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AS REGRAS DO MÉTODO SOCIOLÓGICO
Émile Durkheim

INTRODUÇÃO

Até o presente, os sociólogos pouco se preocuparam em caracterizar e
definir o método que aplicam ao estudo dos fatos sociais. É assim que, em toda
a obra de Spencer, o problema metodológico não ocupa nenhum lugar; pois a
Introdução à ciência social, cujo título poderia dar essa ilusão, destina-se a
demonstrar as dificuldades e a possibilidade da sociologia, não a expor os pro-
cedimentos que ela deve utilizar. Stuart Mill, é verdade, ocupou-se longamente
da questão; mas ele não fez senão passar sob o crivo de sua dialética o que
Comte havia dito, sem acrescentar nada de verdadeiramente pessoal. Um capí-
tulo do Curso de filosofia positiva, eis praticamente o único estudo original e
importante que possuímos sobre o assunto.

Essa despreocupação aparente, aliás, nada tem de surpreendente. De fato,
os grandes sociólogos cujos nomes acabamos de mencionar raramente saíram
das generalidades sobre a natureza das sociedades, sobre as relações do reino
social e do reino biológico, sobre a marcha geral do progresso; mesmo a volu-
mosa sociologia de Spencer quase não tem outro objeto senão mostrar como a
lei da evolução universal se aplica às sociedades. Ora, apara tratar essas ques-
tões filosóficas, não são necessários procedimentos especiais e complexos. Era
suficiente, portanto, pesar os méritos comparados da dedução e da indução e
fazer uma inspeção sumária dos recursos mais gerais de que dispõe a investiga-
ção sociológica. Mas as precauções a tomar na observação dos fatos, a maneira
como os principais problemas devem ser colocados, o sentido no qual as pes-

quisas devem ser dirigidas, as práticas especiais que podem permitir chegar aos
fatos, as regras que devem presidir a administração das provas, tudo isso perma-
necia indeterminado.

Uma série de circunstâncias felizes, entre as quais é justo destacar a inici-
ativa que criou em nosso favor um curso regular de sociologia na Faculdade de
Letras de Bordéus, o qual possibilitou que nos dedicássemos desde cedo ao
estudo da ciência social e inclusive fizéssemos dele o objeto de nossas ocupa-
ções profissionais, nos fez sair dessas questões demasiado gerais e abordar um
certo número de problemas particulares. Assim, fomos levados, pela força mes-
ma das coisas, a elaborar um método que julgamos mais definido, mais exata-
mente adaptado à natureza particular dos fenômenos sociais. São esses resulta-
dos de nossa prática que gostaríamos de expor aqui em conjunto e de submeter
à discussão. Claro que eles estão implicitamente contidos no livro que publica-
mos recentemente sobre A divisão do trabalho social. Mas nos parece interes-
sante destacá-los, formulá-los à parte, acompanhados de suas provas e ilustra-
dos de exemplos tomados tanto dessa obra como de trabalhos ainda inéditos.
Assim poderão julgar melhor a orientação que gostaríamos de tentar dar aos
estudos de sociologia.

CAPÍTULO I

O QUE É UM FATO SOCIAL?

Antes de procurar qual método convém ao estudo dos fatos sociais, im-
porta saber quais fatos chamamos assim.

A questão é ainda mais necessária porque se utiliza essa qualificação sem
muita precisão. Ela é empregada correntemente para designar mais ou menos
todos os fenômenos que se dão no interior da sociedade, por menos que apre-
sentem, com uma certa generalidade, algum interesse social. Mas, dessa manei-
ra, não há, por assim dizer, acontecimentos humanos que não possam ser cha-
mados sociais. Todo indivíduo come, bebe, dorme, raciocina, e a sociedade tem
todo o interesse em que essas funções se exerçam regularmente. Portanto, se
esses fatos fossem sociais, a sociologia não teria objeto próprio, e seu domínio
se confundiria com o da biologia e da psicologia.

Mas, na realidade, há em toda sociedade um grupo determinado de fenô-
menos que se distinguem por caracteres definidos daqueles que as outras ciênci-
as da natureza estudam.
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Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão,
quando executo os compromissos que assumi, eu cumpro deveres que estão
definidos, fora de mim e de meus atos, no direito e nos costumes. Ainda que eles
estejam de acordo com meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a
realidade deles, esta não deixa de ser objetiva; pois não fui eu que os fiz, mas os
recebi pela educação. Aliás, quantas vezes não nos ocorre ignorarmos o detalhe
das obrigações que nos incumbem e precisarmos, para conhecê-las, consultar o
Código e seus intérpretes autorizados! Do mesmo modo, as crenças e as práti-
cas de sua vida religiosa, o fiel as encontrou inteiramente prontas ao nascer; se
elas existiam antes dele, é que existem fora dele. O sistema de signos de que me
sirvo para exprimir meu pensamento, o sistema de moedas que emprego para
pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo em minhas relações
comerciais, as práticas observadas em minha profissão, etc. funcionam indepen-
dentemente do uso que faço deles. Que se tomem um a um todos os membros de
que é composta a sociedade; o que precede poderá ser repetido a propósito de
cada um deles. Eis aí, portanto, maneiras de agir, de pensar e de sentir que
apresentam essa notável propriedade de existirem fora das consciências indivi-
duais.

Esses tipos de conduta ou de pensamento não apenas são exteriores ao
indivíduo, como também são dotados de uma força imperativa e coercitiva em
virtude da qual se impõem a ele, quer ele queira, quer não. Certamente, quando
me conformo voluntariamente a ela, essa coerção não se faz ou pouco se faz
sentir, sendo inútil. Nem por isso ela deixa de ser um caráter intrínseco desses
fatos, e a prova disso é que ela sê afirma tão logo tento resistir. Se tento violar as
regras do direito, elas reagem contra mim para impedir meu ato, se estiver em
tempo, ou para anulá-lo e restabelecê-lo em sua forma normal, se tiver sido
efetuado e for reparável, ou para fazer com que eu o expie, se não puder ser
reparado de outro modo. Em se tratando de máximas puramente morais, a cons-
ciência pública reprime todo ato que as ofenda através da vigilância que exerce
sobre a conduta dos cidadãos e das penas especiais de que dispõe. Em outros
casos, a coerção é menos violenta, mas não deixa de existir. Se não me submeto
às convenções do mundo, se, ao vestir-me, não levo em conta os costumes
observados em meu país e em minha classe, o riso que provoco, o afastamento
em relação a mim produzem, embora de maneira mais atenuada, os mesmos
efeitos que uma pena propriamente dita. Ademais, a coerção, mesmo sendo apenas
indireta, continua sendo eficaz. Não sou obrigado a falar francês com meus com-

patriotas, nem a empregar as moedas legais; mas éimpossível agir de outro modo.
Se eu quisesse escapar a essa necessidade, minha tentativa fracassaria misera-
velmente. Industrial, nada me proíbe de trabalhar com procedimentos e métodos
do século passado; mas, se o fizer, é certo que me arruinarei. Ainda que, de fato,
eu possa libertar-me dessas regras e violá-las com sucesso, isso jamais ocorre
sem que eu seja obrigado a lutar contra elas. E ainda que elas sejam finalmente
vencidas, demonstram suficientemente sua força coercitiva pela resistência que
opõem. Não há inovador, mesmo afortunado, cujos empreendimentos não ve-
nham a deparar com oposições desse tipo.

Eis portanto uma ordem de fatos que apresentam características muito
especiais: consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir, exteriores ao
indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses
fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles não poderiam se confundir com os
fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e em ações; nem com
Os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e
através dela. Esses fatos constituem portanto uma espécie nova, e é a eles que
deve ser dada e reservada a qualificação de sociais. Essa qualificação lhes con-
vém; pois é claro que, não tendo o indivíduo por substrato, eles não podem ter
outro senão a sociedade, seja a sociedade política em seu conjunto, seja um dos
grupos parciais que ela encerra: confissões religiosas, escolas políticas, literárias,
corporações profissionais, etc. Por outro lado, é a eles só que ela convém; pois
apalavra social só tem sentido definido com a condição de designar unicamente
fenômenos que não se incluem em nenhuma das categorias de fatos já constituí-
dos e denominados. Eles são portanto o domínio próprio da sociologia. É verda-
de que a palavra coerção, pela qual os definimos, pode vira assustar os zelosos
defensores de um individualismo absoluto. Como estes professam que o indiví-
duo é perfeitamente autônomo, julgam que o diminuímos sempre que mostramos
que ele não depende apenas de si mesmo. Sendo hoje incontestável, porém, que
a maior parte de nossas idéias e de nossas tendências não é elaborada por nós,
mas nos vem de fora, elas só podem penetrar em nós impondo-se; eis tudo o que
significa nossa definição. Sabe-se, aliás, que nem toda coerção social exclui ne-
cessariamente a personalidade individual1.

Entretanto, como os exemplos que acabamos de citar (regras jurídicas,
morais, dogmas religiosos, sistemas financeiros, etc.) consistem todos em cren-
ças e em práticas constituídas, poder-se-ia supor, com base no que precede, que
só há fato social onde há organização definida. Mas existem outros fatos que,
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sem apresentar essas formas cristalizadas, têm a mesma objetividade e a mesma
ascendência sobre o indivíduo. É o que chamamos de correntes sociais. Assim,
numa assembléia, os grandes movimentos de entusiasmo ou de devoção que se
produzem não têm por lugar de origem nenhuma consciência particular. Eles nos
vêm, a cada um de nós, de fora e são capazes de nos arrebatar contra a nossa
vontade. Certamente pode ocorrer que, entregando-me a eles sem reserva, eu
não sinta a pressão que exercem sobre mim. Mas ela se acusa tão logo procuro
lutar contra eles. Que um indivíduo tente se opor a uma dessas manifestações
coletivas: os sentimentos que ele nega se voltarão contra ele. Ora, se essa força
de coerção externa se afirma com tal nitidez nos casos de resistência, é porque
ela existe, ainda que inconsciente, nos casos contrários. Somos então vítimas de
uma ilusão que nos faz crer que elaboramos, nós mesmos, o que se impôs a nós
de fora. Mas, se a complacência com que nos entregamos a essa força encobre
a pressão sofrida, ela não a suprime. Assim, também o ar não deixa de ser pesa-
do, embora não sintamos mais seu peso. Mesmo que, de nossa parte, tenhamos
colaborado espontaneamente para a emoção comum, a impressão que sentimos
é muito diferente da que teríamos sentido se estivéssemos sozinhos. Assim, a
partir do momento em que a assembléia se dissolve, em que essas influências
cessam de agir sobre nós e nos vemos de novo a sós, os sentimentos vividos nos
dão a impressão de algo estranho no qual não mais nos reconhecemos. Então
nos damos conta de que sofremos esses sentimentos bem mais do que os produ-
zimos. Pode acontecer até que nos causem horror, tanto eram contrários ànossa
natureza. É assim que indivíduos perfeitamente inofensivos na maior parte do
tempo podem ser levados a atos de atrocidade quando reunidos em multidão.
Ora, o que dizemos dessas explosões passageiras aplica-se identicamente aos
movimentos de opinião, mais duráveis, que se produzem a todo instante a nosso
redor, seja em toda a extensão da sociedade, seja em círculos mais restritos,
sobre assuntos religiosos, políticos, literários, artísticos, etc.

