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Émile 2 

Durldleim· 
Anles de indagar qual o método que convém ao estudo dos fatos 

sociais, é necessário saber que fatos podem ser assim chamados. 
A qucstiío é tanto nHlis necessária quanto esta qualificação é utilizada 
sem mui ta precisiio. Empregam-na correntemente para designar 
quase todos os fen ômenos que se passam no interior ' da sociedade, 
por pouco que nprcsc l1tcm , além de certa generalidade, algum interesse 
socia l. Todavia, desse ponto de vista, não haveria por assim dizer ne· 
nhum ucon lcL'imento humano que não pudesse ser chamado de social. 

indivíduo bebe, dorme; come, raciocina e a sociedade tem todo 
o interesse em que estas se exerçam de modo regular. Porém, 
se todos esses ratos rossem sociais, a Sociologia não teria objeto pró-
prio e seu domínio se confundiria com o da Biologia e da Psicologia. 

Na \'e rdade, porém, há em ,odo sociedade um grupo determinado 
de fenômenos com caracteres nítidos, que se distingue daqueles estu· 
dados pelas outra s ciências da natureza. 

Quando desempenho meus de irmão, de esposo ou de 
cidadão, quando me desincumbo de encargos que contraí, pratico deve· 
res que estão definidos fora de mim e de meus atos, no direito e nos 
costumes. Mesmo estando de acordo com sentimentos que me são 
próprios, sentindo· lhes interiormente a realidade, esta não deixa de ser 
objetiva; pois n.io lui eu quem os criou, mas recebi-os através da 
cduc<lçiio. Contudo, qunnlas vezes não ignoramos o detalhe das obri-
gações que nos incumbe desempenhar, e precisamos, para sabê-lo, con-
SUllrlr o Código e seus intérpretes autorizados! Assim também o devoto, 

.. uc DURKIlEIM , E. "0 que é fato social?" In: As Relras do 
Mhodo S(}ciolól{kQ. Trad. por Maria haura Pereira de Queiroz. 6.- ed. SlIio 
P:Jlllo, Compa nhia Editor;, Nacionl'l l. 1972. p. ,1-4, $, 8-11 . 
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ao nascer, encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa; 
existindo antes dele, po rque existem foro dele. O sistema de sinais 
de que me sirvo para exprimlr pensamentos, o sistema de moedus que 
emprego para pagar as dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo 
nas relações comerciais, as práticas seguidas na profissão, etc" etc., 
funcionam independentemente do uso que delas faço. Tais afi rmações 
podem ser estendidas a cada um dos membros de que é composta uma 
sociedade, tomados uns após outros. Estamos, pois, diante de maneiras 
de agir, de pensar e de sentir que apresentam a propriedade marcante 
de existir fora das consciências individuais, 

Esses tipos de conduta ou de pensamento não são apenas exte-
(iores ao indivIduo, são também dotados de um poder imperativo e 
coercitivo, em virtude do qual se lhe impõem, quer queira, quer não. 
Não há dúvida de que esta coerção não se faz sentir, ou é muito pouco 
sentida quando com ela me conformo de bom grado, . pois então torna-se 
inútil, Mas não deixa de constituir caráter intrínseco de' tais fatos, e 
a prova é que se afirma desde que tento resistir. Se experimento violar 
as leis do direito, esta!i reagem contra mim de maneira a impedir meu 
alo se ainda é tempo; com o fim de anulá-lo e restabelecê- lo em sua 
forma normal se já se realizou e é reparável ; ou então para que eu 
o expie se não há outra possibilidade de reparação. Mas, e em se 
tratando de máximas puramente morais? Nesse caso, a consciência 
pública, pela vigilância que exerce sobre a conduta dos cidadãos e pelas 
penas especiais que têm a seu dispor, reprime todo ato que a ofende. 
Noutros caSOli, a coerção é menos violenta; mas não deixa de exist ir. 
Se não me submeto às convenções mundanas; se, ao me vestir, nào 
levo em consideração os usos seguidos em meu país e na minha classe, 
o riso que provoco, o afastamento em que os outros me conservam, 
produzem, embora de maneira mais atenuada, os mesmoS 
uma pena propriamente dita. Noutros setores, embora a coerçao seJa 
apenas indireta, não é men05 eficaz. Não estou obrigado a fala r o 
mesmo idioma que meus compatriotas, nem a empregar as moedas 
legais; mas é impossível agir de outra maneira. Minha fracas-
saria lamentavelmente, se procurasse escapar desta neceSSidade. Se sou 
industrial, nada me proíbe de trabalhar utilizando processos e técnicas 
do século passado; mas, se O fizer, terei a ruína como resullado inevi-
tável. Mesmo quando posso realmente me libertar destas regras e violá-
-Ias com sucesso, vejo-me sempre obrigado a lutar contra elas. E quando 
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são fin almente vencidas, fazem senti r seu poderio de maneira suficien-
temente coercitiva pela resistência que me opuseram. Nenhum inovador, 
por mais feliz, deixou de ver seus empreendimentos se chocarem contra 
oposições deste gênero. 

F C: 11mos. roi". diante de uma ordem de que apresenta carac-
leres muito especial" : con!'õislcm em maneiras de agir. de pensar c de 
(cohl t: dcriores ao indivíduo, dotadas de um poder de coerção em 
\'Irtude cio qual se lhe impõem. Por conseguinte, não poderiam se con-
fundir com os fenômenos orgânicos, pois consistem em representações 
c em ações; nem com os fenômenos psíquicos. que não existem 
na individua l C' por meio dela. Constituem, pois. uma espé-
cie nova e ê :l eles que deve ser dada c reservad:l a qualificação de 
sociais . Esta é a qualificnção que lhes convém : pois é claro que, não 
tendo por substrato o indivíduo, não podem possuir I)utro que não 
seja a sociedade: ou a sociedade política em sua integridade, ou qual-
quer um dos grupos parci<lis que ela encerra. t<li s como conrissôcs reli-
giosns. cscolas políticus e literárias, corporações profissionais, etc. Por 
outro lado. é apenas a eles que a apelação convém; pois a palavra 
social mio tem sentido ddinido senão sob n condição de designar 
unicamente fenômenos que não se englobam em nenhuma das cate-
gorins de fatos já existentes, constituídas e nomeadas. Estes falos são, 
pois, o domínio próprio da Sociologia, E verdade quc o termo coe rção, 
por meio do qual O definimos, corre o risco dc amedrontar os zelosos 
p:lrtidários de um individualismo absoluto. Como professam que o indi· 
víduo é inteiramente autônomo, parece-lhes que o diminuímos todas as 
Ve7es que fazemos sentir que ";ia depende apenas de si próprio. Porém. 
j:í que hoje se considera que a maioria de nossas idéias 
c tcndêncins não sfio elaboradas por nós, mas nos vêm de fora, con-
clui-se que não podem penetrar em nós senão através dc uma imposi-

eis todo o signiricado de nossa dcrinição. Sabe-se, além disso, que 
toda cocrçao sociai nào c necessa riamente cxciusiviI l:U fII Jd açito à 
personalidade individual. ( ... ) 

Esta definição do fato social pode, além do mais, ser confirmada 
po r meio de uma experiência característica: basta, para tal, que se 
observe a maneira pela qual são educadas as crianças. Toda a educação 
consiste num esforço contínuo para impor às crianças maneiras de ver, 
de sentir e de agir às quais elas não chegariam espontaneamente, -
observação que aos olhos todas as vezes que os fatos $ão enca-
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rados tais qua Wi sfio c tais qU :lis "clllpn,' f 01:1111. De ... de o .. primeiros 
anos de vida , s50 <1S eri:lIlça ... a comer, heber, durmir em horas 
regulares; são comtrangidnc; a terem húbitos higiênicoc;, ti serem calmas 
e obedicntes; mais larde, obri!,!'1f1l0-la" a aprender a pe""ar nos demais, 
a respeitar liSOS c ..:onveniênl'i:l"'. ao 11 :Ihalho, elr., eh:. Sc, 
com o tempo, c"ta coerçiio deixa U\! \Cf "ie l1tid a, c porque p OUCU :1 
pouco dá lugar" h:ibi tos, a tendl' T1 cia c; interna.; quc :1 tornam inútil, 
mas que nâ0 a sub .;; tilUclll .;;cntlO JlllJljUC dda derivam, 'crdade que, 
scgundo Spenecr, uma cducaç:'u) r:ICÍtlrwl lk\'eria 1L'J'lll\'ar lai'i prOl:c-

c lIei x"r a criança cm plena hhcnbdc : ma"õ t'omo e<; l<I 
tcoria pcdí\gú!!ica n:;o f{li nlm C:1 l'ratiC:lda por nenhum !'(l\ (l l'Cl nla:l'id(I, 
n50 constitui <;e ll :ltl UIII tl e .. iderato pcssllal. n :-Io \t:ndo falI! quc pn,;;s:l 
scr oposto àquclec; quc CXpU"õCIllO'i <ltr:is . Ora, ec; le"õ ultimoc; c;e Ill rn all1 
pnrticularlllcnle instrutivo"õ qu.tndn lembramo"õ que a edueHç:"lo lem jU\t.t-
mcnt c por objcto formar () c;cr soei;l! ; cllliin pert'cbcl. l'lIlTlO quc 
num rC"õUIllO, dc quc maneira c-;Ie "cr .. c t'0I1<;;1l ll1i :llr:l\ l' o; díl histôria . 
A de lodos 00; ill c; tantcs qm' sofre a nialh;a l ; :t ]11l'pria 
do meio social tcndcndo a lIlold ,í la imagcm, prt'\s;J tI de que lanlo 
o .. pai .. quanlo 
di ári O". ( ... ) 

m lIle c;lrc'i niio s:;o repre \Clltíll1tl'\ t' illlerll1c-

Chcgamos a.;\il11 a eolltTber de manei ra 1'Il'l'I\,1 qu al Cl domínio 
da Sociologia, o qual nrio cngl0b:l senão um P.!ll pO determinado de 
renúmcnos. O ralo c;oe i;1i l: reconhecí"cl pel o roder de l'nerçàll exlcfII;I 
lltle exercc ou é stl o;ce lívcl de C'<crecr sohre os imli, idum; e a prc\cnç<l 
deste poder é reeonhcd\'el. por sua "ez, seja pcLt de ah!uma 
sa nç;io dc terminada , I'clíl que o fah1 Opill! a qualquer 
empreendimento indt \ idu:r l quc tcnd a a "iolc nl (I-ln. I oda\ ;;L, podcmns 

pela dirtl \;Ul lIm' :'1)1'c"(.' I1I :1 !lI' illlt'l Hlr dll dc\dc 
que, de acordo t'lI l1l :1 \ rrct'Cdcnlc\ !-t: lt: nh'l \I I.: uidado de 
acrescent:lr eOl11o ea rad críqjca segunda c t.!,;;\cllcial que cle cx i.., tc i!H.k -
pcnclcntelllcntc da .. forrn :ls individuais 4tTC tnllla ,lO \1,; tlllurullr. Nal guns 
casos. cste último ..:ritl' rin é mC <; llIo mais b ei l de ,'plit'ar do quc o 
an lcrior. Com efeito. a l: rik il de nlll .. \;It;Lr ql1 ílllllll ela c;c Ir:lduz 
no exterior por qualquer re"ç :"1O direta da soc iedade, ":01110 ê o (':ISO 
cm se tratandu do dircito. d:l moral. das t:rcnças. do.;; USOS, e alé das 
modas. Mas, quando nfio é senão indircta, (0111 0 a que excrcc um" 
organização econômicíl, nfio se dcixa obscrVílr com tanta facilidílde, 
Generalidade e objetividade combinadas podem cnlão ser mais fáceis 
de estabelecer, A segund<.l defi nição não constitui scnão lima forma 
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diferente que 
riormente às 
estas. 1 

toma a primeira: pois o comportamento que existe exte· 
consciências individuais só se generaliza impondo-se a 

Podcr-se-ia, todavia, perguntar se esta definição é completa. Com 
efeito. os fatos que nos forneceram a base para ela são todos eles 
modos de agir; são de ordem fisiológica. Ora, existem também maneiras 
de! ur coletivas, isto é, fatos sociais de ordem anatômica ou morfo-
lógica. A Sociologia não se pode desinteressar daquilo que concerne ao 
su bst rato da vida coletiva. No entanto, o número c a natureza das partes 
elementares de que é composta a sociedade. a maneira pela qual estão 

o I! rau de coalescência a que chegaram, a distribuição da 
população na superfície do territó rio, o número e a natureza das vias 
de comunicação, a forma das habitações, etc., nào parecem, a um pri· 
tTlciro exame, passíveis de se reduzirem a modos de agir, de sentir e 
de pensar. 

