular. Esta constiincia comunica-se naturalmente 
aos atos que derivam dos atributos caracteristicos deste tipo; os primeiros permanecem 
os mesmos em grandeza e em quantidade desde que os segundos se mantenham inalte-

11 Nomeadamente nas obras Sur !'Homme et le Developpement de ses Facultes ou Essai de Physique Socia
fe, 2 vols., Paris, 1835, e Du Systeme Social et des Lois que le Regissent, Paris, 1848. Ainda que Quetelet 
seja o primeiro que tenta explicar cientificamente esta regularidade, nao foi o primeiro a assinala-la. 0 verda
deiro fundador da estatistica moral e o pastor Siissmilch com a obra Die Gottliche Ordnung in den V eriinde
rung des Menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung Desse/ben, Erwiesen, 
3 vols., 1742. Vide sobre o mesmo assunto: Wagner, Die Gesetzmiissigkeit, etc., primeira parte; Drobisch, 
Die Moralische Statistik und die Menschliche Wi/lenifreiheit, Leipzig, 1867 (sobretudo pags.l, 58); Mayr, 
Die Gesetzmiissigkeit im Gese/lschaftsleben, Munique, 1877; Oettingen, Moralstatistik, pags. 90 ss. 

' ' 
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rados e, como estas maneiras de agir sao tambem as mais usuais, e inevitavel que a cons
tancia seja a lei geral das manifesta~oes da atividade humana suscetivel de investiga~oes 
estatisticas. Com efeito, o (tecnico) estatistico estabelece a rela~ao de todos os fatos de 
especie identica que se produzem no seio de uma sociedade determinada. Portanto, dado 
que a maior parte desses permanece invariavel desde que 0 tipo geral da sociedade nao 
mude e dado que, por outro lado, esta mudan~a s6 se efetua dificilmente, os recensea
mentos estatisticos devem necessariamente ser iguais durante longas series de anos 
consecutivos. Quanto aos fatos que derivam das caracteristicas particulares e dos aciden
tes individuais, e verdade que nao sao obrigados a obedecer a uma tal regularidade; e por 
esta razao que a constancia nunca e absoluta. No entanto, constituem uma exce~ao; e dai 
a invariabilidade ser a regra e a mudan~a a exce~ao. 

A este tipo geral Quetelet deu o nome de tipo medio, visto ser obtido, quase exata
mente, fazendo a media aritmetica dos tipos individuais. Por exemplo, se depois de ter
mos recenseado as alturas dos membros de uma sociedade somarmos estas e as dividir
mos pelo numero dos individuos medidos, o resultado obtido exprime, com urn grau de 
aproxima9ao muito satisfat6rio, a estatura mais freqiiente. Porque podemos admitir que 
os desvios para mais ou para menos, os anoes e os gigantes, apresentam uma freqiiencia 
sensivelmente igual. Compensam-se, portanto, uns aos outros, anulam-se mutuamente e, 
por conseguinte, nao afetam 0 quociente. 

A teoria parece muito simples. Mas, para que possa ser considerada como uma 
explica~ao, e necessaria, primeiramente, que permita compreender a razao por que 0 tipo 
medio se realiza na generalidade dos individuos. Para que permane9a igual a si proprio, 
embora OS individuos Variem, e necessaria que de certa forma seja independente deles; e, 
no entanto, e igualmente necessaria que haja qualquer via que lhe permita insinuar-se 
neles. A questao, e fato, resolve-se por si s6 se admitirmos que este tipo medio se identi
fica com o tipo etnico. Porque os elementos constitutivos da ra~a, tendo as suas origens 
fora do individuo, nao estao submetidos as mesmas varia'Yoes que ele; e, no entanto, e 
nele e unicamente nele que se realizam. Concebe-se portanto muito bern que penetrem 
nos elementos propriamente individuais e que ate lhes sirvam de base. Mas, para que esta 
explica~ao pudesse ser satisfat6ria no caso do suicidio, seria necessaria que a tendencia 
que leva o homem a matar-se dependesse intimamente da ra~a; ora, sabemos que os fatos 
contrariam esta hip6tese. Sera que o estado geral do meio social, sendo igual para a 
maior parte dos individuos, os afeta mais ou menos da mesma maneira e que portanto 
lhes imprime, em parte, uma fisionomia identica? Mas o meio social e essencialmente 
constituido por ideias, por cren~as, por habitos, por tendencias comuns. Para que estes 
penetrem nos individuos e indispensavel que tenham uma existencia de certa forma inde
pendente da deles; aproximamo-nos entao da solu~ao que propusemos. Porque admiti
mos implicitamente que existe uma tendencia coletiva para o suicidio da qual derivam as 
tendencias individuais e, a partir daqui, a questao esta em saber no que consiste e como 
age esta tendencia coletiva. 

Mas ha mais; seja qual for a explica~ao que se de da generalidade do homem medio, 
esta concep~ao nao pode, de forma alguma, justificar a regularidade com que se repro
duz a taxa social dos suicidios. Com efeito, por defmi~ao, as linicas caracteristicas que 
definem este tipo sao as que se encontram na maior parte da popula~ao. Ora, o suicidio 
e urn ato praticado por uma minoria. Nos paises em que se encontra mais desenvolvido 
contam-se, no maximo, trezentos a quatrocentos casos por milhao de habitantes. A ener
gia com que se manifesta o instinto de conserva9ao no homem medio exclui-o radical
mente: o homem medio nao se mata. Mas entao, se a tendencia para o suicidio e uma 



0 SUICIDIO . 187 

raridade e uma anomalia, e completamente alheia ao tipo medio e, por conseguinte, urn 
conhecimento ainda que profundo deste ultimo esta Ionge nao s6 de nos ajudar a 
compreender a razao por que 0 numero dos suicidios e constante numa determinada 
sociedade, como ainda a razao por que existem suicidios. Em definitivo, a teoria de Que
telet assenta sobre uma observa<rao inexata. Considerava como estabelecido que a cons
tancia s6 se observa nas manifesta<roes mais gerais da atividade humana; ora, observa-se 
igualmente, e em grau identico, nas manifesta<roes esporadicas que se produzem unica
mente em raros e isolados pontos do campo social. Quetelet julgava ter respondido a 
todos os desiderata ao mostrar como, rigorosamente, se podia tornar inteligivel a 
invariabilidade do que nao e excepcional; mas a propria exce<rao tern a sua invariabi
lidade que, alias, nao e inferior a nenhuma outra. Toda a gente morre; qualquer orga
nismo vivo e constituldo de tal forma que a dissolu<rao e inevitavel. Pelo contrario, sao 
poucos os que se matam; na imensa maioria dos homens nada ha que os incline para o 
suicidio. E, contudo, a taxa dos suicidios e ainda mais constante do que ada mortalidade 
geral. Portanto, nao ha entre a difusao de uma caracteristica e a sua permanencia essa 
estreita solidariedade que pretendia Quetelet. 

Alias, os resultados a que conduz o seu metodo confirmam esta conclusao. Em vir
tude do principia enunciado por Quetelet, para calcular a intensidade duma caracte
ristica qualquer do tipo medio seria necessario dividir a soma dos fatos atraves dos quais 
se manifesta no seio da sociedade pelo numero dos individuos aptos a produzi-los. 
Assim, num pals como a Fran<ra, onde durante muito tempo nao houve mais do que 150 
suicidios por milhao de habitantes, a intensidade media da tendencia para o suicidio 
exprimir-se-ia pela rela<raO 150/1 000 000 = 0,00015; e na lnglaterra, em que nao ha 
senao oitenta casos para uma popula<rao identica, esta rela<rao e unicamente de 0,00008. 
Existe, portanto, no individuo medio, uma tendencia desta grandeza para o suicidio. Mas 
tais numeros sao praticamente iguais a zero. Uma inclina<rao tao fraca esta tao Ionge do 
ato que pode ser considerada como nula. Nao tern for<ra suficiente para, por si s6, deter
minar urn suicidio. Nao e por conseqiiencia, a generalidade de uma tal tendencia que 
pode explicar a razao por que tantos suicidios sao anualmente cometidos numa ou nou
tra destas sociedades. E esta estimativa e ainda infinitamente exagerada. Quetelet foi 
conduzido ate ela pelo fato de atribuir arbitrariamente a media dos homens uma certa 
afmidade com o suicidio e de avaliar a energia desta intensidade atraves de manifesta
<roes que s6 se observam num pequeno numero de sujeitos excepcionais e nunca no 
homem medio. Utilizou-se, assim, o anormal para determinar o normal. 

Quetelet pensava, e certo, escapar a esta obje<rao ao acrescentar que os casos anor
mais, produzindo-se uma vez num sentido outra vez no sentido oposto, se compensam e 
se anulam mutuamente. Mas esta compensa<rao verifica-se unicamente no caso das 
caracteristicas que se encontram, em diferentes graus, em todas as pessoas, como, por 
exemplo, a altura. Com efeito, admite-se que os sujeitos excepcionalmente altos ou 
excepcionalmente baixos sejam quase igualmente numerosos. A media destas estaturas 
exageradas deve ser, portanto, sensivelmente igual a estatura mais vulgar: por conse
guinte, esta e a tinica a sobressair do calculo. Mas e o contrario que se produz quando 
se trata de urn fato que e excepcional por natureza, como a tendencia para o suicidio; 
neste caso, o processo de Quetelet acaba por introduzir artificialmente no tipo medio urn 
elemento que esta fora da media. Sem duvida, e acabamos de o constatar, este elemento 
surge num estado de extrema dilui<rao precisamente porque o numero dos individuos, 
entre OS quais esta fracionado, e muito superior ao que devia ser. Se 0 erro e pratica
mente pouco importante, nao deixa, no entanto, de existir. 
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Na realidade, o que exprime a rela~ao calculada por Quetelet e simplesmente a 
probabilidade que existe de urn homem, pertencente a urn grupo social determinado, se 
matar durante o ano. Se, numa popula~tiio de 100 000 almas ha anualmente quinze suici
dios, pode-se concluir que ha a probabilidade de quinze em 100 000 de que urn sujeito 
qualquer se suicide durante esta unidade de tempo. Mas esta probabilidade niio nos da de 
forma alguma a medida da tendencia media nem pode servir para provar que esta tenden
cia existe. 0 fato de tantos individuos em cern se matarem niio implica que os outros 
estejam expostos ao mesmo, consoante urn grau mais ou menos intenso, nem nos traz 
nada de novo sobre a natureza e a intensidade das causas que levam ao suicidio. 1 2 

Assim, a teoria do homem medio nao resolve o problema. Retomemo-lo, portanto, 
e vejamos COI)lO se apresenta. Os suicidas constituem uma infima minoria, dispersa pelos 
quatro cantos do horizonte; cada urn deles leva a cabo o seu ato individualmente sem 
saber que ha outros que, por seu lado, fazem o mesmo; e, no entanto, enquanto a socie
dade nao muda, o numero dos suicidas mantem-se inalterado. E., portanto, necessaria 
que todas estas manifesta~oes individuais, por muito independentes que possam parecer, 
sejam, na realidade, o produto de uma mesma causa ou de urn mesmo grupo de causas 
que dominam os individuos. Seniio, como explicar que, todos os anos, estas vontades 
particulares, que se ignoram mutuamente, venham, em numero igual, conduzir ao mesmo 
resultado? Niio agem, em geral, umas sobre as outras; niio existe nenhum acordo entre 
elas; e no entanto tudo se passa como se obedecessem a mesma palavra de ordem. 
Concluiu-se, portanto, que no meio comum que as rodeia existe uma for~ta qualquer que 
as determina no mesmo sentido e cuja intensidade, mais ou menos acentuada, motiva urn 
maior ou menor numero de suicidios particulares. Ora os efeitos atraves dos quais se 
manifesta esta for9a niio variam consoante os meios organicos e c6smicos mas exclusiva
mente consoante o estado do meio social. Quer isto dizer, portanto, que e coletiva. Ou, 
por outras palavras, cada povo tern uma tendencia coletiva para o suicidio que lhe e 
especifica e de que depende a importancia do tributo que paga a morte voluntaria. 

Nesta 6ptica, a invariabilidade da taxa dos suicidios, assim como a sua individuali
dade, niio tern nada de misterioso. Porque, como cada sociedade tern urn temperamento 
especifico que nao pode modificar de urn dia para o outro e como esta tendencia para o 
suicidio nasce da constitui~tiio moral dos grupos, e inevitavel que varie dum grupo para 
outro e que se mantenha sensivelmente igual durante longos anos no seio de cada gnipo. 
E urn dos elementos essenciais da cenestesia social; ora, tanto nos seres coletivos como 
nos individuos, o estado cenestesico e o que ha de mais pessoal e de mais inalteravel, pois 
e o que ha de mais fundamental. Mas, nesse caso, os efeitos que resultam deste estado 
devem ter a mesma personalidade e a mesma estabilidade. E natural que tenham uma 
estabilidade superior a da mortalidade geral. Porque a temperatura, as influencias clima-

12 Estas considera~es provam mais uma vez que a r~a niio explica a taxa social dos suicidios. Com efeito, 
0 tipo i:tnico e tambi:m urn tipo generico; compreende unicamente os caracteres que sao comuns a urn a gran
de massa de individuos. Portanto, a ra<;:a niio possui nada que chegue para determinar o suicidio; de outro 
modo, este teria uma generalidade que na realidade niio possui. Pode-se perguntar se, sendo verdade que a 
r~a niio possui nenhum elemento que possa ser considerado como uma causa suficiente do suicidio, niio 
pode, no entanto, em fun<;:iio das varia<;:oes que apresenta, tomar os homens mais ou menos acessiveis a a<;:iio 
das causas suicidogeneas? Mas, ainda que os fatos corroborassem esta hip6tese, o que niio e verdade, seria
mos for<;:ados a reconhecer que o tipo etnico seria fator com uma eficiencia muito mediocre, pois que a 
influencia presumida seria impedida de se manifestar na quase totalidade dos casos e s6 muito excepcional
mente e que se faria sentir. Em resumo, niio e recorrendo a ra<;:a que conseguiremos explicar a raziio por que, 
em urn milhiio de sujeitos que pertencem todos ao mesmo tipo etnico, ha todos os anos unicamente cern ou 
duzentos que se matam. 
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ticas, geol6gicas, em resumo, as condi~oes diversas de que depende a saude publica, va
riam muito mais facilmente de urn ano para outro do que o humor das na¢es. 

Ha, no entanto, uma outra liip6tese, aparentemente diferente da precedente, que 
poderia seduzir alguns espfritos. Para resolver a dificuldade, nao bastaria supor que os 
diversos incidentes da vida privada, que sao habitualmente considerados como as causas 
determinantes do suicidio, ·se reproduzem regularmente e em propor~oes identicas todos 
os anos? Todos os anos, dir-se-a, 13 ha mais ou menos o mesmo numero de casamentos 
infelizes, de falencias, de ambi~oes frustradas, de miseria, etc. E, portanto, natural que, 
colocados em numero igual face a situa~oes analogas, haja 0 mesmo numero de indivf
duos a tomar a decisao que a situa~ao exige. Nao e necessario imaginar que cedem a 
uma for~a que os domina; basta supor que, em face das mesmas circunstfmcias, racioci
nam de maneira semelhante. 

Mas n6s sabemos que estes acontecimentos individuais, apesar de precederem, na 
quase generalidade, OS suicidios, nao sao, na realidade, as causas destes. lnsistamos, 
mais uma vez, em que nao ha nenhuma infelicidade na vida que leve urn homem a 
matar-se se este nao estiver, por uma razao diferente, inclinado para o suicidio. Portanto, 
a regularidade com que se reproduzem estas diversas circunstancias nao pode explicar a 
do suicidio. Alem disso, seja qual for a influencia que se lhes atribua, uma solu~ao deste 
genero limita-se a deslocar o problema sem o resolver. Porque e preciso explicar a razao 
da repeti~ao destas situa~oes desesperadas que se reproduzem de forma identica todos os 
anos de acordo com uma lei especifica a cada pais. Por que razao, para uma sociedade 
determinada, suposta estacionaria, ha sempre tantas farnilias desunidas, tantas rufnas 
economicas, etc.? Esta repeti~ao regular dos mesmos acontecimentos, e que para urn 
mesmo povo mantem propor~oes constantes, seria inexplicavel se em cada sociedade nao 
existissem correntes definidas que conduzem, com uma for~a determinada, os habitantes 
a aventuras comerciais e industriais, a a~oes de toda especie que sao de molde a pertur
bar o equilibrio familiar, etc. Ora, isto significa voltar, sob uma forma ligeiramente dife
rente, a hip6tese que se supunha ter eliminado. 1 4 

III 

Mas esforcemo-nos por compreender claramente o sentido e o alcance dos termos 
que acabam de ser utilizados. 

Habitualmente, quando se faz referencia a tendencias ou paixoes coletivas, tem-se 
propensao para encarar estas express5es unicamente como metaforas e maneiras de falar 

1 3 No fundo e a opiniao exposta por Drobsoch no livro a que f!zemos referencia anteriormente. 
1 4 Esta argumentayao nao se aplica unicamente ao suicidio, ainda que seja especialmente convincente no 
caso deste. Aplica-se tambem ao crime sob todas as suas formas. 0 criminoso i:., a semelhanya do suicida, 
urn individuo excepcional e, por conseguinte, nao e a natureza do tipo mi:dio que pode explicar os movimen
tos da criminalidade. Mas acontece o mesmo com o casamento ainda que a tendencia para contrair matri
monio seja mais geral que a inclinayao para o suicidio ou para o crime. 0 numero das pessoas que se casam 
representa, em todas as idades, uma pequena minoria em relayao a populayao celibatirria da mesma idade. 
Assim, na Franya, na casa dos vinte e cinco para os trinta anos, ou seja, no periodo em que a nupcialidade 
e mais elevada, ha unicamente por ano 176 homens e 135 mulheres que se casam por mil celibatarios de 
ambos os sexos (periodo 1877-81). Se, portanto, a tendencia para o casamento, que i: preciso nao confundir 
com o gosto pelo comercio sexual, s6 tern a forya suf!ciente para se satisfazer numa pequena minoria, nao 
e a energia que tern no tipo mi:dio que explica o estado da nupcialidade num momento determinado. A verda
de i: que, tanto aqui como no caso do suicidio, os numeros estatisticos exprimem, nao a intensidade media 
das diposiyoes individuais, mas a da forya coletiva que leva ao casamento. 
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que nao designam nada de real salvo uma especie de media entre urn certo numero de 
estados reais. Manifesta-se uma recusa sistematica em considera-las como coisas, como 
for9as sui generis que dominam as consciencias particulares. No entanto e esta a sua 
natureza e e isso que a estatistica do suicidio demonstra brilhantemente. 1 5 Os indivfduos 
que comp6em uma sociedade mudam de urn ano para 0 outro; e, no entanto, 0 numero 
dos suicidios permanece constante desde que a sociedade nao mude. A populayao de 
Paris renova-se com uma extrema rapidez; contudo, a parte de Paris no conjunto dos sui
cidios franceses mantem-se sensivelmente constante. Ainda que bastem alguns anos para 
renovar o efetivo do exercito, a taxa dos suicidios militares varia com uma lentidao extre
ma numa nayao determinada. Em todos os paises, a vida coletiva evolui durante o ano 
segundo urn ritmo estavel; aumenta aproximadamente de janeiro ate julho e diminui em 
seguida. Assim, embora os membros das diferentes sociedades europeias pertenyam a 
tipos medios muito diferentes uns dos outros, as variay()es anuais e ate mensais dos suici
dios obedecem a mesma lei em toda a Europa. Da mesma forma, qualquer que seja a 
diversidade dos humores individuais, a relayao entre a tendencia para o suicidio das pes
soas casadas e a dos viuvos e viuvas e identica nos grupos sociais mais diversos, pela 
simples razao de que a relayao entre o estado moral da viuvez e a constitui9ao moral 
especifica ao casamento e a mesma em todo o lado. As causas que fixam deste modo os 
mortos voluntarios para uma sociedade ou para uma parte determinada da sociedade 
tern de ser, portanto, independentes dos indivfduos, dado que conservam a mesma inten
sidade quaisquer que sejam os sujeitos particulares sobre os quais se exerce a sua ayao. 
Dir-se-a que e o tipo de vida que, sempre igual, produz sempre os mesmos efeitos. Sem 
duvida, mas urn tipo de vida e qualquer coisa cuja invariabilidade e necessario explicar. 
Se se mantem invariavel enquanto se produzem modificayoes nas fileiras dos que o prati
cam, e impossivel que sejam estes a conferir-lhe a sua autenticidade. 

Julgou-se que se eludia esta conseqiiencia com a observayao de que a continuidade 
era, ela propria, obra dos individuos e que, por conseguinte, nao era necessario conferir 
aos fenomenos sociais uma especie de transcendencia em relayao a vida individual para 
justifica-la. Com efeito, afirmou-se que "uma coisa social qualquer, uma palavra de uma 
lingua, urn rito de uma religiao, urn segredo de profissao, urn processo artistico, urn arti
go de lei, uma maxima moral transmite-~e e passa de urn individuo, parente, patrao, 
amigo, vizinho, camarada, para outro indivfduo". 1 6 

:E evidente que, se se tratasse unicamente de explicar o processo pelo qual, de 
maneira geral, uma ideia ou urn sentimento passa de uma gerayao para outra, pelo qual 
a recordayao nao se esvai, esta explicayao poderia ser considerada, na pior das hip6teses, 
como suficiente. 1 7 Mas a transmissao de fatos tais como o suicidio e, de urn modo mais 

1 5 Nao e, alias, a (mica; como provamos na nota precedente, todos os fatos da sociologia moral levam a 
esta conclusao. 
1 • Vide Tarde, La Sociologie Elementaire, in Annales de 11nstitut International de Sociologie, pag. 213. 
1 7 Dizemos na pior das hip6teses porque nao se pode considerar como resolvido o que ha de essencial nesta 
questao. Com efeito, o que e importante, se se quer explicar esta continuidade, e mostrar, nao {mica e 
simplesmente como os costumes em vigor num periodo nao sao esquecidos no periodo seguinte, mas tambem 
a razao por que conservam a autoridade e continuam a funcionar. Pelo fato de as novas gera'<oes poderem 
conhecer, por intermedio das transmiss6es puramente interindividuais, o que faziam os antepassados nao se 
deduz que sejam obrigadas a comportar-se de modo identico. 0 que e que as obriga a isso? 0 respeito pela 
tradi'<ao, a autoridade dos antepassados? Mas entao a causa da continuidade nao reside no fato de os indivi
duos transmitirem as ideias e os costumes, mas sim neste estado de espirito eminentemente coletivo que faz 
com que os antepassados sejam alvo, por parte deste ou daquele povo, de urn respeito particular. Este estado 
de espirito imp6e-se aos individuos. Tern inclusivamente, tal como a tendencia para o suicidio, uma intensi
dade definida para cada tipo de sociedade que determina o maior ou menor conformismo com que os indivi
duos encaram a tradi'<ao. 
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g~ral, dos atos de toda especie sobre os quais nos informa a estatistica moral apresenta 
urn carater muito particular que nao se pode apreender tao facilmente como isso. Com 
efeito, alem de incidir na generalidade sobre uma certa maneira de agir, incide igual
mente sobre o numero dos casos em que esta maneira de agir foi utilizada. Nao s6 ha sui
cidios todos os anos como, regra geral, sao tao numerosos como os do ano precedente. 
0 estado de espirito que leva os homens a matar-se nao se transmite pura e simples
mente, mas, fato muito mais notavel, transmite-se a urn n6mero igual de sujeitos que tern 
eni comum o fato de se encontrar todos confrontados com situay<}es identicas. Como e 
isto possivel se s6 estao individuos em jogo? Em si mesmo o n6mero nao pode ser alvo 
de nenhuma transmissao direta. A popula~ao atual nao herdou da popula~ao do passado 
o conhecimento da importancia do impasto que tern de pagar ao suicidio, e, no entanto, 
e exatamente a mesma se as circunstancias nao se alteraram. 

Sera portanto necessaria imaginar que cada suicida tern, por assim dizer, como ini
ciador e mestre uma das vitimas do ano anterior de que e 0 herdeiro moral? S6 assim e 
possivel conceber que a taxa social dos suicidios se perpetue por intermedio de tradi~oes 
interindividuais. Porque, se o n6mero total nao pode ser transmitido por inteiro, e neces
saria que as unidades que o formam se transmitam individualmente. Cada suicida deve
ria, portanto, ter recebido a tendencia de urn dos seus predecessores e cada suicidio deve
ria ser como que urn eco de urn suicidio anterior. Mas nao existe nenhum fato em que se 
possa basear esta especie de filia~ao pessoal entre os varios acontecimentos marais que 
a estatistica registra, por exemplo, este ano, e os acontecimentos similares que se produ
ziram no ano passado. E absolutamente excepcional, assim como o mostramos anterior
mente, que urn ato seja provocado por urn outro da mesma natureza. Alias, por que 
razao se repetiriam estes ricochetes regularmente, todos OS anos? Por que razao 0 fato 
gerador levaria urn ano a produzir o seu semelhante? E, por ultimo, por que razao daria 
origem a uma (mica c6pia? Porque e necessaria que, em media, cada modelo s6 se repro
duza uma vez: de outro modo, o total nao seria constante. Dispensar-nos-ao de prolan
gar a analise de uma hip6tese tao arbitraria quanta irrepresentavel. Mas, se afastamos a 
hip6tese de que a igualdade numerica dos contingentes anuais resulta do fato de que cada 
particular gera o seu semelhante no periodo posterior, en tao esta igualdade so pode pro
vir da a~ao permanente de uma causa qualquer, impessoal, que paira sobre todos estes 
casos particulares. 

E preciso, portanto, empregar os termos com rigor. As tendencias coletivas tern 
uma existencia que lhes e especifica; sao for~as tao reais quanta as for~as c6smicas, 
ainda que sejam de uma outra natureza: agem igualmente sobre o individuo a partir do 
exterior, ainda que seguindo outras vias. 0 que permite afirmar que a realidade das pri
meiras. nao e inferior a das segundas e que ela se demonstra de uma forma semelhante, 
a saber, pela constancia dos efeitos. Quando constatamos que o n6mero dos obitos varia 
muito pouco de urn ano para o outro, justificamos esta regularidade dizendo que a 
mortalidade depende do clima, da temperatura, da natureza do solo, em resumo, de urn 
certo numero de for~as materiais que, sendo independentes dos individuos, se mantem 
constantes enquanto as geray<)es mudam. Por conseguinte, dado que os atos morais tais 
como o suicidio se reproduzem com uma uniformidade nao so igual como ainda supe
rior, devemo~ admitir que dependem tambem de for~as exteriores aos individuos. 
Simplesmente, como estas for~as so podem ser marais e como, para alem do homem 
individual, nao existe no mundo nenhum outro ser moral a nao ser a sociedade, e neces
saria que elas sejam sociais. Mas, seja qual for o nome que se lhes de, o que importa e 
reconhecer-lhes a realidade e concebe-las como urn conjunto de energias que, a partir do 
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exterior, nos determinam a agir a semelhan~a das energias fisico-quimicas cuja a~ao 
sofremos. Efetivamente, sao coisas tao sui generis, e nao entidades verbais, que as pode
mos medir, comparar a sua grandeza relativa, ou seja, proceder do mesmo modo que 
para a intensidade de correntes eletricas ou luminosas. Assim, esta proposi~ao funda
mental segundo a qual os fatos sociais sao objetivos, proposi~ao que tivemos oportuni
dade de definir num outro trabalho 1 8 e que consideramos como o principio do metodo 
sociol6gico, vern encontrar na estatistica moral e, sobretudo, na do suicidio, uma nova 
prova particularmente demonstrativa. E evidente que desafia o senso comum. Mas, cada 
vez que a ciencia revelou aos homens a existencia de uma for~a ignorada, teve sempre de 
enfrentar a incredulidade. Como e necessario modificar o sistema das ideias preestabele
cidas para dar lugar a nova ordem das coisas e elaborar novos conceitos, os espiritos 
resistem pregui~osamente. No entanto, e preciso que nos entendamos. Se a sociologia 
existe, s6 pode consistir no estudo de urn mundo ainda desconhecido, diferente daqueles 
que estudam as outras ciencias. Ora, este mundo ou e urn mundo de realidades ou nao e 
nada. 