Aliás, pode-se confirmar por uma experiência característica essa definição
do fato social: basta observar a maneira como são educadas as crianças. Quan-
do se observam os fatos tais como são e tais como sempre foram, salta aos olhos
que toda educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneiras
de ver, de sentir e de agir às quais ela não teria chegado espontaneamente. Des-
de os primeiros momentos de sua vida, forçamolas a comer, a beber, a dormir
em horários regulares, forçamo-las à limpeza, à calma, à obediência; mais tarde,
forçamo-las para que aprendam a levar em conta outrem, a respeitar os costu-

mes, as conveniências, forçamo-las ao trabalho, etc., etc. Se, com o tempo, essa
coerção cessa de ser sentida, é que pouco a pouco ela dá origem a hábitos, a
tendências internas que a tornam inútil, mas que só a substituem pelo fato de
derivarem dela. É verdade que, segundo Spencer, uma educação racional deve-
ria reprovar tais procedimentos e deixar a criança proceder com toda a liberda-
de; mas como essa teoria pedagógica jamais foi praticada por qualquer povo
conhecido, ela constitui apenas um desideratum pessoal, não um fato que se
possa opor aos fatos que precedem. Ora, o que torna estes últimos particular-
mente instrutivos é que a educação tem justamente por objeto produzir o ser
social; pode-se portanto ver nela, como que resumidamente, de que maneira
esse ser constituiu-se na história. Essa pressão de todos os instantes que sofre a
criança é a pressão mesma do meio social que tende a modelá-la à sua imagem e
do qual os pais e os mestres não são senão os representantes e os intermediários.

Assim, não é sua generalidade que pode servir para caracterizar os fenô-
menos sociológicos. Um pensamento que se encontra em todas as consciências
particulares, um movimento que todos os indivíduos repetem nem por isso são
fatos sociais. *Se se contentaram com esse caráter para defini-los, é que os
confundiram, erradamente, com o que se poderia chamar de suas encarnações
individuais. O que os constitui são as crenças, as tendências e as práticas do
grupo tomado coletivamente; quanto às formas que assumem os estados coleti-
vos ao se refratarem nos indivíduos, são coisas de outra espécie.* O que de-
monstra categoricamente essa dualidade de natureza é que essas duas ordens de
fatos apresentam-se geralmente dissociadas. Com efeito, algumas dessas manei-
ras de agir ou de pensar adquirem, por causa da repetição, uma espécie de
consistência que as precipita, por assim dizer, e as isola dos acontecimentos
particulares **que as refletem**. Elas assumem assim um corpo, uma forma
sensível que lhes é própria, e constituem uma realidade sui generis, muito distinta
dos fatos individuais que a manifestam. O hábito coletivo não existe apenas em
estado de imanência nos atos sucessivos que ele determina, mas se exprime de

* "Tanto não é a repetição que os constitui, que eles existem fora dos casos particu-
lares nos quais se realizam. Cada fato social consiste ou numa crença, ou numa tendência,
ou numa prática, que é a do grupo tomado coletivamente e que é muito distinta das formas
em que ela se refrata nos indivíduos." (Revue philosophique, tomo XXXVI, jan./jun. 1894,
p. 470.)

** "em que elas se encarnam todo dia". (R.P., p. 470.)
*** Frases que não figuram no texto inicial.
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uma vez por todas, por um privilégio cujo exemplo não encontramos no reino
biológico, numa fórmula que se repete de boca em boca, que se transmite pela
educação, que se fixa através da escrita. Tais são a origem e a natureza das
regras jurídicas, morais, dos aforismos e dos ditos populares, dos artigos de fé
em que as seitas religiosas ou políticas condensam suas crenças, dos códigos de
gosto que as escolas literárias estabelecem, etc. ***Nenhuma dessas maneiras
de agir ou de pensar se acha por inteiro nas aplicações que os particulares fazem
delas, já que elas podem inclusive existir sem serem atualmente aplicadas.***

Claro que essa dissociação nem sempre se apresenta com a mesma niti-
dez. Mas basta que ela exista de uma maneira incontestável nos casos importan-
tes e numerosos que acabamos de mencionar, para provar que o fato social
édistinto de suas repercussões individuais. Aliás, mesmo que ela não seja imedi-
atamente dada à observação, pode-se com freqüência realizá-la com o auxilio
de certos artifícios de método*; é inclusive indispensável proceder a essa opera-
ção se quisermos separar o fato social de toda mistura para observá-lo no esta-
do de pureza*. Assim, há certas correntes de opinião que nos impelem, com
desigual intensidade, conforme os tempos e os lugares, uma ao casamento, por
exemplo, outra ao suicídio ou a uma natalidade mais ou menos acentuada, etc.
*Trata-se, evidentemente, de fatos sociais.* À primeira vista, eles parecem
inseparáveis das formas que assumem nos casos particulares. Mas a estatística
nos fornece o meio de isolá-los. Com efeito, eles são representados, não sem
exatidão, pelas taxas de natalidade, de nupcialidade, de suicídios, ou seja, pelo
número que se obtém ao dividir a média anual total dos nascimentos, dos casa-
mentos e das mortes voluntárias pelo total de homens em idade de se casar, de
procriar, de se suicidar. Pois, como cada uma dessas cifras compreende todos
os casos particulares sem distinção, as circunstâncias individuais que podem ter
alguma participação na produção do fenômeno neutralizam-se mutuamente e,
portanto, não contribuem para determiná-lo. *O que esse fato exprime é um
certo estado da alma coletiva.

Eis o que são os fenômenos sociais, desembaraçados de todo elemento
estranho.* Quanto às suas manifestações privadas, elas têm claramente algo de
social, já que reproduzem em parte um modelo coletivo; mas cada uma delas
depende também, e em larga medida, da constituição orgânico-psíquica do indi-
víduo, das circunstâncias particulares nas quais ele está situado. Portanto elas

não são fenômenos propriamente sociológicos. Pertencem simultaneamente a
dois reinos; poderíamos chamá-las sociopsíquicas. Essas manifestações interes-
sam o sociólogo sem constituírem a matéria imediata da sociologia. No interior
do organismo encontram-se igualmente fenômenos de natureza mista que ciênci-
as mistas, como a química biológica, estudam.

Mas, dirão, um fenômeno só pode ser coletivo se for comum a todos os
membros da sociedade ou, pelo menos, à maior parte deles, portanto, se for
geral. Certamente, mas, se ele é geral, é porque é coletivo (isto é, mais ou menos
obrigatório), o que é bem diferente de ser coletivo por ser geral. Esse fenômeno
é um estado do grupo, que se repete nos indivíduos porque se impõe a eles. Ele
está em cada parte porque está no todo, o que é diferente de estar no todo por
estar nas partes. Isso é sobretudo evidente nas crenças e práticas que nos são
transmitidas inteiramente prontas pelas gerações anteriores; recebemolas e
adotamo-las porque, sendo ao mesmo tempo uma obra coletiva e uma obra
secular, elas estão investidas de uma particular autoridade que a educação nos
ensinou a reconhecer e a respeitar. Ora, cumpre assinalar que a imensa maioria
dos fenômenos sociais nos chega dessa forma. Mas, ainda que se deva, em
parte, à nossa colaboração direta, o fato social é da mesma natureza. Um senti-
mento coletivo que irrompe numa assembléia não exprime simplesmente o que
havia de comum entre todos os sentimentos individuais. Ele é algo completamen-
te distinto, conforme mostramos. É uma resultante da vida comum, das ações e
reações que se estabelecem entre as consciências individuais; e, se repercute em
cada uma delas, é em virtude da energia social que ele deve precisamente à sua
origem coletiva. Se todos os corações vibram em uníssono, não é por causa de
uma concordância espontânea e preestabelecida; é que uma mesma força os
move no mesmo sentido. Cada um é arrastado por todos.

Podemos assim representar-nos, de maneira precisa, o domínio da socio-
logia. Ele compreende apenas um grupo determinado de fenômenos. Um fato
social se reconhece pelo poder de coerção externa que exerce ou é capaz de
exercer sobre os indivíduos; e a presença desse poder se reconhece, por sua
vez, seja pela existência de alguma sanção determinada, seja pela resistência que
o fato opõe a toda tentativa individual de fazer-lhe violência. *Contudo, pode-se

* Frases que não figuram no texto inicial.

* "Pode-se defini-lo igualmente: uma maneira de pensar ou de agir que é geral na
extensão do grupo, mas que existe independentemente de suas expressões individuais."
(R.P., p. 472.)
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defini-lo também pela difusão que apresenta no interior do grupo, contanto que,
conforme as observações precedentes, tenha-se o cuidado de acrescentar como
segunda e essencial característica que ele existe independentemente das formas
individuais que assume ao difundir-se.* Este último critério, em certos casos, é
inclusive mais fácil de aplicar que o precedente. De fato, a coerção é fácil de
constatar quando se traduz exteriormente por alguma reação direta da socieda-
de, como é o caso em relação ao direito, à moral, às crenças, aos costumes,
inclusive às modas. Mas, quando é apenas indireta, como a que exerce uma
organização econômica, ela nem sempre se deixa perceber tão bem. A generali-
dade combinada coma objetividade podem então ser mais fáceis de estabelecer.
Aliás, essa segunda definição não é senão outra forma da primeira; pois, se uma
maneira de se conduzir, que existe exteriormente às consciências individuais, se
generaliza, ela só pode fazê-lo impondo-se.

Entretanto, poder-se-ia perguntar se essa definição é completa. Com efei-
to, os fatos que nos forneceram sua base são, todos eles, maneiras de fazer;
são de ordem fisiológica. Ora, há também maneiras de ser coletivas, isto é,
fatos sociais de ordem anatômica ou morfológica. A sociologia não pode desin-
teressar-se do que diz respeito ao substrato da vida coletiva. No entanto, o
número e a natureza das partes elementares de que se compõe a sociedade, a
maneira como elas estão dispostas, o grau de coalescência a que chegaram, a
distribuição da população pela superfície do território, o número e a natureza das
vias de comunicação, a forma das habitações, etc. não parecem capazes, num
primeiro exame, de se reduzir a modos de agir, de sentir ou de pensar.