Contudo. em primeiro lugar, apresentam estes diversos Cenômenos 
o mesmo traço que nos serviu para defini r os outros. Do mesmo modo 
que :lS maneiras de agir de que já falamos, também as maneiras de 
se r se impbel11 aos indivíduos. De fato. quando queremos conhecer 
como cstíÍ uma sociedade dividida politicamentc, como se compõem 
estas l1ivisôe<;, a fusão mais ou menos completa que existe entre elas, 
não é com o auxílio de uma investigação material e por meio de obser-
vaçües geogr;,Í ficas que pol1eremos alcançá-lo; pois estas divisões são 

1 Ve1llOS o quanto esta definiçflo (lo falo social se arasta daquela que serve de 
O<lSC ao engenhoso sistema de Tarde. Primeiramente. devemos declarar que as 

niio nos fi zera m de modo algum constatar a influência preponderante 
q1le Tarde atribui à imitação na gênese dos fatos coletivos. Além do mais. da 
ttcfinição precedente (qlle não é uma teoria. mas um simples resumo dos dados 
imelkl lm da parece resultar que a imitação não exprime sempre, e 
nem mesmo nunca. o que há de essencial e característico no fato 
social. Não h.j llúvida de que lodo falO social é imitado; apresenta, como aca-

de t('ndênda para se generalizar, mas isto porque é social. 
{:. obrigatúrio. Seu poder de expansfio nfio é a causa c sim a conseqüência de 
seu cõlrã!e r sociológico. A imitação poderia servir, se não para explicar, pelo 
menos para definir os ratos sociais. se ainda estes fossem os únicos a produz.ir 
cslfl conseqiiênciu. Mas um estado individual que ricocheteia não deixa por isso 
de ser indi vidual. E. mais ainda, podemos indagar se o lermo imitação é real-
mente aquele que convém para designar uma propagação devida a uma influência 
coelciriva. Sob esta expressão única _ imitação - confundem-se fenômenos 
muito diferentes que dislinguir. 

51 

morais, ainda quando apresentam algum ponto Je apoio na natureza 
física E somente at ravés do direito público que se torna po<;sível estudar 
tal organização. pois é ele que & de termin .. , assim como determina 
nossas relações domés ticas e cívicas Tal organização nào é, pois, menos 

do que outro, falOS sociais. Se :! população se comprime 
nas CIdades em lutar de se dIspe rsar nos campos, é porque existe uma 
corrente de opinião, UOla pressão coletiva que impõe aos indivíduos 
esta concentração. Não podemos escolher a Corma de nossas casas, nem 
a de nossas roupas; pois uma ê tão obrigatôria quanto a oulr:1. As vias 
de comunicação (l!.:tenlJinam uc manei ra imperiosa n sCll tillo cm que 
se fazem as migraçüc .... interiores c as tror,,", e mesmo li intensid<lde 
de tais trocas c wis migraçôcs, ett.:., etl.:. Po r conseguinte. haveria, no 
máximo, possibilidade de acrescentnr fi li sta de fenômenos que enu me. 
ramos como apresentando o sinal distintivo do fat o social uma categoria 
a mais, a das maneiras de se r; e como aquela enumeração nada tinha 
de rigorosamente exaustiva, a ndição n:io era inJispensável. 

Mas não seria nem mesmo útil ; pois tais maneiras de ser não 
passam de maneiras de agir consolidadas. A estrutura política de uma 
sociedade não é mnis do que o modo pelo qual os diferentes segmentos 
que a compõem tomaram o h{tbito de viver uns com os outros. Se suas 
relações são tradiL'Íonalmente estreita<;, os segmentos tendem a se con-
rundir; no caso contrário, tcndem a se distinguir. O tipo de habitação 
a nós imposto n:10 é senão a maneira pela qual todo o mundo, em 
nosso redor - l' cm parte as gerações anteriores -. se ilCl'stUl11aram 
a construir as casas. As vias de comunicação não pJSSilm de leitos 
que a corrente rcgul ;lr da .... trocas c das migrações, se mpre 
no mesmo sentido, cavou para si próp ria, ctc. Sem dúvida, se os {e1ll.i-
menos de ordem fllorfológka fosscm os únicos a apresentar e:-.ta fi xidez. 
poder-se-ia acrcditar que constituem lima e"pú:ic ü parte. Mas ,oi S 

jurídicas constitucm arranjos n'-Io menos pcrmanentes do que os tipos 
de arquitetura e, no entanto, sflo fatos fisiológicos. A simples máxima 
moral é seguramcntc mais t11alcável; porém. <tprcscnta formas muito 
mais rígidas do que os meros costumes profissionais ou do que a moda. 
Existe toda uma gama de nu"lnç'\ s que, sem SOIUÇ;10 de cOl1tinuidade, 
liga os Catos de estru tu ra mais característicos a estas li vres correntes 
da vida social que não estão ainda presas a nenhum molde defin ido. 
O que quer dizer que nüo existem entre eles senào diferenças no grau 
de consolidação que apresentam. Uns e outros não passam de vida mais 
ou menos cristalizada . Pode. sem dúvida. ser mais interessante reservar 

3 Yj 
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o lIome de Illorrolúgicos para os fat os sociais concernentes ao substrato 
social, mas sob a condição de não perder de vista que são da mesma 
Iltllurcz<I que os outros. Nossa definição compreenderá. pois, todo o 
definido, se dissermos; t:.: falo ÇQcial toda maneira de agi, fixa 011 mio, 
{[('i('eríl'eI de exercl'f sobre o indivíduo limo conção exterior; ou en tão 
ainda, que é xeral 110 extensão dt. uma ,wciedade dada , apresentando 
i/ma existência própria, independente das manifestações individuais que 
pO.ua ler. 2 

2 Este estreitu entre ti vida e a est rutu ra, entre o órgão e a função. 
rode ser fa cilmente cstahclccido em Sociologia porque, enlre os dois lermos ex-

luJa lima rJe in te rm ediário", imediatamente obser vávei s. mo"· 
IIaodl1 o qlle h:í entre A Biologia niio tem o mesmo recurso. Mas é 
I'ct llli lido ,:Ia que induções d a primei ra desl :'ls ci ências. a tal respeito. !lão 
apli cáveis à outra e qlle. nos organismos como nas sociedades. nâo ex istem 
C'llIrc ao; dll ao; ol'de n" d e fato<; se ni'io diferenças de gra ll. 

3. JULGAMENTOS DE V ALOI{ E 
JULGAMENTOS DE REALIDADE* 

( , , ,) QUêlndo dizemo" qu e os corpo" pt'"ados. que o volullle 
dos va ria 11:1 razão inversa da prcs"iio 4t1C sofa'lll. nü" formu-
lamos julgamento" q\lc <;e li11li tnm a exprimir dctcrmitladus fatos. Eles 
en unciam aquilo que ex ;<;!e c. por cs"a ril ZÜ{l , nós (1<'; rham:l1l1o'\ julga-
men tos dc eX;'iIL'llcia ou de realidade. 

Outros julgalllentos t0m por ohje to di!!,: r 11 ;10 aquiln que .1" coisas 
são, mas aquilo quc elas \'alcm cm rclação a 11m '\ ujt.'ito rOIl,cic llt c, o 
valor que cstc últ imo i.l clas atribui; a c<;scs tl • .í-sc o nome de julgamcll to 
dc valor, Es tende-se mesmo, fls VClC <; , CSSíl deIlClmin:ll,' ;HI ;1 IOdn julg:l-
menta que enuncia um a ava liaç;-Io, qualquer quc el a "'C f. Ma, 
essa cxtensão pOtle dar hlgar a l:unfu<;()c<; que IHCLi,o c\i!;Ir. 

Quando digo: RtHfO da caça, f"l'fil'O (/ (('/I'da (lO I·in"o. a \'iJfI 
ativa à sedcrHária, etc., emito julgamc ntus que podel1l jl<llCI'C I <I\'aha-
ções, milS quc siio, no fund o, silllplc'i de I't'a lidaJe. [!t:'i 
dizem unicamente de que maneira n ()<; com por tal1w" em face t.k (CIl0" 

objetos; que gns tallHl ' deste", quc prcferinlll" aqudl,.''''' F ... ,,, ... prdcrl: LI-
cias são fatos, tanlo quanto () pL'o;O dos rorpos ou a c1astil'idade dos 
gases. J ulgamentos serncl h<llll cs niio tl'lll, portanto. por fU llçào atribui r 
às coisas um valor quc lhes per tcnç:l, mas somcn tc afirmar m cstados 
determinados do sujei to. Dessa forma, a ... que assim se cx-
preSS a:11 são incomu ni t:ü\'eis. Aqueles quc as cxperimenta1l1 POdCl11 dizer 
que a5 experimentam ou. pelo menos, que acreditam exper imentá-las, 
mas não podem transmiti-Ias a outrem. Fazem parte de suas pessoas e 
não podem sc r sepamdils. 

'" Reproduzido d e IJ URKUf.IM. r.. . de .... alor c Jul g;lI11 entos de reali-
dade." In : Sve;olORitJ e Fi lmo/m. Tr:ld . ror 1. M. de Tokdo Camargo. Rio 
de Janeiro , Ed. Forense , 1970. C:1 p_ 1\', I'. X7·90. 93·96. 97-99. 
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o lado de social a que corresponde o direilo repres-
sivo 6 aquele cuja ruplura constitui o crime; chamamos com esle nome 
todo aIO que, num certo grau, determina contra seu autor aquela reação 
caractedstica que se denomina ,pena. 'Buscar aquele laço corresponde 
pois a indagar a causa ou, mais exatamenle, no que consisle 

: "sencialmente y. ( ... ) '. 
• ,;. " lvfas nâ'f o crone quando se diz que ele consiste numa 
,; o!ensà aos porque alguns destes podem ser ofen-

• didos quE"haja crime. Assim, o incesto 6 objeto de uma aversão 
geral • . \>o entanto se trata simplesmente de )IDIa ação imoral. O mesmo 
'ocorro com a desonra sexual' que • mulher comete fora do casamenlo, 
devido ao lato de alienar totalmente sua liberdade nas mãos de outrem, 
,ou aceitar de outrem tal alieóação. Os sentimentos coletivos aos quais 
corresponde $) crime devem pois se diférenciar de outros por alguma 
propriedade distinta : devem ter uma certa intensidade média. Não ape-
nas eles são inscritos em todas as ,consciências, mas são fortemente 
gravados. Não é bem o caso das veleidades hesitantes e superficiais. 
n:3S de 'c'moções e de tendências profundamente enraizadas em nós. A 
prova 'disso ,é ,' extrema 'lentidão com que O direito penal evolui. Não 
só ', ele se,' modifica mais dificilmente que os costumes, mas é a parte 
do direito positivo mais refratária à mudança. Observe-se, por exemplo, 
o que fez ,o 'legislador desde o começo do século XIX nas diferentes 
esferas ,da ,vida, jurídica; as inovações em matéria de direito penal são 
extremamente raras e restritas, enquanto que uma multiplícidade de 

• ReprodUzido de"' E. "Sotidarité mkao.ique ou par similitude:s." In : 
De la dJvúlon du trtn'"il social. 7,- ed. Pa"rU. PUF. 1960. Liv. 1.° , capo 2.°, 
p. TJ«d. por Laura Nalal 
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disposições inovadoras foram introduzidas no direito civil, no direito 
comercial, no direito administrativo e constitucional. ( . . . ) 

O conjunto de crenças e de sentimentos comuns à média dos 
membros de uma mesma sociedade forma um sistema determinado Que 
tem sua vida própria; pode-se chamá-lo de consciéncia colttiva ou 
comum. Sem dúvida, ela não tem por substrato um único órgão; ela 
é, por definição, difusa em toda extensão da sociedade; mas não tem 
menos caracteres especfficos que a tornem uma realidade distinta . Com 
efeito, ela independe das condições particulares em que se encontram 
os indivfduos; estes passam e ela permanece. :E a mesma no Norte e 
no Sul, nas grandes e nas pequenas cidades, nas mais diferentes pro-
fissões , Da mesma forma, não muda a cada geração mas, ao contrário, 
enlaça umas às outras as gerações sucessivas. Ela é portanto uma coisa 
inteiramente diferente das con$ciências particulares, ainda que não se 
realize senlío nos indivfduos, Ela forma o tipo psíquico da sociedade, 

' tipo que tem suas suas condições de existência, seu modo 
de desenvolvimento, tal como os tipos individuais, ainda que de uma 
outra maneira, Assim sendo,tem o direito de ser designada por um 
termo especial. Aquele que empregamos acima não está isento por 
certo de ambigUidades. Como os termos coletivo e social sAo muitas 
vezes confundidos um com o 'outro, é-se levado a crer que a cons-
ciência coletiva é ·toda ·8 consciência sooial, ou seja, .. stende-se tanto 
quanto a vida .psfquica ·da· .sociedade, 'enquanto que, sobretudo nas 
sociedades superiores, 1Ó ocupa uma ' parte' muito restrita, As funções 
judiciárias, governamentais, cientificas, industriais, em uma palavra, to-
das as funções especiais são de ordem psfquica, posto que constituem 
sistemas de representação e de ações: entretanto estio evidentemente 
fora da consciência oomum, Paro evitar a confudo 1 que se tem come-
tido, .talvez OO .. e melhor criar uma expresslo técnica que designasse 
.specialmente o· conjunto <le similitudes sociais. Não obstante, como o 
emprego de um .termo · novo,' quando nAo '6 .absolutamente necessário, 
tem seul inconvenientes, resuvamos a expressão mais usada de cons-

coletiva ou comum, ,mas relembrando sempre o sentido restrito 
em que a empregamos. 