Mas, precisamente porque esta conce~ao fere os preconceitos tradicionais, susci
tou obj~oes a que temos de responder. 

Em primeiro lugar implica que tanto as tendencias como os pensamentos coletivos 
sejam de natureza diferente da das tendencias e pensamentos individuais, que as primei
ras possuam caracteristicas que estao ausentes das segundas. Ora, pergunta-se, como e 
isto possi'vel se a sociedade se comp5e exclusivamente de indivi'duos? Mas sendo assim 
podemos tambem dizer que a natureza viva nao possui nada que a materia bruta nao 
possua, pois que a celula e exclusivamente composta de atomos sem vida. Do mesmo 
modo, e Urn fato que as {micas for~as ativas da SOCiedade sao OS individuos; simples
mente, ao unirem-se, os individuos formam urn ser psi'quico de uma nova especie que, 
por conseguinte, tern a sua propria maneira de pensar e de sentir. Sem duvida que as 
propriedades elementares de que resulta o fato social estao contidas em germe nos espiri
tos particulares. Mas o fato social s6 surge como tal a partir do momento em que estas 
sao transformadas pela associa~ao. A associa~ao e tambem urn fator ativo que produz 
efeitos especiais. Ora, em si mesma, ela e qualquer coisa de novo. Quando as conscien
cias, em vez de ficarem isoladas umas das outras, se agrupam e se combinam, ha qual
quer coisa que mudou no mundo. Em seguida e natural que esta modifica~ao implique 
outras, que esta novidade gere outras novidades, que apare~am fenomenos cujas proprie
dades caracteristicas estao ausentes dos elementos que os comp5em. 

0 unico meio de contestar esta proposi~ao seria admitir que urn todo e qualitativa
mente identico a soma das partes, que urn efeito e qualitativamente reduzi'vel a soma das 
causas que o geraram; o que redunda ou em negar toda e qualquer modifica~ao ou em 
toma-la inexplicit vel. Chegou-se, no .entanto, ao ponto de defender esta tese extrema ape
sar de s6 se encontrarem duas razoes, verdadeiramente extraordinarias, que a justifi
quem. Afirmou-se, primeiro, que "na sociologia, por urn privilegio singular, temos o 
conhecimento i'ntimo do elemento constituido pela nossa consciencia individual assim 
como o do composto formado pelo conjunto das consciencias"; segundo, que atraves 
desta dupla iJ!trospec~ao "verificamos claramente que, posto de lado 6 individuo, o so
cial nao e nada". 1 9 

A primeira asser~ao e uma nega~ao ousada de toda a psicologia contemporanea. 

1 
• Vide Regles de Ia Methode Sociologique, cap. II. 

1 9 Vide Tarde, op. cit., in Annales de 11nstitut de Sociologie, pag. 222. 
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Hoje em dia, reconhece-se unanimemente que a vida psiquica, Ionge de poder ser 
apreendida de uma forma imediata, tern, pelo contrario, abismos profundos em que o 
juizo intimo nao penetra e que so penosamente atingimos atraves de processos indiretos 
e complexos, analogos aos que utilizam as ciencias do mundo exterior. E portanto neces
sario que, de futuro, a natureza da consciencia deixe de ser misteriosa. A segunda propo
si~ao e profundamente arbitraria. 0 autor pode perfeitamente afirmar que a sua impres
sao pessoal e que, para alem do individuo, nao existe nada de real na sociedade, mas 
faltam-lhe as provas para fundamentar esta opiniao e, por conseguinte, a discussao tor
na-se impossivel. Seria tao facil opor a este sentimento o sentimento contrario de urn 
grande numero de pessoas que pensam a sociedade, nao como a forma que adquire 
espontaneamente a natureza individual desenvolvendo-se exteriormente, mas como uma 
for~a antagonista que os limita e contra a quallutam! Que pensar, alias, desta intui~ao 
que nos permite conhecer diretamente e sem intermediario, nao s6 o elemento, ou seja, o 
individuo, mas ainda o composto, isto e, a sociedade? Se, na verdade, bastasse abrir os 
olhos e olhar com aten~ao para se descobrirem imediatamente as leis do mundo social, 
a sociologia seria inutil ou pelo menos muito simples. Infelizmente os fatos mostram are 
que ponto a consciencia e incompetente nesta materia. Nunca por si so ela seria capaz de 
desconfiar da existencia desta necessidade que faz renascer todos os anos, em numero 
identico, os fenomenos demograficos, se nao tivesse recebido urn aviso do mundo exte
rior a este respeito. Ainda com mais razao, e incapaz, quando entregue a si propria, de 
descobrir as causas deste fato. 

No entanto, apesar de separarmos desta forma a vida social da vida individual, nao 
temos de forma alguma a inten~ao de afirmar que ela nao tern nada de psiquico. E evi
dente que, pelo contrario, e essencialmente formada por representa~es. Simplesmente, 
as representa~oes coletivas sao de uma natureza muito diferente da das representa~oes 
individuais. Nao vemos nenhum inconveniente em se afirmar que a sociologia e uma 
psicologia, se se tomar a precau~ao de acrescentar que a psicologia social tern as suas 
leis proprias que nao sao as mesmas da psicologia individual. 0 seguinte exemplo 
completara o nosso pensamento. Habitualmente, consideram-se como origem da religiao 
as impressoes de medo ou de deferencia que os seres misteriosos e temidos inspiram aos 
sujeitos conscientes; desta optica, a religiao surge como o simples desenvolvimento de 
estados individuais e de sentimentos privados. Mas esta explica~ao simplista nao tern 
rela~ao com os fatos. Basta ver que no reino animal, onde a vida social e sempre muito 
rudimentar, a institui~ao religiosa e desconhecida, que esta s6 aparece onde ha uma orga
niza~ao coletiva, que muda consoante a natureza das sociedades, para se poder concluir 
que s6 os homens em grupo pensam religiosamente. Nunca o individuo teria concebido 
a ideia de for~as que o ultrapassam tao infinitamente, a ele e a tudo o que o rod~ia, se 
nao conhecesse mais nada do que ele proprio e o universo fisico. Nao foram as grandes 
for~as naturais que conhece que lhe inspiraram esta no~ao; porque, no inicio, estava 
Ionge de saber, como acontece hoje em dia, ate que ponto estas for~as o dominavam;jul-

.. - 20 • 
gava, pelo contrario, poder controla-las a vontade dentro de certas condi~oes. F01 com 
a ciencia que aprendeu a medir a sua inferioridade. 0 poder que deste mQdo conquistou 
o respeito do individuo e que se tornou o objeto da sua adora~ao e a sociedade, de que 
OS deuses foram unicamente a forma substancial. Definitivamente, a religiao e 0 sistema 
de simbolos atraves dos quais a sociedade toma consciencia de si propria; e a maneira de 
pensar do ser coletivo. Eis, portanto, urn vasto con junto de estados mentais que nao se te-

20 Vide Frazer, Golden Bough, pag. 9 ss. 
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riam produzido se as consciencias particulares nao estivessem unidas, que resultam desta 
uniao e que se adic;:ionam aos que derivam das naturezas individuais. Por mais que se 
analisem estas ultimas tao minuciosamente quanta possfvel, nunca se descobrira nada 
nelas que explique o processo de cria~ao e do desenvolvimento destas cren~as e destes 
costumes religiosos de que nasceu o totemismo, a maneira como geraram o naturismo e 
como o proprio naturismo se transformou, aqui na religiao abstrata de Jave, alem no 
politeismo dos gregos e dos romanos, etc. Ora, o que pretendemos dizer quando defende
mos a heterogeneidade do social e do individual e que as observa~s precedentes se apli
cam nao s6 a religiao mas tambem ao direito, a moral, as modas, as institui~oes politi
cas, aos metodos pedagogicos, etc., em resumo, a todas as formas de vida coletiva. 2 1 

Mas ha uma outra obj~ao que nos foi levantada e que, a primeira vista, pode pare
cer mais grave. Nao s6 admitimos que os estados sociais diferem qualitativamente dos 
estados individuais, como ainda que sao, num certo sentido, exteriores aos individuos. 
Vamos mesmo mais Ionge e comparamos esta exterioridade com a das for~as fisicas. 
Mas, perguntou-se, se a sociedade se comp5e unica e exclusivamente de individuos como 
e possfvel que exista qualquer coisa que lhes seja exterior? 

Se a obj~ao tivesse fundamento, estariamos em presen~a de uma antinomia. Par
que e preciso nao esquecer o que foi estabelecido precedentemente. Dado que a pequena 
minoria de pessoas que se matam todos OS anos nao constitui urn grupo natural, nao 
estao em contato umas com as outras, o numero constante de suicidios s6 pode ser devi
do a a~ao de uma causa comum que domina os individuos e que lhes sobrevive. A for~a 
que determina a unidade do feixe formado pela multidao dos casas particulares espalha
dos pela superficie do globo deve, necessariamente, ser exterior a cada urn deles. Se, par
tanto, fosse realmente impossfvel que ela lhes fosse exterior, o problema seria insoluvel. 
Mas a impossibilidade e s6 aparente. 

Primeiramente, nao e verdade que a sociedade seja composta exclusivamente de 
individuos; abrange, tambem, coisas materiais que desempenham urn papel essencial na 
vida coletiva. Por vezes, o fato social materializa-se, tornando-se urn elemento do mundo 
exterior. Por exemplo, urn d~terminado tipo de arquitetura e urn fen6meno social; ora, 
este se encarna, em parte, nas casas, em toda especie de edificios que, uma vez construi
dos, se tornam realidades aut6nomas, independentes dos individuos. Assim acontece 
com os meios de comunica~ao e de transporte, com os instrumentos e as maquinas utili
zadas na industria ou na vida privada e que exprimem o estado da tecnica nos diferentes 
momentos da hist6ria, da linguagem escrita, etc. A vida social que e deste modo como 
que cristalizada e fixada nos suportes materiais, exterioriza-se, e e a partir do exterior 
que age sabre nos. Os meios de comunica~ao que foram construidos no passado impri
mem ao andamento dos negocios atuais uma dire~ao determinada, na medida em que nos 
p5em em contato com urn grupo de paises determinados. A crian~a elabora o sensa artis
tico quando entra em contato com os monumentos de cunho nacional, herdados das 
gera~oes passadas. Inclusive ve-se, por vezes, urn desses monumentos cair no esqueci
mento durante seculos e renascer posteriormente, quando as na~oes que o tinham erigido 
ja desapareceram ha muito, para recome~ar, no seio de novas sociedades, uma existencia 

21 Acrescentemos, para evitar qualquer interpreta~ao inexata," que nao queremos dizer com isto que exista 
urn ponto preciso em que termina o individual e em que com~a o social. A associa~ao nao se estabelece de 
uma s6 vez e nao produz todos os seus efeitos de forma imediata; necessita de tempo e, conseqiientemente, 
h8 momentos em que a realidade e indecisa Assim, transita-se, sem interru~oes, de uma ordem de fatos 
para uma outra; mas nao e razao para nao fazermos uma distin~ao entre eles. De outro modo, se se admi
tisse que nao ha generos distintos e que a evolu~ao e continua, nao haveria no mundo nada que se 
distinguisse. 
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nova. E o que caracteriza esse fenomeno muito particular a que se chama as renascen~as. 
Uma renascen~a e vida social que, depois de se ter como que cristalizado nas coisas e 
permanecido latente durante muito tempo, desperta subitamente e vern modificar a orien
ta~ao intelectual de povos que nao tinham participado na sua cria~ao. :E evidente que 
este despertar nao seria possivel se as consciencias vivas nao estivessem presentes para 
receber a sua a~ao; mas, por outro lado, estas consciencias teriam pensado e sentido de 
maneira muito diferente caso esta a~ao nao se tivesse produzido. 

Pode-se fazer uma observa~ao identica a respeito das formulas definidas em que se 
condensam OU OS dogmas da Ie OU OS preceitos do direito quando aqueles e estes se fixam 
exteriormente sob uma forma consagrada. Seguramente que por muito bern redigidas que 
estivessem seriam totalmente ineficazes se nao houvesse ninguem para apreende-las e 
p6-las em pratica. No entanto, apesar de nao serem tudo, nao deixam de ser fatores sui 
generis da atividade social, visto que tern urn modo de a~ao que lhes e peculiar. As rela
~es juridicas diferem consoante se trate do direito escrito ou nao. Quando existe urn co
digo elaborado, a jurisprudencia e mais regular mas menos flexivel, a legisla~ao mais 
uniforme mas tambem mais inalteravel. Adapta-se menos facilmente a diversidade dos 
casos particulares e op<)e uma maior resistencia as tentativas inovadoras. As formas 
materiais que reveste nao sao, portanto, simples combina~oes verbais sem eficiencia mas 
realidades ativas visto que provocam efeitos que nao se produziriam se elas nao existis
sem. Ora, nao s6 estas formas materiais sao exteriores aos indivfduos como e a exteriori
dade que lhes confere o carater especifico. E porque sao menos acessiveis aos indivfduos 
que estes as adaptam menos facilmente as circunstancias e, ao mesmo tempo, e isso que 
as torna mais refratarias as mudan~as. 

Todavia e incontestavel que nem toda consciencia social consegue exteriorizar-se e 
materializar-se a este grau. A estetica nacional nao se concentra integralmente nas obras 
que inspira; os preceitos definidos nao esgotam toda a moral. A maior parte dela fica 
difusa. A liberdade caracteriza uma parte da vida coletiva; as mais variadas especies de 
correntes vao, vern, circulam em todas as dire~oes, cruzam-se e misturam-se de mil e 
uma maneiras diferentes e precisamente porque estao num perpetuo estado de mobili
dade nao chegam a tomar uma forma objetiva. Hoje e urn vento de tristeza e de desenco
rajamento que sopra sobre a sociedade; amanha, pelo contrario, sera urn sopro de alegre 
confian~a que vira aliviar os cora~oes. Durante urn tempo, todo o grupo se orienta para 
o individualismo; vern urn outro periodo e sao as aspira~oes sociais e filantropicas que se 
tornam preponderantes. Ontem era-se cosmopolita, hoje e-se patriota. E todos estes rede
moinhos, todos estes fluxos e refluxos, se produzem sem que os preceitos cardinais do . 
direito e da moral, imobilizados dentro de formas hieraticas, sofram a menor altera~ao. 
Alias, estes preceitos limitam-se a exprimir uma vida subjacente de que fazem parte; 
resultam dela mas nao a suprimem. Na base de todas estas maximas jazem sentimentos 
atuais e vivos que estas formulas resumem mas de que sao unicamente a capa superficial. 
Nao provocariam nenhum eco se nao correspondessem a emo~oes e impressi5es concre
tas espalhadas pela sociedade. Portanto, quando lhes atribuimos uma realidade, nao 
pretendemos transforma-las na realidade global. lsso seria tomar o sinal pela coisa assi
nalada. Urn sinal e seguramente qualquer coisa; nao e uma especie de epifenomeno 
super-rogatorio; hoje esta-se ciente do papel que ele desempenha no desenvolvimento 
intelectual. Mas de qualquer modo nao passa de urn sinal. 2 2 

22 Julgamos que depois desta explica,.ao niio havera ninguem que nos acuse de pretendermos, na sociolo
gia, substituir o interior pelo exterior. Partimos do exterior, que nose imediatamente acessivel, como obje
tivo de atingir o interior. 0 processo e, confessamo-lo, complicado; mas niio podemos recorrer a outro se 
queremos evitar que a investiga,.ao acabe por incidir, niio sobre a ordem de fatos que se pretende estudar, 
mas sobre o sentimento pessoal que temos a seu respeito. 

r 
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Mas, porque esta vida nao possui urn grau de consistencia suficiente para se poder 
fixar, nao deixa par isso deter urn carater semelhante ao dos preceitos formulados a que 
nos referimos ha pouco. t exterior aos indivfduos medias considerados individualmente. 
Eis, par exemplo, que urn grande perigo publico provoca uma exacerba9ao do sentimento 
patri6tico. Resultara urn impulso coletivo em virtude do qual a sociedade, no seu conjun
to, impora como axioma que os interesses particulares, inclusive aqueles que eram habi
tualmente considerados como os mais responsaveis, deem primazia ao interesse comum. 
Eo principia nao e unicamente enunciado como uma especie de desideratum; se necessa
ria, sera aplicado a letra. Observai nesse momenta a media dos individuos! Encontrareis 
certamente alguma coisa deste estado moral num grande numero deles mas infinitamente 
atenuado. Sao raros aqueles que, mesmo em tempo de guerra, estao prontos espontanea
mente a uma abdica9ao tao completa de si pr6prios. Portanto, a corrente coletiva e quase 
exclusivamente exterior as consciencias particulares que compijem a grande massa da 
narao, dado que cada uma de/as s6 contem uma parcela desta corrente. 

Pode-se formular uma observa9ao identica a prop6sito de sentimentos marais mais 
estaveis e fundamentais. Por exemplo, qualquer sociedade respeita a vida humana em 
geral, com uma intensidade que se pode determinar e medir atraves da gravidade relati
va23 das penas que sancionam o homicidio. Par outro lado, o homem media partilha 
tambem este sentimento, mas de uma forma muito menos acentuada e muito diferente da 
da sociedade. Para termos uma ideia desta diferen9a, basta comparar a emo9ao que sen
timos pessoalmente quando vemos urn assassino ou quando somas testemunhas de urn 
crime, e a que sentem, nas mesmas circunstiincias, as multidoes concentradas. Conhe
cem-se os extremos a que podem chegar se nao houver nada que se lhes oponha. E que. 
neste caso, a c6lera e coletiva. Ora, a diferen9a que existe entre a maneira como a socie
dade ressente estes atentados e a maneira como estes afetam os individuos manifesta-se 
a todo momenta; ou seja, entre a forma individual e a forma social do sentimento que 
ofendem. A indigna9ao social e de tal forma energica que muitas vezes s6 se satisfaz com 
a expia9ao suprema. Individualmente, se a vitima nos for desconhecida ou alguem que 
nos e indiferente, se 0 autor do crime nao pertencer ao nosso meio e, portanto, nao repre
sentar uma amea9a direta para a nossa pessoa, ainda que achemos justa que o ato seja 
punido, nao sentimos uma emo9ao suficientemente forte para termos sede de vingan9a. 
Nao daremos urn passo para descobrir o culpado; repugnar-nos-ia inclusivamente entre
ga-la a policia. A coisa s6 muda de aspecto a partir do momenta em que a opiniao pu
blica se encarrega do caso. Tornamo-nos entao mais exigentes e mais ativos. Mas e a opi
niao que fala pela nossa boca; e sob a pressao da coletividade que agimos e nao como 
indivlduos isolados. 

Na maior parte das vezes, a distiincia entre o estado social e as repercussc3es indivi
duais que provoca e ainda mais consideravel. No caso precedente, quando o sentimento 
coletivo se individualizava, conservava ainda, na maior parte dos sujeitos, a for9a sufi
ciente para se opor aos atos que o contrariavam; o horror pelo sangue humano esta hoje 
suficientemente bern arreigado na generalidade das consciencias para evitar a manifesta-

2 3 Para determinarmos se este sentimento de respeito e mais forte nesta sociedade do que naquela nao pode
mos considerar unicamente a violencia intrinseca das medidas que constituem a repressao; devemos tam bern 
considerar o Iugar que a pena ocupa na escala penal tanto hoje como nos seculos passados. 0 assassinato 
s6e punido com a morte. Mas hoje em dia a pena de morte simples tern uma maior gravidade relativa; par
quanto constitui o castigo supremo enquanto no passado podia ainda ser agravada. E dado que estas agrava
~oes nao se aplicavam nessa epoca ao assassinato comum, concluiu-se, portanto, que este era alvo de uma 
menor reprova~ao. 
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c;ao de ideias homicidas. Mas o simples desvio de dinheiro, a fraude silenciosa e isenta de 
violencia, esta Ionge de nos inspirar a mesma repulsa. Nao sao muito numerosos os que 
tern o respeito suficiente pelos direitos de outrem para esmagarem no embriao qualquer 
tentac;ao de enriquecimento injusto. E fato que a educac;ao desenvolve uma certa aversao 
pelos atos que sao contrarios a eqiiidade. Mas quanta distancia entre este sentimento 
vago, hesitante, sempre disposto aos compromissos, e o estigma categ6rico, sem reservas 
nem reticencias, com que a sociedade sanciona o roubo sob todas as suas formas! E que 
diremos de tantos outros deveres ainda menos enraizados no homem medio como o que 
nos ordena que contribuamos com a nossa parte para as despesas publicas, que nao 
defraudemos 0 fisco, que nao procuremos habilmente evitar 0 servic;o militar, que cum
pramos lealmente os nossos contratos, etc. Se, em todos estes aspectos, a moralidade 
fosse unicamente assegurada pelos sentimentos vacilantes das consciencias medias, seria 
singularmente precaria. 

E, portanto, urn erro fundamental confundir, como tantas vezes tern acontecido, o 
tipo coletivo duma sociedade com o tipo medio dos individuos que a comp<)em. 0 
homem medio tern uma moralidade muito mediocre. S6 as maximas mais essenciais da 
etica estao gravadas nele com alguma forc;a e mesmo assim nunca com a precisao e a 
autoridade com que se manifestam no tipo coletivo, isto e, no conjunto da sociedade. 
Esta confusao em que caiu precisamente Quetelet transforma a questao da genese da 
moral num problema incompreensivel. Pois se o individuo e, em geral, de uma tal medio
cridade, como e possivel que se tenha criado uma moralidade que o ultrapassa tao 
incontestavelmente e que exprime unicamente a media dos temperamentos indivi
duais? S6 por milagre e que o mais pode nascer do menos. Se a consciencia comum coin
cide com a consciencia mais geral, nao e possivel que va alem do nivel vulgar. Mas entao 
donde provem estes preceitos elevados e claramente imperativos que a sociedade se 
esforc;a por inculcar nas crianc;as e por fazer respeitar aos seus membros? Nao e sem 
razao que as religioes e, no seu seguimento, tantos fil6sofos consideraram que a moral s6 
podia ter realidade total em Deus. E que o palido e muito incompleto esboc;o que as cons
ciencias individuais fazem dela nao pode ser considerado como o tipo original. Asseme
lha-se mais a uma reproduc;ao infiel e grosseira de urn modelo que deve existir em qual
quer lado fora dos individuos. E por isso que, com o seu simplismo vulgar, a imaginac;ao 
popular 0 identifica com Deus. E evidente que a ciencia nao e obrigada a preocupar-se 
com esta concepc;ao que nem sequer e suposta conhecer. 2 4 Simplesmente, sea pomos de 
lado, nao temos outra alternativa senao a de deixar a moral ao acaso e inexplicada, oti 
entao a de a considerarmos como urn sistema de estados coletivos. Ou bern que nao pro
vern de nada que pertenc;a ao mundo da experiencia, ou bern que vern da sociedade. S6 
pode existir numa consciencia; se nao for na do individuo e na do grupo. Mas, entao, for
c;oso nos e admitir que a segunda, em vez de se confundir com a consciencia media, a 
ultrapassa em todos os sentidos. 

A observac;ao confirma a hip6tese. Por urn lado, a regularidade dos dados estatis
ticos implica que existam tendencias coletivas, exteriores ao individuos; por outro lado, 
num numero consideravel de casos importantes, podemos constatar esta exterioridade 
diretamente. Alias, esta nao tern nada de surpreendente para quem reconhecer a hetero-

2 4 Da mesma forma que a ciencia da fisica niio tern que discutir a !e em Deus, criador do mundo fisico, 
tambem a ciencia moral niio e suposta conhecer a doutrina que considera Deus como o criador da moral. A 
questiio niio e da nossa competencia; niio temos que lhe dar qualquer resposta. S6 temos que nos preocupar 
com as suas causas secundarias. 
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geneidade dos estados individuais e dos estados sociais. Com efeito, por definil):ao, estes 
ultimos s6 podem chegar ate nos vindos do exterior' dado que nao provem das nossas 
predisposil):oes pessoais; sendo constituidos por elementos que nos sao alheios, exprimem 
outra coisa que nao nos proprios. E evidente que, na medida em que estamos totalmente 
unidos ao grupo e em que vivemos a vida atraves dele, estamos expostos a influencia des
tes estados sociais; mas, inversamente, no caso de sermos possuidores de uma personali
dade distinta da do grupo, ser-lhes-emos refratarios e tentaremos escapar-lhes. E, como 
nao existe ninguem que nao leve concomitantemente esta existencia dupla, acontece que 
cada urn de nos esta animado simultaneamente por urn duplo movimento. Somas condu
zidos no sentido social e temos tendencia para seguir a propensao da nossa natureza. 0 
resto da sociedade exerce, portanto, pressao sabre nos com o objetivo de canter as nossas 
tendencias centrifugas e, pelo nosso lado, nos contribuimos para exercer pressao sabre 
outrem a tim de neutralizar as suas. Nos proprios sofremos a pressao para a qual contri
buimos com o tim de a exercer sabre os outros. Estao em presenl):a duas forl):as antago
nistas. Uma tern origem na coletividade e tenta apoderar-se do individuo; a outra vern do 
individuo e repele a precedente. A primeira e, efetivamente, bastante superior a segunda, 
pois resulta de uma combinal):aO de todas as forl):as particulares; mas como se lhe depa
ram tantas resistencias quantos os sujeitos particulares existentes, gasta-se parcialmente 
nestas lutas numerosas e penetra-nos ja desfigurada e enfraquecida. Quando e muito 
intensa, quando as circunstancias que a fazem agir se repetem freqiientemente, pode 
ainda marcar fortemente as constituil):oes individuais; suscita nelas estados caracteri
zados por uma certa vivacidade e que, uma vez organizados, funcionam com a esponta
neidade propria do instinto; eo que acontece com as ideias marais mais essenciais. Mas 
a maior parte das correntes sociais ou e demasiado fraca ou nao esta em contato conosco 
senao de uma forma demasiado intermitente para poder desenvolver raizes profundas; a 
sua al):aO e superficial. Conseqiientemente, permanecem sempre totalmente externas. 
Assim, o processo de calcular urn elemento qualquer do tipo coletivo nao consiste em 
medir a grandeza que adquire nas consciencias individuais e de fazer em seguida a media 
de todas estas medidas; e de preferencia a soma que deveriamos fazer. Mas este processo 
de avalial):ao esta ainda muito aquem da realidade; porque desta forma obter-se-ia o sen
timento social desfalcado de tudo o que perdeu quando se individualizou. 

Portanto, a afirmal):aO de que a nossa concepl):ao e escolastica e que fundamenta os 
fenomenos sociais sabre nao sabemos que principia vital de urn novo genera revela uma 
certa leviandade. Se nos recusamos a admitir que os fenomenos sociais tenham como 
substrata a consciencia individual, conferimos-lhes, no entanto, urn outro: o que e forma
do pela uniao e pela combinal):aO de todas as consciencias individuais. Este substrata nao 
tern nada de substancial nem de ontologico dado que nao e mais do que urn todo com
pasta por partes. Mas nao deixa de ser tao real quanta o sao os elementos que o com
pOem; vista- que tambem estes sao constituidos da mesma maneira. Sao igualmente com
pastas. Com efeito, sabe-se hoje que o eu e a resultante de uma multidao de consciencias 
sem eu; que cada uma destas consciencias elementares e por sua vez o produto de unida
des vitais sem consciencia assim como cada unidade vital e formada por uma associal):aO 
de particulas inanimadas. Se, portanto, o psic6logo e o biologo tern razao ao considerar 
bern fundamentados OS fenomenos que estudam, pela simples razao de que estes estao 
ligados a uma combinal):ao de elementos de ordem imediatamente inferior, por que razao 

· seriam as coisas diferentes no que respeita a sociologia? E, no entanto, esses, que nao 
renunciaram a hipOtese de uma fOrl):a vital e de uma alma substancial, seriam OS uniCOS 
que poderiam considerar como insuficiente uma base deste genera. Assim, nao ha nada 
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de menos estranho do que esta proposi~ao com que alguns acharam por bern deverem 
;escandalizar-se: 2 5 Uma cren~a ou uma pratica social e suscetivel de existir independen
temente do modo como se exprime individualmente. E evidente que nao pretendiamos 
dizer com isto que a sociedade pode existir sem individuos, absurdidade tao manifesta 
que nos poderiam poupar a simples suspeita de a termos algum dia afirmado. Mas acha
vamos: primeiro, que o grupo formado pelos individuos associados e uma realidade de 
especie diferente da do individuo isolado; segundo, que os estados coletivos existem no 
grupo de natureza identica a deles, antes de atingirem o individuo como tal e de se orga
nizarem nele, sob uma nova forma, para iniciarem uma existencia puramente interior. 

