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RESUMO 
 

 

O presente trabalho consiste em analisar a trajetória intelectual e institucional de Émile 

Durkheim para compreender a apropriação que fez da psicologia experimental de 

Wilhelm Wundt em suas obras. Para isso, também consiste na análise da trajetória de 

Théodule Ribot, percursor da psicologia científica na França e divulgador da teoria de 

Wundt. Da mesma forma, o trabalho analisa as mudanças institucionais das faculdades 

da França, assim como as mudanças políticas que decorreram da Guerra Franco-

Prussiana e a instituição da Terceira República, fundamentais para compreender a 

apropriação de teorias alemãs no período.  

 

Palavras-chave: campo intelectual francês, Émile Durkheim, Théodule Ribot, Wilhelm 

Wundt, relações intelectuais França-Alemanha, século XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

The present work analyzes the the intellectual and institutional trajectory of Émile 

Durkheim to understand the appropriation he made of Wilhelm Wundt’s experimental 

psychology in his works. For this reason, this work also analyzes the trajectory of 

Théodule Ribot, precursor of scientific psychology in France and popularizer of 

Wundt’s theory. In order to do that, the work analyzes the institutional changes of the 

universities of France, as well as the political changes that resulted from the Franco-

Prussian War and the establishment of the Third Republic, fundamental to understand 

the appropriation of German theories in the period. 

 

Key-words: French intellectual field, Émile Durkheim, Théodule Ribot, Wilhelm 

Wundt, intellectual relations France-Germany, XIX century 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva tratar da recepção da obra de Willheim Wundt (1832-

1920)
1
, psicólogo e médico alemão, por Émile Durkheim (1858-1917), sociólogo 

francês, considerado  um clássico porque  estabeleceu os fundamentos  da sociologia tal 

como é compreendida atualmente através de suas principais obras,  As regras do método 

sociológico e Da divisão do trabalho social 
2
. Tal relação não tem sido muito estudada 

no Brasil, ainda que suas obras estejam  sendo revisitadas no Brasil e no mundo, por 

ocasião de datas comemorativas
3
 

O interesse pelas relações entre o pensamento francês e o alemão teve início já 

na graduação, uma vez que meu trabalho de Iniciação Científica e Monografia de 

Conclusão de Curso focalizaram as relações entre Célestin Bouglé, sociólogo ligado a 

Durkheim e a L’Année Sociologique, e Georg Simmel.
4
 Além das relações intelectuais 

entre França e Alemanha no fim do século XIX, outro objetivo deste trabalho é 

                                                 
1
 Wundt (1832-1920) doutorou-se em medicina na universidade de Heidelberg em 1885, depois estuda 

fisiologia no ano de 1856 na Universidade de Berlim, quando decide seguir carreira universitária voltada 

para a fisiologia, e não para a prática da medicina. Em 1858 torna-se assistente de Hermann Helmholtz 

(1821-1894) na Universidade de Heidelberg, onde desempenha funções no laboratório e no ensino da 

fisiologia, até 1864. Ainda nesse período, publicou obras que propunham, pela primeira vez, a 

constituição oficial da psicologia experimental como uma nova ciência e uma disciplina autônoma, assim 

como a utilização essencial da história e da etnologia como auxiliares do método experimental. Até 1871, 

ministra aulas como “professor associado” (etapa seguinte na carreira acadêmica após “professor 

assistente”, papel desempenhado por Wundt até 1864), mas logo é nomeado “professor extraordinário”, 

permanecendo assim até 1874, quando parte para a Universidade de Zurique. Alguns meses depois, é 

chamado para um posto de professor titular de filosofia das ciências na Universidade de Leipzig, a maior 

e mais prestigiada universidade alemã do período. Lá, funda seu laboratório de psicologia experimental 

em 1879, assim como sua revista de publicações cientificas, a Philosophische Studien. Cf. NICOLAS, 

2005 e JONES, 1993. 
2
 Cf. ORTIZ, R. Durkheim: arquiteto e herói fundador. Disponível em 

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm e WEISS, Raquel; OLIVEIRA, 

Márcio (orgs.). David Émile Durkheim: a atualidade de um clássico. Curitiba: Ed. da UFPR, 2011. 