; A c:;nfUaAO nl? deixa de · ter leul -perjaos. Assim, indaaa-u. muita" vezes se a 
IndiViduai varia .ou não tal como a coletiva; tudo depende 

N'nttdo que M d! la lermo. Se ele representa li similitudes sociai •. ft relação 

-I' 
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Podemos, pois, resumindo a análise precedente, dizer que um ato 
é criminoso quando ofende as condições consolidadas e definidas da 
consciência coletiva, 2 ( ••• ) 

Assim, a análise da pena confirmou nossa definição do crime. 
Começamos por estabelecer indutivamente que este consistia, essencial-
mente, num ato contrário aos estados sólidos e definidos da consciência 
comum; acabamos de ver que todas as características da pena derivam 
de fato da natureza do crime. Assim seodo, as regras que ela sanciona 
exprimem as mais essenciais similitudes sociais. ,. 

Vê-se pois que espécie de solidariedade o direito penal simboliza. 
Todos sabem, com efeito, que existe uma coesão social cuja causa 
está numa certa conformidade de todas as consciências particulares a 
um tipo comum que não é outro senão o tipo psíquico da sociedade. 
Nessas condições, de fato, não somente todos os membros do grupo 
são individualmente atraídos uns pelos outros porque se assemelham, 
mas são ligados também pela condição de existência deste tipo coletivo, 
ou seja, a sociedade que eles formam mediante sua reunião. Os cida-
dãos não openas se querem e se procuram entre si de preferência aos 
estrangeiros, mas também amam sua pátria. Eles querem-na como a 
si mesmos, esforçarn-se para que ela sobreviva e prospere, porque, sem 
ela, haveria toda uma parte de sua vida psíquica cujo funci onamento 
seria entravado. Inversamente, a sociedade diligencia para que eles 
apresentem todas essas semelhanças fundamentais, porque isto é uma 
condição de coesão . . Existem em nós duas consciências: uma con-
tém os estados que são pessoais a cada um de nós c que nos carac-
terizam, enquanto os estados que abrangem a outra são comuns a toda 
a sociedade,' A 'primeira só npresenta nossa personalidade individual 
e a constitui; a segunda representa o tipo coletivo e, por conseguinte, 

de \Ilriaçlo inversa, ta) como veremos; se ele dcsisna toda a vida psrquica da 
sociedade, a direta. Torna-se portanto necessário fazer a dlstinçlo. 
'NAo entramos na de saber se n consciéncia coletiva t uma cOnlci!nda 
tal oomo a do jndivrduo, Por esse termo desianamos simplesmente o conjunto 
de similitudes sociais, sem preju1aar I caleaoria pela qual esse sistema de fen6-
menos deve .er definido, 
"Para ,impHficar a cxposiçAo, suponhamos que o individuo 56 pertence a uma 
sociedade. De tato, !,azemos parte de diversos IfUpo$ t e,\istem em DÓS diveru.s 
cODsci!ncias colet ivas: -ma. esta eomplicaç60 nada altera tenlamos estabe-
lecer aquI. 

" 

« • • « • • • 
" . 

" 

• • I • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • __________________________________________ 
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a sociedade sem a qual não existiria. Quendo um dos elementos desta 
última é quem determina nossa conduta, não é em vista do nosso 
interesse pessoal que agimos, mas persegu imos fins coletivos. Ora, ainda 
que distintas, essas duas consciências são , ligªdas uma à outra, pois 
que, em suma, elas formam uma s6, não havendo para ambas que um 
s6 e único substrato orgânico. São portanto solidárias. Daí resulta uma 
solidariedade .ui generis que, nascida das semelhanças, liga diretamente 
o indivíduo à sociedade; mostraremos melhor, no próximo capítulo, 
porque nos propomos chamá-Ia mecânica. Esta solidariedade não con-
siste somente numa ligação geral e indtterminada do indivIduo ao 
grupo, mas toma também harmônicos o, pormenores dessa conexão. 
De fato, como os objetos coletivos sio sempre os mesmos, produzem 
sempre (ls mesmos efeitos. C'QnseqUentemente, cada vez que eles se 
desencadeiam, os desejos se movem espontânea e conjuntamente no 
mesmo sentido. 

, t -esta solidariedade que o direito rc pressivo exprime, pelo menos 
no -que ela tem de vital. Com efeito, os uos que ele proíbe e qualifica 
·como crimes são de dois tipos : ou bem eles manifestam diretamente 
uma dessemelhança muito violenta wntra o agente que os executou e 
o tipo coletivo, ou então ofendem o órgAo da consci!ncia comum. 
Tanto num caso como no outro, a autor.dade atingida pelo crime que 
O ' repele é a mesma; ela é . um produto ··das simi1itudes sociais as mais 
essenciais, e tem por ·efeito manter a coesão social que ·1'.esulta dessas 
similitudes. t esta autoridade que o· direito penal protege contra IOdo 
enfraqutcimento, exigindo ao mesmo tempo de cada um de ·n6s um 
mínimo de semelhanças sem as quais o indivIduo seria uma ameaça 
para a unidade do corpo social, e nos Impondo o.respeito ao sÚllbolo 
que exprime e resume essas semelhanças, ao mesmo tempo que lhes 
garante. 

, Explica-se assim que muitos atos tenham sido comumente reputados 
criminosos e pllllidos cOlDO tal sem por si ' mesmos, sejam'malfa-
zejos para a sociedade. De fato, tal .(:Orno o tipo ; individual, 'O tipo 
coletivo se forma sob o· efeito de cauSll ·muito ..diversas e mesmo de 
conjunções fortuitas. Produto do desenvolvimento hist6rico, ela leva a 
marca das circunstâncias ·de todo o tipo que a sociedade atravessou 
ao longo de sua história. Seria pois mintculoso que tudo o .que ai se 
encontra f0S5e ajustado .a qualquer fim tltil; mas não se pode tampouco 
introduzir elementos mais ou menos numerosos que 'não . tenham qual-
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quer relação com a utilidade social. Entre as inclinações e tendências 
que o in iv!duo rece eu de seus ancestrais ou que formou por sua 
pr6pria conta, muita. certamente ou pera nada u custam 
mais do que elas reportam. Sem dúvida, não podenam ser nocivas na 
sua maioria, porque o indivíduo, nessas condições. nlio poderia sobre-
viver; mas algumas se mantêm sem serem úteis e, dentre estas, algumas 
mesmo, cujos serviços são os mais incontestáveis, têm por vezes uma 
intensidade que nâo está conforme à sua utilidade, pois esta decorre 
em parte de outras causas. O mesmo ocorre com as paixões coletivas. 
Todos os atos que as atingem nlio são perigosos em si mesmos, ou pelo 
menos nio são tAo perigosos tal COIDO foram reprovados. Entretanto, 
a 'reprovação de que são objeto nAo deixa de ter sua razão de ser; pois, 
qualquer que seja a origem desses sentimentos, uma vez que façam 
parte do tipo coletivo, e sobretudo se constituem seus elementos essen-
ciais, tudo que contribua para abalá-los afeta igualmente a coeslio social 
e compromete a sociedade. Não htl qualquer utilidade no seu apareci-
mento; mas desde que tenham durabilidade, 6 necessário que persistam 
apesar de sua irracionalidade. Eis porque 6 bom, em geral, que os atol 
que os ofendam não sejam tolerados. Sem dúvida, raciocinando abstra-
tamente, pode-se demonstrar que nlio htl razão para que uma sociedade 
proíba a ingestão de tal ou qual tipo de carne, que em si é inofensiva. 
Mas desde que a repulsa por esse alimento se tornou parte integrante 
da consci!ncia comum, ela não pode desaparecer sem que o laço social 
se afrouxe e que as consci!ncias ndias sejam obscurecidas. 

O mesmo ocorre com a pena. Ainda que resulte de uma reação 
inteiramente mecânica, de movimentos passionais e em grande parte 
irrefietidos, não deixa de desempenhar um papel útil. Só que esse papel 

, não está onde 'o vemos -ordinariamente. Ela nio serve, ou serve apenas 
; secundariamente, ·para corrigir.o culpado ou para intimidar seus pos-
IÍveis jmitadores; . sob esse :duplo ponto de vista, sua eficácia é a rigor 
duvjdosa e, em .todo caso, medíocre. Sua verdadeira funçlio está em 
manter intacta a coesão social, ao m-ãnter a consciência comum em 
toda 8 sua vitalidade. Negada tão categoricamente, esta última perderia 

-.'neêeSsariaiíiente sua força se uma reação emocional da comunidade 
não vier compensar essa parte, e da! resultaria um relaxamento da soli-
dariedade social t preciso pois que ela se afirme com vigor no mo-
mento.em que .seja contrariada, e .o·único meio de se afirmar é exprimir 
a aversão lIIlânime que o. crimc-contlnua 8 inspirar, por um ato autên-
tico que lIão .pode ser senão um ."sUgo infligido ao agente. .Assim. 
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sendo antes de tudo um produto necessário das causas que o engendram. 
esse castigo nfio 6 uma crueldade gratuita. 10 o signo que atesta que os 
sentimentos coletivos são sempre coletIvos, que a comunhão de espíritos 
numa só f6 permanece inalterada e, por seu intermédio, repara O mal que 
o crime fez à sociedade. Eis porque se tem razão de dizer que o crimi-
noso deve sofrer na proporção de seu crime, porque as teorias que recusam 
à pena todo caráter expiatório 6 por muitos considerada subversiva da 
ordem sociai. Isto porque, de fato, essas doutrinas só poderiam ser 
praticadas numa sociedade em que toda comum fosse quase 
abolida. Sem essa satisfação necessária , aquilo que se chama 
moral nio poderia ser conservado. Pode-se portanto dizer, sem para-

. doxo, que o castigo 6 sobretudo destinado a atuar sobre as pessoas 
honestas; isto porque, dado que ele serve para curar as feridas causadas 

. nos sentimentos coletivos, só pode preencher o seu papel onde esses 
sentimentos existam e na medida em que estejam vivos. Sem dúvida, 
prevenindo-se os espíritos já abalados por um novo enfraquecimento da 
alma coletiva, pode-se melhor impedir que os atentados4e multipliquem; 
mas -este resultado, útil aliás, não passa de' um ':revide particular. Em 
resumo, para se dar uma id6ia .exata da pena, é preciso reconciliar as 

, duas teorias contrárias que foram referidas : aquela -que vê .1\8 pena 
uma expiação e a que vê nela uma arma de defesa social. 10 certo, com 

. efeito, que ela tem por função proteger a sociedade, mas porque é 
\ expiatória; pon:\Utro lado. se deve ser expiatória, nlo quer dizer que, 
'em resultado de nio sei qual virtude mística, o castigo repara a falta, 
'mas que ela só pode produzir o seu efeito socialmente útil sob essa 
única condição. 

