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RESUMO

Apresentam-se, no presente trabalho, a análise da obra As Regras do Método Sociológico de

Èmile  Durkheim.  O objetivo é  refletir  sobre  a  definição de fato social,  suas aplicações  e

alcance.  Este  trabalho  passa  pelo  processo  descritivo  do  método  sociológico  de Èmile

Durkheim  e  possa  esclarecer  as  regras  que  farão  do  trabalho  do  sociólogo  uma  tarefa

científica  independente  de outras ciências  sociais.  O estabelecimento  do conceito  de Fato

Social como ponto central de preocupação da análise dos fenômenos sociais faz com que tal

intento seja considerado sem precedentes na história da sociologia. O processo descritivo é

utilizado na investigação e procura atentar aos aspectos que tornaram o método elaborado

pelo autor considerado fundante da sociologia como ciência autônoma. 

Palavras Chave: Fato Social, Método, Coerção, Ciência Social.

ABSTRACT

In  the  present  work,  the  work  of  Emile  Durkheim The  Rules  of  Sociological  Method is

analyzed. The objective is to reflect on the definition of the social fact, its applications and

scope. This work goes through the descriptive process of the sociological method in Emile

Durkheim and can clarify the rules that will make the work of the sociologist a scientific task

independent of other social sciences. The establishment of the concept of Social Fact as a

central point of concern for the analysis of social phenomena.

The descriptive process made the investigation attentive to the aspects that made the method

elaborated by the author considered founder of the sociology like autonomous science.

Keywords: Social Fact, Method, Coercion, Social Science.
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa visa analisar o método sociológico do autor Émile Durkheim em sua

obra As Regras  do Método Sociológico.  Entender  o que é  o Fato  Social,  sua relação na

conceituação da sociologia, a partir da conceituação verificar as implicações lógicas que dela

derivarão, compreendendo as dinâmicas resultantes. 

David Émile Durkheim foi filósofo, sociólogo, cientista  político,  psicólogo dentre

outras atribuições intelectuais. Nascido em Èpina no nordeste da França o sociólogo judeu

iniciou os estudos acadêmicos na École Normale Supérieure em 1879. Em 1887 foi nomeado

docente na Universidade de Bordeaux na Alemanha onde iniciou o curso de ciências sociais

da universidade.  Sua primeira obra sociológica, “A Divisão do Trabalho Social” foi lançada

em 1893, como afronta as ideias do filósofo Herbert Spencer. 

Èmile  Durkheim  é  considerado  fundador  da  Sociologia  independente  das  outras

ciências sociais e um pioneiro da sociologia na França, suas contribuições o colocaram como

referência na defesa de uma sociologia independente determinando seu objeto e metodologia

próprias.

O conceito central para o estabelecimento da sociologia como uma ciência é descrito

por Èmile Durkheim como Fato Social e é esse conceito que faz com que a sociologia tenha

seu próprio objeto de estudo. O problema a ser enfrentado é analisar o método proposto no

conceito de fato social,  suas características e alcance com vistas a um entendimento mais

específico da sociologia. 

O fato social enquanto maneiras de pensar e agir que tem como motivadores agentes

externos as vontades individuais, nos faz perguntar quais são os fatos recorrentes e universais

na história das sociedades humanas para que a sociologia afirme sua sustentação enquanto

uma proposta científica?

Poderemos entender a sociologia para além das especificações científicas tradicionais

e avançar para uma proposta sociológica como reflexão sobre fenômenos sociais abstratos que

têm consequências reais na vida em sociedade?



Para entendermos do que se trata o Fato Social, suas aplicações sociológicas e seu

caráter  científico,  primeiro  é  imprescindível  que  nos  localizemos  na  sociologia  de  Èmile

Durkheim como proposta do estudo social.

Para ele a sociologia é o estudo e reflexão sobre fenômenos sociais, esses fenômenos

passam pelas  relações  sociais  que  em grande medida  são  maiores  em resultantes  do que

simplesmente a interação de indivíduos, uma vez que resultados alheios a vontade dos agentes

surgem como paradigmas sociais que imputam a toda a sociedade, determinados modos de ser

e modos de ação que não foram conscientemente refletidos e aceitos, mas subtendidos como o

modo correto de ser e agir consigo e com os outros. 

Nos diz Èmile Durkheim na Introdução da Segunda Edição do livro As Regras do

Método Sociológico:

Outra proposição não foi menos vivamente discutida que a precedente: a que

apresenta os fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos. Concedem-

nos de bom grado, atualmente, que os fatos da vida individual e os da vida

coletiva  são  heterogêneos  em  certo  grau;  pode-se  até  dizer  que  um

entendimento, se não unânime, pelo menos muito geral,  está em via de se

formar sobre esse ponto.

Quase  não  há  mais  sociólogos  que  neguem  à  sociologia  toda  e  qualquer

especificidade. Mas, como a sociedade não é composta senão de indivíduos,

o senso comum julga que a vida social não pode ter outro substrato que a

consciência individual; sem isso, ela parece solta no ar e pairando no vazio.