Esta maneira de encarar as rela~oes entre o individuo e a sociedade faz lembrar, 
alias, a ideia que os zoologistas contemporaneos estao inclinados a aceitar acerca das 
rela~oes entre aquele e a especie ou a ra~a. A teoria muito simples segundo a qual a espe
cie nao seria senao urn individuo perpetuado no tempo e generalizado no espa~o esta 
cada vez mais pasta de lado. Com efeito, esbarra-se contra o fato de as varia~es que urn 
sujeito acusa s6 se tornarem especificas em casas muito raros e talvez duvidosos. 2 6 Os 
caracteres distintos ·da ra~a s6 se alteram no individuose se alterarem na ra~a em geral. 
Portanto, em vez de a ra~a ser uma generaliza~ao das formas individuais, deveria ter al
guma realidade da qual pudessem derivar as formas diversas que adquire nos seres parti
culares. Sem duvida que nao podemos considerar estas doutrinas como definitivamente 
demonstradas. Mas basta-nos mostrar que as nossas concep~oes sociol6gicas, embora 
nao sejam copiadas de outras investiga~es, apresentam, no entanto, certas analogias 
com as ciencias mais positivas. 

IV 

Apliquemos esta ideia a questao do suicidio; a solu~ao que apresentamos no inicio 
deste capitulo adquirira uma maior precisao. 

Nao ha ideal moral que nao alie, em propor~oes que variam consoante as socieda
des, o egoismo, o altruismo e uma certa anomia. Porque a vida social pressup<)e sirnulta
neamente que o individuo tenha uma certa personalidade de que estara pronto a abdicar 
se a comunidade assim o exigir e que seja de certa forma receptivo a ideias de progresso. 
E por isso que nao existe nenhum povo em que nao coexistam estas tres correntes de opi
niao que solicitam o homem em tres dire~es divergentes e ate mesmo contradit6rias. 
Quando estas tres correntes se compensam mutuamente, o agente moral encontra-se num 
estado de equilibria que o preserva de qualquer ideia de suicidio. Mas, se uma delas 
ultrapassar urn certo grau de intensidade em prejuizo das outras, tornar-se-a, ao indivi
dualizar-se e pelas razoes expostas, suicidogenea. 

Naturalmente, quanto mais forte for a corrente tantos mais sujeitos contaminara de 
forma suficientemente profunda para os levar ao suicidio e inversamente. Mas, por sua 
vez, esta intensidade s6 pode estar dependente dos tres seguintes fatores: primeiro, a 
natureza dos individuos que comp<)em a soci\!dade; segundo, a maneira como estao asso
ciados, ou seja, a natureza da organiza~ao social; terceiro, os acontecimentos passa
geiros que perturbam o funcionamento da vida coletiva sem alterar no entanto a consti
tui~ao anatomica desta, tais como as crises nacionais, economicas, etc. As propriedades 

2 5 Vide Tarde, op. cit., pag. 212. 
2 6 Vide Delage, Structure du Protoplasme, passim; Weissmann, L'Hereditt\ e todas as teorias que se apro
ximam das de Weissmann. 
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individuais sao as (micas a poderem desempenhar urn papel que e comum a todos OS 
individuos. Porque as que sao estritamente pessoais ou que nao pertencem senao a 
pequenas minorias diluem-se na massa formada pelas outras; alem disso, como diferem 
umas das outras, neutralizam-se e anulam-se mutuamente durante a elabora~Yao de que 
resulta o fenomeno coletivo. Portanto, s6 as caracteristicas gerais da humanidade sao 
suscetiveis de provocarem algum efeito. Ora, estas sao quase imutaveis; pelo menos, para 
que mudem sao necessarios mais seculos do que aqueles que dura geralmente uma naiYaO. 
Por conseguinte, as condi~Yoes sociais de que depende o numero dos suicidios sao as uni
cas em fun~Yao das quais este pode variar; porque sao as unicas que podem variar. Eisa 
razao por que permanece constante desde que a sociedade nao mude. Esta constfmcia 
nao provem de urn estado de espi'rito gerador do suicidio que, por uma razao que ignora
mos, existiria num numero determinado de particulares, que por sua vez, e por motivo 
que tambem ignoramos, transmitiriam a urn numero igual de imitadores. Provem sim da 
estabilidade das causas impessoais que o originaram e que o conservam. Nao houve 
nada que viesse modificar nero a forma como as unidades sociais estao agrupadas, nero 
a natureza do seu consensus. As a~Yoes e rea~Yoes que exercem umas sobre as outras sao 
identicas; por conseguinte, as ideias e os sentimentos que delas resultam nao poderiam 
variar. 

Todavia e muito raro, senao mesmo impossi'vel, que uma destas correntes venha a 
adquirir uma tal preponderfmcia em todos os aspectos da sociedade. E sempre em meios 
restritos, onde encontra condi~Yoes particularmente favoraveis para o seu desenvolvi
mento, que atinge este grau de energia. E esta ou aquela condi~Yao social, esta ou aquela 
profissao, esta ou aquela confissao religiosa que a estimulam particularmente. Assim se 
explica o carater duplo do suicidio. Quando o analisamos atraves das manifesta~Yoes 
exteriores e-se levado a formar uma imagem de uma serie de acontecimentos indepen
dentes uns dos outros; porque ele se produz em pontos distintos, sem rela~es visi'veis 
entre eles. E, no entanto, a soma de todos estes casas particulares reunidos tern uma uni
dade e uma individualidade, pois que a taxa social dos suicidios e uma caracteristica dis
tintiva das personalidades coletivas. E que, se estes meios particulares onde prefere 
produzir-se sao distintos uns dos outros, fragmentados em mil bocados que se distribuem 
pela superficie do territ6rio, estao, no entanto, estreitamente ligados uns aos outros; par
que sao partes de urn todo comum, 6rgaos de urn mesmo organismo. 0 estado de urn 
depende do estado geral da sociedade; ha uma intima solidariedade entre o grau de viru
lencia que esta ou aquela tendencia atinge num meio determinado e a intensidade com 
que se manifesta no conjunto do corpo social. 0 altrui'smo e mais ou menos acentuado 
no exercito consoante o grau que atinge na popula~Yao civil; o individualismo intelec
tual e tanto mais desenvolvido e tanto mais fertil em suicidios nos meios protestantes 
quanta mais acentuado esta no resto da na~Yao, etc. Esta tudo ligado. 

Mas se, eliminada a loucura, nao ha nenhum estado individual que possa ser consi
derado como urn fator determinante do suicidio, e, no entanto, muito provavel que urn 
sentimento coletivo nao possa incrustar-se nos individuos quando estes lhe sao absoluta
mente refratarios. Poder-se-a, portanto, pensar que a explica~YaO precedente e incompleta 
enquanto nao tivermos demonstrado que as correntes suicidogeneas encontram sempre 
urn numero suficiente de sujeitos acessi'veis a sua influencia no momenta e nos meios em 
que se desenvolvem. 

Mas, supondo que esta colabora~Yao e na realidade sempre necessaria e que uma ten
dencia coletiva nao pode impor-se aos particulares pela for~Ya, independentemente de 
qualquer predisposi~Yao previa, entao a harmonia estabelecer-se-a por si propria; porque 
as causas que determinam a corrente social agem simultaneamente sobre os individuos 
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criando neles as disposi<;oes adequadas a a<;ao. Entre estas duas ordens de fatores existe 
urn parentesco natural pelo fato de dependerem duma mesma causae de a exprimirem: 
e por isso que se combinam e se adaptam mutuamente. A hiperciviliza<;ao que da origem 
a tendencia anomica e a tendencia egoista tern tambem COmO resultado afinar OS siste
mas nervosos, tomando-os excessivamente delicados; por isso, sao menos capazes de se 
dedicarem fielmente a urn objeto defmido, mais contrarios a disciplina, mais acessiveis 
tanto a irrita<;ao violenta como a depressao exagerada. lnversamente, a cultura grosseira 
e rude que o altruismo excessivo dos primitivos pressupi)e desenvolve uma insensibi
lidade que facilita o renunciamento. Em suma, como e a sociedade que, em grande parte, 
faz o individuo, fa-lo a sua imagem e semelhan<;a. A materia de que necessita nao deve 
faltar-lhe pois que, digamos, a preparou com as pr6prias maos. 

Temos agora uma ideia mais precisa acerca do papel que os fatores individuais 
desempenham na genese do suicidio. Se em determinado meio moral, por exemplo, numa 
confissao religiosa, num regimento, numa profissao, ha individuos que sao atingidos e 
outros que nao 0 sao, e porque, de uma maneira geral, a constitui<;ao mental dos primei
ros, produtos da natureza e dos acontecimentos, apresenta menos resistencia a corrente 
suicidogenea. Mas se estas condi<;oes podem contribuir para determinar os sujeitos parti
culares. em que Se encama esta Corrente, nao e no en tanto delas que dependem nem OS 
caracteres distintivos nem a intensidade desta ultima. Nao e porque haja estes ou aqueles 
neuropatas num grupo social que se contam anualmente estes ou aqueles suicidas. A neu
ropatia limita-se unicamente a favorecer de preferencia a morte destes ultimos. Eis par
tanto o ponto essencial em que divergem as opinioes do clinico e do soci6logo. 0 pri
meiro s6 ve os casos particulares, isolados uns dos outros. Assim, constata muitas vezes 
que a vitima era urn nervoso ou urn alco61ico e explica o ato por urn destes estados psico
paticos. Num certo sentido tern razao; porque, se 0 sujeito se matou mais cedo do que OS 
seus vizinhos, e freqiientemente por este motivo. Mas nao e por este motivo que, de uma 
maneira geral, ha individuos que se matam, nem, sobretudo, e par este motivo que se 
matam, em cada sociedade, e num espa9o de tempo determinado, urn numero definido de 
indiv{duos. A causa produtora do fenomeno escapa necessariamente a quem s6 observa 
OS individuos; porque ela e exterior aos individuos. Para a descobrir e necessaria ir alem 
dos suicidios particulares e aperceber o que determina a unidade destes. Poder-se-a obje
tar que, se nao existissem os neurastenicos suficientes, as causas sociais nao podiam pro
duzir efeitos totais. Mas nao ha nenhuma sociedade em que a degenerescencia nervosa 
nao fome<;a mais candidatos ao suicidio do que OS que sao necessarios. Os eleitos sao s6 
alguns, se e que podemos exprimir deste modo. Sao OS que, pela a<;ao das circunstancias, 
se encontravam mais pr6ximos das correntes pessimistas e que, portanto, sofreram mais 
profundamente os efeitos da sua a<;ao. 

Mas resta-nos resolver urn ultimo problema. Se todos OS anos ha urn numero igual 
de Suicidios, e porque a Corrente nao fulmina de uma SO vez todos OS que pode e deve ful
minar. Os sujeitos que vai atingir no proximo ano ja existem; tern atualmente, na maior 
parte dos casos, uma vida coletiva e estao, por conseguinte, submetidos a sua influencia. 
Por que razao ela OS poupa provisoriamente? Compreende-se facilmente que necessite de 
urn ano para produzir uma a<;ao total; porque, como as condi<;oes da atividade social 
diferem segundo as esta<;oes, ela varia tambem, consoante os diferentes momentos do 
ano, de intensidade e de dire<;ao. E s6 quando a revolu<;ao anual esta completa que todas 
as combina<;oes de circunstiincias, em fun<;ao das quais e suscetivel de variar, se efetua
ram. Mas, dado que o ano seguinte se limita, por hip6tese, a uma repeti<;ao do precedente 
e a reconstruir as mesmas combina<;oes, por que e que o primeiro nao bastou? Por que 
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razao, como se diz habitualmente, a sociedade s6 paga a· renda em prazos fixos 
sucessivos? 

0 que explica, julgamos nos, esta temporiza~ao, e a maneira como 0 tempo age 
sobre a tendencia para o suicidio. E urn fator auxiliar mas importante desta. Com efeito, 
e do conhecimento geral que esta progride ininterruptamente desde a juventude ate a 
maturidade, 2 7 e que e dez vezes mais elevada no fim da vida do que no principia. Portan
to, a for~a coletiva que leva o homem a matar-se vai penetrando nele lentamente. l'fas 
mesmas condi~oes, e a medida que a idade avan~a que o homem se toma mais acessivel, 
sem duvida porque necessita de experiencias repetidas para sentir o vazio de uma exis
tencia egoista ou a pobreza das ambi~oes sem limites. Eis a razao por que os suicidios s6 
cumprem o seu destino por camadas sucessivas de gera~oes. 2 8 

2 7 Notemos, todavia, que esta progressio s6 foi determinada para as sociedades europeias em que o suici
dio altruista e relativamente raro. Talvez nio seja verdadeira no caso deste. E possivel que ele atinja o apo
geu na maturidade, altura em que o homem participa mais apaixonadamente na vida social. As rela,.Oes que 
existem entre o suicidio e o homicidio, e que serio examinadas no capitulo seguinte, confirmam esta 
hip6tese. 
2 a Sem que pretendamos levan tar uma questio da metafisica, que esta fora do ambito do nosso trabalho, 
gostariamos, no entanto, de chamar a atenc;:io para o fato de que esta teoria da estatistica nio obriga a recu
sar toda especie de liberdade ao homem. Pelo contrario, o livre arbitrio e muito mais respeitado do que quan
do se considera o individuo como o gerador dos fenomenos sociais. Com efeito, quaisquer que sejam as cau
sas a que se deva a regularidade das manifesta,.Oes coletivas, e evidente que niio deixario de produzir os seus 
efeitos onde quer que se encontrem: pois, de outro modo, estes efeitos variariam caprichosamente em vez de 
apresentarem a uniformidade que os caracteriza. Se, portanto, sao inerentes aos individuos, determinario 
necessariamente os individuos em que se encontram. Por conseguinte, nesta hip6tese, nio ha possibilidade de 
escapar ao determinismo mais rigoroso. Mas as coisas ja nio se passam deste modo se esta constancia dos 
dados demograficos provier de uma forc;:a exterior aos individuos. Porque, neste caso, esta nio determina uns 
individuos mais do que outros. Reclama urn numero definido de certos atos mas tanto !he faz que estes pro
venham deste ou daquele. Po.de-se admitir que alguns !he resistem e outros a satisfazem. Definitivamente, a 
nossa concepc;:io limita-se a acrescentar as forc;:as fisicas, quimicas, biol6gicas forc;:as sociais que agem sobre 
o homem a partir do exterior a semelhanc;:a das primeiras. Se, portanto, estas nio excluem a liberdade huma
na, nio ha razio para que as coisas se passem diferentemente no caso daquelas. 0 problema pi)e-se do 
mesmo modo para umas e para outras. Quando urn foco epidemico se declara e a sua menor ou maior inten
sidade que vai determinar a importancia da mortalidade que provocara; mas isso nio implica que os futuros 
doentes estejam ja designados. A situac;:iio dos suicidas em relac;:iio as correntes suicidogeneas e a mesma. 
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lNTRODU~AO 

Objeto de Investiga~o - sociologia religiosa e teoria do conhecimento 

I 

Objeto principal do livro: analise da religiao mais simples que seja conhecida, com vistas a determinar as for
mas elementares da vida religiosa. - Por que etas siio mais taceis de atingir e de explicar atraves das religioes 
primitivas. 

Propomo-nos estudar, neste livro, a religiao mais primitiva e mais simples que 
atualmente seja conhecida, fazer sua analise e tentar expli"ca-la. Dizemos de urn sistema 
religioso que ele e 0 mais primitivo que nos seja dado a observac;:ao quando ele preenche 
as seguintes condic;:Oes: em primeiro lugar, e preciso que ele se encontre em sociedades 
cuja organizac;:ao nao seja ultrapassada por nenhuma outra em simplicidade; 1 alem do 
mais, e preciso que seja possivel explicit-lo sem fazer intervir nenhum elemento tornado 
de emprestimo a uma sociedade anterior. 

Esforc;:ar-nos-emos em descrever a economia deste sistema com a exatidao e a fideli
dade que poderiam ter urn etnografo ou urn historiador. Mas nossa tarefa nao se limitara 
a isto. A sociologia coloca-se problemas diferentes da hist6ria ou da etnografia. Ela nao 
procura conhecer as formas caducas da civilizac;:ao com o unico fim de conhece-las e 
reconstitui-las. Mas, como toda ciencia positiva, antes de tudo ela tern por objeto expli
car uma realidade atual, proxima de nos e capaz, por conseguinte, de afetar nossas ideias 
e nossos atos: esta realidade e o homem e, mais especialmente, o homem de hoje, pois 
nao existe outro que estejamos mais interessados em conhecer bern. Portanto, nao estu
daremos a religiao mais antiga, objeto de nossa pesquisa, pelo 6nico prazer de relatar 
coisas bizarras e singularidades. Se nos a tomamos como objeto de nossa investigac;:ao, 
e porque ela nos pareceu mais apta do que qualquer outra para fazer compreender a 
natureza religiosa do homem, isto e, para nos revelar urn aspecto essencial e permanente 
da humanidade. 

Mas esta proposic;:ao nao deixa de suscitar vivas objec;:oes. Acha-se estranho que 
para chegar a conhecer a humanidade presente seja preciso comec;:ar por distanciar-se 
dela e transportar-se ao comec;:o da hist6ria. Esta maneira de proceder surge como parti
cularmente paradoxal na questao que nos ocupa. Com efeito, as religioes passam a ter 
urn valor e uma dignidade desiguais; geralmente, diz-se que elas nao contem todas a 
mesma parte de verdade. Portanto, parece que nao se pode comparar as formas mais 
altas do pensamento religioso as mais baixas sem rebaixar as primeiras para o nivel das 
segundas. Admitir, por exemplo, que os cultos grosseiros das tribos australianas podem 

1 No mesmo sentido, diremos destas sociedades que etas sao primitivas e chamaremos primitivo ao homem 
destas sociedades. A expressao carece, sem duvida, de precisao, mas dificilmente e evitavel e, alias, quando 
se tomou o cuidado de determinar sua significa~ao, ela nao apresenta inconvenientes. (N. do A.) 
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auxiliar-nos a compreender 0 cristianismo nao e supor que este procede da mesma 
mentalidade, isto e, que ele e feito das mesmas supersti~oes e repousa sobre OS mesmos 
erros? Eis af como a importancia te6rica que algumas vezes foi atribuida as religioes pri
mitivas pode passar pelo indice de uma irreligiosidade sistematica que, prejulgando os 
resultados da investiga~ao, viciava-os de inicio. 

Nao precisamos examinar aqui se existem realmente investigadores que mereceram 
esta censura e que fizeram da hist6ria e da etnografia religiosa uma maquina de guerra 
contra a religiao. De qualquer maneira, nao poderia ser este o ponto de vista de urn 
soci6logo. Com efeito, e urn postulado essencial da sociologia que uma institui~ao huma
na nao poderia repousar sobre o erro e sobre a mentira: sem o que ela nao poderia durar. 
Se ela nao estivesse fundada na natureza das coisas, ela teria encontrado resist.encia nas 
coisas, contra a qual nao poderia triunfar. Portanto, quando abordamos o estudo das 
religioes primitivas, o fazemos com a seguran~a de que elas se ap6iam no real e o expri
mem; ver-se-a este principio ressurgir incessantemente no decorrer das anatises e das 
discussoes que seguirao e 0 que censuraremos as escolas das quais nos separaremos e 
precisamente te-lo desconhecido. Sem duvida, quando nao se considera senao a letra des
tas formulas, estas cren~as e praticas religiosas algumas vezes parecem desconcertantes 
e pode-se ficar tentado a atribui-las a urn tipo de aberra~ao profunda. Mas, atraves do 
simbolo, e preciso saber atingir a realidade que ele figura e que lhe da sua verdadeira 
significa~ao. Os mais barbaros ritos ou os mais bizarros, os mais estranhos mitos tradu
zem alguma necessidade humana, algum aspecto, seja individual, seja social da vida. As 
razoes que o tiel se da a si mesmo para justifica-los podem ser, o sao mesmo freqiiente
mente, erroneas; mas as razoes verdadeiras nao deixam de existir e e tarefa da ciencia 
descobri-las. 

Portanto, no fundo, nao existem religioes falsas. A sua maneira, todas sao verdadei
ras, todas respondem, mesmo que de diferentes formas, a condi~oes dadas da existencia 
humana. Sem duvida, e possivel disp6-las segundo uma ordem hierarquica. Umas podem 
ser ditas superiores as outras no sentido em que elas p5em em jogo fun~oes mentais mais 
elevadas, sao mais ricas em ideias e sentimentos, nelas figuram mais conceitos, menos 
sensa~oes e imagens, sua sistematiza~ao e mais engenhosa. Mas, por mais reais que 
sejam esta maior complexidade e esta mais alta idealidade, elas nao sao suficientes para 
classificar as religioes correspondentes em generos separados. Todas sao igualmente reli
gioes, assim como todos os seres vivos sao igualmente vivos, desde os mais humildes 
plastidios ate o homem. Portanto, se nos dirigimos as religioes primitivas, nao e com a 
segunda inten~ao de depreciar a religiao em geral, pois aquelas religioes nao sao menos 
respeitaveis que as outras. Elas respondem as mesmas necessidades, desempenham o 
mesmo papel, dependem das mesmas causas; portanto, elas podem servir para manifes
tar igualmente bern a natureza da vida religiosa e, por conseguinte, para resolver o pro
blema que desejamos tratar. 

Mas por que conferir-lhes urn tipo de prerrogativa? Por que escolhe-las de prefe
rencia a todas as outras como objeto de nosso estudo? - Unicamente por razoes de 
metodo. 

Primeiramente, nao podemos chegar a compreender as religioes mais recentes senao 
seguindo na hist6ria a maneira pela qual elas se compuseram progressivamente. Com 
efeito, a hist6ria e o unico metodo de analise explicativa que e possivel aplicar-lhes. Ape
nas ela nos permite resolver uma institui~ao em seus elementos constitutivos, porque ela 
no-los mostra nascendo no tempo, uns ap6s os outros. Por outro lado, situando cada urn 
deles no conjunto das circunstancias nas quais ele nasceu, ela coloca em nossas maos o 
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(mico meio que temos para determinar as causas que os suscitaram. Portanto, todas as 
vezes que se empreende explicar uma coisa humana, tomada em urn momento determi
nado do tempo - quer se trate de uma cren9a religiosa, de uma regra moral, quer de urn 
preceito juridico, de uma tecnica estetica, de urn regime economico -, e preciso come
yar por retroceder ate a sua forma mais primitiva e mais simples, procurar dar conta dos 
caracteres pelos quais ela se define neste periodo de sua existencia, depois mostrar como 
ela se desenvolveu e se complicou pouco a pouco, como ela se tomou o que e no momen
to considerado. Ora, concebe-se facilmente de que importancia e para esta serie de expli
cayaes progressivas a determina9ao do ponto de partida ao qual estao subordinadas. Era 
urn principio cartesiano que, na cadeia das verdades cientificas, o primeiro elo desempe
nha urn papel preponderante. Certamente, nao poderia ser o caso de colocar na base da 
ciencia das religioes uma no9ao elaborada a maneira cartesiana, isto e, urn conceito 16gi
co, urn puro possivel, construido apenas pelas for9as do espirito. 0 que precisamos 
encontrar e uma realidade concreta que unicamente a observa9ao hist6rica pode nos 
revelar. Mas, se esta concep9ao fundamental deve ser obtida por processos diferentes, 
permanece verdadeiro que ela e chamada a desempenhar uma influencia consideravel 
sobre toda a sequencia das proposi9oes que a ciencia estabelece. A evolu9ao biol6gica 
foi concebida de maneira completamente diferente a partir do momento em que se soube 
que existiam seres monocelulares. Igualmente, o detalhe dos fatos religiosos e explicado 
diferentemente, segundo se coloca na origem da evolu9ao o naturismo, o animismo ou 
qualquer outra forma religiosa. Mesmo OS sabios mais especializados, se nao pretendem 
lirnitar-se a uma tarefa de pura erudi9ao, se querem tentar dar conta dos fatos que anali
sam, sao obrigados a escolher tal ou tal destas hip6teses e inspirar-se nela. Quer eles o 
queiram, quer nao, as questoes que eles se colocam tomam necessariamente a seguinte 
forma: como o naturismo ou o animismo foram determinados a tomar aqui ou ali tal 
aspecto particular, a enriquecer-se ou empobrecer-se de tal ou tal maneira? Portanto, 
porque nao se pode evitar tomar urn partido sobre este problema inicial e porque a solu
yao que se da esta destinada a afetar o conjunto da ciencia, convem aborda-lo de frente; 
e 0 que nos propomos fazer. 

Por outro lado, mesmo fora destas repercussees indiretas, o estudo das ·religioes pri
mitivas tern por si mesmo urn interesse imediato que e de primeira importancia. 

Com efeito, se e util saber em que consiste tal ou tal religiao particular, importa 
mais ainda investigar o que e a religiao de uma maneira geral. E este problema que em 
todos OS tempos tentou a curiosidade dos filosofos e nao sem razao, pois ele interessa a 
humanidade inteira. Infelizmente, 0 metodo que eles ordinariamente empregam para 
resolve-lo e puramente dialetico: eles se limitam a analisar a ideia que se fazem da reli
giao, sob condi9ao de ilustrar os resultados desta analise mental por exemplos empres
tados as religioes que realizam da melhor maneira seu ideal. Mas, se este metodo deve ser 
abandonado, o problema permanece inteiro eo grande servi9o prestado pela filosofia foi 
o de impedir que ele tenha sido prescrito pelo desdenho dos eruditos. Ora, ele pode ser 
retomado por outras vias. Porque todas as religioes sao comparaveis, porque elas sao 
todas especies do mesmo genero, existem necessariamente elementos essenciais que lhes 
sao comuns. Com isto nao pretendemos simplesmente falar dos caracteres exteriores e 
visiveis que elas todas apresentam igualmente e que permitem dar delas, desde o come9o 
da investigayaO, uma definiyaO provis6ria; a descoberta destes signos aparentes e relati
vamente facil, pois a observa9ao que ela exige nao necessita ultrapassar a superficie das 
coisas. Mas estas semelhan9as exteriores sup5em outras que sao profundas. Na base de 
todos os sistemas de cren9as e de todos os cultos deve necessariamente haver urn certo 
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nfunero de representa~oes fundamentais e de atitudes rituais que, malgrado a diversidade 
das forinas que umas e outras puderam revestir, em todas as partes tern a mesma signifi
ca~ao objetiva e em todas as partes preenchem as mesmas fun~oes. Sao estes elementos 
permanentes que constituem o que ha de etemo e de humano na religiao; eles sao todo o 
conteudo objetivo da ideia que se exprime quando se fala da religiiio em geral. Como e 
possivel chegar a atingi-los? 

Certamente, nao e observando as religioes complexas que aparecem no decorrer da 
hist6ria. Cada uma delas esta formada de uma tal variedade de elementos que e muito 
dificil distinguir nelas o secundario do principal, o essencial do acess6rio. Que se consi
derem religioes como as do Egito, da India ou da antiguidade classica ! Sao urn emara
nhado espesso de cultos multiplos, variaveis com as localidades, com os templos, com as 
gera~es, as dinastias, as invas<3es, etc. Nelas as supersti~oes populares estao misturadas 
aos mais refinados dogmas. Nem o pensamento nem a atividade religiosa estao igual
mente distribuidos na massa dos fieis; segundo os homens, os meios e as circunstancias, 
tanto as cren~as quanto os ritos sao sentidos de maneiras diferentes. Aqui existem 
padres, ali monges, em outro Iugar leigos; existem rnisticos e racionalistas, te6logos e 
profetas, etc. Nestas condi~es, e dificil perceber o que e comum a todos. Pode-se encon
trar o meio de estudar utilmente, atraves de urn ou de outro destes sistemas, tal ou tal 
fato particular que ali se encontra especialmente desenvolvido, como o sacrificio ou o 
profetismo, o monacato ou os misterios. Mas como descobrir o fundo comum da vida 
religiosa sob a luxuriante vegeta~ao que a recobre? Como, sob a contradi~ao das teolo
gias, as varia~oes dos rituais, a multiplicidade dos agrupamentos, a diversidade dos indi
viduos, reencontrar os estados fundamentais, caracteristicos da mentalidade religiosa em 
geral? 