I Deste capitulo resulta que existe uma solidariedade social decor-
rénte de um certo número de estados de consciência comuns a todos 
os .membros da ' mesma sociedade. 10 ela que o direito repressivo repre-
senta materialmente, pelo menos naquilo que tem de essencial. A par-

·u.11l :que ela tem na integraçAo geral socieáaâe .depende evi<.iefiie-
'mente da extenslo .mais ou menos grande ' da vida social abrangida e 
que regulamenta 8 consciência comum. Além do mais, existem 
diversas em que esta última faz 'sentir sua ação, mas ela, .por sua "el, 
criou ·os laços que ligam o indivIduo ao grupo; e mais, em conseqüência 
disso, • coesfio social deriva completamente dessa causa e traz a sua 
marca. Mas, por. outro lado, o 'número dessas relações é por SI mesmo 
proporcional lquele das regras repressivas; ·80 determinar qu al fração 

. do '·.parelho jurídico o direito penal representa. estamos medindo ao 

l. 
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mesmo tem?o a importância relativa dessa solidariedade. E certo que, 
procedendo dessa maneira, não nos damos conta de certos elementos 
da conscién:ia coletiva que, devido à sua menor energia e à sua deter-
minação, permanecem estranhos 80 direito repressivo, contribuindo em 
tudo para garantir a harmonia social; tais elementos é que são prote-
gidos pelas penas simplesmente difusas. Mas o mesmo acontece com 
outras partes do direito. Não que elas 010 sejam completadas pelos 
costumes e, como não há razão para supor que a relação entre o direito 
e os costurms não seja a mesma nessas diferentes esferas, tal eliminação 
não corre C risco de alterar os resultados de nossa comparação. 

• .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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6. SOLIDARIEDADE ORGÂNICA * 

Em resumo, as relações que regulam o direito . coopera-
tivo com sanções restitutivas e a solidariedade que elas re-
sultam da divisão do trabalho social. Em .<lulro lugar explicamos 
que. em geral, as relações cooperativas não comportam outras sanções. 
Com . efeito é da natureza ' das tarefas especiais escapar à ação da 
consciência 'coletiva; porque, para que ·.wtla'. coisa'..seja objeto de senti-
mOlllOS .comuns, a primeira condição ',é '.que ·da , .. seja .comum, isto é. 
que esteja Pfesente em todas as consciência. e que U>das repre-
sentáClas dnun único ponto de vista;"Sem 'dúvida. dado-gue:as .funções 
têm uma certa generalidade. todos .podem ter Qualquer sentimento: 
quanto mais elas se especializam, menor é ·0 número daqueles 

1 ae cada .uma delas;·' conseqüentemente, elas sobrepujam a 
i consciência comum. As regras 'que 'asl determinam não podem pois ter 
essa força superior. essa autoridade ,transcendente, que exige 
piação quando ela venha ·8 ser ofenaida. '0 mesmo ocorre com. a OpINA0 
:d,oorrente de sua ' autoridade, '",1 , como a das regras penaIS, mas é 

opiniio que se circunscreve a setores restritos da sociedade. 

t Além do .mais. mesmo nOI ·círclllos especiais em que elas se apli-
'caro e onde, em decorrência. e5tio ' presentes nos elas, não 
correspondem • ,scntimelltos muito ,....;vos. nem mesmo maIs 
mente a qualquer tipo d. : estado emocional. Porque, como elas fixam a 
maneira pela qual as ·-diferentes funções concorrer .nas . 
(X)'mbinaç6es de ' circunstâncías que se' :podem ' apresentar. .. _ a 
que se reportam nlo se acham sempre presentes 'nas Nao 

• 'Rq>rocluzldo d. Duul!1ll .... E: lolidadlt due .l la i!u : t",vail ?U 
. orpniqu •. " In: D. 14 diYIslon du "ov4,1 soclat. 7.' W, ' Pam. PI.1F.< 1960. -Li • • 

I .• , c:ap • . 3.', p. 96-102. Tud. por bura Natal Rodrilu", 
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se tem sempre que administrar uma tutelo, uma curatela, 1 nem exercer 
seus di reitos de credor ou de comprador etc., nem sobretudo exercê-los 
em tal ou qual condição. Ora, os estados de consciência s6 são lo tes 
na medida em que sejam permanentes. A violação dessas regras não 
atinge pOIS as panes vivas nem a alma comum da sociedade, nem 
mesmo. pelo menos em geral, a dos grupos especiais e, por conseguinte, 
só podem determinar uma reação muito moderada. Basta que as funções 
concorram de uma maneira regular; se essa regularidade é perturbada, 
basta que seja restabelecida. Isto não quer dizer, é certo, que o desen-
volvimento da divisão do trabalho não possa se refletir no direito 
penal. Existem, como já vimos, funções administrativas e governamen-
tais em que certas relações são reguladas pelo direito repressivo, em 
razão do caráter particular de que se reveste o órgão da consciência 
comum e tudo que se refira a ela. Em outros casos ainda, os laços 
de solidariedade que unem certas funções sociais podem ser tais que 
sua ruptura provoca repercussões bastante gerais, para citar uma reação 
penal. Mas, pela razão que já dissemos, esses contragolpes são excep-
cionais. 

... este direilq Jem ,!a sociedade um papel .. 
ao do ner'/oso no organismo .. !"ste último, com efeito, tem por 

as diferentes funções do corpo. de maneira a __ , 
\ fluir hãrmonicamente: ele exprime assim naturalmente o estado de 
'! concentração que o organismo alcançou, em conseqüência da divisão 
; õo ' traliãiho fisiofógico . Além disso, aos diferentes nívéis da esci"ã' a"ni-
,'mal; pode-se . medir o -grau dessa concentração segundo o desenvolvi-
: mento do sistema nervoso. Quer dizer que :se pode medir igualmente o 
• grau de concentração alcançado por uma ,sociedade em conseqüência 
, do divisão do trebalho .. ocial, ,segundo o .«Senvolvimento do direito 
. cooperativo com sanções restilutivas. Pode-se prever todas as vantagens 
, propiciadas por esse .critério. 

• • • 
Visto que a solidariedade negativa não produz por si mesma ne· 

nhuma integração e que, além disso, ela não tem nada de específico, 
reconhecemos apenas duas espécies de solidariedade positiva que apre-
sentam a. seguintes características: 

I Eis' porque-o direito que regula as relações de funções domé&Uc8s não e penal. 
m0Sf1l0 «lU funçõet sejam muito ,erals. 
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_.) 1.1 ) A primeira liga diretamente o indivIduo à sociedade, sem 
nenhum intermediário. Na segunda, ele depende da sociedade, porque 
depende das panes que a compõem. 
_ , 2.') A sociedade não é vista sob o mesmo aspecto nos dois casos. 
No primeiro, o que se chama por esse nome é um conjunto mais ou 
menos organizado de crenças e sentimentos comuns a todos os membros 
do grupo : é o tipo coletivo. Ao contrário, a sociedade com a qual 50' 
mos solidários, no segundo caso, é um sistema de funções diferentes 
e especiais que unem relações definidas. Estas duas sociedades não 
passam de uma só. São duas faces de uma única realidade, mas não 
demandam menos para serem distinguidas. 
.-' 3,a) Desta segunda diferença resulta uma outra que nos 
caracterizar e denominar dois tipos de solidariedade. 

O primeiro tipo só pode ser forte na medida em que as idéias 
e as tendeneias comuns a todos os membros da sociedade ultrapassem 
em número e intensidade aq •• elas que pertencem pessoalmente a cada 
um deles. A solidariedade é maior na medida em que esse excedente 
seja mais considerável. Ora, o que faz nossa personalidade é isto que 
cada um de nós temos de próprio e de característico, o que nos dis· 
tlngue dos outros. Esta solidariedade só se intensifica pois na razão 

. inversa da personalidade. Já vimos como em cada uma de nossas cons· 
, elencias existem duas corÍsci!ncias: ·uma que é comum ao nossc. grÜi>o-
' inteiro que,. por conseguinte, .não somos nós' mesmos; mas ·a sociedade 
. vivendo e agindo em nós; a outra, ao contrário, só representa tJ que 

n6s somos, naquilo que nós temos de pessoal e de distinto, 9 que faz 
- de i n6s . um indivIduo.' A aolidariedade que >deriv.a .. sémelhanças 

seu maximum quando a consci!ncia .coletiva abrange exatamente 
nossa conacl!ncia total e coincide em ,todos ,115 pontos ·com .ela; mas, 
nesse momento, nossa Individualidade é 'nula: Esta só pode Jlascer 
qUlllldo a comunidade ocupa o 'menor lugar em· nÓS. Ocorrem ai duas 

urna centripet8; ..nutra centrífuga, que não podem 
Ql'cscCr ao mesmo ,tempo. NÓS ·nAo 'podemos nos simulta· 
neamente em sentidos tio 'Opostos . .§e temos uma forte 
pensar e .gir por nós mes lo 1TIulto inclinados ã -".- . - .---

Mar .!.S0!,!Q Se o Ideal é ter uma fiSIonomia própria 
e pessoa, .. lo se poderia -ser ' parecido com 10d0 11 mundo, .Além do 
,mais, no em que essa solidariedade se faz sentir, nossa per.-

• E.aw duas c:omcItn<I .. , todavia, nlo constituem 1e;lõcs ,co,raficamenIC di,· 
tln'u d. nM m"MOt. mas te penflram de todos OI '1a401. 

1 
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s.e esvanecc por definição; pois n6s não somos mais n6s 
.mesmos, mas um ser coletivo. 

As moléculas sociais que s6 são coerentes desta única maneira não 
poderiam pois se mover em conjunto senão na medida em que elas 
tivessem movimentos pr6prios, como o fazem as moléculas dos corpos 
inorgânicos. E por isso que propomos chamar de mecânico este tipo 
de solidariedade, Esta palavra nlo significa que ela seja produzida por 
meios mecânicos e artificialmente. Nós a denominamos assim por ana· 

.Iogia c:om a coesão que une os elein.iii'fôs-dos corpo,bruiõs,-' em õposi· 
Çlo àquela que faz a unidade dos corpos vivos. O que acaba por justi· 
.ficar essa denominação é que o laço que une dessa maneira o indivíduo 
à sociedade é integralmente análogo ao que liga a coisa à pessoa. A 
consciência individual , considerada sob esse aspecto, é uma simples 
dependência do tipo coletivo e dele decorrem todos os movimentos, 
como o objeto possuído segue os movimentos que lhe imprime seu 
proprietário. esta solidariedade é muito desenvol· 

.yida, o indivfduo nlio se pertence, como veremos mais adiante ; é Iite· 
. ralmente uma coisa de que a sociedade dispõe. Assim, nesses mesmos 

tipos sociais, os direitos pessoais ainda não silo distintos dos direitos 
reais. 

A solidariedade produzida pela divisão do trabalho é totalmente 
dUerente . . a precedente implica que os indivíduos se pareçam, 
esta que eles uns dos outros. A primeira s6 é possível 
na m.edlda em a personalidade individuai seja absorvida pela per· 
sonahdaçe coietlva; a segunda s6 é posslvel se cada um tiver uma eslera 
pr6pria de conseqUentemente, uma personalidade. E preciso, 
pois, que a conscIência coletiva deixe descoberta uma parte da cons· 

individual, para que se estabeleÇam essas funções especiais que 
ela nDopode reguiamentar; além disso, esta regilo é extensa, mas a 
coesão I(jue resulta desta solidariedade é mais forte . Eletivamente, cada 
um depende, por um lado, mais estreitamente da sociedade onde o 

m!..1s dividido -e; de outro: B atividade de cada um é tanto 
mais especializada eia seja. Sem dúvida, por mais 

arcunscnta que seja, ela nlo é completamente original; mesmo no exer· 
dcio de nossa profissão nos conformamos aos usos, às práticas que 
nos são comuns e a toda nossa corporação. Mas, mesmo nesse caso, o 
jugo que suportamos é tanto menos pesado quanto a sociedade inteira 
pesa sobre nós e deixa menos lugar ao livre jogo da nossa iniciativa . 
Aqui ' pois . a individualidade do todo aumenta 80 mesmo tempo que as 
partes; a sociedade se torna , mais -capaz de se mover em conjunto, ao 
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mesmo tempo que cada um de seus clementos tem mais movimentos 
próprios , Esta solidariedade se assemelha àquela que se observa nos 
animai, superiores, Cada órgão, com efeito, tem sua risionomia especial, 
sua autonomia e, por conseguinte, a unidade do organismo é tanto 
maior quanto a individualização das partes seja mais acentuada, Em 

- tazão dessa analogia, propomos chamar orgânica a solidariedade devida 
à divisão do trabalho. 