196 p. 
3
 Cf. MASSELLA, A. B. et al. Durkheim 150 anos. São Paulo : Fino Traço Editora, 2009.  

4
 O trabalho consistiu na análise das publicações das obras de Simmel e de resenhas feitas sobre suas 

obras na revista L’Année Sociologique entre os anos 1890-1914. A partir dessas publicações e dos 

autores envolvidos, analisei qual era a posição de Simmel entre os intelectuais franceses durkheimianos, 

mais especificamente em relação a Célestin Bouglé, o maior difusor das obras do autor alemão na revista 

citada. Cf. RODRIGUES, L. F. A recepção de Simmel na França entre 1890-1914: o caso de L’Année 

Sociologique. 2010. Monografia (Programa de Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal 

de São Paulo, 2010.  
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investigar as relações entre “sociologia e psicologia” ou entre “indivíduo e sociedade” 

no fim do século XIX, ou seja, uma questão teórica que já estava presente nas 

discussões entre Simmel e Bouglé. Contudo, pretendi realizar tal discussão a partir de 

uma abordagem de história social das ideias, pois desde meu trabalho anterior, quando 

tive a oportunidade de trabalhar com a correspondência dos autores, interessei-me pelas 

relações sociais (ou intelectuais) como complemento ou mesmo embasamento das 

discussões teóricas.  

Wundt exerceu, no final do século XIX, um papel importante nas ciências 

naturais e sociais, na Europa (principalmente na Alemanha e na França) e também nos 

Estados Unidos, tanto pelo pioneirismo ao fundar o primeiro laboratório de psicologia 

experimental, em 1879, na Universidade de Leipzig, quanto pelo impacto de suas obras, 

entre as quais destaco  Die Volkerpsicologie (1900-1920)
5
.  Também foi o fundador, em 

1883, da revista Philosophische Studien (que mudou de nome para Psychologische 

Studien, em 1906, e foi publicada até 1917), considerada um importante veículo de  

difusão das principais teorias e autores que escreviam sobre psicologia  no período.  

A fundação do laboratório de psicologia experimental, mantido de início com os 

próprios recursos de Wundt, e reconhecido oficialmente pela universidade como 

Instituto somente no ano de 1883, é considerado pelos estudiosos a primeira etapa da 

                                                 
5
 A Völkerpsychologie  foi inicialmente desenvolvida pelos alemães Moritz Lazarus e Heymann Steinthal. 

Foi uma corrente importante do pensamento alemão do século XIX, pois contribuiu para o 

estabelecimento das ciências sociais na Alemanha, já que alguns de seus conceitos-chave foram 

apropriados, segundo Klautke, por intelectuais como Georg Simmel e Franz Boas. Segundo os dois 

autores, o objeto de estudo da Völkerpsychologie era o Volksgeist (“espírito do povo”, em tradução livre) 

através do estudo de todo o conhecimento histórico e filosófico de um país.  Também queriam instaurar a 

Völkerpsychologie como uma nova disciplina, com o objetivo de descobrir leis que guiavam o 

desenvolvimento histórico das nações, assim como estabelecer uma ciência social. Wundt foi um defensor 

Völkerpyshologie: deu um curso sobre o tema em 1875 e, em 1900, publicou o primeiro de seis livros 

divididos em dez volumes chamado “ die Völkerpsychologie”, que abrangia os temas “língua”, “arte”, 

“mito”, “religião”, “sociedade”, “direito” e “cultura”. Porém, discordava de certos aspectos, como delegar 

à Völkerpsychologie um status de disciplina independente, já que seu objetivo era conferir tal status para a 

psicologia experimental. Para Wundt, a psicologia dos povos era uma “psicologia do desenvolvimento e 

uma psicogênese”, “um ponto de convergência entre a psicofisiologia e a filologia”, que servia para 

chegar aonde os estudos de laboratório não chegavam, ou seja, era um complemento para compreender a 