Entretanto,  o que se julga tão facilmente inadmissível  quando se trata dos

fatos sociais é normalmente admitido nos outros reinos da natureza. Toda vez

que elementos quaisquer, ao se combinarem, produzem, por sua combinação,

fenômenos novos, cumpre conceber que esses fenômenos estão situados, não

nos elementos, mas no todo formado por sua união. (DURKHEIM, 2007, p.

21)

A vida coletiva por sua heterogeneidade terá características que são singulares, sua

estrutura, as diferentes funções possíveis pela condição de participante da coletividade, faz

com que o autor tenha respaldo argumentativo para a defesa da sociologia como legítimo

campo científico. Não será as condições precárias de pesquisa e avaliação que limitarão o



desenvolvimento  dos  alicerces  necessários  para  que  a  sociologia  alcance  a  maturidade

intelectual em sua empreitada que em 1858 estava apenas começando.

A  sociologia  por  suas  limitações  empíricas  terá  como  principal  ferramenta  a

observação  dos  acontecimentos  sociais  buscando  descobrir  suas  origens,  características

próprias que fazem com que em sua combinação tenha o resultado específico. Um paradoxo

sociológico paira na elaboração do método de Èmile Durkheim, na medida em que o autor

indica conhecer  com profundidade e  domínio,  a história  e  as filosofias  propostas  sobre o

entendimento dos homens em convívio social e destacará que a observação social com vistas

a busca daquilo que é axiomático e de caráter essencial nos solicita um descarte das noções

pré concebidas para que ao se debruçar sobre os fenômenos, não sejamos levados por essas

prenoções que em função de sua eficácia duvidosa levará o sociólogo ao erro na compreensão

de determinado fenômeno. 

O sociólogo será aquele que determinando seu campo de ação, os fatos sociais serão

escolhidos para explicação, passando pelo processo de observação e elaboração teórica das

propriedades que lhe são inerentes. 

Então  Èmile  Durkheim  propõe  algumas  distinções  metodológicas,  em  seu  livro

indicada como regras, para que o sociólogo possa fazer seu trabalho balizado de ferramentas

que lhe auxiliem no foco da ciência sociológica.

Regras sobre a explicação e observação dos fatos sociais. Regras relativas à distinção

entre normal e patológico, entre tipos sociais e sobre a administração das provas obtidas para

que as comparações necessárias tornem inescapáveis os fenômenos que derivam de outros

fenômenos.

No primeiro prefácio de As Regras do Método Sociológico, Èmile Durkheim diz: 

Nosso principal objetivo, com efeito, é entender à conduta humana

o  racionalismo  científico,  mostrando  que,  considerada  no  passado,  ela  é

redutível a relações de causa e efeito que uma operação não menos racional

pode transformar a seguir em regras de ação para o futuro. O que chamamos

nosso  positivismo não  é  senão  uma consequência  desse  racionalismo.  Só

podemos  ser  tentados  a  superar  os  fatos,  seja  para  explicá-los,  seja  para

dirigir  seu  curso,  na  medida  em  que  os  julgamos  irracionais.  Se  forem

inteiramente inteligíveis, eles bastam à ciência e à prática: à ciência, pois não

há motivo para buscar fora deles suas razões de ser; à prática, pois seu valor



útil  é  uma  dessas  razões.  Parece-me  portanto,  sobretudo  nesta  época  de

misticismo renascente, que tal empreendimento pode e deve ser acolhido sem

inquietude e mesmo com simpatia por todos aqueles que, embora divirjam de

nós em certos pontos, partilham nossa fé no futuro da razão. (DURKHEIM,

2007, p. 13, 14)

Será a partir desse arcabouço teórico que circunda a ideia central de Fato Social que

iremos nos atentar, para analisar com mais cuidado e minuciosidade aquilo que é central no

método  sociológico  de  Èmile  Durkheim.  Sua  dissecação  nos  dará  os  alicerces  que

responderão até que ponto esse intento teve sucesso nesta empreitada de estabelecer diretrizes

para uma sociologia amadurecida, responderá que tipo de ciência social foi herdada para os

dias  de  hoje e  mensurar  com o auxílio  de  Theodor  Adorno e  Pierre  Bourdieu  o  que  foi

mantido e o que foi alterado por conceitos e regras de maior eficiência metodológica caso seja

este o caminho despendido pelos autores escolhidos.

 DESENVOLVIMENTO

A análise do Fato Social requer que façamos a distinção dos conceitos subjacentes já

indicados  pelo  autor  e  descrito  na  introdução  deste  artigo.  Façamos  então  a  devida

conceituação das Regras relativas à observação dos fatos sociais, Regras relativas à distinção

entre normal e patológico, entre tipos sociais e sobre a administração das provas obtidas.

É importante pontuar que três características axiomáticas fazem com que os fatos

sociais sejam compreendidos como fenômenos sociais de caráter universalizante, são eles a

exterioridade, a coerção e a generalidade. 

Exterioridade  como  tudo  aquilo  que  ocorre  com o  advento  da  sociedade,  leis  e

padrões que não foram passíveis de escolha por determinado indivíduo ou grupo de pessoas.