Este capítulo, tal como o precedente, nos propicia os meios para 
avaliar a parte que cabe a cada um desses laços sociais no resultante 
total e comum que eles contribuem para produzir por vias diferentes, 
Sabemos, de fato, sob que formas exteriores se simbolizam esses dois 
tipos de solidariedade, isto é, qual é o conjunto de regras jurfdicas que 
corrcspondc a cada uma delas, Por conseguinte, a fim de conhecer sua 
respectiva importância num certo tipo social, basta comparar a respec-
tiva extensão dessas duas espécies de direito que as exprimem, visto 
que o direito sempre varia com as relações sociais que regula. I 

! Plra precisar nossas idéias, desenvolvemos no quadro sCiuinte a clusificaçAo 
das rCiTlS jurídicas que CSI' implicitamente contida neste e no capllulo prece· 
dente: 

I - Regras com I8nçlo reprush'a orpoluda 
(Encontra·sc uma classirlcação no capItulo SCiuinte) 

11 - Rfllras com unção rClilltutha dClcrmiDaado: 

Da coisa com 
{ Direito de propriedade sob lua, diversas formas 

(mobiliária, imobiliária elc.) 
Rtlaçót. a pessoa Modalidades diversas do direito de propriedade 
negatlt'u (servidAo, usufruto etc.) 
ou d. 

{ Determinadas pelo umleio normal ,dos di ... itol ab5tcaçlo Das pessoas reais 
enlre si Det.e:rminadas pela violação fallosa dos direitos 

Lo reais 

Entre as funções domésdcas. 
r Entre as funçôes econ6- { Relações contratuais em J<ral 

micas difusas Conlralos especiais 

R.I.ç6n {Entre si 
poslth'u Funções administrativas Com as (unções governamenlais 
011 d. Com as (unções difusas da 50cledade 
<OOp<raçio 

{Entre si lovernamentais Com 85 (unções administrativas 
, Com as (unções polhicas difusas 

I 

It 

7. PREPONDERÂNCIA PROGRESSIVA DA 
SOLIDARIEDADE ORGÂNICA :, 

Trata-se pois de uma lei histórica que a solidariedade mecânica , 
que inicialmente é a única ou quase, perde terreno progressiva-
mente e que a solidariedade orgânica se torna pouco a pouco 
preponderante. Mas quando a maneira pela qual os homens são soli-
dários se modifica, a estrutura das sociedades não pode deixar de mu-
dar, A forma de um corpo se altera necessariamente quando as afini-
dades moleculares nilo são mais as mesmas, Conseqüentemente, se a 
proposição precedente é exata, deve haver dois tipos sociais que cor-
respondem a essas duas espécies de solidariedade. 

Se tentarmos constituir em pensamento o tipo Ideal de uma socie-
dade onde a coesão resultaria exclusivamente das , semelhanças, deve-
ríamos concebê-Ia como uma massa absolutamente homogênea, cujas 
partes não se distinguiriam umas das outras e, conseqüentemente, não 
seriam arranjadas entre si, o que, em resumo, seria desprovido de qual-
quer forma e de qualquer organização, Isto seria o verdadeiro 
protoplasma social e o germe de onde teriam saído todos os tipos 
sociais: PIopomos chamar ltorlÚl o 'agregado assim caracterizado. 

! verdade que não se observou até agora, de maneira inteiramente 
autêntica, sociedades que correspondessem em todos os pontos a essa 
descrição: Todavia, o que faz com que tenhamos o direito de postular 
sua é ·0 ,fato de as sociedades inferiores, as que são pois mais 
aproximadas desse estado primitivo, serem formadas por simples repe-
tição de agregados desse gênero, Encontra-se um modelo quase perfei-
tamente puro dessa organização social entre os índios da América do 
Norte. Cada tribo iroquesa, por exemplo, é formada de um certo 

.. Reproduudo de DUUHEIM, E. "Prépondtrance progressivc de: la 50lidarilé 
orianique et les conséquences." In : Ih la ou IrQyafl....soclal. 7.· ed. 
Paris, ?UF, 1960. 1.0, .cap. 4.0, p. 149·69. Ir.ad. por Laura -Ntual Rodriaues. 
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número de sociedades parciais (a maior abrange oi to ) que apresentam 
tOJos os caracteres que IIcabamos de indicar. Os adultos dos dois sexos 
são iguais uns aos outros. Os caciques e os che!es que lideram cada um 
desses grupos, e cujo conselho administra os negócios comuns da tribo, 
não gozam de nenhuma superioridade. O próprio parentesco nào está 
organizado; porque nilo se pode dar esse nome à dist ribuição do povo 
por ondas de gerações. A observação desses povos em época tard ia 
revela algumas obrigações especiais que uniam a cri ança a seus pais 
maternos, mas essas relações reduziam-se a quase nada e não se distin-
guiam sensivelmente das que se estabeleciam entre os demais membros 
da sociedade. Em principio, todos os indivfduos da mesma idade ernm 
parentes uns dos outros no mesmo grau. I Em outros casos, nos apro-
ximamos ainda mais da horda ; Fison e Howitt descrevem tribos austra-
lianas que s6 compreendem duas divisões.' 

Damos o nome de clã à hord! que deixou de ser independente 
'para Je lomar membro .de.um -grupo mais extenso, assim como chama-
mos de 'focledodef segmentares <l blne 'de c1âJ ·'05 poVO'S 'constiturdos 
por uma associação de clãs. Dizemos ·que essas 'sociedades são 'segmen-
tares para indicar que silo formadas pela repetição de agregados seme-
lhantes entre si, análogos aos anéis de uma cadeia e que. ·esse agregado 
elementar é um elA porque esta palavra exprime bem a natureza mista, 
ao mesmo tempO' familiar e polltica. E uma famOia no sentido de que 
lúllus os membros que a compõem se consideram parentes uns dos 
ou'lros, o que faz com que sejam, na maioria, consangUfneos. As afini-
dailes que a comunidade de sangue engendr-a silo principalmente aquelas 
que os unidos. Além disso, elas entre si relações que 
se i pode qualJticar de domésticas, visto que as encontramos alhures nas 
sociedades cujo caráter familiar nlo é contestado: quero dizer da vin-
dita coletiva, da -responsabilidade coletiva e, desde que a propriedade 
individual começa a aparecer, da herança mútua. Mas, por outro lado, 
nAo se trata da 'famUia no sentido próprio do termo; porque, p.'. fozei 
parte dela não é preciso manter com (lS demais membros do clA relações 
de consangUinidll'de definidas.' Basta apresentar um critério exterior que 
geralmente consiste no fato de ter o mesmo Dome, Se bem que este 
signo lejl indicado para denotar uma origem tal estado civil 
constitui na realidade uma prova muito pouco demonstrativa e muito 

I MoMIAH. Ancl," Soei".'. p. 62.122-
li anti Ku,,.,tl. &IC (oi, aliú, o estado por que passaram, em luas 
nri,r"'- ., 'OCMdadf' indl,tnlt di Amfrica (V, MOROA,"" Op. d,.) , 
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fácil de imitar. Assim, o clã conta com muitos estrangei ros, o que lhe 
permite alcançar dimensões jamais atingidas por uma famOia propria-
mente dita: compreende mullo freqUentemente milhares de pessoa! . Da r 
resulla a unidade polflica !undamental; os che!es dos clãs são as únicas 
autoridades sociais. ' 

Pudemos assim qualificar essa organização de político-familiar. Não 
apenas o clã tem por base a consangüinidade, mas os diferentes clãs 
de um mesmo povo se consideram muito freqUentemente como parentes 
uns dos outros. Emre os iroqueses, eles se tratam, segundo o caso, de 
irmãos ou de primos. I Entre os Hebreus, que apresentam, como vere-
mos, os traços mais caracterrsticos da mesma organizaçlo social , O 
ancestral de cada um dos clãs que compõe a tribo é apontado como 
descendente do fundador desta úllima, o que é por ele próprio encarado 
como um dos filhos do pai da raça. Mas em denominação tem sobre 
a precedente o inconveniente de não ressallar aquilo que constitui a 
pr6pria estrutura dessas sociedades. 

Mas de qualquer maneira que se denomine esta organização, tal 
como a horda de que é um prolongamento, ela não comporta evidente-
mente outra solidariedade que aquela derivada das similitudes, visto que 
a sociedade é formada de segmentos similares e que estes, por sua vez, 
s6 abrangem elementos homogêneos. Cada clã sem dúvida tem sua 
fisionomia pr6pria e se distingue portanto dos outros ; mas a solidarie-
d!de, por sua vez, é tanto mais fraca quanto mais heterogêneos eles 
sejam, e vice-versa. Para que a organização segmentar seja possrve), 
é preciso, ao mesmo tempo, que os segmentos se pareçam, sem o que 
nlo seriam unidos, e que eles se diferenciem, sem o que se perderiam 

. uns nos outros e se diluiriam. Conforme as sociedades, estas duas ne-
cessidades contrárias 510 ·satisfeitas em proporções diferentes; mas o 
tipo social continua o mesmo, . ( ... ) 

Essas sociedades constituem o lugar tfpico da solidariedade mecA-
nica, tanto quê delas deri'·;am SC't,lS c!!'acteres fisio!6gkos , 

a Se no leu estado puro, pelo menos o cremol, o clã (orma uma famOia indl· 
vi.fvel, .c:onfWI, aparecem mal. tarde famfliu particulares. distintas uma das ou· 
leU. Jobre o f\lndo primilinmentc Mas esta apariçlo nAo altera 
os traços essenciais da oraanizaçlo locial que descrevemos: por luo que nl0 
se pode parar aI. O cll permanece a unidade polftica e, como u famllias d o 
semelhantes e iauais entre si, a lociedade permanece (ormada de scamcntos slmi· 
lares e homoaéneos, visto que, ·em meio ao, 'Cimentos primitivos, começam a 
aparecer ICimentos novos, mll:Oo mesmo ,encro. 
I MOOOAN. Op. <u. p. 90. 
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Sabemos que nelas a religião penetra toda a vida social, isto por· 
que esta é composta quase exclusivamente de crenças e práticas comuns, 
que tiram da adesão unânime uma intensidade muito particular. Remon· 
tando, exclusivamente pela análise dos textos clássicos, até uma época 
inteiramente análoga à de que falamos, Fustel de Coulanges descobriu 
que a organização primitiva das sociedades era de natureza familiar e 
que, por outro lado, a constituição da famOia primitiva tinha como 
base a religião. S6 que ele tomou a causa como efeito. Depois de ter 
colocado a idéia da religião, sem fazê-Ia derivar de nada, ele deduziu 
os arranjos sociais que observara, • mas, ao contrário, são estes últimos 
que explicam a influência e a natureza da noção da religião. Como 
toda massa social era formada de elementos homogêneos, ou seja, por· 
que o tipo coletivo era aí muito desenvolvido e os tipos individuais 
rudimentares, era inevitável que toda a vida psíquica da sociedade adqui-
risse um caráter religioso. 

daí também que deriva o comunismo, que se . tem muitas vezes 
assinalado entre esses povos. O comunismo, <:om deito, é o produto 
necessário dessa coesão especial que absorve o 'indivíduo dentro do 
grupo, a parte no todo. A propriedade nl0 é em definitivo que a ex-
. tensão da pessoa BObre as .coisas. 'Onde a .personalidade coletiva é a 
única, 8 propriedade também não pode deixar de Ser coletiva. ·Ela .só 
pode Se tornar individual .quando o individuo, .desligando da massa, 
,se torne ele também um , ser pessoal e distinto" não apenas enquanto 
organismo, mas enquanto ·elemento da vida social.' 

ti "N6s filtmos a bislória de uma crença. tia se estabelece : a aocíedade .e 
constituI. Ela se medifi".: .o<:iedadc .. pas .. por uma .Irie de revoluçõ ... Ela 
desaparece: a ,ociedlde muda de aspecto." (Cltl Gllf/qut, final) . 