Nas sociedades inferiores, tudo e completamente diferente. 0 menor desenvolvi
mento das individualidades, a extensao mais fraca do grupo, a homogeneidade das 
circunstancias exteriores, tudo contribui para reduzir ao rninimo as diferen~as e as varia
~oes. 0 grupo realiza, de maneira regular, uma uniformidade intelectual e moral de que 
s6 encontramos raros exemplos nas sociedades mais adiantadas. Tudo e comum a todos. 
Os movimentos sao estereotipados, todo mundo executa os mesmos atos, nas mesmas 
circunstancias, e esta conformidade da conduta nao faz senao traduzir aquela do pensa
mento. Todas as consciencias estando encadeadas nas mesmas correntes, o tipo indivi
dual quase se confunde com o tipo generico. Ao mesmo tempo que tudo e uniforme, tudo 
e simples. Nada e mais rude do que estes mitos compostos de urn unico e mesmo tema 
que se repete sem fim, do que estes ritos que sao feitos de urn pequeno numero de gestos 
recome~ados a saciedade. A imagina~ao popular e sacerdotal ainda nao teve nem o 
tempo nem os meios de refinar e de transformar a materia-prima das ideias e das praticas 
religiosas; portanto, esta materia se mostra a nu e se oferece por si mesma a observa~ao, 
bastando urn esfor~o rninimo para descobri-la. 0 acess6rio, o secundario, os desenvolvi
mentos de luxo ainda nao vieram esconder o principal. 2 Tudo esta reduzido ao indispen
savel, aquilo sem o que nao poderia haver religiao. Mas o indispensavel e tambem o 
essencial, isto e, o que antes de tudo importa conhecer. 

2 Isto niio e dizer, sem duvida, que todo luxo esteja ausente dos cultos primitivos. Veremos, ao contn'lrio, 
que em toda religiiio se encontram cren~as e praticas que niio visam a fins estritamente utilitarios (livro III, 
cap. IV, §2). Mas este luxo e indispensavel a vida religiosa, ele pertence a sua propria essencia. Por outro 
!ado, ele e muito mais rudimentar nas religioes inferiores do que nas outras e e isto que nos permitira deter
minar melhor sua raziio de ser. (N. do A.) 
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Portanto, as civiliza96es pnm1tlvas constituem casos privilegiados, porque sao 
casos simples. Eis ai por que, em todas as ordens de fatos, as observa96es dos etn6grafos 
freqiientemente foram verdadeiras revela96es que renovaram o estudo das institui96es 
humanas. Por exemplo, antes da metade do seculo XIX, estava-se convencido de que o 
pai era o elemento essencial da familia; nao se concebia que pudesse haver uma organi
za9ao familiar na qual o poder paterno nao fosse o princlpio. A descoberta de Bachofen 
veio transformar esta velha concep9ao. Ate epocas muito recentes, considerava-se como 
evidente que as rela96es morais e juridicas que constituem o parentesco eram apenas urn 
aspecto das rela96es fisiol6gicas que resultam da comunidade de descendencia; Bachofen 
e seus sucessores, Mac Lennan, Morgan e muitos outros, ainda estavam sob a intluencia 
deste prejuizo. Desde que conhecemos a natureza do cla primitivo, sabemos, ao contra
rio, que o parentesco nao poderia definir-se pela consangiiinidade. Para retornar as reli
gioes, a considera9ao apenas das formas religiosas que nos sao mais familiares fez com 
que se acreditasse durante muito tempo que a no9ao de deus era caracteristica de tudo o 
que e religioso. Ora, a religiao que estudamos mais adiante e, em grande parte, estranha 
a toda ideia de divindade; aqui, as for9as as quais se dirigem OS ritos sao muito diferentes 
daquelas que ocupam o primeiro Iugar em nossas religioes modernas, e, entretanto, elas 
auxiliar-nos-ao a compreender melhor estas ultimas. Portanto, nada mais injusto que o 
desdenho que muitos historiadores tern ainda pelos trabalhos dos etn6grafos. Ao contra
rio, e certo que a etnografia freqiientemente determinou, nos diferentes setores da socio
logia, as mais fecundas revolu96es. Por outro lado, foi pela mesma razao que a desco
berta dos seres monocelulares, da qual falavamos ha pouco, transformou a ideia que 
correntemente se fazia da vida. Como nestes seres muito simples a vida esta reduzida a 
seus tra9os essenciais, e mais dificil que estes tra9os permane9am desconhecidos. 

Mas as religioes primitivas nao permitem apenas distinguir os elementos constitu- · 
tivos da religiao; gozam tambem a vantagem muito grande de facilitar sua explica9ao. 
Porque aqui OS fatos sao mais simples, as rela~Yoes entre OS fatos tambem sao mais apa
rentes. As razoes pelas quais OS homens explicam seus atos ainda nao foram elaboradas 
e desnaturadas por uma retlexao erudita; elas estao mais pr6ximas, mais aparentadas aos 
m6veis que realmente determinaram estes atos. Para compreender bern urn delirio e 
poder aplicar-lhe o tratamento mais apropriado, o medico precisa saber qual foi o seu 
ponto inicial. Ora, este acontecimento e tanto mais facil de discernir quando se pode 
observar este delirio em urn periodo mais proximo de seu come9o. Ao contrario, mais se 
deixa a doen9a 0 tempo de se desenvolver, mais ela se esquiva a observa9ao; e que, no 
percurso, intervieram todos os tipos de interpreta96es que tendem a reprimir no incons
ciente o estado original e a substitui-lo por outros atraves dos quais e algumas vezes pe
noso reencontrar o primeiro. Entre urn delirio sistematizado e as primeiras impressoes 
que lhe deram nascimento, freqiientemente a distancia e consideravel. Acontece o mesmo 
com o pensamento religioso. Na medida em que ele progride na Hist6ria, as causas que 
0 chamaram a existencia, permanecendo sempre ativas, nao sao mais percebidas senao 
atraves de urn vasto sistema de interpreta96es que as deformam. As mitologias populares 
e as teologias sutis fizeram seu 'trabafho: elas sobiepuseram aos sentimentos primitivos 
sentimentos muito diferentes que, dependendo dos primeiros, dos quais eles sao a forma 
elaborada, entretanto nao deixam transparecer sua natureza verdadeira senao muito 
imperfeitamente. A distancia psicol6gica entre a causa e o efeito, entre a causa aparente 
e a causa efetiva, tornou-se mais consideravel e mais dificil para o esplrito percorre-la. 
Esta obra sera uma ilustra9ao e uma verifica9ao desta observa9ao metodol6gica. Aqui 
ver-se-a como, nas religioes primitivas, o fato religioso traz ainda visivel o cunho de suas 
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origens; ter-nos-ia sido bern mais arduo inferi-lo considerando apenas as religioes mais 
desenvolvidas. 

Portanto, o estudo que empreendemos e uma maneira de retomar, mas em condi
~oes novas, o velho problema qa origem das religioes. Certamente, se por origem se 
entende urn primeiro come~o absoluto, a questao nao tern nada de cientifica e deve ser 
afastada resolutamente. Nao ha urn instante radical em que a religiao tenha come~ado a 
existir e nao se trata de encontrar urn atalho que nos permita transportarmo-nos ate la 
pelo pensamento. Como toda institui~ao humana, a religiao nao come~a em parte algu
ma. Todas as especula~es deste genero tambem estao justamente desacreditadas; elas 
nao podem passar de constru~oes subjetivas e arbitrarias que nao comportam controle de 
tipo algum. 0 problema que nos nos colocamos e completamente diferente. 0 que queria
mos era encontrar urn meio de discemir as causas, sempre presentes, das quais dependem 
as formas mais essenciais do pensamento e da pratica religiosa. Ora, pelas razoes que 
acabamos de expor, estas causas sao tanto mais facilmente observaveis quanto as socie
dades onde ocorrem sao menos complicadas. Eis a1 por que procuramos aproximar-nos 
das origens. 3 Isto nao representa que pretendamos atribuir virtudes particulares as reli
gioes inferiores. Ao contrario, elas sao rudimentares e grosseiras; portanto, nao poderia 
ser o caso de fazer delas modelos que as religioes ulteriores se limitaram apenas a repro
duzir. Mas sua propria grosseria as toma instrutivas; pois elas constituem assim expe
riencias cOmodas, onde OS fatos e SUaS rela~oes sao mais faceis de perceber. 0 fisico, 
para descobrir as leis dos fenomenos que estuda, procura simplifica-los, desembara~a-los 
de seus caracteres secundarios. No que conceme as institui~oes, a natureza faz esponta
neamente simplifica~oes do mesmo genero, no com~o da historia. Nos queremos apenas 
tirar proveito disto. Sem duvida, por este metodo, s6 poderemos atingir fatos muito 
elementares. Quando tivermos dado conta deles, na medida em que isto nos for possivel, 
as novidades de todo tipo, que se produziram no decorrer da evolu~ao, nao serao por isto 
explicadas. Mas, se nao pretendemos negar a importancia dos problemas que elas susci~ 
tam, estimamos que eles ganham se forem tratados em tempo oportuno e que ha interesse 
em aborda-los somente ap6s aqueles cujo estudo vamos empreender. 

3 Ve-se que damos a palavra origem, como a palavra primitivo, urn sentido completamente relativo. Enten
demos por isto nii.o urn comelj:O absoluto, mas o mais simples estado social que atualmente e conhecido, 
aquele alem do qual niio nos e presentemente possivel remontar. Quando falarmos das origens, dos com~os 
da hist6ria ou do pensamento religioso, e neste sentido que tais express5es deverii.o ser entendidas. (N. do A.) 
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Objeto secundlirio da investiga~o: genese das n~es fundamentais do pensamento ou categorias. - Razoes 
para acreditar que elas tern uma origem religiosa e, por conseguinte, social. - Como, deste ponto de vista, 
se entreve urn meio de renovar a teoria do conhecimento. 

Mas nossa investiga~ao nao interessa apenas a ciencia das religioes. Com efeito, 
toda religiao tern urn lado pelo qual ela ultrapassa o circulo das ideias propriamente reli
giosas e, atraves disto, o estudo dos fenomenos religiosos fornece urn meio de renovar 
problemas que, ate o presente, nao foram debatidos senao entre filosofos. 

Sabe-se desde muito tempo que os primeiros sistemas de representa~Oes que o 
homem se fez do mundo e de si mesmo sao de origem religiosa. Nao existe religiao que 
nao seja uma cosmologia ao mesmo tempo que uma especula~ao sobre o divino. Se a 
filosofia e as ciencias nasceram da religiao, e que a propria religiao com~ou por ocupar 
o Iugar das ciencias e da filosofia. Mas o que foi menos notado e que ela nao se limitou 
a enriquecer com urn certo numero de ideias urn espirito humano previamente formado; 
ela contribuiu tambem para forma-lo. Os homens nao lhe deveram apenas uma notavel 
parcela da materia de seus conhecimentos, mas tambem a forma segundo a qual esses 
conhecimentos sao elaborados. 

Existe, na base de nossos julgamentos, urn certo numero de no~oes essenciais que 
dominam toda a nossa vida intelectual; sao aquelas que OS filosofos, desde Arist6teles, 
chamam de categorias do entendimento: no~oes de tempo, de espa~o, 4 de genero, nume
ro, causa, substancia, personalidade, etc. Elas correspondem as propriedades mais uni
versais das coisas. Elas sao como quadros rigidos que encerram o pensamento; este pare
ce nao poder libertar-se delas sem se destruir, pois nao parece que possamos pensar 
objetos que nao estejam no tempo ou no espa~o, que nao sejam numeraveis, etc. As ou
tras no~oes sao contingentes e moveis; nos concebemos que elas possam faltar a urn 
homem, a uma sociedade, a uma epoca; aquelas nos parecem quase inseparaveis do 
funcionamento normal do espfrito. Sao como a ossatura da inteligencia. Ora, quando se 
analisam metodicamente as cren~as religiosas primitivas, encontram-se naturalmente em 
seu caminho as principais dessas categorias. Estas nasceram na religiao e da religiao; 
sao urn produto do pensamento religioso. :E uma constata~ao que faremos varias vezes 
no decorrer desta obra. 

4 Dizemos do tempo e do espa~o que sao categorias, porque nao ha nenhuma diferen~a entre o papel que 
desempenham estas n~oes na vida intelectual e aquele atribuido as no~es de genero ou de causa. (Ver sobre 
este ponto Hamelin, Essai sur les Elements Principaux de Ia Representation, pp. 63, 76, Paris, Alcan, depois 
P.U.F.)(N. do A.) 
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Esta observa<;ao ja tern por si mesma origem interesse; mas eis o que !he da sua ver
dadeira importancia. 

A conclusao geral do livro que se vai ler e que a religiao e uma coisa eminentemente 
social. As representa~oes religiosas sao representa<;Oes coletivas que exprimem realida
des coletivas; os ritos sao maneiras de agir que nascem no seio dos grupos reunidos e que 
sao destinados a suscitar, a manter ou a refazer certos estados mentais desses grupos. 
Mas entao, se as categorias sao de origem religiosa, elas devem participar da natureza 
com urn a todos os fatos religiosos: elas tambem devem ser coisas sociais, produtos do 
pensamento coletivo. Pelo menos- pois, no estado atual de nossos conhecimentos nesta 
materia, devemos nos guardar de toda tese radical e exclusiva- e Iegftimo supor que 
elas sao ricas em elementos sociais. 

. E isto, alias, que, desde ja, se pode entrever para algumas delas. Que se tente, por 
exemplo, representar o que seria a no<;ao de tempo, abstra<;ao feita dos processos pelos 
quais nos o dividimos, o medimos, o exprimimos por meio de signos objetivos, urn tempo 
que nao seria uma sucessao de anos, de meses, de semanas, de dias, de horas! Isto seria 
algo quase impensavel. Nao podemos conceber o tempo senao sob condi~ao de distinguir 
nele momentos diferentes. Ora, qual e a origem desta diferencia~ao? Sem duvida, os esta
dos de consciencia que n6s ja experimentamos podem produzir-se em n6s, na propria 
ordem em que primitivamente se desenvolveram; e assim por<;oes de nosso passado tor
nam-se presentes, distinguindo-se espontaneamente do presente. Mas, por mais impor
tante que seja esta distin<;ao para nossa experiencia privada, falta muito para que ela seja 
suficiente para constituir a no<;ao ou categoria de tempo. Esta nao consiste simplesmente 
em uma comemora<;ao parcial ou integral de nossa vida passada. Ela e urn quadro abs
trato e impessoal que envolve nao apenas nossa existencia individual mas a da humani
dade. Ela e urn quadro ilimitado onde toda dura<;ao esta exposta sob o olhar do espirito 
e onde todos os acontecimentos possiveis podem ser situados em rela~ao a pontos de 
referenda fixos e determinados. Nao e meu tempo que assim pode ser organizado; eo 
tempo tal como e objetivamente pensado por todos os homens de uma mesma civiliza
<;ao. Apenas isto ja e suficiente para fazer entrever que uma tal organiza<;ao deve ser 
coletiva. E, com efeito, a observa~ao estabelece que estes pontos de apoio indispensaveis, 
em rela<;ao aos quais todas as coisas sao classificadas temporalmente, sao emprestados 
a vida social. As divisoes em dias, semanas, meses, anos, etc., correspondem a periodici
dade dos ritos, das festas, das cerimonias publicas. 5 Urn calendario exprime o ritmo da 
atividade coletiva ao mesmo tempo que tern por fun<;ao assegurar sua regularidade. 6 

0 mesmo acontece com o espa<;o. Como o demonstrou Hamelin, 7 o espa~o nao e 
este meio vago e indeterminado que Kant tinha imaginado: pura e absolutamente homo
geneo, ele nao serviria para nada e mesmo nao apresentaria problemas ao pensamento. 

5 Ver, em apoio a esta assen;:ao, em Hubert e Mauss, Melanges d'Histoire Religieuse (Travaux de l'Annee 
Sociologique), o capitulo sobre "A Representa<;ao do Tempo na Religiao" (Paris, Alcan). (N. do A.) 

6 Atraves disto ve-se toda a diferen<;a que existe entre o complexo de sensa<;iies e de imagens que serve para 
nos orientar na dura<;ao e a categoria de tempo. As primeiras sao o resumo de experiencias individuais que 
nao sao validas senao para o individuo que as fez. Ao contrario, o que exprime a categoria de tempo e urn 
tempo comum ao grupo, eo tempo social, se assim se pode falar. Ela mesma e uma verdadeira institui<;ao 
social. E tambem particular ao hom em; o animal nao tern representa<;ao deste genero. 
Esta distin<;ao entre a categoria de tempo e as sensa<;iies correspondentes poderia igualmente ser feita a pro
p6sito do espa<;o e da causa. Talvez ela ajudasse a dissipar algumas confusiies que alimentam as contro
versias das quais estas questiies sao objeto. Retomaremos a este ponto na conclusao desta obra (§4). (N. do 
A.) 
7 Op. cit., p. 75 e seguintes. (N. do A.) 
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A representa<;ao espacial consiste essencialmente numa primeira coordena<;ao introdu
zida entre os dados da experiencia sensivel. Mas esta coordena<;ao seria impossivel seas 
partes do espa<;o fossem qualitativamente equivalentes, se elas realmente fossem substi
tuiveis umas as outras. Para poder dispor espacialmente as coisas, e preciso poder situa
las diferentemente: colocar umas a direita, outras a esquerda, estas no alto, aquelas 
embaixo, no norte ou no sul, a leste ou a oeste, etc., etc., da mesma maneira que, para 
dispor temporalmente OS estados de consciencia, e preciso poder localiza-los em datas 
determinadas. 0 que representa dizer que o espa<;o nao poderia ser ele mesmo se, assim 
como o tempo, ele nao fosse dividido e diferenciado. Mas estas divis<3es, que lhe sao 
essenciais, de on de pro vern? Por si mesmo, ele nao tern nem direita nem esquerda, nem 
alto nem baixo, nem norte nem sul, etc. Todas estas distin<;Qes evidentemefte provem do 
fato de que valores afetivos diferentes foram atribuidos as regioes. E como todos os ho
mens de uma mesma civiliza<;ao representam o espa<;o de uma mesma maneira, e preciso 
evidentemente que estes valores afetivos e as distin9oes que dele dependem lhes sejam 
igualmente comuns; o que implica quase necessariamente que elas sao de origem social. 8 

Existem, alias, casos em que este cadtter social se torna manifesto. Existem socieda
des na Australia e na America do Norte onde o espa<;o e concebido sob a forma de urn 
circulo imenso, porque o proprio acampamento tern uma forma circular, 9 e o circulo 
espacial e exatamente dividido como o circulo tribal e a imagem deste ultimo. Na tribo 
existem tantas regioes distintas quantos clas e e 0 lugar ocupado pelos clas no interior do 
acampamento que determina a orienta9ao das regioes. Cada regiao se define pelo totem 
do cla ao qual ela e atribuida. Junto aos Zuni, por exemplo, o pueblo compreende sete 
partes; cada uma destas partes e urn grupo de clas que teve sua unidade: segundo toda a 
probabilidade, ele era primitivamente urn cla unico que em seguida se subdividiu. Ora, o 
espa<;o compreende igualmente sete regioes e cada uma destas sete partes do mundo esta 
em rela<;oes intimas com uma parte do pueblo, isto e, com urn grupo de clas. 1 0 "Assim" 
diz Cl.lshing, "uma divisao e considerada estar em rela<;ao com o norte; uma outra repre
senta o oeste, uma outra o sul, 11 etc." Cada parte do pueblo tern uma cor caracteristica 
que o simboliza; cada regiao tern a sua que e exatamente aquela do bairro correspon
dente. No decorrer da hist6ria, o numero dos clas fundamentais variou; o numero das 
regioes do espa<;o tambem variou da mesma maneira. Assim, a organiza<;ao social foi o 
modelo da organiza<;ao espacial que e como urn decalque da primeira. Nao existe nem 
mesmo distin<;ao da esquerda e da direita que, longe de estar implicada na natureza do 
homem em geral, nao seja verossimilhantemente o produto de representa<;oes religiosas, 
logo, coletivas. 1 2 

8 De outra maneira, para explicar este acordo, seria preciso admitir que todos os individuos, em virtude de 
sua constitui~ao orgiinico-psfquica, sao espontaneamente afetados da mesma maneira pelas diferentes partes 
do espa~o: o que e tanto mais inverossimilhante quanto as diferentes regioes sao por si mesmas afetivamente 
indiferentes. Alias, as divis6es do espa~o mudam com as sociedades; e a prova de que elas nao sao exclusiva
mente fundadas na natureza congenial do homem. (N. do A.) 
9 Ver Durkheim e Mauss, Sabre Algumas Formas Primitivas de Classifica{:5o, in Annee Sociologique, VI, 
p. 47 e seguintes. (N. do A.) 
10 Ibid, p. 34 e seguintes. (N. do A.) 
11 Zuiii Creation Myths, in 13th Report of the Bureau of American Ethnology, p. 367 e seguintes. (N. do 
A.) 
12 V. Hertz, A Preeminencia da Mao Direita. Estudo de Polaridade Religiosa, in Revue Philosophique, 
dezembro de 1909. Sobre a mesma questao das rela~oes entre a representa~ao do espa~o e a forma da coleti
vidade, ver em Ratzel, Politische Geographie, o capitulo intitulado "Der Raum im Geist der Volker"- 0 
Espa~o no Esp}rito do Povo. (N. do A.) 
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Encontrar-se-ao, mais adiante, provas analogas relativas as no~es de genero, 
fon;a, personalidade e eficacia. Pode-se tambem perguntar se a noyao de contradiyao nao 
depende tambem de condiyoes sociais. 0 que leva a isso e que o imperio que ela exerceu 
sobre o pensamento variou segundo o tempo e as sociedades. 0 principio de identidade 
domina hoje o espirito cientifico; mas existem vastos sistemas de representayoes que 
desempenharam na hist6ria das ideias urn papel consideravel e onde ele e freqiientemente 
desconhecido: sao as mitologias, desde as mais grosseiras ate as mais engenhosas. 13 

Nelas, sem cessar, estao em questao seres que tern simultaneamente os atributos mais 
contradit6rios, que simultaneamente sao unos e varios, materiais e espirituais, que 
podem subdividir-se indefmidamente sem nada perder do que os constitui; em mitologia, 
e urn axioma que a parte equivale ao todo. Estas variayoes pelas quais passou na hist6ria 
a regra que parece governar nossa l6gica atual provam que, longe de estar inscrita por 
toda a eternidade na constituiyao mental do homem, ela depende, pelo menos em parte, 
de fatores hist6ricos, por conseguinte sociais. Nao sabemos exatamente quais sao eles; 
mas podemos presumir que existem. 1 4 

Uma vez admitida esta hip6tese, o problema do conhecimento coloca-se em termos 
novos. 

Ate o presente, apenas duas doutrinas estavam em pauta. Para uns, as categorias 
nao podem ser derivadas da experiencia: elas lhe sao logicamente anteriores e a condicio
nam. Sao representadas como tantos dados simples, irredutiveis, imanentes ao espirito 
humano em virtu de da sua constituiyao nativa. Eis por que se diz que sao a priori. Para 
outros, ao contrario, elas seriam construidas, feitas de peyas e pedayos, e o individuo 
seria o operario desta construyao. 1 5 

Mas uma e outra soluyao levantam graves dificuldades. 
Adota-se a tese empirista? Entao e preciso retirar as categorias todas as suas carac

teristicas. Com efeito, elas distinguem-se de todos os outros conhecimentos por sua 
universalidade e necessidade. Sao os conceitos mais gerais que existem porque se apli
cam a todo o real e, da mesma maneira que nao estao ligadas a nenhum objeto particu
lar, sao independentes de todo sujeito individual: elas sao o lugar comum onde se encon
tram todos os espiritos. Alem do mais, estes se encontram aqui necessariamente; pois a 
razao, que nao e outra coisa que 0 conjunto das categorias fundamentais, e investida de 
uma autoridade a qual nao podemos nos subtrair a vontade. Quando tentamos nos insur
gir contra ela e nos livrar de algumas destas noyoes essenciais, chocamo-nos contra vivas 

1 3 Nao pretendemos dizer que o pensamento mitol6gico o ignore, mas que ele o abole mais freqiientemente 
e mais abertamente que o pensamento cientifico. Inversamente, mostraremos que a ciencia nao pode nao vio
l{i-Jo, ao mesmo tempo conformando-se a ele mais escrupulosamente que a religiao. Entre a citlncia e a reli
giao s6 existem, sob este aspecto como sob varios outros, diferen~j:as de graus; mas, se nao e preciso exagera
las, e importante nota-las, pois elas sao significativas. (N. do A.) 
1 4 Esta hip6tese ja tinha sido emitida pelos fundadores da V6lkerpsychologie. Encontra-se notadamente 
indicada em urn curto artigo de Windelband, intitulado Die Erkenntnisslehre unter dem v6lkerpsycolo
gischem Gesichtspunkte, in Zeitsch.f V6lkerpsychologie, VIII, p. 166 e seguintes. Cf. uma nota de Steinhal 
sobre o mesmo tema, ibid., p. 178 e seguintes. (N. do A.) 
1 5 Mesmo na teoria de Spencer, e com a experiencia individual que sao construidas as categorias. Sob este 
aspecto, a ll1lica diferen~j:a que existe entre o empirismo ordinario eo empirismo evolucionista e que, segundo 
este ultimo, os resultados da experiencia individual sao consolidados pela hereditariedade. Mas esta consoli
da~j:aO nao lhes acrescenta nada de essencial; nao penetra na sua composi~j:ao nenhum elemento que nao 
tenha sua origem na experiencia do individuo. lgualmente, nesta teoria, a necessidade com a qual as catego
rias se imp()em atualmente a nos e 0 produto de uma ilusao, de urn prejuizo supersticioso, fortemente enrai
zado no organismo, mas sem fundamento na natureza das coisas. (N. do A.) 
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resistencias. Portanto, niio apenas elas independem de nos, mas imp<)e-se a nos. Ora, OS 

dados empiricos apresentam caracteres diametralmente opostos. Uma sensa~ao, uma 
imagem relacionam-se a urn objeto determinado ou a uma cole~ao de objetos deste gene
roe exprimem o estado momentiineo de uma consciencia particular: ela e essencialmente 
individual e subjetiva. Tambem podemos dispor, com uma liberdade relativa, das repre
senta~oes que tern esta origem. Sem duvida, quando nossas sensa~oes sao atuais, elas 
imp<)em-se a n6s de jato. Mas, de direito, permanecemos senhores de concebe-las de 
outra maneira, de nos representa-las como desenrolando-se em uma ordem diferente 
daquela na qual elas foram produzidas. Face a elas, nada nos prende, enquanto conside
ra~oes de urn outro genero nao intervem. Portanto, eis ai dois tipos de conhecimento que 
sao como que dois p6los contrarios da inteligencia. Nestas condi~oes, reconduzir a raziio 
a experiencia e faze-la dissipar-se; pois e reduzir a universalidade e a necessidade que a 
caracterizam a puras aparencias, ilusoes que podem ser praticamente comodas mas que 
nao correspondem a nada nas coisas; e, por conseguinte, recusar toda a realidade obje
tiva a vida 16gica que as categorias tern por fun~ao regular e organizar. 0 empirismo 
classico chega ao irracionalismo; talvez seja mesmo por este ultimo nome que conviria 
designa-lo. 