“vida psíquica” tal como vista por Wundt, através de uma análise do desenvolvimento da arte, da religião 

etc.Cf. ESPAGNE, 1998 e KLAUTKE, 2010.  
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institucionalização da psicologia na Alemanha como uma disciplina científica autônoma 

(NICOLAS, 2005). Ao que parece, Wundt era um nome reconhecido na Europa, uma 

vez que foi apontado por Durkheim como nome disputado pelos estudantes estrangeiros 

e motivo da escolha pela Universidade de Leipzig a fim de completar a educação em 

filosofia (1887a, p. 5).  Em seu laboratório, a maioria das experiências realizadas eram 

sobre “sensação e percepção”, ou seja, sobre formas de  medida e de  análise das 

sensações, sobre a duração dos processos mentais e sobre a percepção do tempo através 

de estímulos (CATTELL, 1888), e que, na maioria das vezes, resultavam em teses 

publicadas em revistas científicas, principalmente na revista dirigida por Wundt. Esse 

laboratório também é visto como um locus classicus para a psicologia científica e teve 

papel essencial na geração de novos conhecimentos, pois além de ser um local 

designado para a pesquisa, no qual as investigações experimentais dos fenômenos 

psicológicos foram realizadas, também foi um foco para as aspirações disciplinares de 

diversos psicólogos, funcionando como um “ícone do poder transcendente do 

conhecimento científico” (CAPSHEW, 1992). 

Sua obra, compacta e densa, era reconhecida e respeitada: entre 1890 e 1910, era 

impossível não ter lido ou ouvido falar de Wundt dentro da corrente científica 

universitária de vários países.  Mas, à medida que o século XX avançou, a utilização de 

suas teorias foi diminuindo e o autor passou a ser citado apenas como parte da história 

da constituição da psicologia moderna. Em 1920, ano da publicação do último tomo da 

Völkerpschologie, e também de sua morte, sua teoria perde toda a força, segundo os 

estudiosos, talvez devido ao seu estilo difícil, a um gênero de teoria muito amplo e 

abrangente, e pelo diversos sentidos e mesmo ecletismo de sua obra
6
 (CAUSSAT, 

                                                 
6
 Wundr começa a fazer pesquisas em fisiologia, depois em psicologia e também filosofia, lógica e ética e 

se concentra nos últimos anos de sua vida à Völkerpsychologie, sua obra em dez grandes volumes 

publicadas entre 1900 e 1920. Se de início focou seus estudos na experimentação em laboratório, passou a 

se orientar para os estudos que procuravam dar conta de toda a história do homem, através da religião, da 

moral, dos costumes, da arte etc. que, para Wundt, complementavam o estudo da psicologia para além da 

experimentação. Acreditava que a experimentação poderia nos elucidar apenas os processos psicológicos 
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1989). Já no início do século XX, seu laboratório não era mais um destino privilegiado 

para os estrangeiros e os seus trabalhos não eram mais considerados referência no plano 

internacional, talvez por causa da fundação de outros laboratórios (muitas vezes por 

seus ex-alunos) em outras universidades
7
, pelo desenvolvimento da psicologia em 

diversos países, ou ainda pelo fato de Wundt passar a se interessar mais pela  

Völkerpsychologie do que pela psicologia experimental em si (NICOLAS, 2005). 

Na França, essa teoria foi valorizada especialmente por Théodule Ribot
8
 (1839-

1916), considerado o difusor por excelência das obras e da teoria de Wundt nesse país, 

além de ter inaugurado uma nova abordagem da psicologia, qualificada de “científica” 

no período, a fim de se opor à abordagem tradicional e subjetiva dos “filósofos 

espiritualistas”
9
. Mesmo que hoje a produção de Ribot não seja considerada de fato 

científica, e que seja considerado por vezes antes um “vulgarizador” do que um 

“produtor” – falhas atribuídas à sua formação exclusivamente filosófica ou ao fato de 

não realizar trabalhos de laboratório - ele deixou discípulos importantes na história da 

psicologia, entre os quais destacam-se Pierre Janet e Georges Dumas  (NICOLAS, 

1999; BEN-DAVID; COLLINS, 1966).  