J' mostrara que .1 evoluçio tl«ial, como ali" • evoluçlo universal, 
começou por um estado mail . ou mcnOl perfeito de bomoaeneidade. Mu essa 
proposiçlo, tal como de a entende, n10 te usemelha em nada lqueta que aea-
bunos de desenvolver. '''ParA -tSpencer, çom ··efeilo. uma sociedade perfeitamente 
homoa!nea nAo ICl'ia na '-verdade uma lociedade; porque a , Jwmoaeoeidade i 

por natureza c • aocíedade um lodo O papel 
social di homoaeneidade inteiramente se.ca.ndtrioj ela pode abrir çaminha para 
uma ullerior (Soe. lU, " . ' 368/. mas ela 1110 .,ma fonle espcclfica 
de vida locial . Em certos momento., Speoeer nlo 'parece ver nu JOclcd.des 
que acabamos de des,rever senão uma efêmera }ustapoaição de indivIduO! Jnde-
pendentes, o tero da vida social Clbid. p. »O). AcabamOl de vu, la contrúio. 
que elas têm um 'Vida toletiva multo forte, .ainda que lul Itl1erU, que 'H maJli-
fali nlo por interçlmmo. e contraI!», mu por 'um arande- número de crenças 
e de priticu comuns. ENeI '*arelados .alo .6 porque honlOlbeos, 
nua na medida em que ac,am ,homogêneos. 'Nlo .&6 a comunidade 0"0 ,&J' 

) 
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Este tipo podc mesmo se modificar sem que a natureza da solida· 
riedade social mude por isso. Com efeito, os povos primitivos não 
apresentam todos essa falta de centralização que acabamos de observar: 
existem, ao contrário, aqueles que estão submetidos a um poder absoluto. 
A divisão do trabalho faz assim seu aparecimenlo. Entretanto, o laço 
que une neste caso o individuo ao chefe é idêntico ao que, nos nossos 
dias, liga a coisa à pessoa. As relações do déspota bárbaro com os 
seus súditos, como as do dono com os seus escravos, do pai de família 
romano com os seus descendentes, não se distinguem daquelas do pro-
prietário com o objeto que possui. Elas nada têm dessa reciprocidade 
que produz a divisão do trabalho, Já se disse com razão que elas são 
unilaterais, r A solidariedade que elas exprimem permanece pois mecâ-
nica; toda a diferença é que ela liga o individuo nlo mais diretamente 
ao grupo, mas àquilo que é sua imagem, A unidade do todo é porém, 
como anteriormente, exclusiva da individualidade das partes. 

Se esta primeira divisão do trabalho, por mais importante que 
seja, nlo resulta num abrandamento da solidariedade social' como era 
de se esperar, isto se deve às condições particulares em que ela ocorre. 
De fato, constitui uma lei geral que o 6rgão proeminente de toda socie-
dade participe da natureza do ser coletivo que ele representa. Onde 
pois a sociedade tem ta! caráter religioso e, por assim dizer, sobre-huma· 
no, cuja origem mostramos na constituição da consciência comum, ele 
se . transmite necessariamente ao chefe que a dirige c que se encontra 
assim situada muito acima do resto dos homens. Onde os indivíduos 
são ,mera .dependência do tipo coletivo, eles tornam-se naturalmente 
dependentes da autoridade central que o encarna. Do mesmo modo 
ainda, o -direito de propriedade que 11 comunidade exercia sobre as coisas 
de uma maneira ·indLvisível, passa',;ntegralmente para a personalidade 
sup.rior que se 'encontra assim ' constituída. Os serviços propriamente 
profissionais prestados por !esta última são pois insignificantes face ao 
poder extraordinário .de que ela é investida. Se, nesses tipos de socie· 
,dade, o poder diretor possui tanta autoridade, não é, como se diz, 
porque tenham necessidade especial de uma direção enérgica; mas essa 
autotidade é toda uma emanação da consciência comum, e ela é grande 
porque .essa própria comum é muito desenvolvida. Suponha 

mui 1.0 fraca, mu se pode dizer Que só ela u iste. do maiJ, u sociedades 
têm .um tipo definido, que deriva de lUa bomoaeneidade. Nio. se pode pois 
considerar aq:1i1en.cl'lIcis a quantidade deueJ aareaados. 
r V, T""" •. LO/· d. ·nml.a'lon. p. 402-t2. 
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que esta seja mais fraca ou que abranja apenas uma menor parte da 
vida social, a necessidade de uma função reguladora suprema não será 
menor; no entanto, o resto da sociedade não terá mais quem se encar-
rcgtJc disso no mesmo estado de inferioridade. Eis porque a solidariedade 
6 ainda mednica, enquanto a divisão do trabalho não é desenvolvida. 
lÕ exatamente nessas condições que ela atinge seu maximum de energia: 
pois a ação da consciência comum é mais forte quando se exerce nAo 
mais de maneira difusa, mas por interm6dio de um órgão definido. 

Existe pois uma estrutura social de determinada natureza, à qual 
corresponde a solidariedade mecânica. O que a caracteriza 6 que ela 
6 um sistema de segmentos homogêneos e semelhantes entre si. 

• • • 
Inteiramente diferente a · estrutura das sociedades onde a solida-

riedàé!c orgânica é preponderante. 
Elas slo constituídas não por uma repetição de simi-

lares e homogêneos, mas sim por um sistema de órgãos diferentes, cada 
um 'dos quais tem um papel especial e se forma de partes diferenciadas. 

. Os elementos sociais não são.da mesma natureza, ao mesmo tempo que 
não se Bcham dispostos da mesma maneira. Eles nlo se acbam justa-
postos linearmente . como os .elos , de uma .cadeia, nem encaixados uns 
nos' outros, .mas sim 'Subordi.na&>s uns aos outros, em 
tomo de um mesmo órgão central que exerce uma açlo moderadora 
sobre o resto do ,organismo. Este órgão, 'pOfsua vez, nlo' tem'o mesmo 

que no caso precedente; porque 1e os outros dependem dele, 
.. ; ele,1 por sua Vtz, depende dos outros. ·H' "5tm "dúvida uma Jituação 

particular e, se quisermos, privilegiada; mas ela-decorre da 'IIatureza do 
papel que desempenha enio .de .Qualquer coisa estranba "às suas fun-
ções c de qualquer {orça tunsmitli1a .do Nada "mais tem de 
tempotal e humano; entre ele e 'os outros 6r,gAos só há diferença de 
grau. Assim 6 que, entre .OS animais, a preeminência do ,istema nervoso 
sobre os outros sistemas se reduz ao direito, se é que se pode falar 
assim, de receber uma alimentação··rnais escolhida e pegar sua parte 
antes dos demais;· mas ele precisa dos ,outros, da mesma forma que os 
outros precisam dele. 

',Esse tipo social se assenta .em . principias tllo diversos do precedente 
que só se pode desenvolver na medida em que este dCispareça. Com 
efeito, os indivíduos estão agrupados Dão mais segundo suas relações 
de descendência, mas segundo 8 natureza particlllar da atividade -social 
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a que se consagram. O meio natural e necessário não é mais o meio 
natal, mas o meio profissional, Não é mais a consangilinidade, real ou 
ficHcia, que marca o lugar de cada indivíduo, mas a função que cle 
desempenha. Sem dúvida, quando essa nova organização começa a 
aparecer, tenta utilizar e se assimilar à já existente. A maneira 
as funções se dividem, se modela pois, tão fielmente quanto possível, 
sob o modo pelo qual a sociedade já está dividida. Os segmentos ou 
pelo menos os grupos de segmentos unidos por afinidades especiais tor-
nam-se órgãos. Assim 6 que os clãs cujo conjunto forma a tribo dos 
levitas, se apropriam, entre os hebreus, das funções sacerdotais. De 
maneira geral, as classes e as castas não têm provavelmente outra ori-
gem nem outra natureza: elas resultam da mistura da organização pro-
fissional nascente com a organização familiar preexistente. Mas este 
arranjo misto não pode durar muito tempo, pois entre os dois termos 
que ele pretende conciliar existe um antagonismo que acaba necessa-
riamente por explodir. Não há qualquer divisão do trabalho, por mais 
rudimentar que seja, que se possa adaptar a esses moldes rígidos, defi-
nidos, e que não são feitos para ela. Ela s6 pode crescer ao se libertar 
desse quadro que a encerra. Desde que atinja um certo grau de desen-
volvimento, desaparece a relação entre o número invariável de segmen-
tos c aquelas crescentes funções que se especializam, bem como entre 
as propriedades hereditariamente fixadas dos primeiros e as novas apti-
·dóes que as segundas exigem. lÕ preciso pois que a matéria social entre 
em combinações inteiramente novas para se organizar sobre outras 
bases. 'Ora, a antiga estrutura, enquanto persiste, opõe-se a isso; eis 

. porque ela deve neçessariamente desaparecer. 
A história desses dois tipos mostra que, de fato, um só progrediu 

f na medida em que o outro regrediu. 
Entre os .lroqueses, organização social à base de clãs acha-se 

no seu .estado puro, tal -como entre os hebreus, como nos mostra o 
,Pentateuco, salvo .a Jigeira aiteração qüe já indic:mos. O tipo nrgsni. 
zado não existe igualmente entre ambos, ainda que se possa talvu 
perceber seus primeiros germes na sociedade judia. ( ... ) 

Justifica-se assim a hierarquia que estabelecemos, segundo outros 
menos met6dicos, entre os tipos sociais que havíamos campa-

ndo. Se pudemos dizer que os hebreus do Pentateuco pertenciam n 
um tipo social menos avançado que os francos da lei sAlica, e que estes, 
por sua 'Vez, estavam acima dos romanos das XII Tábuas, é que, via 
de regra, quanto ' mais aparente e mais forte seja a organização 

'segmentar à base de clãs nom determinado povo, .maior é o seu grau 

• • • • • • • • • • • • • • • • (I • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
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de inferioridade; ele não pode alcançar nlveis mais altos senão depois 
de ter superado esse primeiro estado. E pela mesma razão que a cidade 
ateniense, embora pertencendo ao mesmo tipo da cidade romana, en-
contra-se entretanto numa forma mais primitiva: isto porque a organi-
zação político-familiar desapareceu menos rapidamente. Ela persistiu 
quase até à véspera da decadência. 

Mas é preciso que o tipo organizado subsista sozinho, no estado 
puro, uma vez que o clã tenha desaparecido. A organização à base de 
clãs não passa da espécie de um gênero mais extenso, a organização 
segmentar. A distribuição da sociedade em compartimentos similares 
corresponde às necessidades que persistem mesmo nas novas sociedades 
onde se instala a vida social, mas que produzem seus efeitos sob uma 
outra forma. A massa da população não se divide mais conforme as 
relações de consangUinidade, reais ou fictrcias, mas segundo a divisão 
do território. 9s . segmentos não são mais agregaQÕes .familiares, mas 
circunscrições territoriais. 

A passagem de um estada para outro se faz através de uma lenta 
Quando a lembrança da origem comum desaparecê; quando 

as relações domésticas derivadas, que lhe sobreviv.cm <IIluitas vczes"como 
já vimos, desaparecem também, o clã não tem ·mais .coruoiência de 
si mesmo como um grupo de indivlduos que ocupam ·uma meima .porção 
do \erritório. Torna-se uma aldeia propriamente dita .. Assim é que tados 
os povos que ultrapassaram a fase do -clã oonstituem distritos territoriais 
(posto', comuna etc. ), que, tal como 'a tgelJs romana vinha epcaixar-se 
na túria, enquadrando-se em outros disttitos da mesma natureza porém 
mais vastos, chamados ora centena, ora circulo ou circunscrição, e que, 
porl sua vez, são muitas vezes abrangidos · por outros ainda mais ex-
tensos (condado, provlncia, departamentos), cujo conjunto forma a 
sociedade. ' O enquadramento pode ser, além disso, mais ou menos 
hérlnético, tal como os laços que unem entre si os distritos mais gerais, 
podem ser mais : estreitos, como nos palses centralizados. da Europa 

• Marcht - anti,. denominaçlo dada U provinciu frontcira.s de um impErio. 
(N. do Or,.). 
I Nlio queremos dizer que e$Ses distritos territoriais do pUlem de uma repto-
duçlo d .. anti,u disposições famllíares i elle novo modo de I,rupamenlo resuha, 
ao contrÚ'io, pelo menos em parte, de novas causu que perturbam II anticaa. 