Os aprioristas, malgrado o sentido ordinariamente ligado aos r6tulos, sao mais 
respeitosos com os fatos. Visto que eles nao admitem como verdade evidente que as cate
gorias sao feitas dos mesmos elementos que nossas representa~oes sensiveis, eles nao sao 
obrigados a empobrece-las sistematicamente, a esvazia-las de todo conteudo real, a redu
zi-las a simples artificios verbais. Eles lhes deixam, ao contrario, todos os seus caracteres 
especificos. Os aprioristas sao racionalistas; eles creem que o mundo tern urn aspecto 16-
gico que a razao exprime em grau eminente. Mas para isso, e-lhes preciso atribuir ao 
espirito urn certo poder de ultrapassar a experiencia, de acrescer ao que !he e imediata
mente dado; ora, deste poder singular eles nao oferecem nem explica~ao nem justifica
~ao. Pois limitar-se a dizer que ele e inerente a natureza da inteligencia humana nao o 
explica. Seria preciso ainda fazer entrever de onde n6s temos esta surpreendente prerro
gativa e como podemos ver nas coisas rela~oes que o espetaculo das coisas nao poderia 
nos revelar. Dizer que a propria experiencia s6 e possivel sob esta condi~ao e talvez des
locar o problema, nao e resolve-lo. Pois trata-se precisamente de saber de onde provem 
que a experiencia nao seja suficiente por si mesma, mas sup<)e condi~oes que !he sao 
anteriores e exteriores e como acontece que estas condi~oes sao realizadas quando e 
como convem. Para responder a estas questoes, imaginou-se algumas vezes, acima das 
razoes individuais, uma razao superior e perfeita da qual as primeiras emanariam e de 
que elas teriam, por urn tipo de participa~ao mistica, sua maravilhosa faculdade: era a 
razao divina. Mas esta hip6tese tern pelo menos o grave inconveniente de estar subtraida 
a todo controle experimental; portanto, ela nao satisfaz as condi~oes exigfveis de uma 
hip6tese cientifica. Alem do mais, as categorias do pensamento humano jamais estao 
fixadas sob uma forma definida; fazem-se, desfazem-se e refazem-se ininterruptamente; 
mudam segundo OS lugares e OS tempos. A razao divina e, ao contrario, imutavel. Como 
esta imutabilidade poderia dar conta desta incessante variabilidade? 

Tais sao as duas concep~oes que se chocam uma contra a outra desde seculos; e, se 
o debate se eterniza, e porque em verdade os argumentos trocados se equivalem sensivel
mente. Se a razao e apenas uma forma da experiencia individual, nao existe mais razao. 
Por outro !ado, se !he reconhecermos os poderes que ela se atribui, sem se dar conta 
disso, parece que a colocamos fora da natureza e da ciencia. Em presen~a destas obje
~oes opostas. o espirito permanece indeciso. - Mas. se se admite a origem social das 
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categorias, uma nova atitude torna-se possivel, permitindo, acreditamos, escapar destas 
dificuldades contdtrias. 

A proposic;ao fundamenta1 do apriorismo e que o conhecimento e formado de dois 
tipos de elementos irredutiveis urn ao outro e como que de duas camadas distintas e 
superpostas. 1 6 Nossa hip6tese mantem integralmente este principia. Com efeito, os 
conhecimentos chamados empiricos, os {micos dos quais os te6ricos do empirismo sem
pre se serviram para construir a razao, sao aqueles que a ac;ao direta dos objetos suscita 
em nossos espiritos. Sao portanto estados individuais, que se explicam inteiramente 1 7 

pela natureza psiquica do individuo. Ao contrario, se, como nos o pensamos, as catego
rias sao representac;oes e~sencialmente coletivas, elas traduzem antes de tudo estados da 
coletividade: dependem da maneira pela qual esta e constituida e organizada, de sua 
morfologia, de suas instituic;oes religiosas, morais, economicas, etc. Portanto, entre estas 
duas especies de representac;oes existe toda a distancia que separa o individual do social 
e tanto nao se pode derivar as segundas das primeiras quanto nao se pode deduzir a 
sociedade do individuo, o todo da parte, o complexo do simples. 1 8 A sociedade e uma 
realidade sui generis; ela tern seus caracteres proprios que nao se reencontram, ou nao se 
reencontram sob a mesma forma, no resto do universo. As representac;oes que a expri
mem tern, portanto, urn conteudo completamente diferente que as representac;oes pura
mente individuais e pode-se de inicio estar seguro de que as primeiras acrescentam algu
ma coisa as segundas. 

A propria maneira pela qual se formam umas e outras as diferencia. As representa
c;oes coletivas sao 0 produto de uma imensa cooperac;ao que se estende nao apenas no 
espac;o, mas no tempo; para faze-las, uma multidao de espiritos diversos associaram, 
misturaram, combinaram suas ideias e sentimentos; longas series de gerac;oes acumula
ram aqui sua experiencia e seu saber. Uma intelectualidade muito particular, infinita
mente mais rica e mais complexa do que a do individuo, esta aqui, portanto, como que 
concentrada. Compreende-se desde entao como a razao tern o poder de ultrapassar a 
capacidade dos conhecimentos empiricos. Ela nao o deve a nao sei qual virtude miste
riosa, mas simplesmente ao fato de que, segundo uma formula conhecida, o homem e 
duplo. Nele existem dois seres: urn ser individual que tern sua base no organismo, cujo 
circulo de ac;ao se encontra, por isto mesmo, estreitamente limitado; e urn ser social que 
representa em nos a mais alta realidade na ordem intelectual e moral que possamos 
conhecer pela observac;ao. isto e. a sociedade. Esta dualidade de nossa natureza tern por 

1 6 Pode alguem se surpreender talvez porque nao definimos o apriorismo pela hip6tese do inatismo. Ma&J.)a 
realidade esta concep'<ao desempenha na doutrina urn papel apenas secundario. E uma maneira simplista de 
se representar a irredutibilidade dos conhecimentos racionais aos dados empiricos. Dizer dos primeiros que 
eles sao inatos nao passa de uma maneira positiva de dizer que eles nao sao urn produto da experit!ncia tal 
como ela e ordinariamente concebida. (N. do A.) 
1 7 Pelo menos na medida em que existem representa'<oes individuais e, por conseguinte, integralmente empi
ricas. Mas de fato, verossimilhantemente, nao existe nenhuma na qual estes dois tipos de elementos nao se 
encontrem estreitamente unidos. (N. do A.) 
1 8 Por outro !ado, nao e preciso en tender esta irredutibilidade em sentido absoluto. Nao queremos dizer que 
nao exista nada nas representa~oes empiricas que anuncie as representa'<oes racionais, nem que nao exista 
nada no individuo que possa ser olhado como o an(mcio da vida social. Se a experi!mcia fosse completa
mente estranha a tudo o que e racional, a razao nao poderia aplicar-se a ela; igualmente, se a natureza psi
quica do individuo fosse absolutamente refrataria a vida social, a sociedade seria impossivel. Portanto, uma 
analise completa das categorias deveria investigar ate na consciencia individual estes germes de racionali
dade. N6s teremos ocasiao de retornar a este ponto em "nossa conclusao. Tudo quanto queremos estabelecer 
aqui e que, entre estes germes indistintos de razao e a razao propriamente dita, existe uma distiincia compa
ravel aqueJa que separa as propriedades dos elementos minerais dos quais esta formado 0 ser Vivo e OS atri
butos caracteristicos da vida, ullila vez que ela esta constituida. (N. do A.) 
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conseqiiencia, na ordem pnltica, a irredutibilidade do ideal moral ao movel utilitario, e, 
na ordem do pensamento, a irredutibilidade da razao a experiencia individual. Na medi
da em que participa da sociedade, o individuo ultrapassa naturalmente a si mesmo, tanto 
quando pensa como quando age. 

Esse mesmo carater social permite compreender de onde vern a necessidade das 
categorias. Diz-se de uma ideia que ela e necessaria quando, por urn tipo de virtude inter
na, se imp6e ao espirito sem ser acompanhada por nenhuma prova. Portanto, existe nela 
algo que obriga a inteligencia, que arrebata a adesao sem exame previo. Esta eficacia sin
gular, 0 apriorismo a postula mas dela nao se da conta; pois dizer que as categorias sao 
necessarias porque sao indispensaveis ao funcionamento do pensamento e simplesmente 
repetir que elas sao necessarias. Mas, se elas tern a origem que nos lhes atribuimos, sua 
influencia nao tern mais nada que surpreenda. Com efeito, elas exprimem as rela<;oes 
mais gerais que existem entre as coisas; ultrapassando em extensao todas as nossas ou
tras no<;oes, elas dominam todo o detalhe de nossa vida intelectual. Portanto, se a cada 
momento do tempo os homens nao se entendessem sobre estas ideias essenciais, se eles 
nao tivessem uma concep<;ao homogenea do tempo, do espa<;O, da causa, do numero, 
etc., todo acordo entre as inteligencias tornar-se-ia impossivel e, por conseguinte, toda a 
vida comum. Igualmente, a sociedade nao pode abandonar as categorias ao livre arbitrio 
dos particulares sem abandonar a si mesma. Para poder viver, ela nao s6 tern necessi
dade de urn suficiente conformismo moral, mas existe tambem urn minimo de confor
mismo logico, sem o qual ela nao pode subsistir. Por esta razao, ela pesa com toda a sua 
autoridade sobre seus membros, a fim de prevenir as dissidencias. Urn espirito derroga 
ostensivamente estas normas de todo pensamento? Ela nao o considera mais como urn 
espirito humano no pleno sentido da palavra e o trata como tal. E porque quando, 
mesmo em nosso foro interior, tentamos libertar-nos destas no<;oes fundamentais, senti
mos que nao somos completamente livres, que algo nos op6e resistencia, em n6s e fora 
de n6s. Fora de n6s, existe a opiniao que nos julga; mas, alem disto, como a sociedade 
esta tambem representada em n6s, ela se op6e de dentro de nos mesmos, a estas veleida
des revolucionarias; temos a impressao que nao podemos abandonar-nos a isto sem que 
nosso pensamento cesse de ser urn pensamento verdadeiramente humano. Tal parece ser 
a origem da autoridade muito especial que e inerente a razao e que faz com que aceite
mos com confian<;a suas sugestoes. E a propria autoridade da sociedaqe, 1 9 comunican
do-se a certas maneiras de pensar que sao como que as condi<;oes indispensaveis de toda 
a<;ao comum. A necessidade com a qual as categorias se imp()em a nos nao e portanto o 
efeito de simples habitos dos quais poderiamos nos libertar com urn pouco de esfor<;o; 
ela nao e, alem do mais, uma necessidade fisica ou metafisica, porque as categorias 
mudam segundo os lugares e os tempos; ela e urn tipo particular de necessidade moral 
que esta para a vida intelectual assim como a obriga<;ao moral esta para a vontade. 2 0 

1 9 Observou-se freqiientemente que os disrurbios sociais tinham como efeito a multiplica<;ao dos disrurbios 
mentais. :E uma prova a mais de que a disciplina 16gica e urn aspecto particular da disciplina social. A pri
meira se desmazela quando a segunda se enfraquece. (N. do A.) 
20 Existe analogia entre esta necessidade 16gica e a obriga<;ao moral, mas nao ha identidade, pelo menos 
atualmente. Hoje, a sociedade trata os criminosos de outra maneira que as pessoas das quais apenas a inteli
gencia e anormal; e a prova de que a autoridade ligada as normas 16gicas e a inerente as normas marais, 
malgrado importantes similitudes, nao sao da mesma natureza. Sao duas especies diferentes de urn mesmo 
genera. Seria interessante investigar em que consiste e de onde provem esta diferen<;a que, verossimilhan
temente, nao e primitiva, pois, durante muito tempo, a consciencia publica mal distinguiu o alienado do 
delinqiiente. Limitamo-nos a indicar a questao. Ve-se , por este exemplo, o numero de problemas que levanta 
a analise destas no.yoes que geralmente passam por ser elementares e simples e que sao, na realidade, de uma 
extrema complexidade. (N. do A.) 



218 DURKHEIM 

Mas, se originalmente as categorias traduzem apenas estados sociais, nao segue 
disto que elas s6 podem aplicar-se ao resto da natureza a titulo de metaforas? Se elas sao 
feitas unicamente para exprimir coisas sociais, parece que nao poderiam ser estendidas 
aos outros reinos senao por via de conven9ao. Assim, enquanto elas nos servem para 
pensar o mundo fisico ou biol6gico, s6 poderiam ter o valor de simbolos artificiais, prati
camente uteis talvez, mas sem rela9ao com a realidade. Retornar-se-ia, portanto, por 
outra via, ao nominalismo e ao empirismo. 

Mas interpretar desta maneira uma teoria sociol6gica do conhecimento e esquecer 
que, se a sociedade e uma realidade especifica, nao e entretanto urn imperio dentro de urn 
imperio; ela faz parte da natureza, e sua mais alta manifesta9a0. 0 reino social e urn 
reino natural, que nao difere dos outros senao por sua complexidade maior. Ora, e 
impossivel que a natureza, no que ela tern de mais essencial, seja radicalmente diferente 
de si mesma aqui e Ia. As rela9oes fundamentais que existem entre as coisas - aquelas 
justamente que as categorias tern por fun9a0 exprimir - nao poderiam portanto ser 
essencialmente dessemelhantes segundo os reinos. Se, por razoes que teremos de inves
tigar, 21 elas desprendem-se de uma maneira mais aparente no mundo social, e impossi vel 
que elas nao se reencontrem em outro Iugar, mesmo que sob formas mais encobertas. A 
sociedade as torna mais manifestas mas delas nao tern o privilegio. Eis como no96es que 
foram elaboradas sobre o modelo das coisas sociais podem auxiliar-nos a pensar coisas 
de uma outra natureza. Pelo menos, se, quando elas sao assim desviadas de sua significa-
9ao primeira, estas n090es desempenham, em urn sentido, 0 papel de simbolos, e 0 de 
simbolos bern fundados. Se, pelo unico fato de serem conceitos construidos, neles entra 
o artificio, e urn artificio que segue de perto a natureza e que se esfor9a por se aproximar 
deJa sempre mais. 22 Do fato de que as ideias de tempo, de espa9o, de genero, de causa, 
de personalidade sao construidas com elementos sociais, nao e preciso portanto concluir 
que elas sao desprovidas de todo valor objetivo. Ao contrario, sua origem social faz 
antes presumir que elas nao estao sem fundamento na natureza das coisas. 2 3 

Renovada desta maneira, a teoria do conhecimento parece portanto chamada a reu
nir as vantagens contrarias das duas teorias rivais sem ter seus inconvenientes. Ela con
serva todos os principios essenciais do apriorismo; mas ao mesmo tempo, se inspira 
neste espirito de positividade ao qual o empirismo se esfor9ava em satisfazer. Ela deixa 
a razao seu poder especifico, mas se da conta dele e isto sem sair do mundo observavel. 
Ela afirma como real a dualidade de nossa vida intelectual, mas explica-a por causas 
naturais. As categorias cessam de ser consideradas como fatos primeiros e inanalisaveis; 

21 A questao e tratada na conclusao do livro. (N. do A.) 
22 0 racionalismo imanente a uma teoria sociol6gica do conhecimento e portanto intermediario entre o 
empirismo e o apriorismo classico. Para o primeiro, as categorias sao constru<;:oes puramente artificiais; 
para o segundo, elas sao, ao contrario, dados naturais; para nos, elas sao, em urn sentido, obras de arte, mas 
de uma arte que imita a natureza com uma perfei<;:ao suscetivel de crescer sem limite. (N. do A.) 
23 Por exemplo, o que esta na base da categoria de tempo eo ritmo da vida social; mas, se existe urn ritmo 
da vida coletiva, pode-se estar seguro de que existe urn outro na vida individual, mais geralmente, naquela 
do universo. 0 primeiro e apenas mais marcado e aparente que os outros. Igualmente, veremos que a no<;:iio 
de genero formou-se sobre a de grupo humano. Mas, se os homens formam grupos naturais, pode-se presu
mir que existem, entre as coisas, grupos simultaneamente analogos e diferentes. Sao estes grupos naturais de 
coisas que formam os generos e as especies. 
Se parece a numerosissimos espiritos que nao se pode atribuir uma origem social as categorias sem lhes reti
rar todo o valor especulativo, e porque a sociedade ainda muito freqiientemente passa por nao ser uma coisa 
natural; de onde se conclui que as representa<;:oes que a exprimem nao exprimem nada da natureza. Mas a 
conclusao s6 vale tanto quanto vale o principia. (N. do A.) 
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e, entretanto, elas permanecem de uma complexidade da qual analises tao simplistas 
quanto aquelas com que se contentava o empirismo nao poderiam se dar conta. Pois elas 
aparecem agora, nao como no<;:oes muito simples que qualquer urn pode apreender de 
suas observa<;:oes pessoais e que a imagina<;:ao popular teria desgra<;:adamente compli
cado, mas, ao contrario, como engenhosos instrumentos de pensamento, que os grupos 
humanos laboriosamente forjaram no decorrer dos seculos e onde acumularam o melhor 
de seu capital intelectual. 2 4 Toda uma parte da historia da humanidade esta aqui resumi
da. E chegar a dizer que, para compreende-las e para julga-las, e preciso recorrer a pro
cessos outros que os usados ate o presente. Para saber de que sao feitas estas concep<;:oes 
que nos mesmos nao fizemos, nao poderia ser suficiente que interrogassemos nossa cons
ciencia. Precisamos olhar para fora de nos mesmos, observar a historia, instituir toda 
uma ciencia, ciencia complexa, que nao pode avan<;:ar senao lentamente, por urn trabalho 
coletivo, e a qual a presente obra traz, a titulo de ensaio, algumas contribui<;:oes fragmen
tarias. Sem fazer destas questoes o objeto direto de nosso estudo, exploraremos todas as 
ocasioes que se oferecerao a nos de apreender em seu nascimento pelo menos algumas 
destas no<;:oes que, sendo religiosas por suas origens, deviam entretanto permanecer na 
base da mentalidade humana. 

2 4 Por isso e legitimo comparar as categorias a utensilios; pois o utensilio, por seu !ado, e capital material 
acumulado. Alias, entre as tres no~oes, de utensilio, de categoria e de instirui~iio, existe urn parentesco estrei
to. (N. do A.) 



CONCLUSAO 

Em que medida os resultados obtidos podem ser generalizados 

Anunciamos no inicio desta obra que a religiiio da qual empreenderiamos o estudo 
continha os elementos mais caracteristicos da vida religiosa. Pode-se verificar agora a 
exatidao desta proposi9ao. Por mais simples que seja o sistema que estudamos, n6s reen
contramos nele todas as grandes ideias e todas as principais atitudes rituais que estiio na 
base das religioes mais avan9adas: distin9iio das coisas em sagradas e profanas, no9iio 
de alma, de espfrito, de personalidade rnitica, de divindade nacional e mesmo interna
cional, culto negativo com as praticas asceticas que sao sua forma exasperada, ritos de 
obla9ao e de comunhiio, ritos imitativos, ritos comemorativos, ritos de expia9iio. Aqui 
nada falta de essencial. Portanto, temos fundamentos para esperar que os resultados aos 
quais chegamos niio sao particulares apenas ao totemismo, mas podem auxiliar-nos a 
compreender 0 que e a religiiio em geral. 

Objetar-se-a que apenas uma religiiio, qualquer que possa ser sua area de extensiio, 
constitui uma base estreita para tal indu9ao. Niio pretendemos desconhecer o que uma 
verifica9ao extensa pode acrescentar em autoridade a uma teoria. Mas niio e menos ver
dade que, quando uma lei foi provada por uma experiencia bern feita, esta prova e univer
salmente valida. Se, mesmo num caso {mico, urn sabio chegasse a surpreender o segredo 
da vida, fosse este caso aquele do ser protoplasmico mais simples que se pudesse conce
ber, as verdades assim obtidas seriam aplicaveis a todos os seres vivos, mesmo aos mais 
elevados. Portanto, se nas humildes sociedades que acabaram de ser estudadas conse
guimos realmente perceber alguns dos elementos dos quais sao feitas as n090es religiosas 
mais fundamentais, niio existe razao para nao estender as outras religioes os resultados 
mais gerais de nossa investiga9ao. Com efeito, niio e concebivel que, segundo as circuns
tancias, urn mesmo efeito possa ser devido ora a uma causa, ora a outra, a menos que, 
no fundo, as duas causas nao passem de uma s6. Uma mesma ideia niio pode aqui expri
mir uma realidade e ali uma realidade diferente, a menos que esta dualidade seja simples
mente aparente. Se, junto a certos povos, as icteias de sagrado, de alma, de deuses expli
cam-se sociologicamente, deve-se cientificamente presumir que, em principio, a mesma 
explica9ao vale para todos os povos em que as mesmas ideias se encontram com os mes
mos caracteres essenciais. Supondo portanto que niio tenhamos nos enganado, pelo 
menos algumas de nossas conclusoes podem legitimamente ser generalizadas. E chegado 
o momento de distingui-las. E uma indu9ao desta natureza, tendo por base uma expe
riencia bern definida, e menos temeraria que tantas generaliza9oes sumarias que, ten
tando atingir de uma s6 vez a essencia da religiiio sem apoiar-se na analise de nenhuma 
religiiio em particular, arriscam-se muito a perder-se no vazio. 
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A religiao ap6ia se sobre uma experiencia bern fundada mas niio privilegiada. - Necessidade de uma ciencia 
para atingir a realidade que funda esta experiencia. - Qual e esta realidade: os agrupamentos humanos. -
Sentido humano da religiao. - Sobre a obje~iio que opc)e sociedade ideal e sociedade real. Como se expli
cam, nesta teoria, o individualismo e o cosmopolitismo religioso. 

Freqiientemente, os te6ricos que tentaram exprimir a religiiio em termos racionais 
nela viram, antes de tudo, urn sistema de ideias respondendo a urn objeto determinado. 
Este objeto foi concebido de maneiras diferentes: natureza, infinito, incognoscivel, ideal, 
etc.; mas estas diferen:;:as pouco importam. Em todos os casas, eram as representa:;:oes, 
as cren:;:as que eram consideradas como o elemento essencial da religiiio. Quanta aos 
ritos, eles niio apareciam, deste ponto de vista, seniio como uma tradu:;:iio exterior, 
contingente e material destes estados internos que, {micos, passavam por ter urn valor 
intrfnseco. Esta concep:;:iio e de tal maneira difundida que, na maioria das vezes, os deba
tes em que a religiiio e o tema giram em torno da questiio de saber se ela pode ou niio 
conciliar-se com a ciencia, isto e, se ao !ado do conhecimento cientifico existe Iugar para 
outra forma de pensamento que seria especificamente religioso. 

Mas os crentes, os humens que, vivendo da vida rdigiosa, tern a sensa:;:iio direta 
daquilo que a constitui, a esse modo de ver objetam que ele niio corresponde a sua expe
riencia cotidiana. Eles sentem, com efeito, que a verdadeira fun:;:iio da religiiio niio e 
fazer-nos pensar, enriquecer nosso conhecimento, acrescentar as representa:;:oes que 
devemos a ciencia representa:;:oes de uma outra origem e de urn outro carater, mas a de 
fazer-nos agir, auxiliar-nos a viver. 0 fie! que se comunicou com seu deus niio e apenas 
urn homem que ve novas verdades que 0 descrente ignora; ele e urn homem que pode 
mais. Ele sente em si mais for:;:a, seja para suportar as dificuldades da existencia, seja 
para vence-las. Ele esta como que elevado acima das miserias humanas porque esta ele
vado acima de sua condi:;:iio de homem; acredita-se salvo do mal, sob qualquer forma, 
alias, que ele conceba o mal. 0 primeiro artigo de toda fee a cren:;:a na salva:;:iio pela fe. 
Ora, niio se ve como uma simples ideia poderia ter esta eficacia. Uma ideia, com efeito. 
niio e seniio urn elemento de n6s mesmos; como poderia ela conferir-nos poderes superio
res aqueles que temos por nossa natureza? Por mais que ela seja rica em virtu des afeti
vas, niio poderia nada acrescentar a nossa vitalidade natural; pois ela s6 pode liberar as 
for:;:as emotivas que estiio em n6s, niio cria-las nem aumenta-las. Do fato de que n6s nos 
representamos urn objeto como digno de ser amado e procurado niio se segue que nos 
sintamos mais fortes; mas e preciso que deste objeto emanem energias superiores aquelas 
de que dispomos e. alem do mais, que tenhamos algum meio de faze-las penetrar em n6s 
e de mistura-las a nossa vida interior. Ora, para isto niio e suficiente que n6s as pense
mos, mas e indispensavel que nos coloquemos em sua esfera de a:;:iio, que nos voltemos 
para !ado pelo qual podemos sentir melhor sua influencia. Numa palavra, e preciso que 
ajamos e que repitamos OS atos que sao assim necessarios, todas as vezes em que isso e 
uti! para renovar seus efeitos. Oeste ponto de vista, entreve-se como este conjunto de atos 
regularmente repetidos. que constitui o culto, retoma toda a sua importiincia. De fato, 
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quem quer que realmente praticou uma religiao bern sabe que e o culto que suscita estas 
impressoes de alegria, de paz interior, de serenidade, de entusiasmo, que sao, para 0 fie!, 
a prova experimental de suas crenc;as. 0 culto nao e simplesmente urn sistema de signos 
pelos quais a fe se traduz para o exterior, ele e a colec;ao dos meios pelos quais ela se cria 
e se recria periodicamente. Que ele consista em manobras materiais ou em operac;oes 
mentais, e sempre ele que e eficaz. 

Todo o nosso estudo repousa sobre este postulado segundo o qual este sentimento 
uniinime dos crentes de todos os tempos nao pode ser puramente ilus6rio. Assim como 
urn recente apologista da fe, 2 5 admitimos portanto que as crenc;as religiosas repousam 
sobre uma experiencia especifica da qual 0 valor demonstrativo, num sentido, nao e infe
rior aquele das experiencias cientificas, mesmo sendo diferente. N6s tambem pensamos 
"que uma arvore se conhece por seus frutos" 2 6 e que sua fecundidade e a melhor prova 
do que valem suas raizes. Mas do fato de que existe, se se quiser, uma "experiencia reli
giosa" e do fato de que ela e fundada de alguma maneira - existe, alias, uma expe
riencia que nao 0 seja? - nao se segue em hip6tese alguma que a realidade que a funda 
objetivamente seja conforme a ideia que deJa fazem OS crentes. 0 proprio fato de que a 
maneira pela qual ela foi concebida variou infinitamente segundo os tempos e suficiente 
para provar que nenhuma destas concepc;oes a exprime adequadamente. Se urn sabio co
loca como urn axioma que as sensac;oes de calor, de luz, que experimentam os homens, 
correspondem a alguma causa objetiva, disto ele nao conclui que esta seja tal qual apare
ce aos sentidos. Igualmente, se as impressoes que sentem os fieis nao sao imaginarias, 
nao constituem entretanto intuic;oes privilegiadas; nao existe nenhuma razao para pensar 
que elas nos instruem melhor sobre a natureza de seu objeto do que as sensac;oes vulgares 
sobre a natureza dos corpos e suas propriedades. Para descobrir em que consiste este 
objeto, e portanto preciso faze-lo submeter-se a uma elaborac;ao analoga aquela que 
substituiu, a representac;ao sensivel do mundo, uma representac;ao cientifica e conceitual. 

Ora, e precisamente isto que tentamos fazer e vimos que esta realidade, que as mito
logias representaram sob tantas formas diferentes mas que e a causa objetiva, universal 
e eterna destas sensac;oes sui generis das quais e feita a experiencia religiosa, e a socieda
de. Mostramos que forc;as morais ela desenvolve e como desperta este sentimento de 
apoio, de salvaguarda, de dependencia tutelar que liga o fie! a seu culto. E ela que o eleva 
acima de si mesmo: e ela propriamente que o faz. Pois quem faz o homem e este conjunto 
de bens intelectuais que constitui a civilizac;ao e a civilizac;ao e obra da sociedade. E 
assim se explica o papel preponderante do culto em todas as religioes, quaisquer que 
sejam. Pois a sociedade s6 pode exercer influencia se ela for urn ato e ela s6 pode ser urn 
ato se os individuos que a comp()em estiverem reunidos e agirem em comum. E pela ac;ao 
comum que ela toma consciencia de si e se p()e; antes de tudo ela e uma cooperac;ao 
ativa. Mesmo as ideias e os sentimentos coletivos apenas sao possfveis grac;as a movi
mentos exteriores que os simbolizam, assim como o estabelecemos. Portanto, a ac;ao do
mina a vida religiosa apenas porque a sociedade e sua fonte. 