Mas, em primeiro lugar, esses diversos fenômenos apresentam a mesma
característica que nos ajudou a definir os outros. Essas maneiras de ser se im-
põem ao indivíduo tanto quanto as maneiras de fazer de que falamos. De fato,
quando se quer conhecer a forma como uma sociedade se divide politicamente,
como essas divisões se compõem, a fusão mais ou menos completa que existe
entre elas, não é por meio de uma inspeção material e por observações geográ-
ficas que se pode chegar a isso; pois essas divisões são morais, ainda que tenham
alguma base na natureza física. É somente através do direito público que se pode
estudar essa organização, pois é esse direito que a determina, assim como deter-
mina nossas relações domésticas e cívicas. Portanto, ela não é menos obrigató-
ria. Se a população se amontoa nas cidades em vez de se dispersar nos campos,
é que há uma corrente de opinião, um movimento coletivo que impõe aos indiví-
duos essa concentração. Não podemos escolher a forma de nossas casas, como

tampouco a de nossas roupas; pelo menos, uma é obrigatória na mesma medida
que a outra. As vias de comunicação determinam de maneira imperiosa o sentido
no qual se fazem as migrações interiores e as trocas, e mesmo a intensidade
dessas trocas e dessas migrações, etc., etc. Em conseqüência, seria, quando
muito, o caso de acrescentar à lista dos fenômenos que enumeramos como pos-
suidores do sinal distintivo do fato social uma categoria a mais; e, como essa
enumeração não tinha nada de rigorosamente exaustivo, a adição não seria indis-
pensável.

Mas ela não seria sequer proveitosa; pois essas maneiras de ser não são
senão maneiras de fazer consolidadas. A estrutura política de uma sociedade não
é senão a maneira como os diferentes segmentos que a compõem se habituaram
a viver uns com os outros. Se suas relações são tradicionalmente próximas, os
segmentos tendem a se confundir; caso contrário, tendem a se distinguir. O tipo
de habitação que se impõe a nós não é senão a maneira como todos ao nosso
redor e, em parte, as gerações anteriores se acostumaram a construir suas casas.
As vias de comunicação não são senão o leito escavado pela própria corrente
regular das trocas e das migrações, correndo sempre no mesmo sentido, etc.
Certamente, se os fenômenos de ordem morfológica fossem os únicos a apre-
sentar essa fixidez, poderíamos pensar que eles constituem uma espécie à parte.
Mas uma regra jurídica é um arranjo não menos permanente que um modelo
arquitetônico, e no entanto é um fato fisiológico. Uma simples máxima moral é,
seguramente, mais maleável; porém ela possui formas bem mais rígidas que um
simples costume profissional ou que uma moda. Há assim toda uma gama de
nuances que, sem solução de continuidade, liga os fatos estruturais mais caracte-
rizados às correntes livres da vida social ainda não submetidas a nenhum molde
definido. É que entre os primeiros e as segundas apenas há diferenças no grau de
consolidação que apresentam. Uns e outras são apenas vida mais ou menos
cristalizada. Claro que pode haver interesse em reservar o nome de morfológicos
aos fatos sociais que concernem ao substrato social, mas com a condição de não
perder de vista que eles são da mesma natureza que os outros. Nossa definição
compreenderá portanto todo o definido se dissermos: É fato social toda ma-
neira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma
coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão
de uma sociedade dada e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria,
independente de suas manifestações individuais.
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CAPÍTULO II

REGRAS RELATIVAS À OBSERVAÇÃO DOS FATOS SOCIAIS

A primeira regra e a mais fundamental é considerar os fatos sociais como
coisas.

I

No momento em que uma nova ordem de fenômenos torna-se objeto de
ciência, eles já se acham representados no espírito, não apenas por imagens
sensíveis, mas por espécies de conceitos grosseiramente formados. Antes dos
primeiros rudimentos da física e da química, os homens já possuíam sobre os
fenômenos físico-químicos noções que ultrapassavam a pura percepção, como
aquelas, por exemplo, que encontramos mescladas a todas as religiões. É que,
de fato, a reflexão é anterior à ciência, que apenas se serve dela com mais méto-
do. O homem não pode viver em meio às coisas sem fórmar a respeito delas
idéias; de acordo com as quais regula sua conduta. Acontece que, como essas
noções estão mais próximas de nós e mais ao nosso alcance do que as realidades
a que correspondem, tendemos naturalmente a substituir estas últimas por elas e
a fazer delas a matéria mesma de nossas especulações. Em vez de observar as
coisas, de descrevêlas, de compará-las, contentamo-nos então em tomar cons-
ciência de nossas idéias, em analisá-las, em combiná-las. Em vez de uma ciência
de realidades, não fazemos mais do que uma análise ideológica. Por certo, essa
análise não exclui necessariamente toda observação. Pode-se recorrer aos fatos
para confirmar as noçôes ou as conclusões que se tiram. Mas os fatos só inter-
vêm então secundariamente, a título de exemplos ou de provas confirmatórias;
eles não são o objeto da ciência. Esta vai das idéias às coisas, não das coisas às
idéias.

É claro que esse método não poderia dar resultados objetivos. Com efei-
to, essas noções, ou conceitos, não importa o nome que se queira dar-lhes, não
são os substitutos legítimos das coisas. Produtos da experiência vulgar, eles têm
por objeto, antes de tudo, colocar nossas ações em harmonia com o mundo que
nos cerca; são formados pela prática e para ela. Ora, uma representação pode
ser capaz de desempenhar utilmente esse papel mesmo sendo teoricamente fal-

sa. *Copérnico*, há muitos séculos, dissipou as ilusões de nossos sentidos refe-
rentes aos movimentos dos astros; no entanto, é ainda com base nessas ilusões
que regulamos correntemente a distribuição de nosso tempo. Para que uma idéia
suscite exatamente os movimentos que a natureza de uma coisa reclama, não é
necessário que ela exprima fielmente essa natureza; basta que nos faça perceber
o que a coisa tem de útil ou de desvantajoso, de que modo pode nos servir, de
que modo nos contrariar. Mas as noções assim formadas só apresentam essa
justeza prática de uma maneira aproximada e somente na generalidade dos ca-
sos. Quantas vezes elas são tão perigosas como inadequadas! Não é portanto
elaborando-as, pouco importa de que maneira o façamos, que chegaremos a
descobrir as leis da realidade. Tais noções, ao contrário, são como um véu que
se interpõe entre as coisas e nós, e que as encobre tanto mais quanto mais trans-
parente julgamos esse véu.

Tal ciência não é apenas truncada; falta-lhe também matéria de que se
alimentar. Mal ela existe, desaparece, por assim dizer, transformando-se em arte.
De fato, supõe-se que essas noções contenham tudo o que há de essencial no
real, já que são confundidas com o próprio real. Com isso, parecem ter tudo o
que é preciso para que sejamos capazes não só de compreender o que é, mas de
prescrever o que deve ser e os meios de executá-lo. Pois é bom o que está de
acordo com a natureza das coisas; o que é contrário a elas é mau, e os meios
para alcançar um e evitar o outro derivam dessa mesma natureza. Portanto, se a
dominamos de saída, o estudo da realidade presente não tem mais interesse
prático, e, como esse interesse é a razão de ser de tal estudo, este se vê desde
então sem finalidade. A reflexão é, assim, incitada a afastar-se do que é o objeto
mesmo da ciência, a saber, o presente e o passado, para lançar-se num único
salto em direção ao futuro. Em vez de buscar compreender os fatos adquiridos e
realizados, ela empreende imediatamente realizar novos, mais conformes aos fins
perseguidos pelos homens. Quando se crê saber em que consiste a essência da
matéria, parte-se logo em busca da pedra filosofal. Essa intromissão da arte na
ciência, que impede que esta se desenvolva, é aliás facilitada pelas circunstâncias
mesmas que determinam o despertar da reflexão científica. Pois, como esta só
surge para satisfazer necessidades vitais, é natural que se oriente para a prática.
As necessidades que ela é chamada a socorrer são sempre prementes, portanto
a pressionam para obter resultados; elas reclamam, não explicações, mas remé-
dios.

Essa maneira de proceder é tão conforme à tendência natural de nosso* "Galileu" (R.P., p. 476.)
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espírito que a encontramos inclusive na origem das ciências físicas. É ela que
diferencia a alquimia da química, bem como a astrologia da astronomia. É por ela
que Bacon caracteriza o método que os sábios de seu tempo seguiam e que ele
combate. As noções que acabamos de mencionar são aquelas notiones vulga-
res ou praenotioneslque ele assinala na base de todas as ciências, nas quais elas
tomam o lugar dos fatos. São os idola, fantasmas que nos desfiguram o verda-
deiro aspecto das coisas e que, no entanto, tomamos como as coisas mesmas. E
é por esse meio imaginário não oferecer ao espírito nenhuma resistência que este,
não se sentindo contido por nada, entrega-se a ambições sem limite e julga pos-
sível construir, ou melhor, reconstruir o mundo com suas forças apenas e ao
sabor de seus desejos.

Se foi assim com as ciências naturais, com mais forte razão tinha de ser
com a sociologia. Os homens não esperaram o advento da ciência social para
formar idéias sobre o direito, a moral, a família, o Estado, a própria sociedade;
pois não podiam privar-se delas para viver. Ora, é sobretudo em sociologia que
essas prenoções, para retomar a expressão de Bacon, estão em situação de
dominar os espíritos e de tomar o lugar das coisas. Com efeito, as coisas sociais
só se realizam através dos homens; elas são um produto da atividade humana.
Portanto, parecem não ser outra coisa senão a realização de idéias, inatas ou
não, que trazemos em nós, senão a aplicação dessas idéias às diversas circuns-
tâncias que acompanham as relações dos homens entre si. A organização da
família, do contrato, da repressão, do Estado, da sociedade é vista assim como
um simples desenvolvimento das idéias que temos sobre a sociedade, o Estado,
a justiça, etc. Em conseqüência, esses fatos e outros análogos só parecem ter
realidade nas e pelas idéias que são seu germe e que se tornam, com isso, a
matéria própria da sociologia.

O que reforça essa maneira de ver é que, como os detalhes da vida social
excedem por todos os lados a consciência, esta não tem uma percepção sufici-
entemente forte desses detalhes para sentir sua realidade. Não tendo em nós
ligações bastante sólidas nem bastante próximas, tudo isso nos dá facilmente a
impressão de não se prender a nada e de flutuar no vazio, matéria em parte irreal
e indefinidamente plástica. Eis por que tantos pensadores não viram nos arranjos
sociais senão combinações artificiais e mais ou menos arbitrárias. Mas, se os
detalhes, se as formas concretas e particulares nos escapam, pelo menos nos
representamos os aspectos mais gerais da existência coletiva de maneira genéri-
ca e aproximada, e são precisamente essas representações esquemáticas e su-

márias que constituem as prenoçôes de que nos servimos para as práticas cor-
rentes da vida. Não podemos portanto pensar em pôr em dúvida a existência
delas, uma vez que a percebemos ao mesmo tempo que a nossa. Elas não ape-
nas estão em nós, como também, sendo um produto de experiências repetidas,
obtêm da repetição – e do hábito resultante – uma espécie de ascendência e de
autoridade. Sentimos sua resistência quando buscamos libertar-nos delas. Ora,
não podemos deixar de considerar como real o que se opõe a nós. Tudo contri-
bui, portanto, para que vejamos nelas a verdadeira realidade social.