Se trata de uma consciência coletiva gerada pelo transcorrer deste ajuntamento, criando ao

longo do tempo um conjunto de maneiras  de pensar,  sentir  e agir  que serão comuns  aos



membros dessa sociedade transmitindo e mantendo disseminada uma cultura que sustenta um

modo de viver.

A coerção é manifestação de força imperativa no seio da sociedade, que impeli o agir

de determinadas formas a nível individual e grupal não podendo sequer ser cogitada a escolha.

Esses  imperativos  podem ser  percebidos  através  da  educação que  ensina  o  modelo  a  ser

seguido através de normas de conduta. Podem aparecer nas reprimendas às convenções da

sociedade com o afastamento dos amigos, o riso e zombaria que eficazmente nos direciona

para agir como o coletivo.

Generalidade são as características objetivas de como uma sociedade ou um grupo de

pessoas  se  identificam  enquanto  coletivo, ou  seja,  vestimentas  específicas,  modo

característico de fala, comemoração de datas significativas  que fazem determinado grupo se

afirmar  como  um  povo.  Homogeneidade  é  o  termo característico em  sua  respectiva

individualidade,  o  sujeito  adere  a  determinados  aspectos  da  vida  social  que  o  mantêm

integrante deste coletivo.

Percebidas essas características intrínsecas e universalizantes no fenômeno social é

trabalho do sociólogo perceber quais são as derivações factuais para que sua análise condense

aquilo  que  é  Fato  Social  e  possa  estabelecer  as  delimitações  positivas  e  negativas  de

determinado modo de ser social,  contribuindo para a discussão acadêmica e elaboração de

determinada teoria científica social.

Das regras relativas a observação dos fatos sociais 

É fundamental considerar como coisas os fatos sociais. Os homens formam ideias a

respeito das coisas e é através dessa conceituação que será regulada sua conduta, fazendo com

que  a  realidade  das  coisas  seja  substituída  pelo  conceito,  logo  tornando-o  matéria  de

especulação.  Entendendo  coisa  como  tudo aquilo  que  à  observação  é  dado,  oferecido  ou

imposto. 

Èmile  Durkheim  nos  auxilia  a  compreensão  quando  diz:



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 suficientemente 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 genérica  e  aproximada,  e  são  precisamente  essas

representações  esquemáticas  e sumárias  que constituem as prenoções  de que nos

servimos para as práticas correntes da vida. (DURKHEIM, 1895, 19)

Não alheio  as  dificuldades  e  limitações  da capacidade  humana,  Èmile  Durkheim

chama atenção que a observação dos fatos sociais passa pela apreensão dos aspectos mais

gerais,  daquilo  que  é  experienciado  repetidamente,  que  se  torna  hábito  na  sociedade  e

manifesta sua presença como realidade social.

O primeiro corolário definido por Èmile Durkheim para o bom exercício sociológico

é o descarte sistemático de todas as prenoções. 

A condição  humana na vida social  passa pelo desenvolvimento de certas noções.

Então é papel do sociólogo assim que delimitado seu objeto de pesquisa, descartar as noções

prévias já adquiridas em virtude da exterioridade, para que seu trabalho não seja prejudicado

por  conclusões  antecedentes  que  não  passaram pelo  crivo  da  análise  sociológica  em seu

caráter científico.

O segundo corolário é de que a regra é inteiramente negativa.

Delimitar  as  coisas  que  serão  explicadas  é  o  passo  crucial  que  fará  com que  a

investigação científica seja objetiva, controlada, sendo o sociólogo ciente das definições que

está abordando, ou seja, fazer com que o processo de averiguação se atenha as propriedades

que lhe são inerentes.

O terceiro corolário é a sensação como facilmente subjetiva.

É dever do sociólogo afastar os dados sensíveis que tiram do observador seu caráter

objetivo de averiguação e análise. Tomar precauções para que a subjetividade ou aquilo que é

variável no fenômeno não seja tomado como fixo em função de sua representação.



Nesse sentido Èmile Durkheim alertará, “Pode-se estabelecer como princípio que os

fatos  sociais  são  tanto  mais  suscetíveis  de  ser  objetivamente  representados  quanto  mais

completamente  separados dos  fatos  individuais  que os  manifestam.”  (DURKHEIM, 1895,

45). Tratando de fenômenos coletivos é deveras salutar alertar para aquilo que é estritamente

manifestação social,  distinguir aquilo que é manipulação individual com vistas a aparentar

legítimo fenômeno coletivo.

Regras relativas à distinção entre normal e patológico

Os fenômenos  sociológicos  são  de  duas  espécies,  gerais  em toda  a  extensão  da

espécie ou variados de sujeito para sujeito e variações de maior ou menor assimilação. Assim

distinguir o que é normal de patológico passa necessariamente para a classificação da espécie

em toda sua evolução caracterizando ao longo da história o que é disforme ao que é esperado

de  seu  comportamento  e  aquilo  que  já  é  rotineiro  como  efeito  de  causas  que  levarão  a

determinadas formas de ação, manifestação e reação.