A todas as razoes que for am dadas para justificar esta concepc;ao pode ser acrescen
tada uma ultima que se distinguiu em toda esta obra. Estabelecemos no percurso que as 
categorias fundamentais do pensamento e, por conseguinte, a ciencia, tern origens religio-

2 5 William James, The Varieties of Religious Experience. (N. do A.) 
2 6 James, op. cit. (p. 19 da traduyao francesa). (N. do A.) 
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sas. Vimos que acontece o mesmo com a magia e, em conseqiiencia, com as diversas tec
nicas que dela derivam. Por outro lado, sabe-se ha muito tempo que, ate urn momento 
relativamente avan~ado da evolu~ao, as regras da moral e do direito nao se diferen
ciavam das prescri~oes rituais. Portanto, pode-se dizer, resumindo, que quase todas as 
grandes institui~oes sociais nasceram da religiao. 2 7 Ora, para que os principais aspectos 
da vida coletiva tenham come~ado por aspectos variados da vida religiosa, e preciso 
evidentemente que a vida religiosa seja a forma eminente e como que uma expressao 
abreviada da vida coletiva inteira. Se a religiao engendrou tudo o que ha de essencial na 
sociedade, e porque a ideia da sociedade e a alma da religiao. 

As for~as religiosas sao pois for~as humanas, for~as morais. Sem duvida, porque OS 

sentimentos coletivos nao podem tomar consciencia de si mesmos senao fixando-se sobre 
objetos exteriores, tais for~as nao puderam se constituir sem tomar as coisas alguns dos 
seus caracteres: adquiriram assim urn tipo de natureza fisica; a este titulo elas vieram 
misturar-se a vida do mundo material e e por elas que se acreditou poder explicar 0 que 
nele se passa. Mas, quando sao consideradas somente por este lado e nesta atribui~ao, 
ve-se apenas o que elas tern de mais superficial. Na realidade e a consciencia que sao 
emprestados OS elementos essenciais dos quais elas sao feitas. Ordinariamente parece que 
elas nao teriam urn carater humano senao quando sao pensadas sob forma humana; 2 8 no 
entanto, mesmo as mais impessoais e mais anonimas nao passam de sentimentos 
objetivados. 

S6 vendo as religioes sob este angulo e possivel perceber sua verdadeira significa
~ao. Prendendo-se as aparencias, OS ritos freqiientemente parecem 0 efeito de opera~oes 
puramente manuais: sao un~oes, lavagens, refei~oes. Para consagrar uma coisa, sea co
loca em contato com uma fonte de energia religiosa, assim como hoje, para esquentar ou 
eletrizar urn corpo, se o coloca em liga~ao com uma fonte de calor ou de eletricidade; os 
procedimentos empregados por uma e outra parte nao sao essencialmente diferentes. 
Assim compreendida, a tecnica religiosa parece urn tipo de mecanica mfstica. Mas estas 
manobras materiais sao o inv6lucro exterior sob o qual se dissimulam opera~oes men
tais. Finalmente, trata-se nao de exercer urn tipo de coa~ao fisica sobre for~as cegas e, 
alias, imaginarias, mas de atingir consciencias, de tonifica-las, disciplina-las. Tem-se 
afirmado algumas vezes que as religioes inferiores eram materialistas. A expressao e ine
xata. Todas as religioes, mesmo as mais grosseiras, sao, em certo sentido, espiritualistas: 
pois as potencias que elas colocam em jogo sao antes de tudo espirituais e, por outro 
lado, e sobre a vida moral que elas tern por principal fun~ao agir. Compreende-se assim 
que o que foi feito em nome da religiao nao poderia ter sido feito em vao: pois foi neces
sariamente a sociedade dos homens, a humanidade que recolheu seus frutos. 

Mas, diz-se, qual e exatamente a sociedade da qual se tirou o substrato da vida reli
giosa? E a sociedade real, tal como ela existe e funciona sob nossos olhos, com a organi
za~ao moral, juridica que ela laboriosamente modelou no decorrer da hist6ria? Mas ela 
esta repleta de taras e de imperfei~oes. Aqui, o mal rodeia o bern, a injusti~a freqiiente
mente reina como soberana, a verdade e em cada instante obscurecida pelo erro. Como 

2 7 Apenas uma forma da atividade social ainda nao foi expressamente ligada a religiao: e a atividade 
economica. Entretanto, as tecnicas que derivam da magia tern, por isto mesmo, origens indiretamente religio
sas. Alem do mais, o valor economico e urn tipo de poder, de eficacia, enos sabemos as origens religiosas 
da ideia de poder. A riqueza pode conferir mana; e portanto porque ela o tern. Atraves disto, entreve-se que 
a ideia de valor economico e a de valor religioso devem estar relacionadas. Mas a questao de saber qual e 
a natureza destas rela~oes ainda nao foi estudada. (N. do A.) 
28 E por esta razao que Frazer e mesmo Preuss colocam as for~as religiosas impessoais fora da religiao ou, 
pelo menos, no seu umbra!, para liga-las a magia. (N. do A.) 
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urn ser tao grosseiramente constituido poderia inspirar os sentimentos de amor, o entu
siasmo ardente, o espfrito de abnega~ao que todas as religioes reclamam de seus fieis? 
Estes seres perfeitos que sao os deuses nao podem ter emprestado suas fei~oes a uma rea
lidade tao mediocre, algumas vezes tao baixa. 

Trata-se, ao contn'trio, da sociedade perfeita, onde ajusti~a e a verdade seriam sobe
ranas, de onde o mal sob todas as suas formas estaria extirpado? Nao se contesta que ela 
esteja em estreita rela~ao como sentimento religioso; pois, diz-se, as religioes tendem a 
realiza-la. Apenas, esta sociedade nao e urn dado empfrico, definido e observavel; ela e 
uma quimera, urn sonho no qual os homens acalentaram suas miserias, mas que eles ja
mais viveram na realidade. Ela e uma simples ideia que vern traduzir na consciencia nos
sas aspira~oes mais ou menos obscuras para o bern, o belo, o ideal. Ora, estas aspira~oes 
tern em nos suas rafzes, vern das proprias profundezas de nosso ser; portanto, nao existe 
nada fora de nos que possa explicit-las. Alias, ja sao religiosas por si mesmas; portanto, 
a sociedade ideal sup()e a religiao, Ionge de poder explica-la. 2 9 

Mas, de infcio, e simplificar arbitrariamente as coisas ver a religiao so por seu lado 
idealista: ela e realista a sua maneira. Nao existe fealdade fisica ou moral, nao existem 
vfcios nem males que nao tenham sido divinizados. Houve deuses do roubo e da asrucia, 
da luxuria e da guerra, da doen~a e da morte. 0 proprio cristianismo, por mais alta que 
seja a ideia que ele se faz da divindade, foi obrigado a dar ao espfrito do mal urn Iugar 
em sua mitologia. Sata e uma pe~a essencial do sistema cristao; ora, se ele e urn ser 
impuro, nao e urn ser profano. 0 antideus e urn deus, inferior e subordinado, e verdade, 
mas dotado de poderes extensos; ele e mesmo objeto de ritos, pelo menos negativos. For
tanto, longe de a religiao ignorar a sociedade real e dela fazer abstra~ao, ela e sua irna
gem; reflete todos os seus aspectos, mesmo os mais vulgares e os mais repugnantes. Tudo 
se reencontra nela e se, freqiientemente, se ve o bern subjugar o mal, a vida a morte, as 
potencias da luz as potencias das trevas, e porque nao ocorre diferentemente na realida
de. Pois, se a rela~ao entre estas for~as contrarias fosse inversa, a vida seria impossfvel; 
ora, de fato, ela se rnantem e mesmo tende a se desenvolver. 

Mas se, atraves das mitologias e das teologias, se ve claramente transparecer a reali
dade, e bern verdade que ela se encontra aqui aumentada, transformada e idealizada. Sob 
este aspecto, as religioes mais primitivas nao diferem das mais recentes e mais refinadas. 
Vimos, por exemplo, como os Arunta colocam na origem dos tempos uma sociedade mf
tica, cuja organiza~ao reproduz exatamente a que existe ainda hoje; ela compreende os 
rnesmos clas e as mesmas fratrias, esta submetida a mesma regulamenta~ao matrimonial, 
pratica os mesmos ritos. Mas os personagens que a cornp()em sao seres ideais, dotados 
de poderes e virtudes aos quais nao pode pretender o comum dos mortais. Sua natureza 
nao e apenas mais alta, e diferente, porque pertence sirnultanearnente a anirnalidade e a 
humanidade. Aqui, as potencias analogas sofrem uma metamorfose analoga: o proprio 
mal esta como que sublimado e idealizado. A questao que se coloca e a de saber de onde 
vern esta idealiza~ao. 

Responde-se que o homem tern uma faculdade natural de idealizar, isto e, de substi
tuir o mundo da realidade por urn mundo diferente para onde ele se transporta pelo 
pensamento. Mas isto e trocar os termos do problema, sem resolve-lo, nem faze-lo pro
gredir. Esta idealiza~ao sistematica e uma caracteristica essencial das religioes. Explicit
las por urn poder inato de idealizar e, portanto, substituir uma palavra por outra equiva
lente a primeira; e como dizer que 0 homem criou a religiao porque tern uma natureza 
religiosa. Entretanto, o animal so conhece urn unico mundo: e o que ele percebe pela 

29 Boutroux, Science et Religion, pp. 206-207. (N. do A.) 
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experiencia tanto interna quanto externa. Apenas o homem tern a faculdade de conceber 
o ideal e de acrescentar ao real. De onde lhe advem este singular privilegio? Antes de 
fazer dele urn fato primeiro, uma virtude misteriosa que se subtrai a ciencia, e preciso 
estar seguro de que ele nao depende de condi<;oes empiricamente determinaveis. 

A explica<;ao que propusemos da religiao tern precisamente a vantagem de trazer 
uma resposta a tal questao. Pois o que define o sagrado e o fato de ser acrescentado ao 
real; ora, o ideal corresponde a mesma defini<;ao: nao se pode portanto explicar urn sem 
explicar o outro. Vimos, com efeito, que se a vida coletiva, quando atinge urn certo grau 
de intensidade, desperta 0 pensamento religioso, e porque ela determina urn estado de 
efervescencia que modifica as condi<;oes da atividade psfquica. As energias vitais estao 
superexcitadas, as paixoes mais vivas, as sensa<;oes mais fortes; existem mesmo algumas 
que nao se produzem senao neste momento. 0 homem nao se reconhece; sente-se como 
que transformado e, por conseguinte, transforma o meio que o rodeia. Para explicar-se as 
impressoes muito particulares que experimenta. ele atribui as coisas, com as quais 
esta mais diretamente em rela<;ao, propriedades que elas nao tern, poderes excepcionais. 
virtudes que nao possuem os objetos da experiencia vulgar. Numa palavra, ao mundo 
real em que se escoa sua vida profana ele superp6e urn outro que, num sentido, existe 
apenas em seu pensamento, mas ao qual ele atribui, em rela<;ao ao primeiro, urn tipo de 
dignidade mais elevada. Ele e portanto, sob seu duplo aspecto, urn mundo ideal. 

Desta maneira, a forma<;ao de urn ideal nao constitui urn fato irredutfvel que escape 
a ciencia; depende de condi<;oes que a observa<;ao pode atingir, pois e urn produto natu
ral da vida social. Para que a sociedade possa tomar consciencia de si e manter, no grau 
de intensidade necessaria, 0 sentimento que ela tern de si mesma, e preciso que se retina 
e se concentre. Ora, esta concentra<;ao determina uma exalta<;ao da vida moral que se 
traduz por urn conjunto de concep<;oes ideais onde se exprime a vida nova que assim des 
pertou; elas correspondem a este afluxo de for<;as psfquicas que se acrescentam entao 
aquelas das quais dispomos para as tarefas cotidianas da existencia. Uma sociedade nao 
pode criar-se nem recriar-se sem, no mesmo instante, criar o ideal. Para ela, esta cria<;ao 
nao e urn tipo de ato sub-rogat6rio, pelo qual ela se completaria, uma vez formada; e 0 

ato pelo qual ela se faz e se refaz periodicamente. Igualmente, quando se op6e a socie
dade ideal a sociedade real como dois antagonistas que nos arrastariam em dire<;oes 
contrarias, realizam-se e op6em-se abstra<;oes. A sociedade ideal nao esta fora da socie
dade real, mas faz parte dela. Longe de estarmos divididos entre elas como entre dois 
p6los que se repelem, nao podemos conservar uma sem conservar outra. Pois uma socie
dade nao e simplesmente constitufda pela massa dos indivfduos que a comp6em, pelo 
movimentos que eles realizam, mas, antes de tudo, pela ideia que ela faz de si mesma. E, 
sem duvida, acontece que ela hesita sobre a maneira pela qual deve se conceber: sente-se 
puxada em sentidos divergentes. Mas estes conflitos, quando explodem, tern Iugar nao 
entre o ideal e a realidade, mas entre ideais diferentes, entre o de ontem e o de hoje, entre 
aquele que tern para si a autoridade da tradi<;ao e aquele que apenas esta na iminencia de 
vir a ser. Seguramente pode-se investigar de onde vern que os ideais evoluam; mas, para 
qualquer solu<;ao que se de a este problema, ainda permanece o fato de que tudo se passa 
no mundo ideal. 

Portanto, em vez de o ideal coletivo, expresso pela religiao, ser devido a urn nao sei 
que poder inato do indivfduo, foi, muito pelo contrario, na escola da vida coletiva que o 
iridividuo aprendeu a idealizar. Foi assimilando os ideais elaborados pela sociedade que 
ele se tornou capaz de conceber o ideal. Foi a s"ociedade que, encadeando-o em sua esfera 
de a<;ao, fez com que ele adquirisse a necessidade de levantar-se acima do mundo da 
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experiencia e ao mesmo tempo forneceu-lhe os meios de conceber outro. Pois este mundo 
novo foi ela quem o construiu, construindo-se a si mesma, porque e por ele expressa. 
Assim, tanto no individuo quanto no grupo, a faculdade de idealizar nao tern nada de 
misterioso. Nao e urn tipo de luxo do qual o homem poderia privar-se, mas uma condi
r;:ao de sua existencia. Ele nao seria urn ser social, isto e, nao seria urn homem, se nao a 
tivesse adquirido. Sem duvida, encarnando-se nos individuos, os ideais coletivos tendem 
a individualizar-se. Cada urn os compreende a sua maneira, os marca como seu cunho; 
retiram-se elementos, acrescentam-se outros. 0 ideal pessoal destaca-se assim do ideal 
social, na medida em que a personalidade individual se desenvolve e se torna uma fonte 
autOnoma de ar;:ao. Mas, para compreender esta aptidao, tao singular na aparencia, de 
viver fora do real, e suficente relaciona-la as condir;:oes sociais das quais ela depende. 

Portanto, e preciso guardar-se de ver nesta teoria da religiao urn simples rejuvenes
cimento do materialismo hist6rico: isto seria equivocar-se completamente sobre nosso 
pensamento. Mostrando na religiao uma coisa essencialmente social, nao pretendemos 
de maneira alguma dizer que ela se limita a traduzir, em uma outra linguagem, as formas 
materiais da sociedade e suas necessidades imediatas e vitais. Sem duvida, consideramos 
como uma evid{mcia que a vida social depende de seu substrata e traz sua marca, assim 
como a vida mental do individuo depende do encefalo e mesmo do organismo inteiro. 
Mas a consci{mcia coletiva e outra coisa que urn simples epifenomeno de sua base morfo-
16gica, assim como a consciencia individual e outra coisa que uma simples eflorescencia 
do sistema nervoso. Para que a primeira aparer;:a, e preciso que se produza uma sintese 
sui· generis das consciencias particulares. Ora, esta sintese tern por efeito produzir todo 
urn mundo de sentimentos, de ideias, de imagens que, uma vez nascidos, obedecem a leis 
que lhes sao pr6prias. Atraem-se, repelem-se, fundem-se, segmentam-se, sem que todas 
estas combinar;:oes sejam diretamente comandadas e tornadas necessarias pelo estado da 
realidade subjacente. A vida assim estimulada·goza mesmo de uma independencia muito 
grande, para jogar-se algumas vezes, em manifestar;:Oes sem fim, sem nenhum tipo de uti
lidade, apenas pelo prazer de se afirmar. Mostramos precisamente que este e freqiiente
mente o caso da atividade ritual do pensamento mitol6gico. 3 0 

Mas, se a religiao e urn produto de causas sociais, como explicar o culto individual 
e o carater universalista de certas religioes? Se ela nasceu in foro extemo, como pode 
passar para o foro interno do individuo e nele engajar-se mais e mais profundamente? Se 
ela e 0 trabalho de sociedades definidas e individualizadas, como pode se desvencilhar 
delas ate ser concebida como a coisa comum da humanidade? 

Encontramos, no dccorrer de nossa investigar;:ao, os primeiros germes da religiao 
individual e do cosmopolitismo religioso, vimos como eles se formaram; possufmos 
assim os elementos mais gerais da resposta que pode ser dada a esta dupla questao. 

Mostramos, com efeito, como a forr;:a religiosa que anima o cia, encarnando-se nas 
consciencias particulares, tambem se particulariza. Assim se formam seres sagrados 
secundarios; cada individuo tern OS Seus, feitos a SUa imagem, associados a sua vida inti
ma, solidarios com seu destino: e a alma, o totem individual, o ancestral protetor, etc. 
Estes seres sao objeto de ritos que o fiel pode celebrar sozinho, fora de todo agrupa
mento; portanto, e bern uma primeira forma de culto individual. Seguramente, ainda nao 
passa de urn culto muito rudimentar; mas e porque, como a personalidade individual esta 
entao muito pouco marcada, como se !he atribui muito pouco valor, o culto que a expri-

3 ° Cf. sobre esta mesma questao nosso artigo: "Representa96es individuais e representa96es coletivas", in 
Revue de Metaphysique, maio de 1898. (N. do A.) 
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me ainda nao podia ser muito desenvolvido. Mas, na medida em que os indivfduos 
diferenciam-se mais e que o valor da pessoa aumenta, o culto correspondente ocupa urn 
Iugar maior no conjunto da vida religiosa, ao mesmo tempo que se fecha mais hermetica
mente ao exterior. 

Portanto, a existencia de cultos individuais nao implica nada que contradiga ou que 
embarace uma explica!Yao sociol6gica da religiao; pois as forfYas religiosas as quais eles 
se dirigem sao apenas formas individualizadas das forfYaS coletivas. Assim, mesmo quan
do a religiao parece pertencer inteiramente ao foro interno do indivfduo, e ainda na socie
dade que se encontra fonte viva da qual ela se alimenta. Podemos agora apreciar quanto 
vale este individualismo radical que queria fazer da religiao uma coisa puramente indivi
dual: ele desconhece as condi~Yoes fundamentais da vida religiosa. Se permaneceu ate o 
presente no estagio de aspirafYaO te6rica que jamais se realizou, e porque eJa e irreaJi
zaveJ. Uma filosofia pode elaborar-se no silencio da meditafYaO interior, mas nao uma fe. 
Pois uma fee, antes de tudo, calor, vida, entusiasmo, exaltafYaO de toda atividade mental, 
transporte do indivfduo acima de si mesmo. Ora, como poderia ele, sem sair de si, acres
cer algo as energias que possui? Como poderia ultrapassar-se apenas com suas forfYas? 
0 (mico foco de calor junto ao qual podemos nos reaquecer moralmente e 0 formado 
pela sociedade de nossos semelhantes; as unicas for!Yas morais pelas quais podemos sus
tentar e aumentar as nossas sao aquelas que outro nos fornece. Admitamos mesmo que 
existam seres mais ou menos anruogos aqueles que nos representam as mitologias. Para 
que eJes possam ter sobre as aJmas a afYaO uti! que e sua razao de ser, e preciso que se 
acredite neles. Ora, as crenfYaS sao ativas somente quando partilhadas. Pode-se conser
va-las por aJgum tempo mediante urn esfOrfYO COmpJetamente pessoaJ; mas nao e assim 
que elas nascem, nem que sao adquiridas: e mesmo duvidoso que possam conservar-se 
nestas condifYoes. De fato, o homem que tern uma verdadeira te experimenta invencivel
mente a necessidade de difundi-la; para isto, ele sai de seu isolamento, aproxima-se dos 
outros, procura convence-los e e o ardor das convic~Yoes por ele suscitadas que vern 
reconfortar a sua. A fe estiolar-se-ia rapidamente se permanecesse sozinha. 

Com o universalismo religioso acontece o mesmo que com o individualismo. Longe 
de ser urn atributo exclusivo de algumas grandes religioes, n6s o encontramos, sem duvi
da, nao na base, mas no vertice do sistema australiano. Bunjil, Daramulun, Baiame nao 
sao simples deuses tribais; cada urn deles e reconhecido por uma pluralidade de tribos 
diferentes. Seu culto e, em certo sentido, internacional. Portanto, esta concepfYaO esta 
muito proxima daquela que se encontra nas teologias mais recentes. Por esta razao, al
guns escritores acreditaram dever negar sua autenticidade, por mais incontestavel que ela 
seja. 

Ora, n6s pudemos mostrar como ela se formou. 
Tribos vizinhas e de civilizafYaO igual nao podem estar sem rela~es constantes 

umas com as outras. Todos os tipos de circunstancias lhes fornecem a ocasiao para isto: 
alem do comercio, que entao e rudimentar, existem os casamentos; pois os casamentos 
internacionais sao muito freqiientes na Australia. No decorrer destes encontros, os ho
mens tomam naturalmente consciencia do parentesco moral que os une. Eles tern a 
mesma organizafYaO social, a mesma divisao em fratrias, clas, classes matrimoniais; pra
ticam os mesmos ritos de inicia~Yao ou ritos bastante similares. Emprestimos mutuos ou 
conven!Yoes terminam por refor!Yar estas semelhanfYaS espontaneas. Os deuses aos quais 
estavam ligadas institui~Yoes tao manifestamente identicas dificilmente podiam permane
cer distintos nos espiritos. Tudo os aproximava e, em conseqiiencia, mesmo supondo que 
cada tribo tenha elaborado a nofYaO de uma maneira independente, eles necessariamente 
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deviam tender a confundir-se uns com os outros. Alias, e provavel que primitivamente te
nham sido concebidos em assembleias intertribais. Pois sao, antes de tudo, deuses de ini
cia9ao e, nas cerimonias de inicia9ao, tribos diferentes estao geralmente representadas. 
Portanto, se se formaram entes sagrados que nao se relacionam a nenhuma sociedade 
geograficamente determinada, nao e que eles tenham uma origem extra-social. Mas e 
que, acima destes agrupamentos geograficos, ja existem outros cujos contomos sao mais 
indecisos: nao tern fronteiras fixas, mas compreendem todo tipo de tribos mais ou menos 
vizinhas e parentes. A vida social muito particular que dai se origina tende a difundir-se 
sobre uma area de extensao sem limites definidos. Naturalmente, os personagens mitol6-
gicos que a ela correspondem tern 0 mesmo carater; sua esfera de influencia nao e delimi
tada; eles planam acima das tribos particulares e acima do espa9o. Sao os grandes deu
ses intemacionais. 

Ora, nao ha nada nesta situa9aO que seja especial as sociedades australianas. Nao 
existe povo nem Estado que nao esteja engajado em uma outra sociedade, mais ou menos 
ilimitada, que compreende todos os povos, todos os Estados com os quais o primeiro esta 
direta ou indiretamente em rela9ao; nao existe vida nacional que nao esteja dominada 
por uma vida coletiva de natureza intemacional. Na medida em que se avan9a na hist6-
ria, estes agrupamentos internacionais atingem maior importancia e extensao. Entreve-se 
assim como, em certos casos, a tendencia universalista pode se desenvolver ao ponto de 
afetar nao apenas as ideias mais altas do sistema religioso mas os pr6prios principios 
sobre os quais ele repousa. 



II 

0 que h!l de eterno na religiiio. - Sobre o conflito entre a religiiio e a ciencia; ele versa unicamente sobre a 
fun!;iio especulativa da religiiio.- 0 que esta fun!;iio parece destinada a vir a ser. 

Portanto, ha na religiao algo de eterno que esta destinado a sobreviver a todos os 
simbolos particulares nos quais o pensamento religioso sucessivamente se envolveu. Nao 
pode haver sociedade que nao sinta necessidade de conservar e de reforc;:ar, em intervalos 
regulares, os sentimentos coletivos e as ideias coletivas que fazem sua unidade e sua 
personalidade. Ora, esta refeic;:ao moral so pode ser obtida por meio de reunioes, assem
bleias, congregac;:oes onde os individuos, estreitamente ligados uns aos outros, reafirmam 
em comum seus sentimentos comuns. Dai cerimonias que, por seu objeto, pelos resulta
dos que produzem, pelos procedimentos que nelas sao empregados, nao diferem em natu
reza das cerimonias propriamente religiosas. Que diferenc;:a essencial existe entre uma 
assembleia de cristaos celebrando as principais datas da vida de Cristo, ou uma de ju
deus festejando seja a saida do Egito, seja a promulgac;:ao do decalogo, e uma reuniao de 
cidadaos comemorando a instituic;:ao de uma nova constituic;:ao moral ou algum grande 
acontecimento da vida nacional? 

Se hoje nos temos talvez alguma dificuldade em representar em que poderao consis
tir estas festas e cerimonias do futuro, e porque atravessamos uma fase de transic;:ao e de 
mediocridade moral. As grandes coisas do passado, aquelas que entusiasmavam nossos 
pais, nao excitam mais em n6s o mesmo ardor, seja porque elas entraram no uso comum 
a ponto de para n6s se tornarem inconscientes, seja porque elas nao correspondem mais 
as nossas aspirac;:oes atuais; entretanto, nada se fez ainda que as substitua. Nao podemos 
mais nos apaixonar pelos principios em nome dos quais o cristianismo recomendava aos 
senhores tratar humanamente seus escravos e, por outro lado, a ideia que ele se faz da 
igualdade e da fraternidade humanas hoje nos parece deixar muito lugar a injustas 
desigualdades. Sua piedade pelos humildes nos parece demasiado platonica; nos deseja
riamos uma que fosse mais eficaz; mas ainda nao vemos claramente o que tal piedade 
deve ser, nem como ela podeni se realizar nos fatos. Numa palavra, os antigos deuses 
envelhecem ou morrem e outros ainda nao nasceram. Foi isto que tornou va a tentativa 
de Comte para organizar uma religiao com as velhas recordac;:oes historicas, artificial
mente despertadas: e da propria vida e nao de urn passado morto que pode sair urn culto 
vivo. Mas este estado de incerteza e de agitac;:ao confusa nao podera durar eternamente. 
Urn dia vira em que nossas sociedades conhecerao horas de efervescencia criadora no 
decorrer das quais novos ideais surgirao, novas formulas hao de aparecer e servir, duran
te algum tempo, de guia para a humanidade; e uma vez vividas estas horas, os homens 
experimentarao espontaneamente a necessidade de revive-las de tempos em tempos pelo 
pensamento, isto e. de conservar sua recordac;:ao por meio de festas que regularmente 
renovam os frutos. J a vimos como a revoluc;:ao instituiu to do urn ciclo de festas para 
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manter em estado de perpetua juventude os principios em que se inspirava. Se a institui
~ao periclitou rapidamente, foi porque a fe revolucionaria durou pouco tempo, foi porque 
as decep~oes e o desencorajamento se sucederam rapidamente ao primeiro entusiasmo. 
Mas, mesmo que a obra tenha abortado, ela nos permite imaginar o que teria podido ser 
em outras condi~oes; e tudo leva a pensar que cedo ou tarde sera repetida. Nao existem 
evangelhos que sejam imortais e nao ha razao para acreditar que a humanidade futura
mente seja incapaz de conceber novos. Quanto a saber o que serao os simbolos que virao 
a exprimir a nova te, se se assemelharao ou nao aos do passado, se serao mais adequados 
a realidade que terao por objetivo traduzir, esta e uma questao que ultrapassa a facul
dade humana de precisao e que, alias, nao concerne o fundamento das coisas. 