E, de fato, até o presente, a sociologia tratou mais ou menos exclusiva-
mente não de coisas, mas de conceitos. Comte, é verdade, proclamou que os
fenômenos sociais são fatos naturais, submissos a leis naturais. Deste modo, ele
implicitamente reconheceu seu caráter de coisas, pois na natureza só existem
coisas. Mas, quando, saindo dessas generalidades filosóficas, ele tenta aplicar
seu princípio e extrair a ciência nele contida, são idéias que ele toma por objeto
de estudo. Com efeito, o que faz a matéria principal de sua sociologia é o pro-
gresso da humanidade no tempo. Ele parte da idéia de que há uma evolução
contínua do gênero humano que consiste numa realização sempre mais completa
da natureza humana, e o problema que ele trata é descobrir a ordem dessa evo-
lução. Ora, supondo que essa evolução exista, sua realidade só pode ser
estabelecida uma vez feita a ciência; portanto, só se pode fazer dessa evolução o
objeto mesmo da pesquisa se ela for colocada como uma concepção do espírito,
não como uma coisa. E, de fato, é tão claro que se trata de uma representação
inteiramente subjetiva que, na prática, esse progresso da humanidade não existe.
O que existe, a única coisa dada à observação, são sociedades particulares que
nascem, se desenvolvem e morrem independentemente umas das outras. Se pelo
menos as mais recentes continuassem as que as precederam, cada tipo superior
poderia ser considerado como a simples repetição do tipo imediatamente inferi-
or, com alguma coisa a mais; poder-se-ia, pois, alinhá-las umas depois das ou-
tras, por assim dizer, confundindo as que se encontram no mesmo grau de desen-
volvimento, e a série assim formada poderia ser vista como representativa da
humanidade. Mas os fatos não se apresentam com essa extrema simplicidade.
Um povo que substitui outro não é simplesmente um prolongamento deste último
com algumas características novas; ele é outro, tem algumas propriedades a mais,
outras a menos; constitui uma individualidade nova, e todas essas individualida-
des distintas, sendo heterogêneas, não podem se fundir numa mesma série con-
tínua, nem, sobretudo, numa série única. Pois a seqüência das sociedades não
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poderia ser figurada por uma linha geométrica; ela assemelha-se antes a uma
árvore cujos ramos se orientam em sentidos divergentes. Em suma, Comte to-
mou por desenvolvimento histórico a noção que dele possuía e que não difere
muito da que faz o vulgo. Vista de longe, de fato, a história adquire bastante
claramente esse aspecto serial e simples. Percebem-se apenas indivíduos que se
sucedem uns aos outros e marcham todos numa mesma direção, porque têm
uma mesma natureza. Aliás, como não se concebe que a evolução social possa
ser outra coisa que não o desenvolvimento de uma idéia humana, parece natural
defini-Ia pela idéia que dela fazem os homens. Ora, procedendo assim, não ape-
nas se permanece na ideologia, mas se dá como objeto à sociologia um conceito
que nada tem de propriamente sociológico.

Esse conceito, Spencer o descarta, mas para substituílo por outro que não
é formado de outro modo. Ele faz das sociedades, e não da humanidade, o
objeto da ciência; só que ele dá em seguida, das primeiras, uma definição que faz
desaparecer a coisa de que fala para colocar no lugar a prenoçâo que possui
dela. Com efeito, ele estabelece como uma proposição evidente que "uma soci-
edade só existe quando à justaposição acrescenta-se a cooperação", sendo so-
mente então que a união dos indivíduos se torna uma sociedade propriamente
dita. Depois, partindo do princípio de que a cooperação é a essência da vida
social, ele distingue as sociedades em duas classes, conforme a natureza da co-
operação que nelas predomina. "Há, diz ele, uma cooperação espontânea que se
efetua sem premeditação durante a perseguição de fins de caráter privado; há
também uma cooperação conscientemente instituída que supõe fins de interesse
público claramente reconhecidos." Às primeiras, ele dá o nome de sociedades
industriais; às segundas, de militares, e pode-se dizer dessa distinção que ela é a
idéia-mãe de sua sociologia.

Mas essa definição inicial enuncia como coisa o que é tão-só uma noção
do espírito. Com efeito, ela se apresenta como a expressão de um fato imediata-
mente visível e que basta à observação constatar, já que é formulada desde o
início da ciência como axioma. No entanto, é impossível saber por uma simples
inspeção se realmente a cooperação é a essência da vida social. Tal afirmação só
é cientificamente legítima se primeiramente passarmos em revista as manifesta-
ções da existência coletiva e se mostrarmos que todas são formas diversas da
cooperação. Portanto, é ainda certa maneira de concebera realidade social que
substitui essa realidade. O que é assim definido não é a sociedade, mas a idéia
que dela faz o Sr. Spencer. E, se ele não tem o menor escrúpulo em proceder

deste modo, é que, também para ele, a sociedade não é e não pode ser senão a
realização de uma idéia, isto é, dessa idéia mesma de cooperação pela qual a
define. Seria fácil mostrar que, em cada um dos problemas particulares que abor-
da, seu método permanece o mesmo. Assim, embora dê a impressão de proce-
der empiricamente, como os fatos acumulados em sua sociologia são emprega-
dos para ilustrar análises de noções e não para descrever e explicar coisas, eles
parecem estar ali apenas para figurar como argumentos. Em realidade, tudo o
que há de essencial na doutrina de Spencer pode ser imediatamente deduzido de
sua definição da sociedade e das diferentes formas de cooperação. Pois, se só
pudermos optar entre uma cooperação tiranicamente imposta e uma cooperação
livre e espontânea, evidentemente esta última é que será o ideal para o qual a
humanidade tende e deve tender.

Não é somente na base da ciência que se encontram essas noções vulga-
res; vemo-las a todo instante na trama dos raciocínios. No estado atual de nos-
sos conhecimentos, não sabemos com certeza o que é o Estado, a soberania, a
liberdade política, a democracia, o socialismo, o comunismo, etc.; o método
aconselharia, portanto, a que nos proibíssemos todo uso desses conceitos, en-
quanto eles não estivessem cientificamente constituídos. Entretanto, as palavras
que os exprimem retornam a todo momento nas discussões dos sociólogos. Elas
são empregadas correntemente e com segurança como se correspondessem a
coisas bem conhecidas e definidas, quando apenas despertam em nós noções
confusas, misturas indistintas de impressões vagas, de preconceitos e de pai-
xões. Zombamos hoje dos singulares raciocínios que os médicos da Idade Mé-
dia construíam com as noções de calor, de frio, de úmido, de seco, etc., e não
nos apercebemos de que continuamos a aplicar esse mesmo método à ordem de
fenômenos que o comporta menos que qualquer outro, por causa de sua extrema
complexidade.

Nos ramos especiais da sociologia, esse caráter ideológico ê ainda mais
pronunciado.

É o caso sobretudo da moral. De fato, pode-se dizer que não há um único
sistema em que ela não seja representada como o simples desenvolvimento de
uma idéia inicial que a conteria por inteiro em potência. Essa idéia, uns crêem que
o homem a encontra inteiramente pronta dentro dele desde seu nascimento; ou-
tros, ao contrário, que ela se forma mais ou menos lentamente ao longo da histó-
ria. Mas, tanto para uns como para outros, tanto para os empiristas como para
os racionalistas, ela é tudo o que há de verdadeiramente real em moral. No que
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concerne ao detalhe das regras jurídicas e morais, elas não teriam, por assim
dizer, existência por si mesmas, mas seriam apenas essa noção fundamental apli-
cada às circunstâncias particulares da vida e diversificada conforme os casos.
Portanto, o objeto da moral não poderia ser esse sistema de preceitos sem rea-
lidade, mas a idéia da qual decorrem e da qual não são mais que aplicações
variadas. Assim, todas as questões que a ética se coloca ordinariamente se refe-
rem, não a coisas, mas a idéias; o que se trata de saber é em que consiste a idéia
do direito, a idéia da moral, e'não qual a natureza da moral e do direito conside-
rados em si mesmos. Os moralistas ainda não chegaram à concepção muito sim-
ples de que, assim como nossa representação das coisas sensíveis provém des-
sas coisas mesmas e as exprime mais ou menos exatamente, nossa representa-
ção da moral provém do próprio espetáculo das regras que funcionam sob nos-
sos olhos e as figura esquematicamente; de que, conseqüentemente, são essas
regras, e não a noção sumária que temos delas, que formam a matéria da ciência,
da mesma forma que a física tem como objeto os corpos tais como existem, e
não a idéia que deles faz o vulgo. Disso resulta que se toma como base da moral
o que não é senão o topo, a saber, a maneira como ela se prolonga nas consciên-
cias individuais e nelas repercute. E não é apenas nos problemas mais gerais da
ciência que esse método é seguido: ele permanece o mesmo nas questões espe-
ciais. Das idéias essenciais que estuda no início, o moralista passa às idéias se-
cundárias de família, de pátria, de responsabilidade, de caridade, de justiça; mas
é sempre a idéias que se aplica sua reflexão.

Não é diferente com a economia política. Ela tem por objeto, diz Stuart
Mill, os fatos sociais que se produzem principalmente ou exclusivamente em vista
da aquisição de riquezas. Mas, para que os fatos assim definidos pudessem ser
designados, enquanto coisas, à observação do cientista, seria preciso pelo me-
nos que se pudesse indicar por qual sinal é possível reconhecer aqueles que
satisfazem essa condição. Ora, no início da ciência, não se tem sequer o direito
de afirmar que existe algum, muito menos ainda se pode saber quais são. Em
toda ordem de pesquisas, com efeito, é somente quando a explicação dos fatos
está suficientemente avançada que é possível estabelecer que eles têm um obje-
tivo e qual é esse objetivo. Não há problema mais complexo nem menos susce-
tível de ser resolvido de saída. Portanto, nada nos garante de antemão que haja
uma esfera da atividade social em que o desejo de riqueza desempenhe realmen-
te esse papel preponderante. Em conseqüência, a matéria da economia política,
assim compreendida, é feita não de realidades que podem ser indicadas, mas de

simples possíveis, de puras concepções do espírito; a saber, fatos que o econo-
mista concebe como relacionados ao fim considerado, e tais como ele os conce-
be. Digamos, por exemplo, que ele queira estudar o que chama a produção. De
saída, acredita poder enumerar os principais agentes com o auxílio dos quais ela
ocorre e passá-los em revista. Portanto, ele não reconheceu a existência desses
agentes observando de quais condições dependia a coisa que ele estuda; pois
então teria começado por expor as experiências de que tirou essa conclusão. Se,
desde o início da pesquisa e em poucas palavras, ele procede a essa classifica-
ção, é que a obteve por uma simples análise lógica. Parte da idéia da produção;
decompondo-a, descobre que ela implica logicamente as de forças naturais, de
trabalho, de instrumento ou de capital, e trata a seguir da mesma maneira essas
idéias derivadas.