Èmile Durkheim sintetizará as regras em três passos:

1) Um fato social é normal para um tipo social determinado, considerando numa

fase  determinada  de  seu  desenvolvimento,  quando  ele  se  produz  na  média  das

sociedades dessa espécie, consideradas na fase correspondente de sua evolução.

2) Os resultados do método precedente podem ser verificados mostrando-se que a

generalidade do fenômeno se deve às condições gerais da vida coletiva no tipo social

considerado.

3) Essa verificação é necessária quando esse fato se relaciona a uma espécie social

que ainda não consumou sua evolução integral. (DURKHEIM, 1895, 65)

O que podemos concluir desta regra da metodologia de Èmile Durkheim é que ele

parte  de  pressupostos  de  uma  condição  preexistente  nas  espécies  humanas  sociais,  da

necessidade  de  cuidado  na  investigação  de  causa  e  efeito  nas  relações,  para  que  algo

aparentemente patológico não seja confundido com aquilo que é inerente a condição daquela

determinada espécie naquela determinada fase de evolução. Em seu texto ele dá o exemplo do

sofrimento da mulher durante o parto, onde a dor infligida pelo processo de parto pode ser



confundido com um processo patológico mas que apesar do sofrimento faz parte daquilo que

é  normal  na  espécie  humana  de  gênero  feminino,  quando  passa  pela  experiência  da

maternidade.

Regras relativas à constituição dos tipos sociais

O entendimento dos tipos sociais passa para  Èmile  Durkheim pela necessidade de

caracterizar os grupos sociais dentro daquilo que lhes é inerente em suas idiossincrasias, suas

correspondências  e  similaridades.  Para  Èmile  Durkheim  conceituar  como  espécie  social

engloba melhor o gênero humano fazendo com que dentro das infinitas possibilidades dos

indivíduos,  possa  haver  uma triagem daquilo  que  é  propriedade  essencial,  satisfazendo  o

aspecto  científico  que  será melhor  descrito.  Sociedades  são distintas  por  suas  populações

serem diferentes,  as propriedades essenciais  fazem com que os tipos sociais sejam passíveis

de análise em suas peculiaridades identitárias e fenômenos sociais. E não há atalhos para esse

trabalho, será necessário o estudo de cada sociedade particular  buscando a completude de

todos os aspectos sociais, mas com vistas aquelas características que são cruciais e decisivas

na identidade de determinado povo.

Regras relativas à explicação dos fatos sociais

Para explicar os fatos sociais é necessário identificar na pesquisa a causa eficiente

que o produz e que função ela cumpre no seio social que está inserida. Faz-se necessário que a

explicação de ordem correspondente seja compatível entre os mecanismos sociais, ou seja,

primeiro identificado a causa eficiente e posteriormente a função que cumpre visando uma

compreensão satisfatória do fenômeno social que se quer interpretar.

Èmile Durkheim esclarece:

Em virtude desse princípio, a sociedade não é uma simples soma de indivíduos, mas

o sistema formado pela associação deles representa uma realidade específica que

tem seus  caracteres  próprios.  Certamente,  nada  de  coletivo  pode  se  produzir  se

consciências  particulares  não  são  dadas;  mas  essa  condição  necessária  não  é



suficiente. É preciso também que essas consciências estejam associadas, combinadas

de certa maneira; é dessa combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é

essa combinação que a explica. Ao se agregarem, ao se penetrarem, ao se fundirem,

as almas individuais dão origem a um ser, psíquico se quiserem, mas que constitui

uma individualidade psíquica de um gênero novo. (DURKHEIM, 105, 1895)

O  todo  não  é  igual  a  soma  de  suas  partes,  é  algo  novo  e  específico  em  sua

individualidade,  essa é a conclusão lógica que Èmile Durkheim propõe como princípio de

análise e explicação para os fatos sociais. Sua justificação passa pela análise das causas e da

função de determinados fatos sociais para explicar as leis estabelecidas na exterioridade, que

em seu poder coercitivo torna possível o arranjo social como um todo harmônico em alguma

medida.  A  busca  evolutiva  é  também  descrita  como  fato  social  na  medida  em  que  os

indivíduos  estão  em  determinada  espécie  social  e  lutam  para  que  a  sobrevivência  seja

superada e garantida a perpetuação daqueles que compõem aquele meio social.

Regras relativas à administração da prova

Será  através  da  comparação  causal  que  chegamos  a  prova  de  como  iniciou

determinado processo fenomênico social, uma vez que são determinadas as causas eficientes e

constatar seu efeito em reincidência, concluímos quais são as provas de determinado efeito

social.  Em fenômenos artificialmente produzidos é possível a constatação por repetição de

causas e efeito, em fenômenos cujas as causas não podem ser manipuladas, a experimentação

indireta  pode  ser  utilizada  ou  método  comparativo.  Para  Èmile  Durkheim  o  método

comparativo corresponde a premissa de que um mesmo efeito  corresponde sempre a uma

mesma causa,  fazendo com que a análise científica tenha como função, estabelecer  o que

causa efeitos específicos e os identifique nos fenômenos sociais. 