Mas as r-'cstas, os ritos, em uma palavra, o culto, nao constituem toda a religiao. 
Esta nao e :!penas urn sistema de praticas; e tambem urn sistema de ideias, cujo objetivo 
e exprimi: o mundo. Vimos que mesmo as mais simples tern sua cosmologia. Qualquer 
que seja a rela~ao existente entre estes dois elementos da vida religiosa, eles nao deixam 
de ser muito diferentes. Urn esta voltado para a a~ao, que ele solicita e regula; o outro 
para o pensamento, que ele enriquece e organiza. Portanto, eles nao dependem das mes 
mas condi~oes e, por conseguinte, pode-se perguntar se o segundo corresponde a necessi 
dades tao universais e tao permanentes quanto o primeiro. 

Quando se alribuem ao p..:n;,amemo r..:il:::Io'o earaeten;,tieas e;,p..:eilieas, quando se 
acredita que ele tern por fun~ao exprimir, por metodos que !he sao pr6prios, todo urn 
aspecto do real, que escapa tanto ao conhecimento vulgar como a ciencia, entao nos 
recusamos naturalmente a admitir que a religiao possa ser despida de seu papel especula
tivo. Mas a analise dos fatos nao nos pareceu demonstrar esta especificidade. A religiao 
que acabamos de estudar e uma daquelas onde OS simboJos empregados sao 0 que ha de 
mais desconcertante para a razao. Aqui tudo parece misterioso. Estes seres que partici
pam simultaneamente dos reinos mais heterogeneos, que se multiplicam sem deixar de 
ser unos, que se fragmentam sem diminuir, parecem a primeira vista pertencer a urn 
mundo inteiramente diferente daquele em que vivemos; chegou-se mesmo a dizer que o 
pensamento que o construiu ignorava totalmente as leis da 16gica. Jamais, talvez, o con 
traste entre a razao e a fe foi mais marcante. Portanto, se houve urn momenta na hist6ria 
em que sua heterogeneidade deveria ressaltar com evidencia, foi exatamente aquele. Ora. 
contrariamente as aparencias, constatamos que as realidades as quais se aplica agora a 
especula~ao religiosa sao aquelas mesmas que servirao mais tarde de objeto a reflexao 
dos sa bios: a natureza. 0 hom em e a sociedade. 0 misterio que parece envolve-las e 
completamente superficial e dissipa-se diante de uma observa~ao mais aprofundada: e 
suficiente afastar o veu como qual a imagina~ao mitol6gica as cobriu para que elas apa~ 
re~am tais como sao. Estas realidades, a religiao esfor~a-se por traduzi-las em uma lin~ 
guagem inteligivel que nao difere em natureza daquela que a ciencia emprega; nos dois 
!ados, trata-se de ligar as coisas umas as outras, de estabelecer entre elas rela<;oes inter
nas, classifica-las e sistematiza-las. Vimos que mesmo as no~oes essenciais da !6gica 
cientifica sao de origem religiosa. Sem duvida, a ciencia, para utiliza~las, submete-as a 
uma elabora~ao nova, purificando-as de todo tipo de elementos adventicios. De uma 
maneira geral ela apresenta, em todos os seus passos, urn espirito critico que a religiao 
ignora; cerca-se de precau~oes para "evitar a precipita~ao e a preven<;ao", para manter 
a distancia as paixoes, os preconceitos e todas as influencias subjetivas. Mas estes 
aperfei~oamentos metodol6gicos nao bastam para diferenci£1-la da religiao. Uma e outra, 
sob este aspecto, perseguem 0 mesmo fim; 0 pensamento cientifico nao e senao uma 
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forma mais perfeita do pensamento religioso. Portanto, parece natural que o segundo se 
apague progressivamente diante do primeiro, na medida em que este se torna mais apto 
a dar conta da tarefa. 

Com efeito, e possivel que esta regressao tenha se produzido no decorrer da hist6ria. 
Saida da religiao, a ciencia tende a substitui-la em tudo o que concerne as fun\!oes cogni
tivas e intelectuais. Ja o cristanismo consagrou definitivamente esta substitui\!ao na 
ordem dos fenomenos materiais. Vendo na materia a coisa profana por excelencia, ele 
facilmente abandonou seu conhecimento a uma disciplina estranha, tradidit mundum 
hominum disputationi; 31 foi assim que as ciencias da natureza puderam estabelecer-se e 
fazer reconhecer sua autoridade sem dificuldades muito grandes. Mas ele niio podia 
despojar-se tao facilmente do mundo das almas; pois e sobre as almas que 0 deus dos 
cristaos aspira, antes de tudo, a reinar. Foi porque, durante muito tempo, a ideia de sub
meter a vida psiquica a ciencia tinha o efeito de urn tipo de profana~ao; mesmo hoje, ela 
ainda repugna a numerosos espiritos. Entretanto, a psicologia experimental e compara
tiva constituiu-se e e preciso contar com ela hoje em dia. Mas o mundo da vida religiosa 
e moral ainda permanece interdito. A grande maioria dos homens continua a crer que ali 
existe uma ordem de coisas onde o espirito nao pode penetrar senao por vias muito espe
ciais. Dai as vivas resistencias que se encontram quando se tenta tratar cientificamente 
os fenomenos religiosos e morais. Mas, a despeito das oposi~oes, estas tentativas se repe
tem e tal persistencia permite mesmo prever que esta ultima barreira terminara por ceder 
e que a ciencia se estabeleceni como senhora tam bern nesta regiao reservada. 

Eis ai em que consiste o conflito da religiao com a ciencia. Freqiientemente se fez 
dele uma ideia inexata. Diz-se que em principia a ciencia nega a religiao. Mas a religiao 
existe, e urn sistema de fatos dados; numa palavra, ela e uma realidade. Como poderia a 
ciencia negar uma realidade? Alem do mais, enquanto a religiao e a\!aO, enquanto e urn 
meio de fazer viver os homens, a ciencia nao poderia tomar o seu Iugar, pois, se ela expri
me a vida, nao a cria; ela pode procurar explicar a (e mas, por isto mesmo, a sup()e. Par
tanto, nao ha conflito senao sobre urn ponto limitado. Das duas fun~oes que preenchia 
primitivamente a religiao, existe uma, apenas uma, que tende cada vez mais a lhe esca
par: e a fun\!aO especulativa. 0 que a ciencia contesta a religiao, nao e 0 direito de existir, 
e 0 direito de dogmatizar sobre a natureza das coisas, e a especie de competencia especial 
que ela se atribuia para conhecer o homem eo mundo. De fato, ela nao se conhece a si 
mesma. Nao sabe nem de que ela e feita nem a quais necessidades ela responde. Ela 
mesma e objeto de ciencia; pouco importa que possa impor leis a ciencia! E como, por 
outro lado, fora do real a que se aplica a reflexao cientifica nao existe objeto proprio 
sobre 0 qual verse a especula~ao religiosa, e evidente que essa nao poderia desempenhar 
no futuro o mesmo papel que no passado. 

Entretanto, ela parece destinada a se transformar antes que a desaparecer. 
Dissemos que na religiao ha algo de eterno; e 0 culto, a re. Mas OS homens nao 

poderiam celebrar cerimonias nas quais eles nao veriam razao de ser, nem aceitar uma re 
que eles nao compreenderiam de nenhuma maneira. Para estende-la ou simplesmente 
para conserva-la, e preciso justifica-la, isto e, elaborar sua teoria. Sem duvida, uma teoria 
deste genero e obrigada a se apoiar sobre as diferentes ciencias, a partir do momenta em 
que elas existem; primeiramente, ciencias sociais, porque a re religiosa tern suas origens 
na sociedade; psicologia, porque a sociedade e uma sintese de consciencias humanas; 
enfim, ciencias da natureza, porque 0 homem e a sociedade sao fun\!aO do universo e nao 

31 Entregou o mundo a discussiio dos homens. (N. do E.) 
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podem ser abstraidos dele senao artificialmente. Mas, por mais importantes que possam 
ser estes emprestimos feitos as ciencias constituidas, nao poderiam ser suficientes; pois a 
te e antes de tudo impulso para agir e a ciencia, por mais Ionge que se a conduza, perma
nece sempre a distancia da a~ao. A ciencia e fragmentaria, incompleta; s6 avan~a lenta
mente e jamais esta concluida; a vida, entretanto, nao pode esperar. Teorias destinadas 
a fazer viver, a fazer agir, sao, portanto, obrigadas a passar adiante da ciencia, e compte
ta-la prematuramente. Elas sao possiveis unicamente se as exigencias da pratica e as 
necessidades vitais, tais como nos as sentimos sem concebe-las distintamente, impelem o 
pensamento adiante, alem daquilo que a ciencia nos permite afirmar. Assim as religioes, 
mesmo as mais racionais e as mais laicizadas, nao podem e nao poderao jamais passar 
sem urn tipo muito particular de especula~ao que, tendo os mesmos objetos que a ciencia, 
nao poderia entretanto ser propriamente cientifica: aqui as intui~oes obscuras da sensa
~ao e do sentimento freqiientemente substituem razoes l6gicas. Por urn lado, esta especu
la~ao assemelha-se portanto aquela que encontramos nas religioes do passado; por urn 
outro, distingue-se dela. Dando-se o direito de ultrapassar a ciencia, ela deve come~ar 
por conhece-la e por inspirar-se nela. Desde que a autoridade da ciencia foi estabelecida, 
e preciso dela ter conta; pode-se ir mais Ionge do que ela sob a pressao da necessidade, 
mas e dela que e preciso partir. Nao se pode afirmar nada que ela negue, nada negar que 
ela afirme, nada estabelecer que nao se ap6ie, direta ou indiretamente, sobre principios 
tornados emprestado dela. Desde entao, a lei nao exerce mais a mesma hegemonia que 
antes sobre o sistema de representa~oes que se pode continuar a chamar religiosas. Em 
face dela ergue-se uma potencia rival que, nascida dela, a submete doravante a sua cri
tica e ao seu controle. E tudo faz prever que este controle se tornara sempre mais extenso 
e mais eficaz, sem que seja possivel atribuir limite a sua influencia futura. 



III 

Como a sociedade pode ser uma fonte do pensamento 16gico, quer dizer, conceitual? Defini~o do conceito: 
ruio se confunde com a ideia geral; caracteriza-se por sua impessoalidade, sua comunicabilidade. - Ele tern 
uma origem coletiva. - A analise de seu conteudo testemunha no mesmo sentido. - As representar,;iies 
coletivas como nor,;iies-tipos das quais os indivfduos participam. - Sobre a obje~o segundo a qual elas ruio 
seriam impessoais, seruio sob condi~o de serem verdadeiras. - 0 pensamento conceitual e contemporaneo 
a humanidade. 

Mas se as no9oes fundamentais da ciencia sao de origem religiosa, como a religiao 
pode engendni-las? Nao se percebe a primeira vista que rela9oes pode haver aqui entre 
a 16gica e a religiao. Mesmo porque a realidade que exprime o pensamento religioso e a 
sociedade, a questao pode colocar-se nos termos seguintes, que fazem aparecer melhor 
ainda toda a dificuldade: o que pode fazer da vida social uma fonte tao importante da 
vida 16gica?.Nada, ao que parece, a predestinava a este papel; pois nao foi evidentemente 
para satisfazer necessidades especulativas que os homens se associaram. 

Talvez se ten! por temerario abordar aqui urn problema de tal complexidade. Para 
poder trata-lo como convem, seria preciso que as condi9i5es sociol6gicas do conheci
mento fossem mais bern conhecidas; n6s apenas come9amos a entrever algumas delas. 
Entretanto, a questao e tao grave e esta tao diretamente implicada por tudo o que prece
de, que n6s devemos fazer esfor9o para nao deixa-la sem resposta. Talvez, alias, nao seja 
impossivel colocar desde agora alguns principios gerais que podem, pelo menos, iluminar 
a solu9ao. 

A materia do pensamento !6gico esta feita de conceitos. Procurar como a sociedade 
pode ter desempenhado urn papel da genese do pensamento 16gico significa, portanto, 
perguntar-se como ela pode ter tornado parte na forma9ao dos conceitos. 

Se, como acontece ordinariamente, nao se ve no conceito senao uma ideia geral, o 
problema parece insoluvel. 0 individuo, com efeito, pode, por seus pr6prios meios, com
parar suas percep9oes ou suas imagens, separar o que elas tern de com urn, numa palavra, 
generalizar. Portanto, seria dificil perceber por que a generaliza9ao seria possivel somen
te na e pela sociedade. Mas, primeiramente, e inadmissivel que o pensamento 16gico se 
caracterize exclusivamente pela maior extensao das representa9oes que o constituem. Se 
as ideias particulares nao tern nada de J6gico, por que seria diferente em reia9a0 as ideias 
gerais? 0 geral nao existe senao no particular, ele e 0 particular simplificado e empobre
cido. Portanto, o primeiro nao poderia ter virtudes e privilegios que o segundo nao tern. 
Inversamente, se o pensamento conceitual pode aplicar-se ao genero. a especie. a varie
dadc. por mais restritoque ele possa ser, por que ele nao podcria sc cstcndcr ao individuo, 

·is to e; ao limite para o qual ten de a representa9ao na medida em que sua extensao dimi-
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nui? De fato, existem varios conceitos que tern individuos por objetos. Em toda especie 
de religiao, OS deuses sao individualidades distintas umas das Outras; entretanto, eles sao 
concebidos, nao percebidos. Cada povo representa-se de uma certa maneira, variavel 
segundo os tempos, seus her6is hist6ricos ou legendarios; estas representa<;:oes sao 
conceituais. Enfim, cada urn de n6s elabora uma certa no<;:ao dos individuos com os 
quais esta em rela<;:ao, de seu caniter. de sua fisionomia, dos tra<;:os distintivos de scu 
temperamento fisico e moral: estas no<;:oes sao verdadeiros conceitos. Sem duvida, sao. 
em geral, formados bern grosseiramente; mas, mesmo entre os conceitos cientificos, exis
tem muitos que sejam perfeitamente adequados ao seu objeto? Sob este aspecto existem. 
entre uns e outros, apenas diferen<;:as de graus. 

Portanto, e preciso definir o conceito por outras caracteristicas. Eie se op0e as 
representa<;:oes sensiveis de toda ordem - sensa<;:oes, percep<;:oes ou imagens - pelas 
propriedades seguintes: 

As representa<;:oes sensiveis estao em perpetuo fluxo; impelem-se umas as outras 
como as ondas de urn rio e, mesmo durante o tempo que elas duram, nao permanecem 
semelhantes a si mesmas. Cada uma delas e fun<;:ao do instante preciso em que surgiu. 
Nao estamos jamais seguros de reencontrar uma percep<;:ao tal como a provamos na pri
meira vez; pois, se a coisa percebida nao mudou, n6s nao somos mais os mesmos 
homens. 0 conceito, ao contrario, esta como que fora do tempo e do devir; esta imune a 
toda agita<;:ao; dir-se-ia que esta situado numa regiao diferente do espirito, mais serena e 
mais calma. Ele nao se move por si mesmo, por uma evolu<;:ao interna e espontanea; ao 
contrario, resiste a mudan<;:a. E uma maneira de pensar que, em cada momento do tempo, 
esta fixada e cristalizada. 32 Na medida em que ele eo que deve ser, e imutavel. Se muda, 
nao e que esteja em sua natureza mudar; e que n6s descobrimos nele alguma imperfei
<;:ao; e que tern necessidade de ser retificado. 0 sistema de conceitos como qual pensa
mos na vida corrente e aquele que exprime o vocabulario de nossa lingua materna, pois 
cada palavra traduz urn conceito. Ora, a lingua e fixa; ela nao muda senao muito lenta
mente e, por conseguinte, acontece o rnesmo com a organiza<;:ao conceitual que ela expri
me. 0 sabio encontra-se na mesma situa<;:ao frente a terminologia especial que emprega 
a ciencia a qual ele se consagra e, por conseguinte, frente ao sistema especial de concei
tos ao qual esta terminologia corresponde. Sem duvida, ele pode inovar, mas suas inova
<;:oes sao sempre urn tipo de violencias feitas as maneiras de pensar instituidas. 

Ao mesmo tempo que e relativamente imutavel, o conceito e, senao universal, pelo 
menos universalizavel. Urn conceito nao e meu conceito; ele me e comum com outros ho
mens ou, em todo caso, ele pode ser-lhes comunicado. E-rne impossivel fazer passar uma 
sensa<;:ao de minha consciencia para a consciencia de outro; ela pertence estritamente ao 
meu organismo e a minha personalidade, deles nao podendo ser destacada. Tudo o que 
posso fazer e convidar 0 outro a p6r-se em face do mesmo objeto que eu e a abrir-se a sua 
a<;:ao. Ao contrario, a conversa<;:ao, o comercio intelectual entre os homens consiste 
numa troca de conceitos. 0 conceito e uma representa<;:ao essencialmente impessoal: e 
por ele que as inteligencias humanas se comunicam. 33 

32 William James, The Principles of Psychology, l, p. 464. (N. do A.) 
33 Esta universalidade do conceito niio deve ser confundida com sua generalidade: sao coisas muitn diferen
tes. 0 que chamamos universalidade e a propriedade que tern o conceito de ser comunicado a uma plurali
dade de espiritos e mesmo, em principia, a todos os espiritos; ora, esta comunicabilidade e completamente 
independente de seu grau de extensiio. Urn conceito que niio se aplique seniio a urn {mico objeto, cuja exten
siio, por conseguinte, e minima, pode ser universal neste sentido em que ele eo mesmo para todos os entendi
mentos: tal o conceito de uma divindade. (N. do A.) 
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A natureza do conceito, assim definido, traduz suas origens. Se ele e comum a 
todos, e porque e obra da comunidade. Porque ele nao traz a marca de nenhuma inteli
gencia particular, pois e elaborado por uma inteligencia <mica, on de todas as outras se 
encontram e de alguma maneira vern alimentar-se. Se ele tern mais estabilidade que as 
sensa9oes ou as imagens, e porque as representa9oes coletivas sao mais estaveis que as 
individuais; pois, enquanto o individuo e sensivel mesmo a fracas mudan9as que se pro
duzem em seu meio interno ou externo, apenas acontecimentos de uma suficiente gravi
dade podem conseguir afetar o acervo mental da sociedade. Todas as vezes que estamos 
em presen9a de urn tipo 3 4 de pensamento OU de a9a0 que se impOe uniformemente as 
vontades ou as inteligencias particulares, esta pressao exercida sobre 0 individuo revela 
a interven9ao da coletividade. Por outro !ado, diziamos precedentemente que os concei
tos com os quais pensamos correntemente estao consignados no vocabulario. Ora, nao e 
duvidoso que a linguagem e, por conseguinte, o sistema de conceitos que ela exprime seja 
o produto de uma elabora9ao coletiva. 0 que ela exprime e a maneira pela qual a socie
dade em seu conjunto se representa os objetos da experiencia. As no~es que corres
pondem aos diversos elementos da lingua sao pois representa9oes coletivas. 

0 proprio conteudo destas no9oes testemunha neste sentido. Nao existe quase 
nenhuma palavra, com efeito, mesmo entre aquelas que empregamos usualmente, cuja 
acep9ao nao ultrapasse mais ou menos largamente os limites de nossa experiencia pes
soal. Freqiientemente urn termo exprime coisas que nos jamais percebemos, experiencias 
que jamais fizemos ou das quais jamais fomos testemunhas. Mesmo quando conhecemos 
alguns dos objetos aos quais ele se relaciona, nao e senao a titulo de exemplos particu
lares que vern ilustrar a ideia, mas que, apenas por eles, nao seriam jamais suficientes 
para constitui-la. Encontra-se portanto condensada na palavra toda uma ciencia com a 
qual eu nao colaborei, uma ciencia mais do que individual; e ela me ultrapassa a tal 
ponto que nao posso nem mesmo apropriar-me completamente de todos os seus resulta
dos. Quem de nos conhece todas as paJavras da lingua que fala e a significa9a0 integral 
de cada uma delas? 

Esta observa9ao permite determinar em que sentido pretendemos dizer que os con
ceitos sao representa9oes coletivas. Se eles sao comuns a urn grupo social inteiro, nao e 
que eles representem uma simples media entre as representa~es individuais correspon
dentes; pois entao eles seriam mais pobres que estas ultimas em conteudo intelectual, 
enquanto que em realidade eles sao prenhes de urn saber que ultrapassa o de urn indivi
duo medio. Eles nao sao abstratos que so teriam realidade nas consciencias particulares, 
mas representa9oes tao concretas quanto aquelas que o individuo pode fazer-se de seu 
meio pessoal: correspondem a maneira pela qual este ser especial que e a sociedade 
pensa as coisas de sua experiencia propria. Se de fato os conceitos sao o mais freqiiente
mente ideias gerais, se eles exprimem antes categorias e classes do que objetos particula
res, e porque OS caracteres variaveis e singuJares dos seres SO raramente interessam a 
sociedade; em razao de sua propria extensao, ela quase nao pode ser afetada senao por 
suas propriedades gerais e permanentes. E portanto para este !ado que se dirige sua aten-

. 9ao: esta em sua natureza ver o mais freqiientemente as coisas por grandes massas e sob 

3 4 Objetar-se-a que freqiientemente, no indivlduo, apenas pelo efeito da repeti'i!ao, maneiras de agir ou de 
pensar fixam-se e cristalizam-se sob forma de habitos que resistem a mudan'i!a. Mas o habito nao e senao 
uma tendencia a repetir automaticamente urn ato ou uma ideia, todas as vezes em que as mesmas circuns
tancias os despertam; ele nao implica que a ideia ou o ato estejam constituidos como tipos exemplares, pro
postos ou impostos ao espirito ou a vontade. E apenas quando urn tipo deste genero esta preestabelecido, isto 
e, quando uma regra, uina norma esta instituida, que a a'i!ao social pode e deve ser presumida. (N. do A.) 
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o aspecto que elas tern mais geralmente. Mas disso nao existe necessidade; e, em todo 
caso, mesmo quando estas representa~oes tern o caniter generico que lhes e o mais habi
tual, elas sao a obra da sociedade e estao ricas de sua experiencia. 

E isso, alias, que faz o valor que o pensamento conceitual tern para nos. Se os con
ceitos fossem apenas ideias gerais, eles nao enriqueceriam muito o conhecimento; pois o 
geral, como ja dissemos, nao contem nada mais que o particular. Mas se eles sao, antes 
de tudo, representa~oes coletivas, acrescentam ao que pode nos ensinar nossa experiencia 
pes~oal tudo o que a coletividade acumulou de sabedoria e de ciencia no decorrer dos se
culos. Pensar por conceitos nao e simplesmente ver o real pelo lado mais geral; e projetar 
sobre a sensa~ao uma luz que a ilumina, a penetra e a transforma. Conceber uma coisa 
e, ao mesmo tempo, apreender seus elementos essenciais, situa-la em urn conjunto; pois 
cada civiliza~ao tern seu sistema organizado de conceitos que a caracteriza. Face a este 
sistema de n~es, o espirito individual esta na mesma situa~ao que o nous de Platao 
face ao mundo das Ideias. Ele se esfor~a por assimila-las, pois tern necessidade delas 
para poder comerciar com seus semelhantes; mas a assimila~ao e sempre imperfeita. 
Cada urn de nos as ve a sua maneira. Existem algumas que nos escapam completamente, 
que permanecem fora do nosso circulo de visao; outras, das quais nao percebemos senao 
certos aspectos. Existem mesmo muitas que desnaturamos ao pensa-las; pois, como elas 
sao coletivas por natureza, nao podem se individualizar sem ser retocadas, modificadas 
e, por conseguinte, falsificadas. Dai decorre que tenhamos tanta dificuldade em nos 
entender e que ate, freqiientemente, nos mintamos, sem 0 querer, uns aos outros: e que 
todos empregamos as mesmas palavras sem lhes dar o mesmo sentido. 

Agora pode-se entrever qual e a parte da sociedade na genese do pensamento logico. 
Este nao e possivel senao a partir do momento em que, acima das representa~oes fugidias 
que ele deve a experiencia sensivel, o homem chegou a conceber todo urn mundo de 
ideais estaveis, lugar-comum das inteligencias. Com efeito, pensar logicamente e sempre, 
em alguma medida, pensar de maneira impessoal; e tambem pensar sub specie aeternita
tis. 3 5 lmpessoalidade, estabilidade, eis as duas caracteristicas da verdade. Ora. a vida lo
gica sup6e evidenteinente que o homem sabe, pelo menos confusamente, que existe uma 
verdade distinta das aparencias sensiveis. Mas como pode ele chegar a esta concep~ao? 
Raciocina-se freqiientemente como se ela devesse apresentar-se espontaneamente desde 
que o homem abriu os olhos para o mundo. Todavia, nao hit nada na experiencia ime
diata que possa sugeri-la, tudo chega mesmo a contradize-la. lgualmente, a crian~a e o 
animal nem mesmo a presumem. A historia mostra, alias, que ela precisou de seculos 
para se depreender e se constituir. Em nosso mundo ocidental, foi com os grandes pensa
dores gregos que ela tomou, pela primeira vez, uma clara consciencia de si mesma e das 
conseqiiencias que ela implica. E quando a descoberta se fez, este fato foi urn encanta
mento que Platao traduziu em linguagem magnifica. Mas, se foi somente nesta epoca que 
a ideia se exprimiu em formulas filosoficas, ela necessariamente preexistia no estado de 
sentimento obscuro. Este sentimento os filosofos procuraram elucidar; nao o criaram. 
Para que eles pudessem refletir sobre ele e analisa-lo, era preciso que ele lhes fosse dado 
e tratava-se de saber de onde vinha, isto e, em que experiencia estava fundado. Era na 
experiencia coletiva. Foi sob a forma do pensamento coletivo que o pensamento impes
soal se revelou pela primeira vez a humanidade; e nao se ve por que outra via se poderia 
fazer tal revela~ao. Apenas porque a sociedade existe, tambem existe, fora das sensa~oes 
e das imagens individuais, todo urn sistema de representa~oes coletivas que gozam de 

3 5 Sob a forma de eternidade. (N. do E.) 
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propriedades maravilhosas. Por elas os homens se compreendem, as inteligencias pene
tram umas nas outras. Elas tern em si urn tipo de for9a, de ascendencia moral em virtude 
da qual se imp()em aos espiritos particulares. Desde entao o individuo se da conta, pelo 
menos obscuramente, que acima de suas representa9oes privadas existe urn mundo de 
no9oes-tipos, segundo as quais ele e obrigado a regular suas ideias; entreve todo urn 
reino intelectual de que ele participa, mas que o ultrapassa. E uma primeira intui9ao do 
reino da verdade. Sem duvida, a partir do momento em que ele teve assim consciencia 
desta mais alta intelectualidade, aplicou-se em pesquisar sua natureza; ele procurou a 
partir de onde estas representa9oes eminentes mantinham suas prerrogativas e, na medi
da em que ele acreditou ter descoberto suas causas, empreendeu colocar ele mesmo estas 
causas em a9ao para delas tirar, por suas proprias for9as, os efeitos que elas implicam; 
e dizer que ele se deu a si mesmo o direito de fazer conceitos. Assim, a faculdade de con
ceber se individualizou. Mas, para compreender bern as origens da fun9ao, e preciso rela
ciona-la as condiyoes sociais de que depende. 