A mais fundamental de todas as teorias econômicas, a do valor, é manifes-
tamente construída segundo o mesmo método. Se o valor fosse estudado como
uma realidade deve sê-lo, veríamos primeiro o economista indicar em apenas
essa noção fundamental aplicada às circunstâncias particulares da vida e
diversificada conforme os casos. Portanto, o objeto da moral não poderia ser
esse sistema de preceitos sem realidade, mas a idéia da qual decorrem e da qual
não são mais que aplicações variadas. Assim, todas as questões que a ética se
coloca ordinariamente se referem, não a coisas, mas a idéias; o que se trata de
saber é em que consiste a idéia do direito, a idéia da moral, e'não qual a natureza
da moral e do direito considerados em si mesmos. Os moralistas ainda não che-
garam à concepção muito simples de que, assim como nossa representação das
coisas sensíveis provém dessas coisas mesmas e as exprime mais ou menos exa-
tamente, nossa representação da moral provém do próprio espetáculo das re-
gras que funcionam sob nossos olhos e as figura esquematicamente; de que,
conseqüentemente, são essas regras, e não a noção sumária que temos delas,
que formam a matéria da ciência, da mesma forma que a física tem como objeto
os corpos tais como existem, e não a idéia que deles faz o vulgo. Disso resulta
que se toma como base da moral o que não é senão o topo, a saber, a maneira
como ela se prolonga nas consciências individuais e nelas repercute. E não é
apenas nos problemas mais gerais da ciência que esse método é seguido: ele
permanece o mesmo nas questões especiais. Das idéias essenciais que estuda no
início, o moralista passa às idéias secundárias de família, de pátria, de responsa-
bilidade, de caridade, de justiça; mas é sempre a idéias que se aplica sua refle-
xão. Não é diferente com a economia política. Ela tem por objeto, diz Stuart
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Mill, os fatos sociais que se produzem principalmente ou exclusivamente em vista
da aquisição de riquezas. Mas, para que os fatos assim definidos pudessem ser
designados, enquanto coisas, à observação do cientista, seria preciso pelo me-
nos que se pudesse indicar por qual sinal é possível reconhecer aqueles que
satisfazem essa condição. Ora, no início da ciência, não se tem sequer o direito
de afirmar que existe algum, muito menos ainda se pode saber quais são. Em
toda ordem de pesquisas, com efeito, é somente quando a explicação dos fatos
está suficientemente avançada que é possível estabelecer que eles têm um obje-
tivo e qual é esse objetivo. Não há problema mais complexo nem menos susce-
tível de ser resolvido de saída. Portanto, nada nos garante de antemão que haja
uma esfera da atividade social em que o desejo de riqueza desempenhe realmen-
te esse papel preponderante. Em conseqüência, a matéria da economia política,
assim compreendida, é feita não de realidades que podem ser indicadas, mas de
simples possíveis, de puras concepções do espírito; a saber, fatos que o econo-
mista concebè como relacionados ao fim considerado, e tais como ele os conce-
be. Digamos, por exemplo, que ele queira estudar o que chama a produção. De
saída, acredita poder enumerar os principais agentes com o auxílio dos quais ela
ocorre e passá-los em revista. Portanto, ele não r econheceu a existência desses
agentes observando de quais condições dependia a coisa que ele estuda; pois
então teria começado por expor as experiências de que tirou essa conclusão. Se,
desde o início da pesquisa e em poucas palavras, ele procede a essa classifica-
ção, é que a obteve por uma simples análise lógica. Parte da idéia da produção;
decompondo-a, descobre que ela implica logicamente as de forças naturais, de
trabalho, de instrumento ou de capital, e trata a seguir da mesma maneira essas
idéias derivadas. A mais fundamental de todas as teorias econômicas, a do valor,
é manifestamente construída segundo o mesmo método. Se o valor fosse estuda-
do como uma realidade deve sê-lo, veríamos primeiro o economista indicar em
que se pode reconhecer a coisa chamada com esse nome, depois classificar suas
espécies, buscar por induções metódicas as causas em função das quais elas
variam, comparar enfim os diversos resultados para obter uma fórmula geral. A
teoria portanto só poderia surgir quando a ciência tivesse avançado bastante. Em
vez disso, encontramo-la desde o início. É que, para fazê-la, o economista con-
tenta-se em recolher, em tomar consciência da idéia que ele tem do valor, ou
seja, de um objeto suscetível de ser trocado; descobre que ela implica a idéia do
útil, do raro, etc., e é com esses produtos de sua análise que constrói sua defini-
ção. Certamente ele a confirma por alguns exemplos. Mas, quando se pensa nos

inumeráveis fatos que semelhante teoria deve explicar, como atribuir o menor
valor demonstrativo aos fatos, necessariamente muito raros, que são assim cita-
dos ao acaso da sugestão?

Por isso, tanto em economia política como em moral, a parte da investiga-
ção científica é muito restrita; a da arte, preponderante. Em moral, a parte teórica
se reduz a algumas discussões sobre a idéia do dever, do bem e do direito.
Mesmo essas especulações abstratas não constituem uma ciência, para falar exa-
tamente, já que têm por objeto determinar não o que é, de fato, a regra suprema
da moralidade, mas o que ela deve ser. Do mesmo modo, o que mais preocupa
os economistas é a questão de saber, por exemplo, se a sociedade deve ser
organizada segundo as concepções dos individualistas ou segundo as dos socia-
listas; se é melhor o Estado intervir nas relações industriais e comerciais ou
abandoná-las inteiramente à iniciativa privada; se o sistema monetário deve ser o
monometalismo ou o bimetalismo, etc., etc. As leis propriamente ditas são pouco
numerosas nessas pesquisas; mesmo as que nos habituamos a chamar assim ge-
ralmente não merecem essa qualificação, não passando de máximas de ação,
preceitos práticos disfarçados. Eis, por exemplo, a famosa lei da oferta e da
procura. Ela jamais foi estabelecida indutivamente, como expressão da realidade
econômica. Jamais uma experiência, uma comparação metódica foi instituída para
estabelecer, de fato, que é segundo essa lei que procedem as relações econômi-
cas. Tudo o que se pôde fazer e tudo o que se fez foi demonstrar dialeticamente
que os indivíduos devem proceder assim, caso entendam bem seus interesses; é
que qualquer outra maneira de proceder lhes seria prejudicial e implicaria, da
parte dos que se entregassem a isso, uma verdadeira aberração lógica. É lógico
que as indústrias mais produtivas sejam as mais procuradas; que os detentores
dos produtos de maior demanda e mais raros os vendam ao mais alto preço.
Mas essa necessidade inteiramente lógica em nada se assemelha àquela que apre-
sentam as verdadeiras leis da natureza. Estas exprimem as relações segundo as
quais os fatos se encadeiam realmente, e não a maneira como é bom que eles se
encadeiem.

O que dizemos dessa lei pode ser dito de todas as que a escola econômica
ortodoxa qualifica de naturais e que, por sinal, não são muito mais do que casos
particulares da precedente. Elas são naturais, se quiserem, no sentido de que
enunciam os meios que é ou que pode parecer natural empregar para atingir
determinado fim suposto; mas elas não devem ser chamadas por esse nome, se,
por lei natural, se entender toda maneira de ser da natureza, indutivamente cons-
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tatada. Elas não passam, em suma, de conselhos de sabedoria prática, e, se foi
possível, mais ou menos especiosamente, apresentá-las como a expressão mes-
ma da realidade, é que, com ou sem razão, acreditou-se poder supor que tais
conselhos eram efetivamente seguidos pela generalidade dos homens e na gene-
ralidade dos casos.

No entanto, os fenômenos sociais são coisas e devem ser tratados como
coisas. Para demonstrar essa proposição, não é necessário filosofar sobre sua
natureza, discutir as analogias que apresentam com os fenômenos dos reinos
inferiores. Basta constatar que eles são o único datum oferecido ao sociólogo. É
coisa, com efeito, tudo o que é dado, tudo o que se oferece ou, melhor, se impõe
àobservação. Tratar fenômenos como coisas é tratá-los na qualidade de data
que constituem o ponto de partida da ciência. Os fenômenos sociais apresentam
incontestavelmente esse caráter. O que nos é dado não é a idéia que os homens
fazem do valor, pois ela é inacessível; são os valores que se trocam realmente no
curso de relações econômicas. Não é esta ou aquela concepção da idéia moral;
é o conjunto das regras que determinam efetivamente a conduta. Não é a idéia
do útil ou da riqueza; étoda a particularidade da organização econômica., É pos-
sível que a vida social não seja senão o desenvolvimento de certas noções; mas,
supondo que seja assim, essas noções não são dadas imediatamente. Não se
pode portanto atingi-Ias diretamente, mas apenas através da realidade fenomênica
que as exprime. Não sabemos a priori que idéias estão na origem das diversas
correntes entre as quais se divide a vida social, nem se existe alguma; é somente
depois de tê-las remontado até suas origens que saberemos de onde elas pro-
vêm.

É preciso portanto considerar os fenômenos sociais em si mesmos, sepa-
rados dos sujeitos conscientes que os concebem; é preciso estudá-los de fora,
como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se apresentam a nós. Se
essa exterioridade for apenas aparente, a ilusão se dissipará à medida que a
ciência avançar e veremos, por assim dizer, o de fora entrar no de dentro. Mas a
solução não pode ser preconcebida e, mesmo que eles não tivessem afinal todos
os caracteres intrínsecos da coisa, deve-se primeiro tratá-los como se os tives-
sem. Essa regra aplica-se portanto à realidade social inteira, sem que haja moti-
vos para qualquer exceção. Mesmo os fenômenos que mais parecem consistir
em arranjos artificiais devem ser considerados desse ponto de vista.. O caráter
convencional de uma prática ou de uma instituirão jamais deve ser presu-
mido. Aliás, se nos for permitido invocar nossa experiência pessoal, acreditamos

poder assegurar que, procedendo dessa maneira, com freqüência se terá a satis-
fação de ver os fatos aparentemente mais arbitrários apresentarem, após uma
observação mais atenta dos caracteres de constância e de regularidade, sinto-
mas de sua objetividade.

De resto, e de uma maneira geral, o que foi dito anteriormente sobre os
caracteres distintivos do fato social é suficiente para nos certificar sobre a nature-
za dessa objetividade e para provar que ela não é ilusória. Com efeito, reconhe-
ce-se principalmente uma coisa pelo sinal de que não pode ser modificada por
um simples decreto da vontade. Não que ela seja refratária a qualquer modifica-
ção. Mas, para produzir uma mudança nela, não basta querer, é preciso além
disso um esforço mais ou menos laborioso, devido à resistência que ela nos opõe
e que nem sempre, aliás, pode ser vencida. Ora, v imos que os fatos sociais têm
essa propriedade. Longe de serem um produto de nossa vontade, eles a deter-
minam de fora; são como moldes nos quais somos obrigados a vazar nossas
ações. Com freqüência até, essa necessidade é tal que não podemos escapar a
ela. Mas ainda que consigamos superá-la, a oposição que encontramos é sufici-
ente para nos advertir de que estamos em presença de algo que não depende de
nós. Portanto, considerando os fenômenos sociais como coisas, apenas nos con-
formaremos à sua natureza.