O método  das  variações  concomitantes  também  é  ferramenta  descrita  por  Èmile

Durkheim para que na constatação de paralelismo dos fenômenos de sociedades distintas surja

aquilo que nelas demonstra relação. Então se fenômenos aparentemente distintos manifestam

correspondências,  é  suficiente  concluir  que exprimem em sua concomitância  uma mesma

natureza.



Em sua obra O Suicídio, Èmile Durkheim colocará a prova essa regra na medida em

que determina,  se existem várias espécies de suicídio,  isso quer dizer que variadas causas

levam os indivíduos a tirar a própria vida de formas específicas.

A Sociologia em Adorno

Em A Introdução a Sociologia, Adorno diz que a base da explicação das relações

sociais  está  fundamentada  na  concepção  dialética  da  sociedade  e  na  alienação,  sendo  a

sociologia um meio espiritual que media a relação com vistas em descobrir tais fenômenos e

apresentar possíveis saídas para tais problemas. 

Sendo a concepção dialética da sociedade pautada pela heterogeneidade do objeto e

caráter antagônico do andamento da história das sociedades. A alienação se manifesta nas

exigências  da  sociedade  que  nos  tira  de  nossa  busca  pessoal  de  entendimento  para

diminuirmo-nos em relações materiais.

Adorno relata que se faz necessário estar ciente de que não há homogeneidade na

Sociologia,  nem de objeto,  áreas principais  e métodos.  Não separando um aglomerado de

disciplinas  como  a  Filosofia,  Antropologia,  História  dentre  outras  em suas  contribuições

informativas, pois é esta de caráter formativo, de autonomia intelectual.

Adorno esclarece:

Ou seja: o trabalho da Sociologia deve orientar-se em ampla medida pelos métodos

de investigação, elaborando-os, e não pela relevância dos objetos. Portanto, não deve

orientar-se pela relevância da compreensão almejada – para evitar uma formulação

muito grosseira e coisificada – porque a rigor desse tipo não existe. Dessa orientação

resultaram incontáveis trabalhos que meramente aplicam quaisquer instrumentos de

pesquisa  disponíveis  –  como  eu  próprio  inventei  um  instrumento  de  pesquisa

repetidamente aplicado, sinto me como a criança escaldada que teme o fogo – ou

que utilizam à exaustão sempre  os  mesmos métodos de  pesquisa aplicando-os a

diferentes  problemas  ou  objetos  de  investigação  e,  quando  isso  não  dá  certo,

modificam  e  refinam  os  instrumentos  de  pesquisa,  introduzindo  de  antemão  na

Sociologia algo muito importante para o debate, para o debate metodológico, que

quero colocar no centro desta preleção. Por essa via se introduz na Sociologia essa



tendência da aplicação de algo previamente dado, da subordinação, de uma certa

maneira administrativa a tarefas impostas de cima para baixo. Pois se não existe

propriamente uma decisão a respeito de fenômeno e essência, se o próprio conceito

essência pertence ao âmbito da mera superstição… (ADORNO, 82,83, 1968)

Esta  sociologia  está  pautada  no  entendimento  da  sociedade  com  características

contraditórias entre si que se revelam nas relações sociais. A busca daquilo que é essencial é

ocioso e vazio posto que não há essência, somente há os fenômenos em si mesmos e esta deve

ser a principal preocupação, ponto de atenção para que o trabalho do sociólogo não se perca

em aparências.

O método investigativo precisa ser elaborado tendo em vista o fenômeno revelado

em sua complexidade e heterogeneidade, as ferramentas que estão previamente estipuladas

fazem com que o fenômeno não seja abordado na sua singularidade mas determinado pela

visão prescrita daquele que procura analisá-lo.

Então  o  que  é  percebido  na  sociologia  de  Adorno  é  seu  caráter  subjetivo,

fenomenológico  no sentido  da existência  de uma particularidade  nos  eventos  sociais,  dos

quais não é passível a detecção de uma essência identitária, fazendo com que a exigência seja

maior, ao ponto do sociólogo ter como tarefa estabelecer no seu trabalho a necessidade da

criação  de  novos  repertórios  para  abordar  cada  fenômeno,  analisável  com  um  método

especificamente adequado, uma caracterização que lhe aproxime dos eventos sem o risco de

contaminá-lo com métodos e conclusões pré estabelecidos.

Adorno não tratará o conceito de Fato Social como Èmile Durkheim mas descreverá

um fenômeno social com característica universalizante que torna um conjunto de indivíduos

participantes de um todo social. Ele diz:

O que realmente torna uma sociedade em algo social, através do que, em sentido

estrito, ela tanto é constituída como conceito, quanto como realidade, é a relação de

troca,  que  unifica  virtualmente  todos  os  homens  participantes  desse  conceito  de

sociedade  e  em  certo  sentido,  dito  com  certa  cautela,  representa  inclusive  o

pressuposto das sociedades pós-capitalistas, em que seguramente a troca não poderá

ser negada. No que diz respeito à censura do caráter abstrato, parece-me envolver

uma daquelas  típicas  confusões entre,  de um lado,  o sujeito do conhecimento,  o

cognoscente e sua teoria, e de outro, a configuração daquilo a que a teoria, de sua



parte,  se  refere.  O abstrato  aqui  não  é,  por  exemplo,  o  pensamento  resignado  à

banalidade de que tudo se relaciona com tudo. Senhoras e senhores – e considero

isso  um  ponto  central  de  qualquer  teoria  da  sociedade,  por  isso  gostaria  que

realmente  guardassem  essa  ideia  -,  a  abstração  em  pauta  não  é  uma  abstração

desenvolvida  primeiro  na  cabeça  do  teórico  da  Sociologia,  que  então  definirá  a

sociedade,  de  modo  um tanto  diluído,  como a  relação  de  tudo  com tudo.  Essa

abstração é propriamente a forma específica do processo de troca ele mesmo, da

situação social fundamental que torna possível a própria geração de algo como a

socialização. (ADORNO, 106, 1968)

Mesmo em outros momentos do texto Adorno entende o arranjo social  dotado de

características  fenomenológicas  nas  relações,  ele  percebe  que  o  fenômeno  da  troca  é

intrínseco aos homens, para além de uma abstração, como um dado da realidade e constituinte

daquilo que chama-se social. É possível verificar que a relação de troca como um fato social

possui  todas  as  características  axiomáticas  descritas  por  Èmile  Durkheim,  a  coerção,  a

exterioridade e a generalidade. 

Um segundo conceito universalizante das relações sociais  na obra de Adorno é o

conceito de Classe. Ele afirma:

Minha única intenção é mostrar que uma das tarefas da Sociologia é // fixar certas

determinações essenciais, como as classes, que perduram em um sentido decisivo, a

saber, o da dependência da maioria dos homens a processos econômicos anônimos e

não transparentes. Ao mesmo tempo, também derivar ou ao menos compreender, a

partir  dessa  tendência  de  desenvolvimento,  modificações  que  conduzem  a  uma

situação na qual fatos fundamentais, como o de classes, não aparecem hoje em seu

sentido tradicional. (ADORNO, 91, 1968)

Ao afirmar  que  sua  intenção  é  apontar  as  determinações  essenciais  e  que  essas

determinações  são  características  de  processos  econômicos  que  visam um controle  social

dividindo os homens em classes e que em sua relação dialética se transformam conforme os

mecanismos sociais se modificam, mas permitindo a permanência deste arranjo antecedente

intrínseco, essa essência social proposta remete a premissa de Èmile Durkheim de Coerção. 



A Sociologia em Pierre Bourdieu

A ciência que desvela coisas escondidas, recalcadas é ramo do conhecimento que

tem uma posição crítica. É assim que Bourdieu adjetivará a função desta ciência social em sua

especificidade.

Em seu livro Questões de Sociologia, o que faz da sociologia ciência é uma questão

sistemática. A sociologia cogita hipótese, estabelece conceitos, possui métodos de verificação

o que lhe associa a ideia de ciência.

Nesta  sociologia  o pressuposto de objeto são campos  de lutas.  A dificuldade  em

estabelecer coisas que se escondem, se censuram para além da luta de classes, mas lutas em

diversos setores da sociedade é o desafio do sociólogo.

Bourdieu nos explica:

Parece-me com efeito que uma das causas principais do erro em sociologia reside

numa relação incontrolada com o objecto. Ou mais exactamente na ignorância de

tudo o que a visão do objecto deve ao ponto de vista, quer dizer à posição ocupada

no espaço social e no campo científico. 

As oportunidades de se contribuir para produzir a verdade parecem-me com efeito

depender  de  dois  factores  principais,  que  estão  ligados  à  posição  ocupada:  o

interesse  que  se  tem  em  saber  e  em  saber  a  verdade  (ou,  inversamente,  em  a

esconder e em a esconder a si próprio) e a capacidade que se tem de produzi-la. É

conhecida a afirmação de Bacherlard:  “Só há ciência do que está  escondido.” O

sociólogo estará tanto melhor armado para des-cobrir esse escondido quanto melhor

armado estiver  cientificamente,  quanto melhor utilizar  o  capital  de conceitos,  de

métodos, de técnicas acumulado pelos seus predecessores, Marx, Durkheim, Weber,

e muitos outros, e quanto mais “crítico” for, quanto mais for subversiva a intenção

consciente ou inconsciente que o anima, quanto mais interesse tiver em revelar o que

é censurado, recalcado, no mundo social. (Bourdieu, 26, 27, 2003)

Na  posição  colocada  Bourdieu  apresenta  sua  sociologia  com  o  pressuposto  da

interdisciplinaridade,  utilização de todos os campos da ciência que forem necessários para

determinada pesquisa sociológica,  na medida que enriqueça a capacidade do sociólogo na

elaboração conceitual e metodológica, para realizar de forma satisfatória a busca daquilo que



está  escondido ou censurado nos recônditos  da sociedade.  O papel  da sociologia  está  em

subverter o que pelos mecanismos sociais tende ao obscurecimento, não deixando as claras

quais lutas estão sendo travadas e em que campo social elas estão localizadas.