Neste trabalho pretendo mostrar que a difusão da psicologia experimental de 

Wundt fez adeptos para além dos círculos de psicólogos franceses, pois sociólogos tais 

como Émile Durkheim também se interessaram por sua teoria e até mesmo se 

apropriaram de alguns de seus conteúdos. 

                                                                                                                                               
mais simples, mas os “produtos” mais complexos desses processos só poderiam ser investigados através 

da Völkerpsychologie. Por isso, o sentido amplo e  eclético  de sua obra. Cf. CAUSSAT, 1989. 
7
 Já no final do século XIX, laboratórios do mesmo tipo estavam sendo estabelecidos nas universidades 

de Berlin, Bonn, Göttingen; nos Estados Unidos, nas Universidades Johns Hopkins, Harvard, 

Pennsylvania and Princeton; na Inglaterra, na Universidade de Cambridge. Cf. CATTELL, 1888. 
8
Theodule Ribot (1839-1916) é considerado na França como porta voz e introdutor oficial da psicologia 

científica no país, tanto através de sua tese de doutorado sobre a hereditariedade psicológica (L’hérédite, 

étude psychologique sur ses phénomènes, ses lois, ses causes, ses conséquences (1873)), considerada a 

primeira desse tipo no país, como por ter sido o primeiro titular de um curso de psicologia experimental 

na universidade em 1885, e também através de suas obras La psychologie anglaise contemporaine (1870) 

e La psychologie allemande contemporaine (1879). 
9
 Cf. o significado de “filosofia espiritualista” no capítulo 1 do presente trabalho.  
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Há alguns estudos já realizados sobre as relações entre a sociologia francesa, em 

particular sobre Durkheim, e a psicologia de Wundt. Destaco quatro artigos que  

analisaram diretamente a presença de Wundt na obra de Durkheim. François Isambert, 

ao analisar a moral na teoria durkheimiana no artigo “Durkheim: une science de la 

morale pour une morale laïque”
10

 acredita que o próprio termo “fato” foi importado de  

Wundt. Em primeiro lugar, porque o título de uma das obras de Wundt, “Ethik, eine 

Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens” 
11

 contém a palavra 

“fato” (Tatsachen) e, em segundo lugar, porque tal palavra não era comumente utilizada 

na França para descrever ou analisar  a vida moral. Além disso, o autor  acrescenta que 

Durkheim “empresta” de Wundt a noção de “obrigação moral”, mesmo não aderindo à 

maioria de seus postulados (ISAMBERT, 1990).  

Robert Jones analisou as fontes alemãs em Da divisão do trabalho social (1893) 

no artigo  “La science positive de la morale em France: les sources allemandes de la 

Division du travail social”
12

. Segundo ele, o contexto intelectual e político do período, 

envolvendo por consequência a viagem de Durkheim à Alemanha, influenciou 

profundamente suas escolhas por fontes alemãs. Segundo esse mesmo autor, Durkheim 

não tinha apenas uma preferência intelectual pela obra Ethik de Wundt; ele também a 

utilizou como suporte ao programa republicano de reforma do ensino francês. Até então, 

segundo o autor, os dirigentes políticos franceses tinham sido formados pelo ideal 

cartesiano da abstração, da dedução e da especulação. Ao importar os estudos 

científicos alemães para seu país, Durkheim acreditava que isso contribuiria para uma 

reformulação da educação, o que começou a fazer assim que voltou de seu estágio na 

Alemanha. Além disso, afirma Jones, a história dos estudos sobre a moral na Alemanha 

                                                 
10

 ISAMBERT, F. Durkheim: une science de la morale pour une morale laïque. Archives des sciences 

sociales des religions, n. 69, p. 129-146, 1990. 
11

 WUNDT, W.  Ethik, eine Untersuchung der Tatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens. 