Em suma, a reforma que se trata de introduzir em sociologia é em todos os
pontos idêntica à que transformou a psicologia nos últimos trinta anos. Do mes-
mo modo que Comte e Spencer declaram que os fatos sociais são fatos de
natureza, sem no entanto tratá-los como coisas, as diferentes escolas empíricas
há muito haviam reconhecido o caráter natural dos fenômenos psicológicos, *em-
bora continuassem a aplicar-lhes um método puramente ideológico*. Com efei-
to, os empiristas, **não menos que seus adversários, procediam exclusivamente
por introspecção**. Ora, os fatos que só observamos em nós mesmos são de-
masiado raros, demasiado fugazes, ***demasiado maleáveis para poderem se
impor às noções correspondentes que o hábito fixou em nós e estabelecer-lhes a

* "e declarado que eles deviam ser estudados segundo o método das ciências
físicas. Entretanto, na realidade, todos os trabalhos que lhes devemos reduzem-se a puras
análises ideológicas, não menos que os da escola metafísica". (R.P., p. 486.)

** "também só empregavam o método introspectivo". (R.P., p. 486.)
*** "para controlar eficazmente as noções correspondentes que o hábito fixou em

nós. Estas permanecem portanto sem contrapeso; em conseqüência, elas se interpõem
entre os fatos e nós". (R.P., p. 487.)
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lei. Quando estas últimas não são submetidas a outro controle, nada lhes faz
contrapeso; por conseguinte, elas tomam o lugar dos fatos*** e constituem a
matéria da ciência. Assim, nem Locke, nem Condillac consideraram os fenôme-
nos psíquicos objetivamente. Não é a sensação que eles estudam, mas uma certa
idéia da sensação. Por isso, ainda que sob certos aspectos eles tenham prepara-
do o advento da psicologia científica, esta só surgiu realmente bem mais tarde,
quando se chegou finalmente à concepção de que os estados de consciência
podem e devem ser considerados de fora, e não do ponto de vista da consciên-
cia que os experimenta. Tal foi a grande revolução que se efetuou nesse tipo de
estudos. Todos os procedimentos particulares, todos os métodos novos que en-
riqueceram essa ciência, não são mais que meios diversos de realizar mais com-
pletamente essa idéia fundamental. Éo mesmo progresso que resta fazer em so-
ciologia. É preciso que ela passe do estágio subjetivo, raramente ultrapassado
até agora, à fase objetiva.

Essa passagem, aliás, é menos difícil de efetuar do que em psicologia.
Com efeito, os fatos psíquicos são naturalmente dados como estados do sujeito,
do qual eles não parecem sequer separáveis. Interiores por definição, parece
que só se pode tratá-los como exteriores violentando sua natureza. É preciso
não apenas um esforço de abstração, mas todo um conjunto de procedimentos e
de artifícios para chegar a considerá-los desse viés. Ao contrário, os fatos sociais
têm mais naturalmente e mais imediatamente todas as características da coisa. O
direito existe nos códigos, os movimentos da vida cotidiana se inscrevem nos
dados estatísticos, nos monumentos da história, as modas nas roupas, os gostos
nas obras de arte. Em virtude de sua natureza mesma eles tendem a se constituir
fora das consciências individuais; visto que as dominam. Para vê-los sob seu
aspecto de coisas, não é preciso, portanto, torturá-los com engenhosidade. Desse
ponto de vista, a sociologia tem sobre a psicologia Uma séria vantagem que não
foi percebida até agora e que deve apressar seu desenvolvimento. Os fatos tal-
vez sejam mais difíceis de interpretar por serem mais complexos, mas são mais
fáceis de atinar. A psicologia, ao contrário, não apenas tem dificuldade de elaborá-
los, como também de percebê-los. Em conseqüência, é lícito imaginar que, no
dia em que esse princípio do método sociológico for unanimemente reconhecido
e praticado, veremos a sociologia progredir com uma rapidez que a lentidão
atual de seu desenvolvimento não faria supor, e inclusive reconquistar a dianteira
que a psicologia deve unicamente à sua anterioridade histórica.

II

Mas a experiência de nossos predecessores nos mostrou que, para asse-
gurar a realização prática da verdade que acaba de ser estabelecida, não basta
oferecer uma demonstração teórica nem mesmo compenetrar-se dela. O espírito
tende tão naturalmente a desconhecê-la que recairemos inevitavelmente nos an-
tigos erros, se não nos submetermos a uma disciplina rigorosa, cujas regras prin-
cipais, corolários da precedente, iremos formular.

1) O primeiro desses corolários é que: É preciso descartar sistematica-
mente todas as prenoções. Uma demonstração especial dessa regra não é ne-
cessária; ela resulta de tudo o que dissemos anteriormente. Aliás, ela é a base de
todo método científico. A dúvida metódica de Descartes, no fundo, não é senão
uma aplicação disso. Se, no momento em que vai fundar a ciência, Descartes
impõe-se como lei pôr em dúvida todas as idéias que recebeu anteriormente, é
que ele quer empregar apenas conceitos cientificamente elaborados, isto é,
construídos de acordo com o método que ele institui; todos os que ele obtém de
uma outra origem devem ser, portanto, rejeitados, ao menos provisoriamente. Já
vimos que a teoria dos ídolos, em Bacon, não tem outro sentido. As duas gran-
des doutrinas que freqüentemente foram opostas uma à outra, concordam nesse
ponto essencial. É preciso, portanto, que o sociólogo, tanto no momento em que
determina o objeto de suas pesquisas, como no curso de suas demonstrações,
proíba-se resolutamente o emprego daqueles conceitos que se formaram fora da
ciência e por necessidades que nada têm de científico. É preciso que ele se liber-
te dessas falsas evidências que dominam o espírito do vulgo, que se livre, de uma
vez por todas, do jugo dessas categorias empíricas que um longo costume acaba
geralmente por tornar tirânicas. Se a necessidade o obriga às vezes a recorrer a
elas, pelo menos que o faça tendo consciência de seu pouco valor, a fim de não
as chamar a desempenhar na doutrina um papel de que não são dignas.

O que torna essa libertação particularmente difícil em sociologia é que o
sentimento com freqüência se intromete. Apaixonamo-nos, com efeito, por nos-
sas crenças políticas e religiosas, por nossas práticas morais, muito mais do que
pelas coisas do mundo físico; em conseqüência, esse caráter passional transmite-
se à maneira como concebemos e como nos explicamos as primeiras. As idéias
que fazemos a seu respeito nos são muito caras, assim como seus objetos, e
adquirem tamanha autoridade que não suportam a contradição. Toda opinião
que as perturba é tratada como inimiga. Por exemplo, uma proposição não está
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de acordo com a idéia que se faz do patriotismo, ou da dignidade individual?
Então ela é negada, não importam as provas sobre as quais repousa. Não se
pode admitir que seja verdadeira; ela é rejeitada categoricamente, e a paixão,
para justificar-se, não tem dificuldade de sugerir razões que são consideradas
facilmente decisivas. Essas noções podem mesmo ter tal prestígio que não tole-
ram sequer um exame científico. O simples fato de submetêlas, assim como os
fenômenos que elas exprimem, a uma análise fria e seca, revolta certos espíritos.
Quem decide estudar a moral a partir de fora e como uma realidade exterior é
visto por esses delicados como desprovido de senso moral, da mesma forma
que o vivissecionista parece ao vulgo desprovido da sensibilidade comum. Em
vez *de admitir que esses sentimentos são do domínio a* da ciência, é a eles que
se julga dever apelar para fazer a ciência das coisas às quais se referem. "Infeliz
o sábio", escreve um eloqüente historiador das religiões, "que aborda as coisas
de Deus sem ter no fundo de sua consciência, no fundo indestrutível de seu ser, lá
onde dorme a alma dos antepassados, um santuário desconhecido do qual se
eleva por instantes um perfume de incenso, uma linha de salmo, um grito doloro-
so ou triunfal que, criança, lançou ao céu junto com seus irmãos e que o repõe
em súbita comunhão com os profetas de outrora!

Nunca nos ergueremos com demasiada força contra essa doutrina mística
que como todo misticismo, aliás não é, no fundo, senão um empirismo disfarça-
do, pegador de toda ciência. Os sentimentos que têm como objetos as coisas
sociais não têm privilégio sobre os demais, pois não é outra sua origem. Também
eles são formados historicamente; são um produto da experiência humana, mas
de uma experiência confusa e inorganizada. Eles não se devem a não sei que
antecipação transcendental da realidade, mas são a resultante de todo tipo de
impressões e de emoções acumuladas sem ordem, ao acaso das circunstâncias,
sem interpretação metódica. Longe de nos proporcionarem luzes superiores às
luzes racionais, eles são feitos exclusivamente de estados fortes, é verdade, mas
confusos. Atribuir-lhes tal preponderância é conceder às faculdades inferiores da
inteligência a supremacia sobre as mais elevadas, é condenar-se a uma logomaquia
mais ou menos oratória. Uma ciência feita assim só pode satisfazer os espíritos
que gostam de pensar com sua sensibilidade e não com seu entendimento, que
preferem as sínteses imediatas e confusas da sensação às análises pacientes e
luminosas da razão. O sentimento é objeto de ciência, não o critério da verdade

científica. De resto, não há ciência que, em seus começos, não tenha encontrado
resistências análogas. Houve um tempo em que os sentimentos relativos às coi-
sas do mundo físico, tendo eles próprios um caráter religioso ou moral, opu-
nham-se com não menos força ao estabelecimento das ciências físicas. Pode-se
portanto supor que, expulso de ciência em ciência, esse preconceito acabará por
desaparecer da própria sociologia, seu último refúgio, para deixar o terreno livre
ao cientista.

2) Mas a regra precedente é inteiramente negativa. Ela ensina o sociólogo
a escapar ao domínio das noções vulgares, para dirigir sua atenção aos fatos;
mas não diz como deve se apoderar desses últimos para empreender um estudo
objetivo deles.

Toda investigação científica tem por objeto um grupo determinado de fe-
nômenos que correspondem a uma mesma definição. O primeiro procedimento
do sociólogo deve ser, portanto, definir as coisas de que ele trata, a fim de que se
saiba e de que ele saiba bem o que está em questão. Essa é a primeira e a mais
indispensável condição de toda prova e de toda verificação; uma teoria, com
efeito, só pode ser controlada se se sabe reconhecer os fatos que ela deve expli-
car. *Além do mais, visto ser por essa definição que é constituído* o objeto
mesmo da ciência, este será uma coisa ou não, conforme a maneira pela qual
essa definição for feita.