O  método  descrito  em  sua  obra  aponta  para  o  entendimento  integrador  das

sociologias que se mostram contraditórias em pressupostos, escolha de objeto e modelo de

análise,  indicando  a  busca  da  convergência  daquilo  que  é  relevante  para  o  crescimento

instrumental do sociólogo, então munido do melhor que foi produzido pelo esforço daqueles

que se empenharam em esboçar um arcabouço sociológico. 

Bourdieu criticará a sociologia de Èmile Durkheim em vários aspectos inclusive pelo seu

caráter reificado e propõe o conceito de habitus para explicar as relações individuais e sociais.

Renato Ortiz na introdução do livro A Sociologia de Pierre Bourdieu sintetiza:

O habitus se apresenta, pois, como social e individual: refere-se a um grupo ou a

uma  classe,  mas  também  ao  elemento  individual;  o  processo  de  interiorização

implica sempre internalização da objetividade, o que ocorre certamente de forma

subjetiva, mas que não pertence exclusivamente ao domínio da individualidade. A

relativa  homogeneidade  dos  habitus  subjetivos  (de  classe,  de  grupo)  encontra-se

assegurada na medida em que os indivíduos internalizam as representações objetivas

segundo as posições sociais de que efetivamente desfrutam. (Ortiz,17,18, 1983)

É para  Bourdieu  através  da  educação  que  cada  agente  social  internaliza  leis  que  em sua

imanência se ajustam ao código comum do coletivo operando todos participantes do convívio

social  na direção de práticas de concertação, ou seja, do convívio conciliatório que visa a

cooperação  de  determinado  agrupamento.  O  habitus  de  Bourdieu  demonstra  um  caráter

subjetivo  na  internalização  dos  processos  sociais  e  como  as  instituições  têm  papel

determinante na sociabilização dos agentes.



CONCLUSÃO

Entender  a  sociologia  como  ciência  social  é  tarefa  que  abarcará  seu  conteúdo

histórico, factual, metodológico. O objeto a ser analisado poderá variar em sua conceituação

se  levado  em  consideração  as  aspirações  do  sociólogo  tomado  como  referência  de

determinada  pesquisa.  O  problema  em  consideração  nas  respectivas  hipóteses  e  teses

inevitavelmente serão passíveis de crítica e discordância em algum nível. 

Partindo do princípio da complexidade humana e seus ajuntamentos, é inevitável que

os  fenômenos  sociais  sejam  passíveis  de  abordagens  distintas  para  abarcar  imensuráveis

possibilidades de acontecimentos sociais. Portanto entender Èmile Durkheim e seu método

sociológico é compreender um pressuposto, dentro de seus avanços e limitações, seus méritos

e pontos de crítica possível.

Reiteremos  então  que  Durkheim  elabora  sua  sociologia  na  emergência  do

reconhecimento  acadêmico,  de  um  fazer  sociológico  condizente  aos  anseios  do  rigor

científico, determinando em seu trabalho alcançar as justificações que tornasse inexorável a

descrição da sociologia como uma ciência autônoma.

Ao passar pelas regras estabelecidas por Èmile Durkheim para a proposição de seu

método sociológico, podemos concluir que seu intento teve como característica predominante,

a premissa do princípio de causalidade aplicado aos fenômenos sociais. Visto a necessidade

colocada pelo autor de um postulado empírico que condiz com as necessidades científicas de

rigor e forma. 

O método de Èmile Durkheim é objetivo, ou seja, o fato social derivado das relações

dos indivíduos no âmbito social deve ser tratado como coisa, requerendo do sociólogo atenção

ao objeto de pesquisa para constatação dos caracteres objetivos destes fatos, afastando-se de

noções antecipadas ou pré estabelecidas.

Esta  sociologia  procura  em  seu  método  indutivo  se  aproximar  daquilo  que  é

percebido nas outras ciências naturais como condições elementares para sua caracterização.

Dando a  sociologia  distinção e  autonomia  para  não ser  entendida  como anexo de  outros

campos  do  conhecimento  mas  ciente  de  suas  delimitações  e  constituída  de  ferramentas

específicas de ação.



O fato social enquanto conceito universal denota abordagem e caráter totalizante na

medida que se atêm aquilo que é passível de justificação nas relações sociais, ou seja, não

confundindo aquilo que é fenômeno coletivo com efeitos de outros campos do conhecimento

humano e suas manifestações similares. 

Identificar as premissas subjacentes dos fatos sociais como categorias intrínsecas ao

convívio social, auxiliam o trabalho do sociólogo. A coerção, a exterioridade e a generalidade

são categorias que ajudam a dimensionar os fenômenos, não deixando ao sociólogo a dúvida

do ineditismo de determinado fenômeno social. Este modo de abordar os fenômenos leva a

discussão metodológica para um nível de refutação mais sofisticado, sendo seus opositores

impelidos  a  aceitar  suas  premissas  ou  provar  que  essas  categorias  não  são  pontos

demarcadores dos fenômenos sociais.