.-III1DA principal denu causas I forma;lo du cidadcs, que te tomam O taltto de 
, conccDlr.ç.lo da população (V. [Dl' lo. dtvlJiolf dll travo.U .roclo.l]. Uv. n. c.p. 

li, I J) . Maa quajsqucr quc le;am U orireru dC5S8I c1isposiç6a, tia f Klmentlria. 
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atual, ou mais frouxos, como nas confederações simples. Mas o prin-
cípio da ,;.strutura é o mesmo, e por isso a solidariedade mecânica per-

"slste até nas sociedãdes -mais -avançaoaS,'-- ---- - ---- -Só que, do mesmo modo que ela não é mais preponderante, a 
disposição por segmento não é mais, como anteriormente, a ossatura 
única, nem mesmo a essencial da sociedade. Em primeiro lugar, as 
divisões territoriais têm necessariamente alguma coisa de artificial. Os 
laços que resultam da coabitação não têm no esplrito do homem uma 
base tão profunda como os que provêm da consangüinidade. Eles têm 
também uma força de resistência menor. Quando se nasceu num clã, 
s6 se pode mudar, por assim dizer, de pais. As mesmas razões não se 
o'põem a que se mude de cidade ou de província .. A distribuição geo-
gráfica coincide, sem dúvida, geralmente e a grosso modo com uma 
cérta distribuição moral da população. Cada provlncia, por exemplo, 
Cãélãalvfsão territorial tem certos usos e costumes especiais, uma vida 
que lhe é própria. Ela exerce assim sobre os indivIduas que são im-
pregnados pelo seu esplrito uma atração que tende a mantê-los no 
lugar e, ao contrário, a expulsar os outros. Mas no seio de um mesmo 
paIs, essas diferenças não poderiam ser nem muito numerosas, nem 
muito distintas. Os segmentos são pois mais abertos uns aos outros. 
E, com efeito, desde a Idade Média, "depois da formação das cidades, 
os artesãos estrangeiros circulam tão facilmente e tão distante com as 
mercadorias" .• A organização segmentar perdeu sua relevância. 
. ' Eia perde-a mais e mais, na medida em que as sociedades se 
desenvol·vem. E uma lei geral que os agregados parciais que fazem parte 
de .um agregado mais vasto vejam suas individualidades se tornarem 
cada vez menos distintas. Ao mesmo tempo que a organização familiar, 
as religiões locais desaparecem definitivamente; subsistem apenas os 
costumes locais .. Pouco a pouco elas se fundem umas nas outras e se 
unificam, ao 'mesmo tempo que os dialetos, os falares regionais resul-
tam. numa 56 e. mesma llngua nacional, e que a administração regional 
perde . sua Jlutonomla. Vemos nesse fato uma simples conseqUência da 
lei da imitação. 10 Parece ser entretanto apenas um nivelamento análogo 

que se produz entre massas líquidas que são postas em comunicação. 
As divisões que separam os diversos alvéolos da vida social, sendo mais 
tênues, são freqUentemente transpostas; sua permeabilidade aumenta 

v ScHNOLLER. "La division du travail étudife lU point de vuc hiSlorique." Rno. 
Ificon. pol. 1890, p. 14$. 
10 V. T.u.DE. LoJ.f dt I'Imltatlon. par., Paris, F. AJean. 



porque se 85 transpõe mais freqUentemente. Por conseguinte, 
elas perdem sua consistencia, sucumbem progressivamente c, na mesma 
medida, os melas se confundem. Ora, as diversidades locais não podem 
Be manter do mesmo modo que subsiste a diversidade dos meios. As 
divisões territoriais são pois cada vez menos baseadas na natureza das 
coisas e, por consegu;,lte, perdem seu significado. Quase se pode dizer 
que um povo t mais avançado na medida em que elas tenham um 
caráter mais superficial. 

1-0r outro lado, ao mesmo tempo que a organização segmentar se 
extingue por si, a organização profissional substitui-a cada vez mais 
completamente em sua trama. No princfpio, t verdade, ela sÓ se esta-

. belece nos limites dos segmentos mais simples, sem ir além. Cada cidade 
junto com seus arredores formam um grupo, no interior do qual o 
trabalho está dividido, mas que se esforça para se bastar a si próprio. 

"A cidade, diz Schmoller, torna-se sempre que pou!v.1 o centro ede-
II,.tico, poHtico e militar das aldeias vizinhas. Ela a.pira A desenvol-
ver .toda. a. indústria. para abastecer o campo, assim como ela pro· 
cura concentrar em seu território o e os transportes". 11 

Ao mesmo tempo, no interior da cidade, os habitantes afio agrupados 
segundo suas profissões, cada grlmio artesanal é como uma cidade que 
tem sua vida prÓpria. " Este foi o estado em que as cidades antigas 
permaneceram até uma época relativamente tardia e de onde provieram 
as ; sociedades cristãs. Mas estas logo superaram essa etapa. A divisA0 
Inter-regional do trabalho se desenvolve des4e o s6culo XIV: . 

"Cada ·cidade tinha originalmente tantos fabricante. de qu.ntns 
fOllem precisos. Mas os fabricantes de tecido. crus de BlIe .ucum-
bem ji ·.antes de 1362, .ob a concorrlneia dos alucIano.; em Slras-
boura, FrancCort e em Leipzis, a Ciaçlo de 11 arruinou-se por volta 
de 1$00... O e.ráter de universalidade industrial das cidade. de 
outrora se êil'-Ofliiiva iiicpaia ... elmentc :niquilado." 

A 'Partir daí o-movimento s6 fez por te estender_ 
"Na capital le concentram, hoje mal. do que antigamente, .s forças 
ativas do governo central, u artes, a literatura, as arande. operações 
de nos grandes portOl se concentra, mais do que antes, todas 
as exportações • importações. Centenas de peque" .. praças de co-

traficando .com triao e gado, prosperam e aumentam. En-
quanto outrora' cada cidade tinha muralhas e fOSIOS, 180ra allumas 

"O,. </I. p. 144. 
11 V. Lr.YAlllliua. Lu ri/mIl nuvrler-ls tn -F,oltct Jusqu'à la -RlvDlntlon. I, p, 195. 
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grandes fortalezas se encarregam de proteger loda a região. Do mes-
mo modo que a capital, os principais centros provinciais crescem 
através da concentração da administração provincial, dos estabeleci-
mentos regionais, das coleções e das escolas. Os alienados e os doentes 
de um certo tipo. que se encontravam dispersos outrora, são reco-
lhidos de toda a provlncia e departamento em um .6 lugar. As dife-
rentes cidades tendem cada vez mais para certas especialidades, de 
maneira que as distinguimos hoje em cidades universitárias, de fun-
cionários, de indústrias, de de águas, de rentlstas·. Em 
certos pontos ou em certas regiões se concentram as grandes indús-
trias : fabricação de mAquinas, fiações e tecelagens, manufaturas de 
couros, altos-fornos, indústria açucare ira fabricando para todo o pais . 
Onde se estabeieceram escolas especializadas, a população operária 
se adapta a elas e ai se concentra a construção de máquinas, en· 
quanto as comunicações e as organizações bancárias se acomodam 
15 circunstâncias particulares." 13 

Numa certa medida, esta organização profissional se esforça por 
adaptar-se àquela anteriormente existente, tal como havia feito primi-
tivamente com relação à organização familiar; é o que ressalta também 
da descriçAo acima. Oeralmente, as novas instituições se amoldam ini-
cialmente às antigas. As circunscrições territoriais tendem pois a espe-
cializar-se sob a forma de tecidos, de Órgãos ou de aparelhos diferentes, 
tal como outrora os clãs. Mas, tal como estes últimos, elas são na 
realidade incapazes de sustentar esse papel. Com efeito, uma cidade 
compreende sempre Órgãos ou partes de Órgãos diferentes ; e, inversa-
mente, quase não existem Órgãos integralmente compreendidos nos 
limites de um determinado distrito, qualquer que seja sua extensão. 
Ele extravasa-os quase sempre. Ainda que freqUentemente os órgãos 
mais estreitamente solidários tendem a se aproximar, sua proximidade 
material no entanto só renete muito inexatamente a intimidade mais ou 
menos grande de suas relações. Alguns se acham tão distantes que de-
pendem diret'amente uns dos outrosj outros são tüõ vizinhos qüe as 
relações s6 são mediatas e longínquas. O modo de agrupamento dos 
homens que resulta da divido do trabalho é pois muito diferente daquele 
que exprime a distribuição geográfica da população. O meio profissio-

• Rtl1l1tr no orJainal tranch. t um termo técnico de difIcil tradução, pe1a cano-
u,Ao histórica que tem. Corresponde mais ou menos A "pessoa que vive de rendas", 
embora anlia,lmenle disscSlc respeito sobretudo As que exploravam as rendas 
pública, (N. do T.) . 
)11 ScHMOLLEk. "La divisãon du Iravall au paint de vue historique," RIO/. 
,/'IrOl'. pol. p. 141-48. . 
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nal nio coincide mais com o meio territorial, do mesmo modo que 
com o meio familiar. S um novo quadro que substitui os outros; a 
substituiçilo porém só é possível na medida em que esses últimos de-
sapareçam. 

Se pois esse tipo social não se observa nunca em estado de 
absoluta, a solidariedade orgânica também jamais se encontra soZInha, 
a menos que ela se livre cada vez mais de toda Uga, do mesmo modo 
que ela se toma cada vu preponderante. Esta predontinância é t.anto 
mais rápida e completa que no momento em que essa estrutura se al1rma 
mais, a outra toma-se mais indistinta. O segmento tio definido que 
formava o cli 6 substituído pela circunscriçAo territorial. Pelo menos 
em sua origem, esta última correspondia, ainda que de maneira vaga 
e aproximada à divisão real e moral da populaçio; mas ela perde 
pouco a este caráter para ser apenas combinaçilo 
e convencional. Ora, na . medida em que se eliminam eS$ls barretras, 
elas do substituídas por um sistema de órgAos cada vez mais desen-
volvido. Se pois a evolução social continua submetida à açio das mes-
mas causas determinantes - e veremos mais adiante que esta hipótese 
é a única concebível ....:. pode-se prever que. 1 elte duplo movimento 
continuará no mesmo sentido ·e dia virá em que toda a nossa organiu-
çilo social e polltica terá uma base exclusivamente prqlissionaJ. , ... , 
, 1Jém disso, as pesqulu.s.que se seguem estabeleceria 11 que 
organiuçlo profissional não chegou .a ser ainda ' hoje tudo o que 'devtnA 
ser; quantas coisas anormm impcdiram-!l' de alcançar o ,fraudtr,de-
senvolvimento reclamado até ' agora 'pelo nosso estado SOCial. i'odc-se 
julgar. por ai a import1lll:ia que ela deve .anumir no luturo. - • ) 
. Em .resumo, j\i5tip8'@!0! .dQjUí.PQI' _c *;'bamos, 

que :!QjlÍai' ootte<pnndentc.. E ·tàJiillém .u primeiru -a desenvolvcm.1I&.nzlo inversa '1IIIII-de :doIS 
tipos .correspondentes um . .re&rlde ngularmeD1C DI. medida ,que o 
outTO progride, c ·este último é aquele que .se.ddiDe.pela div!slo do 
trabaJbo locIIl. Além de confirmar o que precede. _ resultado vem 
demonstrar toda a importância da divisio do trabalho. Auim como. 
ela que, na maioria das vezes, toma 'as .aoç\cdades .no .melO 
elas quais vivemos, é ela também que determina 0$ traços cODStltuti_ 
de sua estrutura, e tudo fu .prever que, no futuro, seu papel Dlio far' 
que ..wDcotar sob elSe ponto de vista. 

.. V. {DI t. IIMlloH d. 4,.",,11 ...-1411. N_ ,livro., ap. '\'tI. I 11 • 11 •• , m. 
cap. I.·. 

8. DIVISÃO DO TRABALHO ANOMICA li< 

As regras do método são para a ciência o que as regras do di-
reito são para o comportamento; elas dirigem o pensamento do sábio 
como estas governam as ações dos homens. Ora, se cada ciên-
cia tem seu método, a ordem que ela realiza 6 absolutamente interna. 
Ela coordena as investigações dos sábios que cultivam uma mesma 

nlo suas relações externas. Existem poucas disciplinas que co-
ordenam os esforços de diferentes ciencias em vista de um fim comum. 
Isto 6 verdade sobretudo para as ciências ' morais e sociais; visto que 
as ciências matemáticas, físico-químicas c mesmo biológicas nlo pare-
cem ser a tal ponto estranhas umas du outrás. Mas o jurista, o psicó-
logo, o antropólogo, o economista, o estatístico, o lingüista, o historia-
dor procedem em suas investigações como se' as diversas ordens de 
fatos que eles estudam, formassem outros tantos mundps independentes. 
Contudo, na realidade, eles se penetram por todas as partes; em conse-

o mesmo deveria ocorrer com as ciências respectivas. Eis de 
onde vem a anarquia que se assinalou, do sem exagero aliás, na ciên-
.cia em ,geral, mas 'ijue sobretudo nrdadeira nessas determinadas 
cianci'L Elas ofercçcm, com efeito, o espctáçulo de uma agregação de 
.pattes .distintas qllO.niIo cooperam entre li. Se elas formam pois um 
todo · sennmidade, nAo porque Dia ' teDham uma compreeosAo suli-
delIIC .do 'IIIBS · semdbanças; é que nlo 110 organizadas. 