Para que ela seja objetiva, é preciso evidentemente que exprima os fenô-
menos, não em função de uma idéia do espírito, mas de propriedades que lhe são
inerentes. É preciso que ela os caracterize por um elemento integrante da nature-
za deles, não pela conformidade deles a uma noção mais ou menos ideal. Ora, no
momento em que a pesquisa vai apenas começar, quando os fatos não estão
ainda submetidos a nenhuma elaboração, os únicos desses caracteres que po-
dem ser atingidos são os que se mostram suficientemente exteriores para serem
imediatamente visíveis. Os que estão situados mais profundamente são, por cer-
to, mais essenciais; seu valor explicativo é maior, mas nessa fase da ciência eles
são desconhecidos e só podem ser antecipados se substituirmos a realidade por
alguma concepção do espírito. Assim, é entre os primeiros que deve ser buscada
a matéria dessa definição fundamental. Por outro lado, é claro que essa definição
deverá compreender,sem exceção nem distinção, todos os fenômenos que apre-

* "de submeter esses sentimentos ao controle". (R.P., p. 489.)
* "Concebe-se facilmente a importância dessa definição inicial já que ela constitui".

(R.P., p. 490.)
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sentam igualmente esses mesmos caracteres; pois não temos nenhuma razão e
nenhum meio de escolher entre eles. Essas propriedades são, então, tudo o que
sabemos do real; em conseqüência, elas devem determinar soberanamente a
maneira como os fatos devem ser agrupados. Não possuímos nenhum outro
critério que possa, mesmo parcialmente, suspender os efeitos do precedente.
Donde a regra seguinte: Jamais tomar por objeto de pesquisas senão um gru-
po de fenômenos previamente definidos por certos caracteres exteriores que
lhes são comuns, e compreender na mesma pesquisa todos os que
correspondem a essa definição. Por exemplo, constatamos a existência de cer-
to número de atos que apresentam, todos, o caráter exterior de, uma vez
efetuados, determinarem de parte da sociedade essa reação particular que é
chamada pena. Fazemos deles um grupo sui generis, ao qual impomos uma
rubrica comum; chamamos crime todo ato punido e fazemos do crime assim
definido o objeto de uma ciência especial, a criminologia. Do mesmo modo,
observamos, no interior de todas as sociedades conhecidas, a existência de uma
sociedade parcial, reconhecível pelo sinal exterior de ser formada de indivíduos
consangüíneos uns dos outros, em sua maior parte, e que estão unidos entre si
por laços jurídicos. Fazemos dos fatos que se relacionam a ela um grupo particu-
lar; são os fenômenos da vida doméstica. Chamamos família todo agregado des-
se tipo e fazemos da família assim definida o objeto de uma investigação especial
que ainda não recebeu denominação determinada na terminologia sociológica.
Quando, mais tarde, passarmos da família em geral aos diferentes tipos familia-
res, aplicaremos a mesma regra. Quando abordarmos; por exemplo, o estudo
do clã, ou da família maternal, ou da família patriarcal, começaremos por defini-
los, e de acordo com o mesmo método. O objeto de cada problema, geral como
particular, deve ser constituído segundo o mesmo princípio.

Ao proceder dessa maneira, o sociólogo, desde seu primeiro passo, toma
imediatamente contato com a realidade. Com efeito, o modo como os fatos são
assim classificados não depende dele, da propensão particular de seu espírito,
mas da natureza das coisas. O sinal que possibilita serem colocados nesta ou
naquela categoria pode ser mostrado a todo o mundo, reconhecido por todo o
mundo, e as afirmações de um observador podem ser controladas pelos outros.
É verdade que a noção assim constituída nem sempre se ajusta, ou, até mesmo,
em geral não se ajusta, à noção comum. Por exemplo; é evidente que, para o
senso comum, os casos de livre pensamento ou as faltas à etiqueta, tão regular-
mente e tão severamente punidos numa série de sociedades, não são vistos como

crimes, inclusive em relação a essas sociedades. Assim também, um clã não é
uma família, no sentido -usual da palavra. Mas não importa; pois não se trata
simplesmente de descobrir um meio que nos permita verificar com suficiente cer-
teza os fatos a que se aplicam as palavras da língua corrente e as idéias que estas
traduzem. O que é preciso é constituir inteiramente conceitos novos, apropria-
dos às necessidades da ciência e expressos com o auxílio de uma terminologia
especial. Não, certamente, que o conceito vulgar seja inútil ao cientista; ele serve
de indicador. Por ele, somos informados de que existe em alguma parte um con-
junto de fenômenos reunidos sob uma mesma denominação e que, portanto,
devem provavelmente ter características comuns; inclusive, como o conceito vul-
gar jamais deixa de ter algum contato com os fenômenos, ele nos indica às vezes,
mas de maneira geral, em que direção estes devem ser buscados. Mas, como ele
é grosseiramente formado, é natural que não coincida exatamente com o concei-
to científico, instituído em seu lugar.

Por mais evidente e importante que seja essa regra, ela não é muito obser-
vada em sociologia. Precisamente por esta tratar de coisas das quais estamos
sempre falando, como a família, a propriedade, o crime, etc., na maioria das
vezes parece inútil ao sociólogo dar-lhes uma definição preliminar e rigorosa.
Estamos tão habituados a servir-nos dessas palavras, que voltam a todo instante
no curso das conversações, que parece inútil precisar o sentido no qual as em-
pregamos. As pessoas se referem simplesmente à nação comum. Ora, esta é
muito freqüentemente ambígua. Essa ambigüidade faz que se reúnam sob um
mesmo nome e numa mesma explicação coisas, em realidade, muito diferentes.
Daí provêm inextricáveis confusões. Assim, existem duas espécies de uniões
monogâmicas:umas o são de fato, outras de direito. Nas primeiras, o marido só
tem uma mulher, embora, juridicamente, possa ter várias; nas segundas ele é
legalmente proibido de ser polígamo. A monogamia de fato verifica-se em várias
espécies animais e em certas sociedades inferiores, não de forma esporádica,
mas com a mesma generalidade como se fosse imposta por lei. Quando a popu-
lação está dispersa numa vasta superfície, a trama social é mais frouxa, portanto
os indivíduos vivem isolados uns dos outros. Por isso, cada homem busca natu-
ralmente obter uma mulher e uma só, porque, nesse estado de isolamento, lhe
édifícil ter várias. A monogamia obrigatória, ao contrário, só se observa nas soci-
edades mais elevadas. Essas duas espécies de sociedades conjugais têm portan-
to uma significação muito diferente, no entanto a mesma palavra serve para
designá-Ias; pois é comum dizer de certos animais que eles são monógamos,
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embora nada exista entre eles que se assemelhe a uma obrigação jurídica. Ora, o
sr. Spencer, abordando o estudo do casamento, emprega a palavra monogamia,
sem defini-Ia, com seu sentido usual e equívoco. Disso resulta que a evolução do
casamento lhe parece apresentar uma incompreensível anomalia, já que ele crê
observar a forma superior da união sexual já nas primeiras fases do desenvolvi-
mento histórico, ao passo que ela parece desaparecer no período intermediário
para retornar a seguir. Ele conclui daí que não há relação regular entre o progres-
so social em geral e o avanço progressivo em direção a um tipo perfeito de vida
familiar. Uma definição oportuna teria evitado esse erro.

Em outros casos, toma-se o cuidado de definir o objeto sobre o qual
incidirá a pesquisa; mas, em vez de abranger na definição e de agrupar sob a
mesma rubrica todos os fenômenos que têm as mesmas propriedades exteriores,
faz-se uma triagem entre eles. Escolhem-se alguns, espécie de elite, que são
vistos como os únicos com o direito a ter esses caracteres. Quanto aos demais,
são considerados como tendo usurpado esses sinais distintivos e não são leva-
dos em conta. Mas é fácil prever que dessa maneira só se pode obter uma noção
subjetiva e truncada. Essa eliminação, com efeito, só pode ser feita com base
numa idéia preconcebida, uma vez que, no começo da ciência, nenhuma pesqui-
sa pôde ainda estabelecer a realidade dessa usurpação, supondo-se que ela seja
possível. Os fenômenos escolhidos só o podem ter sido porque estavam, mais
do que os outros, de acordo com a concepção ideal que se fazia desse tipo de
realidade. Por exemplo, o sr. Garofalo, no começo de sua Criminologie, de-
monstra muito bem que o ponto de partida dessa ciência deve ser "a noção
sociológica do crime". Só que, para constituir essa noção, ele não compara in-
distintamente todos os atos que, nos diferentes tipos sociais, foram reprimidos
por penas regulares, mas apenas alguns dentre eles, a saber, os que ofendem a
parte média e imutável do senso moral. Quanto aos sentimentos morais que de-
sapareceram durante a evolução, eles não lhe parecem fundados na natureza das
coisas, por não terem conseguido se manter; por conseguinte, os atos que foram
considerados criminosos porque os violavam, lhe parecem dever essa denomi-
nação apenas a circunstâncias acidentais e mais ou menos patológicas. Mas é em
virtude de uma concepção inteiramente pessoal da moralidade que ele procede a
essa eliminação. Ele parte da idéia de que a evolução moral, tomada em sua
fonte mesma ou nos arredores, arrasta todo tipo de escórias e de impurezas, que
ela elimina a seguir progressivamente, e de que somente hoje ela conseguiu de-
sembaraçar-se de todos os elementos adventícios que, primitivamente, pertur-

bavam-lhe o curso. Mas esse princípio não é nem um axioma evidente nem uma
verdade demonstrada; é apenas uma hipótese, que nada inclusive justifica. As
partes variáveis do senso moral não são menos fundadas na natureza das coisas
do que as partes imutáveis; as variações pelas quais as primeiras passaram teste-
munham apenas que as próprias coisas variaram. Em zoologia, as formas especí-
ficas às espécies inferiores não são vistas como menos naturais do que as que se
repetem em todos os graus da escala animal. Do mesmo modo, os atos tachados
de crimes pelas sociedades primitivas, e que perderam essa qualificação, são
realmente criminosos para essas sociedades, tanto quanto os que continuamos a
reprimir hoje em dia. Os primeiros correspondem às condições mutáveis da vida
social, os segundos às condições constantes; mas uns não são mais artificiais que
os outros.