Objetar-se-a que nao apresentamos o conceito senao por urn de seus aspectos, que 
ele nao tern unicamente por missao assegurar o acordo dos espiritos uns com os outros 
mas tambem, e mais ainda, seu acordo com a natureza das coisas. Parece que ele tern 
toda a sua razao de ser unicamente sob condi9ao de ser verdadeiro, isto e, objetivo, e que 
sua impessoalidade s6 pode ser conseqiiencia de sua objetividade. E pelas coisas pensa- ' 
das tao adequadamente quanto possivel que os espiritos deveriam se comunicar. Nao 
negamos que a evoluyao conceitual em parte se fa9a neste sentido. 0 conceito que, primi
tivamente, e tido por verdadeiro porque e coletivo, tende a nao vir a ser coletivo senao 
sob condi9ao de ser tido por verdadeiro: nos !he pedimos seus titulos antes de atribuir-lhe 
nosso credito. Mas, primeiramente, nao se pode perder de vista que ainda hoje a grande 
maioria dos conceitos dos quais nos nos servimos nao sao metodicamente constituidos; 
llOS OS possuimos na Jinguagem, isto e, na experiencia COmum, sem que eJes tenham sido 
submetidos a nenhuma critica previa. Os conceitos cientificamente elaborados e critica
dos estao sempre em minoria muito pequena. Alem do mais, entre estes e os que tern sua 
autoridade pelo unico fato de serem coletivos, existem apenas diferen9as de graus. Uma 
representayaO coietiva, porque coJetiva ja apresenta garantias de objetividade; pois nao 
e sem razao que ela pode se generalizar e se manter com uma suficiente persistencia. Se 
ela estivesse em desacordo com a natureza das coisas, nao teria podido adquirir urn 
imperio extenso e prolongado sobre os espiritos. No fundo, o que forma a confian9a que 
inspiram os conceitos cientificos e que eles sao suscetiveis de ser metodicamente contro
lados. Ora, uma representa9ao coletiva esta necessariamente submetida a urn controle 
indefinidamente repetido: os homens que a ela aderem verificam-na por sua experiencia 
propria. Portanto, ela nao poderia ser completamente inadequada ao seu objeto. Pode, 
sem duvida, exprimi-lo com o auxilio de simbolos imperfeitos; mas os proprios simbolos 
cientificos jamais deixam de ser apenas simbolos aproximados. E precisamente este prin
cipio que esta na base do metodo que seguimos no estudo dos fenomenos religiosos: nos 
vemos como urn axioma que as cren9as religiosas, por mais estranhas que algumas vezes 
possam parecer, tern sua verdade que e preciso descobrir. 3 6 

Inversamente, e preciso que OS conceitos, mesmo quando sao construidos segundo 
todas as regras da ciencia, tirem autoridade unicamente de seu valor objetivo. Nao e sufi
ciente que eles sejam verdadeiros para serem acreditados. Se nao estao em harmonia com 

3 6 Ve-se o quanta falta para que uma representac;:ao carec;:a de valor objetivo apenas pelo fato de ter uma 
origem social. (N. do A.) 
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as outras cren9as, as outras opinioes, em uma palavra, com o conjunto das representa
.;:oes coJetivas, eJes serao negados; OS espiritos Jhes estarao fechados; eJes serao, por 
conseguinte, como se nao existissem. Se, hoje, e suficiente em geral que eles tragam o 
selo da ciencia para encontrar urn tipo de credito privilegiado, e porque nos temos fe na 
ciencia. Mas esta fe difere essencialmente da fe religiosa. 0 valor que n6s atribuimos a 
ciencia depende, em suma, da ideia que fazemos coletivamente de sua natureza e de seu 
papel na vida; e dizer que ela exprime urn estado de opiniao. Com efeito, tudo na vida 
social, inclusive a propria ciencia, repousa sobre a opiniao. Sem duvida, pode-se tomar 
a opiniao como objeto de estudo e deJa fazer a ciencia; e nisto que consiste principal
mente a sociologia. Mas a ciencia da opiniao nao faz a opiniao; ela nao pode senao 
ilumina-la, torna-la mais consciente de si. Atraves disto, e verdadc, a ciencia pode leva-la 
a mudar; mas a ciencia continua a depender da opiniao no momento em que ela parece 
legisla-la; pois, como nos 0 mostramos, e da opiniao que ela tern a forya necessaria para 
agir sobre a opiniao. 

Dizer que os conceitos exprimem a maneira pela qual a sociedade se representa as 
coisas e dizer tambem que 0 pensamento conceitual e contemporiineo a humanidade. 
Recusamo-nos, portanto, a ver aqui o produto de uma cultura mais ou menos tardia. Urn 
homem que nao pensasse por conceitos nao seria homem, pois nao seria urn ser social. 
Reduzido apenas as percepyoes individuais, ele seria indistinto do animal. Se a tese con
traria p6de ser sustentada, foi porque se definiu o conceito por caracteres que nao !he sao 
essenciais. Foi identificado com a ideia geral 3 7 e com uma ideia geral perfeitamente 
delimitada e circunscrita. 3 8 Nestas condi9oes, pode parecer que as sociedades inferiores 
nao conheciam o conceito propriamente dito: pois elas tern apenas processos rudimen
tares de generaliza9aO e as no9oes de que se servem geralmente nao sao definidas. Mas 
a maior parte de nossos conceitos atuais tern a mesma indetermina9ao; nos nos esforya
mos urn pouco por defini-los somente nas discussoes e quando fazemos trabalho de sa
bios. Por outro !ado, vimos que conceber nao e generalizar. Pensar conceitualmente nao 
e simplesmente isolar e agrupar em conjunto os caracteres comuns a urn certo numero de 
objetos; e subsumir o variavel sob o permanente, o individual sob o social. E porque o 
pensamento logico come9a com o conceito, segue-se que ele existiu sempre; nao houve 
periodo historico durante o qual os homens teriam vivido, de uma maneira cronica, na 
confusao e na contradi9ao. Certamente, nao se poderia insistir muito sobre os caracteres 
diferenciais que apresenta a logica nos diversos momentos da historia; ela evolui como 
a propria sociedade. Mas, por mais reais que sejam as diferen9as, elas nao devem levar 
a desconhecer as similitudes que nao sao menos essenciais. 

3 7 As Fun{Yies Mentais nas Sociedades lnferiores, pp. 131-138. (N. do A.) 
38 Ibid., p. 446. (N. do A.) 
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Como as categorias exprimem coisas sociais. - A categoria por excelencia e o conceito de totalidade, que 
niio pode ser sugerido seniio pela sociedade. - Por que as relar,;iies que exprimem as categorias niio po
diam tornar-se conscientes seniio na sociedade. _:_ A sociedade niio e urn ser alogico. - Como as categorias 
tendem a se destacar dos agrupamentos geogcificos determinados. Unidade da ciencia, por urn !ado, da moral 
e da religiiio, por outro. - Como a sociedade se d3 conta desta unidade. - Explicar,;iio do papel atribuido 
a sociedade: sua potencia criadora.- Repercussiies da sociologia sobre a ciencia do homem. 

Podemos agora abordar uma ultima questao apresentada ja em nossa introdu~ao e 
que permaneceu como que subentendida em toda a sequencia desta obra. Vimos que pelo 
menos algumas das categorias sao coisas sociais. Trata-se de saber de onde lhes vern esta 
caracteristica. 

Sem duvida, porque elas pr6prias sao conceitos, compreende-se sem esfor~o que 
sejam obra da coletividade. Nao existem conceitos que apresentem no mesmo grau os 
signos aos quais se reconhece uma representa~ao coletiva. Com efeito, sua estabilidade 
e sua impessoalidade sao tais que elas freqiientemente passaram por ser absolutamente 
universais e imutaveis. Alias, como elas exprimem as condi~oes fundamentais do enten
dimento entre OS espiritos, parece evidente que nao puderam ser elaboradas senao pela 
sociedade. 

Mas no que as concerne o problema e mais complexo; pais elas sao sociais num 
outro sentido e como que a segunda potencia. Nao apenas elas vern da sociedade, mas as 
pr6prias coisas que elas exprimem sao sociais. Nao apenas foi a sociedade que as insti
tuiu, como tambem sao aspectos diferentes do ser social que lhes servem de conteudo; a 
categoria de genero come~ou por ser indistinta do conceito de grupo humano; eo ritmo 
da vida social que esta na base da categoria de tempo; o espa~o ocupado pela sociedade 
forneceu a materia da categoria de espa~o; a for~a coletiva foi o prot6tipo do conceito de 
for~a eficaz, elemento essencial da categoria de causalidade. Todavia, as categorias nao 
sao feitas para aplicar-se unicamente ao reino social; estendem-se a realidade inteira. 
Como, portanto, foram tornados da sociedade os modelos sabre os quais elas foram 
construidas? 

E porque sao conceitos eminentes que desempenham no conhecimento urn papel 
preponderante. Com efeito, as .categorias tern por fun~ao dominar e envolver todos os ou
tros conceitos: sao os quadros permanentes da vida mental. Ora, para que elas possam 
abra~ar urn tal objeto, e preciso que se tenham formado sabre uma realidade de igual 
amplidao. 

Sem duvida, as rela~oes que elas exprimem existem, de uma maneira implicita, nas 
consciencias individuais. 0 individuo vive no tempo e tern, como o dissemos, urn certo 
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sentido da orienta9ao temporal. Elc csta situado num ponto determinado do espa9o e 
pode-se sustentar, com boas razoes, que todas as suas sensa96es tern algo de espacial. 39 

Ele tern o sentimento das semelhan9as; nele, as representa96es similares chamam-se, 
relacionam-se e a representa9iio nova, formada pelo seu relacionamento, ja tern algum 
carater generico. lgualmente, nos temos a sensa9iio de uma certa regularidade na ordem 
de sucessiio dos fenomenos; disto o proprio animal e capaz. Apenas, todas estas rela~oes 
sao pessoais, do individuo que nelas esta engajado, e, por conseguinte, a no~iio que ele 
disto adquire niio pode, em nenhum caso, estender-se alem de seu estreito horizonte. As 
imagens genericas que se formam em minha consciencia pela fusiio de imagens similares 
niio representam seniio os objetos que percebi diretamente; ai niio ha nada que possa me 
dar a ideia de uma classe, isto e, de urn quadro capaz de compreender o grupo total de 
todos OS objetos possiveis que satisfazem a mesma condi~iio. Seria preciso ainda ter 
previamente a ideia de grupo, que apenas o espetaculo de nossa vida interior niio seria 
suficiente para despertar em nos. Mas sobretudo niio ha experiencia individual, por mais 
extensa e prolongada que ela seja, que possa nos fazer presumir a existencia de urn gene
ro total que envolveria a universalidade dos seres e do qual os outros generos seriam ape
nas especies coordenadas entre elas ou subordinadas umas as outras. Esta no~iio do 
todo, que esta na base das classifica~oes que mencionamos, niio nos pode vir do indivi
duo, que niio passa de uma parte em rela~iio ao todo e que atinge unicamente uma fra~iio 
infima da realidade. E, entretanto, talvez niio exista categoria mais essencial; pois, como 
o papel das categorias e o de envolver todos os outros conceitos, a categoria por exce
lencia parece dever ser o proprio conceito de totalidade. Os te6ricos do conhecimento o 
postulam ordinariamente como se ele niio apresentasse problemas, sendo que ele ultra
passa infinitamente 0 conteudo de cada consciencia individual tomada a parte. 

Pelas mesmas razoes, o espa~o que conhe~o pelos meus sentidos, do qual eu sou o 
centro e onde tudo esta disposto em rela~iio a mim, niio poderia ser o espa~o total, que 
contem todas as extensoes particulares e onde, alem do mais, elas estiio coordenadas em 
rela~iio a pontos de referencia impessoais, comuns a todos os individuos. lgualmente, a 
dura~iio concreta que sinto escoar em mim e comigo niio poderia dar-me a ideia do 
tempo total: a primeira niio exprime seniio o ritmo de minha vida individual, o segundo 
deve corresponder ao ritmo de uma vida que niio e a de nenhum individuo em particular, 
mas da qual todos participam. 40 Da mesma forma, enfim, as regularidades que posso 
perceber na maneira pela qual as representa~oes sucedem-se podem ter valor para mim; 
elas explicam como, quando me e dado o antecedente de urn par de fenomenos dos quais 
experimentei a constancia, tendo a esperar o conseqiiente. Mas este estado de espera pes
soal niio poderia ser confundido com a concep~iio de uma ordem universal de sucessiio 
que se impc5e a totalidade dos espiritos e dos acontecimentos. 

Porque o mundo que exprime o sistema total dos conceitos e aquele que a sociedade 
se representa, apenas a sociedade pode fornecer-nos as no~oes mais gerais, segundo as 
quais deve ele ser representado. Apenas urn sujeito que envolve todos os sujeitos particu
lares e capaz de abra~ar urn tal objeto. Porque o universo niio existe seniio enquanto e 
pensado e porque ele niio e pensado totalmente seniio pela sociedade, 0 universo toma 
Iugar nela; ele torna-se urn elemento de sua vida interior e assim a sociedade e ela mesma 

39 William James, Principles of Psychology, I, p. 134. (N. do A.) 
4 ° Fala-se freqiientemente do espa9o e do tempo como se eles nii.o fossem senii.o a extensii.o e a dura9ii.o con
cretas, tais como pode senti-las a consciencia individual, mas empobrecidos pela abstra9ii.o. Na realidade, 
eles sao representa96es de urn genero completamente diferente, construidas com outros elementos, segundo 
urn plano muito diferente e em vista de fins igualmente diferentes. (N. do A.) 

i 
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0 genero total fora do qual nada existe. 0 conceito de totalidade nao e senao a forma 
abstrata do conceito de sociedade: ela eo todo que compreende todas as coisas, a classe 
suprema que encerra todas as classes. Tal eo principia profundo sobre o qual repousam 
todas estas classifica<;:oes primitivas, onde os seres de todos os reinos estao situados e 
classificados nos quadros sociais, com as mesmas prerrogativas que os homens. 41 Mas, 
se o mundo esta na sociedade, o espa<;:o que ela ocupa confunde-se com o espa<;:o total. 
Com efeito, vimos como cada coisa tern seu Iugar determinado sobre o espa<;:o social; e 
o que mostra bern a que ponto este espa<;:o total difere das extensaes concretas que nos 
fazem perceber OS sentidos e que esta locaiiza<;:aO C compietamente ideal e nao Se asseme
iha em nada aquela que seria se ela nos fosse ditada apenas pela experiencia sensivel. 42 

Pela mesma razao, o ritmo da vida coletiva domina e abarca os ritmos variados de todas 
as vidas elementares das quais ele resulta; por conseguinte, o tempo que o exprime domi
na e abarca todas as dura<;:oes particulares. E 0 tempo total. A hist6ria do mundo nao foi 
durante muito tempo senao urn outro aspecto da hist6ria da sociedade. Uma come<;:a 
com a outra; OS perfodos da primeira sao determinados pelos perfodos da segunda. 0 que 
mede esta dura<;:ao impessoal e global, o que fixa os pontos de referencia em rela<;:ao aos 
quais ela esta dividida e organizada sao os movimentos de concentra<;:ao ou de dispersao 
da sociedade; mais geralmente, sao as necessidades peri6dicas da refei<;:ao coletiva. Se 
estes instantes criticos se ligam mais freqiientemente a algum fenomeno material, como 
a recorrencia regular de tal astro ou a alternancia das esta<;:oes, e porque sao necessarios 
signos objetivos para tornar sensivel a todos esta organiza<;:ao essencialmente social. 
lgualmente, enfim, a rela<;:ao causal, no momento em que e posta coletivamente pelo 
grupo, encontra-se independente de toda consciencia individual; ela plana acima de 
todos os espiritos e de todos os acontecimentos particulares. E uma lei de valor impes
soal. Mostramos que foi exatamente assim que ela parece ter nascido. 

Uma outra razao explica que os elementos constitutivos das categorias deveriam ser 
tornados emprestados da vida social: e que as rela<;:oes que elas exprimem nao podiam vir 
a ser conscientes senao na e pela sociedade. Se, em urn sentido, elas sao imanentes a vida 
do individuo, este nao tinha nenhuma razao nem nenhum meio de apreende-las, refleti
las, explicita-las e erigi-las em no<;:oes distintas. Para orientar-se pessoalmente na exten
sao, para saber em que momentos ele devia satisfazer as diferentes necessidades organi
cas, ele nao tinha nenhuma necessidade de fazer para si, de uma vez para todas, uma 
representa<;:ao conceitual do tempo e do espa<;:o. Muitos animais sabem encontrar o cami
nho que os leva aos lugares que lhes sao familiares; os animais retornam a eles no 
momenta conveniente, sem que tenham entretanto nenhuma categoria; sensa<;:oes sao 
suficientes para dirigi-los automaticamente. Elas seriam igualmente suficientes ao 
homem se seus movimentos nao tivessem que satisfazer senao a necessidades individuais. 
Para reconhecer que uma coisa se assemelha a outras das quais ja tivemos experiencia 
nao e de forma alguma necessaria que disponhamos umas e outras em generos e espe
cies: a maneira pela qual imagens semelhantes atraem-se e fundem-se e suficiente para 
dar o sentimento da semelhan<;:a. A impressao do ja visto, do ja provado, nao implica 
nenhuma classifica<;:ao. Para distinguir as coisas que devemos procurar daquelas das 
quais devemos fugir nao precisamos ligar OS efeitos de umas e de outras as suas causas 
por urn elo l6gico, quando apenas conveniencias individuais estao em jogo. Consecu<;:oes 

41 No !undo, o conceito de totalidade, o conceito de sociedade eo conceito de divindade sao, ao que parece, 
apenas aspectos diferentes de uma {mica e mesma no9ao. (N. do A.) 
42 V. C/assiflcat;oes Primitivas, Joe. cit., p. 40 e seguintes. (N. do A.) 
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puramente empiricas, fortes conexoes entre representac;:oes concretas sao. para a vontade, 
guias igualmente seguros. Nao apenas o animal nao tern outros, mas tambem freqiiente
mente nossa pratica privada nao sup6e nada a mais. 0 homem prevenido e aquele que 
tern uma sensac;:ao bern clara do que e preciso fazer mas que freqiientemente seria inca
paz de traduzi-la em lei. 

Acontece de outra maneira na sociedade. Esta s6 e passive! se os individuos e as 
coisas que a comp6em sao repartidos entre diferentes grupos, isto e, classificados, e se 
estes grupos sao classificados uns em relac;:ao aos outros. Portanto, a sociedade sup6e 
uma organizac;:ao consciente de si que nao e outra coisa que uma classificac;:ao. Esta 
organizac;:ao da sociedade comunica-se naturalmente ao espac;:o que ela ocupa. Para pre
venir todo choque, e preciso que a cada grupo particular uma porc;:ao determinada de es
pac;:o seja destinada: em outros termos, e preciso que 0 espac;:o total seja dividido, diferen
ciado, orientado e que estas divisoes e estas orientac;:oes sejam conhecidas de todos os 
espiritos. Por outro !ado, toda convocac;:ao para uma festa, para uma cac;:ada, para uma 
expedic;:ao militar implica que datas sejam fixadas, combinadas e, por conseguinte, que 
urn tempo comum seja estabelecido, tal que todo mundo o conceba da mesma maneira. 
Enfim, o concurso de varios para a consecuc;:ao do mesmo fim comum s6 e passive! 
quando se compreende a relac;:ao que existe entre este fim e os meios que permitem atin
gi-lo, isto e, se a mesma relac;:ao causal e admitida por todos os cooperadores do mesmo 
empreendimento. Portanto, nao e espantoso que o tempo social, o espac;:o social, as clas
ses sociais, a causalidade coletiva estejam na base das categorias correspondentes, por~ 
que e sob suas formas sociais que diferentes relac;:oes foram, pela primeira vez, a preen-· 
didas com uma certa claridade pela consciencia humana. 

Em resumo. a sociedade nao e de maneira alguma o ser il6gico ou al6gico, incoe
rente e caprichoso que freqiientemente se ve nela com prazer. Contrariamente, a cons
ciencia coletiva e a mais alta forma da vida psiquica, porque e uma consciencia de 
consciencias. Colocada fora e acima das contingencias individuais e locais, ela ve as coi
sas unicamente pelo seu aspecto permanente e essencial que ela fixa em noc;:oes comuni
caveis. Ao mesmo tempo que ela ve do alto, ve ao Ionge; a cada momenta do tempo ela 
abrac;:a toda a realidade conhecida; por isso, apenas ela podc fornecer ao espirito quadros 
que se apliquem a totalidade dos seres e que permitem pensa-los. Estes quadros. da nao 
os cria artificialmente; encontra-os em si mesma; apenas toma consciencia deles. Eles 
traduzem maneiras de ser que se encontram em todos os graus do real, mas que nao sur
gem em plena claridade senao no ponto culminante, porque a extrema complexidade da 
vida pslquica que aqui se desenrola necessita de urn maior desenvolvimento da conscien
cia. Atribuir ao pensamento 16gico origens sociais nao e rebaixa-lo, diminuir seu valor, 
reduzi-lo a apenas urn sistema de combinac;:oes artificiais; ao contrario, e relaciona-lo a 
uma causa que o implica naturalmente. Isto nao e dizer, seguramente, que noc;:oes elabo
radas desta maneira possam ser imediatamente adequadas ao seu objeto. Se a sociedade 
e algo de universal em reiac;:ao ao individuo, nao deixa de ser ela mesma uma individua
lidade que tern sua fisionomia pessoal, sua idiossincrasia; ela e urn sujeito particular que, 
por conseguinte, particulariza o que pensa. Portanto, as representac;:oes coletivas contem 
elementos subjetivos e e necessaria que eles sejam progressivamente depurados para se 
tomarem mais pr6ximos das coisas. Mas, por mais grosseiras que elas possam ser na ori
gem, ficou demonstrado que com elas foi lanc;:ado 0 germe de uma mentalidade nova, a 
qual o individuo jamais poderia clevar-se apenas pelas suas forc;:as: desde entao, a via es
tava aberta para urn pensamento estavel, impessoal e organizado, bastando-lhe, em 
seguida. desenvolver sua natureza. 

J 
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Por outro lado, as causas que determinaram este desenvolvimento parecem nao 
diferir especificamente daquelas que suscitaram o germe inicial. Se o pensamento 16gico 
tende cada vez mais a desembara~ar-se dos elementos subjetivos e pessoais que ele ainda 
carrega nas origens, nao e porque fatores extra-sociais intervieram; e muito antes porque 
uma vida social de urn genera novo se desenvolveu cada vez mais. Trata-se desta vida 
internacional que tern ja por efeito universalizar as cren~as religiosas. Na medida em que 

· ela se estende o horizonte coletivo alarga-se; a sociedade cessa de aparecer como o todo 
por exceH!ncia, para vir a ser a parte de urn todo muito mais vasto, com fronteira indeter
minadas e suscetiveis de recuar indefinidamente. Por conseguinte, as coisas nao podem 
mais manter-se nos quadros sociais em que estavam primitivamente classificadas; elas 
precisam ser organizadas segundo principios que lhes sejam pr6prios e, assim, a organi
za~ao 16gica diferencia-se da organiza~ao social e torna-se autonoma. Eis aJ., ao que 
parece, como o elo que ligava primeiramente o pensamento a individualidades coletivas 
determinadas desprende-se cada vez mais; como, por conseguinte, ele se torna sempre 
mais impessoal e se universaliza. 0 pensamento verdadeira e propriamente humano nao 
e urn dado primitivo: ele e urn produto da hist6ria. Ele e urn limite ideal de que nos nos 
aproximamos cada vez mais e que, pelo que parece, nao chegaremos jamais a atingir. 

Assim, longe de existir entre a ciencia, por urn lado, a moral e a religiao, por outro, 
a especie de antinomia que freqiientemente se admitiu, estes diferentes modos da ativi
dade humanil derivam, na realidade, de uma {mica e mesma fonte. E o que Kant tinha 
compreendido bern, e foi por que ele fez da ra.Zao especulativa e da razao pratica dois 
aspectos diferentes da mesma faculdade. 0 que, segundo ele, faz sua unidade e que 
ambas sao orientadas para o universal. Pensar racionalmente e pensar segundo leis que 
se imp<)em a universalidade dos seres racionais; agir moralmente e conduzir-se segundo 
maximas que possam, sem contradi~ao, ser estendidas a universalidade das vontades. 
Em outros termos, a ciencia e a moral implicam que o individuo seja capaz de elevar-se 
acima de seu proprio ponto de vista e de viver uma vida impessoal. Com efeito, e certo 
que isto e urn tra~o comum a todas as formas superiores do pensamento e da a~ao. 0 que 
0 kantismo nao explica e apenas de onde vern a especie de contradi~ao que 0 homem ter
mina assim por realizar. Por que ele e for~ado a fazer-se violencia para ultrapassar sua 
natureza de individuo e, inversamente, por que a lei impessoal e obrigada a decair encar
nando-se nos individuos? Dir-se-a que existem dois mundos antagonicos dos quais parti
cipamos igualmente; o mundo da materia e dos sentidos, por urn lado, o mundo da razao 
pura e impessoal, por outro? Mas e repetir a questao em termos apenas diferentes; pois 
trata-se precisamente de saber por que ele nos faz levar concorrentemente estas duas 
existencias. Por que estes dois mundos, que parecem contradizer-se, nao permanecem 
fora urn do outro, o que e que os obriga a penetrarem-se mutuamente a despeito de seu 
antagonismo? A {mica explica~ao que foi dada desta singular necessidade foi a hip6tese 
da queda, com todas as dificuldades que ela implica e que e inutil lembrar aqui. Ao 
contrario, todo misterio desaparece no momento em que se reconheceu que a razao 
impessoal nao e senao urn outro nome dado ao pensamento coletivo. Pois este s6 e possi
vel pelo agrupamento dos individuos; ele os sup<)e, portanto e, por sua vez, estes o 
sup<)em porque nao podem manter-se senao agrupando-se. 0 reino dos fms e das verda
des impessoais nao pode realizar-se senao pelo concurso das vontades e das sensibili
dades particulares; e as razoes pelas quais estas aqui participam sao as mesmas razoes 
pelas quais elas concorrem. Em uma palavra, existe o impessoal em n6s porque existe o 
social em n6s e, como a vida social compreende simultaneamente representa~oes e prati
cas, esta impessoalidade estende-se naturalmente tanto as ideias quanto aos atos. 
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Causara talvez espanto over-nos relacionar a sociedade as formas mais elevadas da 
mentalidade humana: a causa parece bern humilde em relayao ao valor que damos ao 
efeito. Entre o mundo dos sentidos e dos apetites, por urn lado, e aquele da razao e da 
moral, por outro, a distiincia e tao consideravel que 0 segundo parece nao ter jamais po
dido somar-se ao primeiro senao por urn ato criador. - Mas atribuir a sociedade este 
papel preponderante na genese de nossa natureza nao e negar esta criayao; pois a socie
dade disp<)e precisamente de uma potencia criadora que nenhum ser observavel pode 
igualar. Toda criayao, com efeito, a menos que seja uma operayao mistica que escape a 
ciencia e a inteligencia, e o produto de uma sintese. Ora, se as sfnteses de representa9oes 
particulares que se produzem no seio de cada consciencia individual ja sao, por si mes
mas, produtoras de novidades, quanto mais eficazes serao estas vastas sinteses de cons
ciencias completas como as sociedades! Uma sociedade eo mais potente feixe de foryas 
fisicas e morais de que a natureza nos oferece o espetaculo. Em parte alguma se encontra 
tal riqueza de materiais diversos, levados a urn tal grau de concentrayao. Portanto, nao 
e surpreendente que uma vida mais alta dela se depreenda que, reagindo sobre os elemen
tos dos quais ela resulta, eleva-os a uma forma superior de existencia e os transforma. 

Assim, a sociologia parece destinada a abrir uma nova via a ciencia do homem. Ate 
agora, estava-se colocado face a esta alternativa: ou explicar as faculdades superiores e 
especificas do homem ligando-as as formas inferiores do ser, a razao aos sentidos, 0 espi
rito a materia, o que implicava negar a sua especificidade; ou liga-las a alguma realidade 
supra-experimental que se postulava, mas da qual nenhuma observayao pode estabelecer 
a existencia. 0 que colocava o espirito neste embarayo era que o individuo passava por 
ser finis naturae: parecia que alem nao haveria mais nada, pelo menos nada que a ciencia 
pudesse atingir. Mas, a partir do momento em que se reconheceu que acima do individuo 
existe a sociedade e que esta nao e urn ser nominal e de razao, mas urn sistema de foryaS 
atuantes, uma nova maneira de explicar o homem tornou-se possivel. Para conservar-lhe 
seus atributos distintivos, nao e mais necessaria coloca-los fora da experiencia. Pelo 
menos, antes de chegar a este extremo, convem investigar se o que no individuo ultra
passa o individuo nao lhe viria desta realidade supra-individual, mas dada na experien
cia, que e a sociedade. Certamente, nao se poderia dizer desde agora ate onde estas expli
cayOes podem estender-se e se elas sao de natureza a suprimir todos os problemas. Mas 
e igualmente impossfvel marcar previamente urn limite que elas nao poderiam ultrapas
sar. 0 que e preciso e testar a hip6tese, submete-la tao metodicamente quanto possivel ao 
controle dos fatos. Foi o que tentamos realizar. 
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