v6Óns CJcmplos-dQ....RQis 'variedades de 
em tndos Clt."., IC a divisão do trabalho nào solida.rie-
dade que; relaç6es dos órgãos Dlo lia e que elas §io num . '. 
01lepro6uzido de DIIaiJw'" 'E. "La diYisloo do 1nIy,n anomiqu •. " In: De la 
",./.tIo. du " •• 411 ,oclill. 7.' td. Paris, PUF, 1960. U •. 3.· . c.p. I.· . p. 
Trad. por Laur. N,lIl Ilodri",os. !.3: 
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Mas de onde provém esse estado? 
Visto que um corpo de regras é a forma definida que, com o 

tempo, assumem as relações que se estabelecem espontaneamente entre 
as funções sociais, pode-se dizer a priori que o estado de onomia é 
impossível sempre que os órgãos solidários estejam em contato bas-
tante e suficientemente prolongado. Com efeito, sendo contíguos, eles 
são facilmente advenidos em qualquer circunstância da necessidade que 
têm uns dos outros e adquirem por um sentimento vivo 
e contfnuo de sua mútua dependência. Pela mesma razão, os intercâm-
bios entre eles se fazem facilmente; tornam-se freqUentes por serem regu-
lares; eles se regularizam por sI próprios e o tempo termina pouco a pouco 
a obra de consolidaçlo. Enfim, porque as menores reações podem ser 
mutuamente sentIdas, as regras assim formadas trazem a sua marca, 
isto é, prevêem e determinam até no detalhe as condições de equilrbrio; 
mas se, ao contrário, qualquer elemento opaco se interpõe, desaparecem 
as excitações de uma cena intensidade que possam se comunicar de 
um órglo para outro. As relações sendo raras nAo se repetem bastante 
para se definirem; a cada nova oponunidade correspondem novas ten-
tativas. Os caminhos por onde passam as ondas de movimentos nAo 
podem se aprofundar porque essas ondas slo multo intermitentes. Se 
pelo menos algumas regras conseguem, no entanto, se constituir, elas 
do gerais e vagas; porque, nessas condições, só ' ós contornos mais 
gerais fenOmenos é que se podem fixar. O mesmo ocorrerá se a 

" •. ' .. consangUinidade, ainda que suficiente, for muito recente ou durar muito 

. , 

" \' 

pouco.' , ·m cc 
Essa condição se realiza geralmente pela força das coisas. Porque 

uma funçAo Dio pode se distribuir em duas ou mais panes de um orga- . 
nlsmo, a 1110 ser que estas sejam mais ou menos contlguas. Além do 
mais, uma yez que o trabalho esteja dividido e como elas necessitam 
umas das outras, tendem naturalmente a diminuir a distância que as 

. separa. Por isso, na medida em que se eieva na escala inimal, Vê a 5ç 
que os órgãos Se aproximam e, como diz Spencer, introduzem-se nos 
interstícios uns dos outros. Mas um conjunto de circunstâncias excep-
cionais pode fazer com que isto ocorra de outra 10rma. 

J .l:::xJste. um cuo em que a Dnomlo pode .e produzir, ainda n conll· 
sllidade .eJa lulkien'e. I! quando I relulamentlçAo ne.es.úia .6 pode s ... Ia. 
belecer • cllsta de uma transrormaçAo que I eatrutura aoelal nlo comporta: porquo 
,. pla.dcidade dai toeied.des nuo ,. Indefinida, Quando el. est' se ftcabl\ndo, lU 
mudQnç.. ncctsdriuli "o 

, 
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O que acontece nos casos de que nos ocupamos. Quanto mais 
acentuado o tipo segmentar, os mercados econOmicos serão mais 
ou menos correspondentes aos vários segmenlos; conseqUentemente, 
cada um deles será muito limitado. Os produtores, estando muito pró-
ximos dos consumidores, podem colocar-se mais facilmente a par da 
extensAo das necessidades a serem satisfeitas. O equilíbrio se estabelece 
ponanto sem dificuldade e a produção regula-se por si mesma. Ao con-
trário, na medida -em que o tipo organizado se desenvolve, a fusão 
dos diversos segmentos conduz os mercados a serem um s6, que abrange 
quase toda a Ele se estende além mesmo e tende a se tornar 
universal; pois as fronteiras que separam os povos se reduzem, ao mes" 
mo tempo que aquelas que separavam os segmentos uns dos outros. 
Resulta que cada indústria produz para consumidores que estão espa-
lhados sobre toda a superffcie do país ou mesmo do mundo inteiro. 
O contato nAo é mais suficiente. O produtor não pode mais abranger 
o mercado pelo olhar, nem mesmo pelo pensamento; ele não pode mais 
fazer representar seus limites, pois que o mercado é por assim dizer 
ilimitado. Em a produção não tem freio nem regra ; ela 
só pode talear ao acaso e, no curso desses tateamentos, é inevitável que 
as medidas sejam ultrapassadas, tanto num sentido como no outro, Dal 
essas crises que perturbam periodicamente as funções econômicas. O 
crescimento destas crises locais e restritas que são as faléncias é cena-
mente um efeito dessa mesma causa, 

Na medida em que o mercado se amplia, aparece a grande indús-
tria. Ora, ela tem como efeito transformar as relações entre patrões e 
operários. Uma maior fadiga do sistema nervoso, juntamente com a 
InOu!ncia contagiosa das grandes aglomerações, aumentam as nea.!si-
dades destas últimas. O trabalho da máquina substitui o do homem; 
o trabalho da manufatura ao da pequena oficina. O operário é colo-
cado sob regulamentos, afastado o dia inteiro de sua familia; vive 
sempre scparaão àaquciê que o etc. Est!s novas da_ 
vida !ruIustrial exigem natura!lIlente . uma nova organização; mas como 
estas transformaç!íes. completaram com eXlrema rapidez, os ' interesses 
em conflit<1..JlAo tiveram tempo ainda para .se equilibrarem". '---""" 

2 Lembremos ainda que, como veremos no capitulo aeauinte [De lo dlvlslon du 
""}lall zoe/aI], Clle Intaaonl.mo nlo , devido Inteiramente 1 rapidez deau tranJ· 
lormaç6es ma., Im boa pane, d"laualdad, .Inda muito "onde mllt a. oon· 
diç6es exteriores da JUIL Sobre CIte fllor o tempo nla tem DeDhuma 
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Enfim, o que expliça.!Uato ge.as ciéncias.morais c 
no êiradõ' qüe nóS indicamos é que elas foram as últimas a entrar,Jl<L-

CImlJo' 'du ci!ncias positivas. Nio é por menos, com eleito, que há 
1iiiiIküJõ que e,te novo campo de fenÔmenos se abriu para a inves· 
t1gaçlo cientUíca. o. lábios se instalaram, uns aqui, outros ali, segundo 
lUas inclinações naturais. Dispersos nessa vasta 4rea, eles permanece-
ram lI<! agora muito afastados uns dos outrol para sentir todos os 
laços os. unem. Mas só eles conduziram pesquisas 
cada vci mils longe do ponto ,melll, acabaria necessanamente por 
alcançar e, em eonseqU!ncia, tomar consci!ncia de sua própria solida· 
riedade. A unidade da ciéncia se formará portanto por si mesma; não 
pela unidade abstrata de uma fórmula, aliás muito exígua para a multi· 
pllcidade de coisas que ela deveria envolver, mas pela unidade viva 
de um todo orgânico. Para que a ciéncia seja una, nio é necessário 
que ae apegue inteiramente ao campo de visio de uma só e mesma 
coDJCi!.acia - o que é aliás impossrvel - mas basta que todos aquelel 
que a cultivam sintam que colaboram numa mesma obra. 

Itto que precede tira todo fundamento das mais gravei restrições 
foitu l divido do trabalho. 

Ela foi muitu vezes acusada de diminuir ° indivíduo, reduzindo-c 
ao papel de máquina. E, com eleito, se ele nlo sabe para onde tendem 
essu, operaçpes que se lhe exigem, nio as associa a qualquer fim e só 
podo. le contentar com " ,lotina. Todos os dias ele repete ,OI 'mesmos 
movimentos com uma regularidade monótona, mas sem ae interessar 
nem compreend!-los. Nio é mais a tilula viva de um orgiDismo vivo, 
que vibra incessantemente ao contato com as tilulas vizinhas, que age 
sobra elas e responde por vezes à lua açlo, estendo-ae, contrai·se, 
dobra·ae e ae transforma acgundo as necessidades e as wCUDst1nc!ias; 
aJo pwa de uma en,renagem inerte quo uma força externa põe em 
hIIIdonamento c que .. move .empre no mesmo "ntido e do mesmo 
modo. Evidentemente, de ,qualquer nianeira que se repmeote o · ideal 
moral, nlo ac pode ficar IndiIerente a um tal aviltamento da natunza 
humana. Porque se a moral tem como objetivo o aperfeiçoamento 
individual, não pode permitIr que se arruine a tal ponto o indivíduo, 
o ae ela tem por fim a sociedade, nAo pode deixar que 10 esgote a 
próprla fonte da vida locial; porque o mal nfio ameaça apenas as fun. 
çOe. econÔmicas, mas todas 15 funções aociais, por mais elevadas que 
acjam. 

--se, diz A, Comte, lem-Ie muitu vezes que lamentar DI ordem ma: '" 
t.rial o oper'rio udwlvam<nte ocupado durante lua vida iIIteira DI 
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labricaçlo de cabos de fa .. s Ou de cabeças de allinetes, um. fUosofla 
,i nlo deve, no lundo, tuer menos que luUmu na ordem Inte, 
lectual o empre,o exclusIvo e contlDuo do cirebro humano Da mo-
loçAo de alaumu equaç6el ou • clasdtleaçlo de a18= Insetos: o 
efeito moral, Dum '. Doutro cuo, Infelizmente muito anilo,o." I 

PropOs." algumas vezes como dar aos trabalhadora. ao 
lado "e5pCcláfs: üriinnstruçlo 

rJãs;'Supondo que se possa compensar assim , alguns dos mius'êfeilõs 
atriburdos à divisio do trabalho, nAo um meio de preveni.lol. A 
divi!!o do trabalho nAo muda de natureza porque se a faz preced'er de 
uma cultura geral. Sem ddvida, é bom que o trabalhador esteja em 
condições de se ,interessar pelas coisas da arte, da literatura etc.; mas 
Isto nAo toma menos mal o fato de que ele tenha sido tratado o dia 
Inteiro como uma máquina. Que nio se veja, além disso, que eltu 
duas sejam muito divergentes para lerem concilláveis o p0-
derem ser levadas avante pelo mesmo homeml Se se tem o hábito do 
vastos horizontes, de vistas de conjunto, de belas generalidades, Dlo 
10 deixa mais confinar aem nOI limites estreitos do um. 
tarefa especializada. Tal remédio nlo só tomaria a especlallzaçlo ino-
Lenslva, mas Intolerável tainbém e, por- 'mÍil 'õu"'iiiêiiõI 
imposslyeI. ':'1 Co .... -,).. ... . ' ;;--', t • . • ; :- __ '_o 

o que conltitui uma cODtradiçlo que, contrariamente ao quo 
ae diZ; • dlvlsAo do tràbãlho- dlôj)f()dui: ellas conseqU!ncial em vIrt1Ido 

, ãeuma IíDpoilÇ'io- 'de lüa natureza, mas somente em clrc:UnJlAndas 
o' .ucepcionais. Para que ela '0 desenvolva sem provocar tal 

desaslIC).alnflu!ncia sobre a conscl!nda humana, nlo preciJO tem-
pert.la pelo 'aeu contrário; basta que "ja ela mesma, que nada venha 

de fora. Porque normalmente, o delempenho de cada fua; 
çlo elpeclal exige que o Indivfduo Rio •• feche estreitamente, mu quo 
ae mantenha em rellções conatantes com u funçõel vizinhas, tomo 
conscl!ncla de .uas necess.ldadel, de mudançu que ocorram, etc • ..A-. 
divido do trabalho .. QlIJ_o_.II'.balhador, longo de ficar curvado 

.lObrc aeu. colaboradores, ' inai"igó 'iobré'" 
eles e lua, açAo • ..Nio pois uma máquina que repete movimenlOl 

nAo percebe a direçAo, mas ele labe que 'elas tendem 
. para algum lugar, para um objetivo que ele concebe.mais ou menos 
- díiiiiííaméDIe. Ele '$le que aerve . .. C()isa. _Para IIto, nlo 

J, . ;-1; J-o . .;'., // JIJ ) ,;. 'JA--
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é necessário que ele abranja vastas regiões do social, basta 
que ele' perceba o suficiente para compreender que suas ações têm um 
fim fora delas mesmas, Dal, por tspeclal e uniforme que possa ser 
sua atividade, é a de um ler Inteligente, porque ela tem um sentido e 
ele o sabe, ,Os teria!!, 

..'!2..!tabíl6o e, por conseguinte, rilo a delx,ariam expost! 

.um melo de aumeiltar o rendimento das forças 'sociais, se eles .I\l(essem 
,yls,to Que ela 6 antes demali-iliida-úma. ióite .. ,. 

, ." . '. .- . , - .. 
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