E tem mais: ainda que esses atos tivessem adquirido indevidamente o ca-
ráter criminológico, nem por isso deveriam ser separados radicalmente dos ou-
tros; pois a natureza das formas mórbidas de um fenômeno não é diferente da
natureza das formas normais e, por conseqüência, é necessário observar tanto as
primeiras quanto as segundas para determinar essa natureza. A doença não se
opõe à saúde; trata-se de duas variedades do mesmo gênero e que se esclare-
cem mutuamente. Essa é uma regra há muito reconhecida e praticada, tanto em
biologia como em psicologia, e que o sociólogo não é menos obrigado a respei-
tar. A menos que se admita que um mesmo fenômeno possa ser devido ora a
causa, ora a uma outra, isto é, a menos que se negue o princípio de causalidade,
as causas que imprimem num ato, mas de maneira anormal, o sinal distintivo do
crime não poderiam diferir em espécie das que produzem normalmente o mesmo
efeito; elas distinguem-se apenas em grau ou porque não agem no mesmo con-
junto de circunstâncias. O crime anormal ainda é, portanto, um crime e deve, por
conseguinte, entrar na definição do crime. Assim, o que ocorre? O sr. Garofalo
toma por gênero o que não é senão a espécie ou mesmo uma simples variedade.
Os fatos aos quais se aplica sua fórmula da criminalidade não representam senão
uma ínfima minoria entre os que ela deveria compreender; pois ela não convém
nem aos crimes religiosos, nem aos crimes contra a etiqueta, o cerimonial, a
tradição, etc., que, se desapareceram de nossos códigos modernos, preenchem,
ao contrário, quase todo o direito penal das sociedades anteriores.

É a mesma falta de método que faz que certos observadores recusem aos
selvagens qualquer espécie de moralidade. Eles partem da idéia de que nossa
moral é a moral; ora, é evidente que ela é desconhecida dos povos primitivos ou
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que só existe neles em estado rudimentar. Mas essa definição é arbitrária. Apli-
quemos nossa regra e tudo se modifica. Para decidir se um preceito é moral ou
não, devemos examinar se ele apresenta ou não o sinal exterior da moralidade;
esse sinal consiste numa sanção repressiva difusa, ou seja, numa reprovação da
opinião pública que vinga toda violação do preceito. Sempre que estivermos em
presença de um fato que apresenta esse caráter, não temos o direito de negar-lhe
a qualificação de moral; pois essa é a prova de que ele é da mesma natureza que
os outros fatos morais. Ora, regras desse gênero não só se verificam nas socie-
dades inferiores, como são mais numerosas aí do que entre os civilizados. Uma
quantidade de atos atualmente entregues à livre apreciação dos indivíduos são,
então, impostos obrigatoriamente. Percebe-se a que erros somos levados quan-
do não definimos, ou quando definimos mal.

Mas, dirão, definir os fenômenos por seus caracteres aparentes não será
atribuir às propriedades superficiais uma espécie de preponderância sobre os
atributos fundamentais? Não será, por uma verdadeira inversão da ordem lógica,
fazer repousar as coisas sobre seus topos, e não sobre suas bases? É assim que,
quando se define o crime pela pena, corre-se quase inevitavelmente o risco de
ser acusado de querer derivar o crime da pena ou, conforme uma citação bem
conhecida, de ver no patíbulo a fonte da vergonha, não no ato expiado. Mas a
objeção repousa sobre uma confusão. Como a definição cuja regra acabamos
de dar está situada no começo da ciência, ela não poderia ter por objeto exprimir
a essência da realidade; ela deve apenas nos pôr em condições de chegar a isso
ulteriormente. Ela tem por única função fazer-nos entrar em contato com as coi-
sas e, como estas não podem ser atingidas pelo espírito a não ser de fora, é por
seus exteriores que ela as exprime. Mas isso não quer dizer que as explique; ela
apenas fornece o primeiro ponto de apoio necessário às nossas explicações.
Claro, não é a pena que faz o crime, mas é por ela que ele se revela exteriormen-
te a nós, e é dela portanto que devemos partir se quisermos chegar a compreendê-
lo.

A objeção só seria fundada se esses caracteres exteriores fossem ao mes-
mo tempo acidentais, isto é, se não estivessem ligados às propriedades funda-
mentais. De fato, nessas condições, a ciência, após tê-los assinalado, não teria
meio algum de ir mais adiante; não poderia aprofundar-se mais na realidade, já
que não haveria nenhuma relação entre a superfície e o fundo. Mas, a menos que
o princípio de causalidade seja uma palavra vã, quando caracteres determinados
se encontram identicamente e sem nenhuma exceção em todos os fenômenos de

certa ordem, pode-se estar certo.de que eles se ligam intimamente à natureza
destes últimos e que são solidários com eles. Se um grupo dado de atos apresen-
ta igualmente a particularidade de uma sanção penal estar a eles associada, é que
existe uma ligação íntima entre a pena e os atributos constitutivos desses atos.
Em conseqüência, por mais superficiais que sejam, essas propriedades, contanto
que tenham sido metodicamente observadas, mostram claramente ao cientista o
caminho que ele deve seguir para penetrar mais fundo nas coisas; elas são o
primeiro e indispensável elo da cadeia que a ciência irá desenrolar a seguir no
curso de suas explicações.

Visto ser pela sensação que o exterior das coisas nos é dado, pode-se
portanto dizer, em resumo: a ciência, para ser objetiva, deve partir, não de con-
ceitos que se formaram sem ela, mas da sensação. É dos dados sensíveis que ela
deve tomar diretamente emprestados os elementos de suas definições iniciais. E,
de fato, basta pensar em que consiste a obra da ciência para compreender que
ela não pode proceder de outro modo. Ela tem necessidade de conceitos que
exprimam adequadamente as coisas tais como elas são, não tais como é útil à
prática concebê-las. Ora, aqueles conceitos que se constituíram fora de sua ação
não preenchem essa condição. É preciso, pois, que ela crie novos e que, para
tanto, afastando as noções comuns e as palavras que as exprimem, volte à sensa-
ção, matéria-prima necessária de todos os conceitos. É da sensação que ema-
nam todas as idéias gerais, verdadeiras ou falsas, científicas ou não. Portanto, o
ponto de partida da ciência ou conhecimento especulativo não poderia ser outro
que o do conhecimento vulgar ou prático. É somente além dele, na maneira pela
qual essa matéria comum é elaborada, que as divergências começam.

3) Mas a sensação é facilmente subjetiva. Assim é de regra, nas ciências
naturais, afastar os dados sensíveis que correm o risco de ser demasiado pesso-
ais ao observador, para reter exclusivamente os que apresentam um suficiente
grau de objetividade. Eis o que leva o físico a substituir as vagas impressões que
a temperatura ou a eletricidade produzem pela representação visual das oscila-
ções do termômetro ou do eletrômetro. O sociólogo deve tomar as mesmas
precauções. Os caracteres exteriores em função dos quais ele define o objeto de
suas pesquisas devem ser tão objetivos quanto possível.

Pode-se estabelecer como princípio que os fatos sociais são tanto mais
suscetíveis de ser objetivamente representados *quanto mais completamente

* "quanto mais estiverem consolidados". (R.P., p. 497.)
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separados dos fatos individuais que os manifestam*.
De fato, uma sensação é tanto mais objetiva quanto maior a fixidez do

objeto ao qual ela se relaciona; pois a condição de toda objetividade é a existên-
cia de um ponto de referência, constante e idêntico, ao qual a representação
pode ser relacionada e que permite eliminar tudo o que ela tem de variável,
portanto, de subjetivo. Se os únicos pontos de referência dados forem eles pró-
prios variáveis, se forem perpetuamente diversos em relação a si mesmos, faltará
uma medida comum e não teremos meio algum de distinguirem nossas impres-
sões o que depende de fora e o que lhes vem de nós. *Ora, a vida social, en-
quanto não chegou a isolar-se dos acontecimentos particulares que a encarnam
para constituir-se à parte, tem justamente essa propriedade, pois, como esses
acontecimentos não têm a mesma fisionomia de uma vez a outra, de um instante
a outro, e como ela é inseparável deles, estes transmitem-lhe sua mobilidade. Ela
consiste então em livres correntes* que estão perpetuamente em via de transfor-
mação e que o olhar do observador não consegue fixar. Vale dizer que não é por
esse lado que o cientista pode abordar o estudo da realidade social. Mas sabe-
mos que esta apresenta a particularidade de, sem deixar de ser ela mesma, ser
capaz de cristalizar-se. Fora dos atos individuais que suscitam, os hábitos coleti-
vos exprimem-se sob formas definidas, regras jurídicas, morais, ditos populares,
fatos de estrutura social, etc.Como essas formas existem de uma maneira perma-
nente, **como não mudam comas diversas aplicações que delas são feitas,**
elas constituem um objeto fixo, um padrão constante que está sempre ao alcance
do observador e que não dá margem às impressões subjetivas e às observações
pessoais. Uma regra de direito é o que ela é, e não há duas maneiras de percebê-
la. Por outro lado, visto que essas práticas nada mais são que vida social conso-
lidada, é legítimo, salvo indicações contráriasl6, estudar esta através daquelas.

Quando, portanto, o sociólogo empreende a exploração uma ordem
qualquer de fatos sociais, ele deve esforçar-se em considerá-los por um lado
em que estes ***se apresentem isolados de suas manifestações individu-
ais***. É em virtude desse princípio que estudamos a solidariedade social, suas

formas diversas e sua evolução através do sistema das regras jurídicas que as
exprimem. Do mesmo modo, se se tentar distinguir e classificar os diferentes
tipos familiares com base nas descrições literárias que deles nos oferecem os
viajantes e, às vezes, os historiadores, corre-se o risco de confundir as espécies
mais. diferentes, de aproximar os tipos mais afastados. Se, ao contrário, tomar-
se por base dessa classificação a constituição jurídica da família e, mais especifi-
camente, o direito sucessório, ter-se-á um critério objetivo que, sem ser infalível,
evitará no entanto muitos erros. Queremos classificar os diferentes tipos de cri-
mes? Então nos esforçaremos por reconstituir as maneiras de viver, os costumes
profissionais praticados nos diferentes mundos do crime, e reconheceremos tan-
tos tipos criminológicos quantas forem as formas diferentes que essa organização
apresenta. Para identificar os costumes, as crenças populares, recorreremos aos
provérbios, aos ditados que os exprimem. Certamente, ao proceder assim, dei-
xamos provisoriamente fora da ciência a matéria concreta da vida coletiva, e no
entanto, por mais mutável que esta seja, não temos o direito de postular a priori
sua ininteligibilidade. Mas, se quisermos seguir uma via metódica, precisaremos
estabelecer os primeiros alicerces da ciência sobre um terreno firme e não sobre
areia movediça. É preciso abordar o reino social pelos lados onde ele mais se
abre à investigação científica. Somente a seguir será possível levar mais adiante a
pesquisa e, por trabalhos de aproximação progressivos, cingir pouco a pouco
essa realidade fugidia, da qual o espírito humano talvez jamais possa se apoderar
completamente.

by @joabesarruda

* "Ora, a vida social, no estado de liberdade, é infinitamente móvel e fugaz. Ela não
está isolada, pelo menos imediatamente, dos fenômenos particulares nos quais se encarna,
e estes diferem de uma vez a outra, de um caso a outro. São correntes". (R.P., p. 497.)

** Elemento que não figura no texto inicial.
*** "apresentam um grau suficiente de consolidação". (R.P., p. 497.)