Adorno aponta em sua sociologia a heterogeneidade do objeto a ser analisado pelo

sociólogo,  colocando  os  fenômenos  sociais  como  dotados  de  certo  ineditismo,  caráter

transitório,  passível  de  transformações  que  trazem  ao  observador  a  urgência  no

desenvolvimento de ferramentas específicas para lidar com a novidade de cada fenômeno em

sua  idiossincrasia,  porém  mais  adiante  em  suas  elucubrações  Adorno  admite  que  um

fenômeno é universal e recorrente no mundo pós capitalista. Sendo as relações de troca um

fenômeno coletivo que abarca as sociedades e elas as constituem como qualificadora da ideia

de socialização. 

Podemos apontar que o fenômeno admitido por Adorno como de caráter universal,

também pode ser considerado Fato Social na teoria sociológica de Èmile Durkheim na medida

que possui os pressupostos estabelecidos no método Durkheimiano, de coerção, exterioridade

e generalidade. 

A coerção aqui entendida como leis nas relações de troca aparecerá de forma velada

fazendo com que aqueles que não a levam em consideração, podem ser impedidos de concluir

a  transação  por  força  de  ordenamento  jurídico,  ou  seja,  lei  coletiva.  Em  caso  de  uma

negociação displicente com relação as normas subjetivas e objetivas das trocas, o indivíduo

poderá ser levado a falência de recursos transacionais. 

A exterioridade  sendo as  maneiras  de  agir  e  pensar  que precedem as  existências

individuais participantes das relações de troca, transcendem essas relações na medida que uma

troca  pode significar  diversas  implicações  na vida  individual  quanto  em toda  a  dinâmica



social,  visto  as  implicações  do  desenvolvimento  de  técnicas  e  invenções  que  ao  serem

vendidas,  alugadas,  permutadas  e  afins,  possibilitaram todo uma nova forma de viver  em

sociedade impactando de forma positiva e negativa a vida da coletividade. 

Por fim a generalidade é constatada na forma de como variadas sociedades realizam

suas relações de troca, umas com determinados rituais, códigos específicos de abordagem e

barganha que faz com que determinados comportamentos sejam encarados como gentilezas e

outros  como  falta  de  educação  e  desrespeito  a  um  processo  aceito  como  validado  pela

consciência coletiva. 

É perceptível então a divergência entre Adorno e Èmile Durkheim na medida em que

Adorno atesta e entende como saudável a ausência de homogeneidade da sociologia, parte de

uma subjetividade do fenômeno social afirmando-os singulares. Afirmando a impossibilidade

daquilo que é essência que seria ociosa e vazia pela incapacidade de discernimento, fazendo

do fenômeno ser contextualizado para não ser equivocadamente interpretado. 

Para  além  das  especificidades  do  objeto  e  método  que  claramente  se  mostram

divergentes na sociologia de Bourdieu, pudemos verificar um fenômeno que é reincidente e

descrito  como de  caráter  universal,  as  lutas  no  seio  da  sociedade.  Bourdieu  entende  que

utilizar de outras ciências para auxiliar a análise sociológica não é algo que pode desprestigiar

a sociologia como ciência autônoma, pelo contrário, entende como característico do trabalho

do sociólogo ao lidar com tamanha complexidade.

Apesar  das  diferentes  nomenclaturas  o  que  pudemos  perceber  como  Fato  Social

descrito  por  Èmile  Durkheim na  sociologia  de  Bourdieu  é  a  luta  social  como  fenômeno

imperativo que faz com que os arranjos sociais sejam classificados em determinados grupos

na luta por poder. Seu caráter universalizante, exemplos ao longo da história mostram que

apesar  dos  objetivos  diferentes  nas  sociologias  propostas  é  possível  encontrar  pontos  de

convergência e entendimento. Émile Durkheim poderia apontar esses anseios sociais de luta

como  característicos  do  Fato  Social  sendo  possível  identificar  conceitualmente  aspectos

coercitivos, de exterioridade e a generalidade. 

O que podemos perceber na sociologia de Bourdieu é o avanço da sociologia como

ciência,  manifesta  num ambiente  de  segurança.  O  autor  que  usufrui  da  consolidação  da

sociologia  como  campo  científico  legítimo,  sabe  que  por  suas  delimitações  e  alcance



estabelecidos, seja em método ou objeto, pode utilizar dos outros saberes científicos para que

o trabalho do sociólogo seja melhor estabelecido e entendido.

Compreender  o  momento  histórico  de  Émile  Durkheim  e  sua  necessidade  em

estabelecer  a  sociologia  como  científica,  precisa  ser  levado  em consideração  para  que  a

análise não se restrinja a um julgamento puramente pragmático. Sua colaboração nos auxilia

no entendimento  do Fato  Social  como objeto  fenomenológico  objetivo,  que  atende a  um

campo significativo de demandas sociológicas.

Émile Durkheim cumpre seu papel ao estabelecer um método de trabalho que dá ao

sociólogo a possibilidade de conexão com a realidade das coisas, uma sociologia preocupada

em estabelecer objeto e método universalizante é característica fundante do modelo de busca

do conhecimento  filosófico,  científico  e  que Durkheim colaborou para que fosse também

sociológico.
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