Stuttgart: F. Enke., 1886.  
12

 JONES, R. La science positive de la morale en France: les sources allemandes de la Division du travail 

social. In : BESNAR, P; BORLANDI, M; VOGT, P. (org.). Division du travail et lien social : Durkheim 

un siècle après. Paris: Presses Universitaires de France, 1993. 
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do período foi paralela à da psicologia na França e na Inglaterra: por causa de suas 

afinidades com as ciências biológicas em geral, principalmente a fisiologia, a psicologia 

estava se autonomizando em relação à filosofia nesses dois países. Desde Wundt e das 

ciências sociais alemãs, a moral poderia, então, considerar também sua emancipação, 

segundo ele um dos objetivos principais de Da divisão do trabalho social.  Além disso, 

a teoria de Wundt representava uma forma de criticar o emprego da “pura dedução” nas 

ciências morais. Jones conclui que é possível compreender a apropriação de Wundt e 

dos alemães por Durkheim através da ideia de que seu projeto era “essencialmente 

linguístico”: ele tentou substituir o vocabulário francês tradicional por um léxico de 

inspiração germânica, em que a simplicidade dava lugar à complexidade, o abstrato ao 

concreto, a dedução à indução.  

Cécile Rol analisa a presença da teoria de Wundt na última obra publicada em 

vida por Durkheim, As formas elementares da vida religiosa (1912), no artigo 

“Animisme et totemisme: Durkheim X Wundt”
13

. Segundo ela, é possível observar que 

Durkheim utiliza Wundt, mas claramente para se distanciar dele. Trata-se 

especificamente da recepção do volume cinco da obra Volkerpsychologie
14

, na qual 

Wundt expõe sua ideia de que haveria disposições imutáveis da natureza humana (e a 

mesma para todos os seres humanos) que ele considera fundamentais  para a explicação 

dos fenômenos morais e religiosos, tão importantes  quanto  as causas sociais. 

Durkheim não compartilha tal ideia, mas mesmo assim cita essa obra  cinco vezes em 

seu último livro. Mesmo considerando-se o número pequeno de citações, segundo Rol, 

não podemos subestimar tais passagens, porque Wundt era um dos mais influentes 

                                                 
13

 ROL, C. Animisme et totemisme: Durkheim X Wundt. L’Année sociologique, Paris, n. 62, p. 351-366, 

2012.  
14

 Em 1905, 1906 e 1909 são publicados os três volumes da Volkerpsychologie de Wundt que tratam do 

mito e das religiões. Os outros volumes são dedicados à linguagem, sociedade, direito, cultura, história e 

arte. WOLF, 1987, p. 10. 
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autores alemães do período e os desacordos e possíveis aproximações entre ele e 

Durkheim geraram um debate que se iniciou em 1907 e permanecem até hoje
15

. 

Outro autor que relativiza o uso de Wundt por Durkheim é Jan Jacob de Wolf, 

no artigo “Wundt and Durkheim a Reconsideration of a relationship”
16

, no qual  propõe 

fazer uma análise mais abrangente dessa recepção ao analisar a produção de Durkheim 

por completo. O autor faz uma análise também das obras que  não contêm nenhum tipo 

de referência a Wundt,  comparando o pensamento dos dois autores, e define , mais no 

sentido de “influência” do que de “apropriação”, em que momentos seria possível 

observar aproximações no pensamento de ambos. Ele divide essa influência em três 

estágios. Primeiramente, antes de 1895
17

, quando Durkheim adota a posição de Wundt  

porque isso lhe permite atacar as explicações individualistas no estudo da sociedade e  

para poder justificar os princípios de seu método sociológico e a escolha de seus temas 

de estudo. Mas, já nesse período Durkheim não aceita a suposição básica de Wundt  em 

relação ao desenvolvimento da moral: a “lei da heterogeneidade dos fins”, que conferia 

ao ser individual vontade própria para escolher conscientemente sua ação. No segundo 

estágio da produção de Durkheim
18

, segundo Wolf, é quando ele mais se aproxima de 

Wundt, pois confere maior importância à intervenção consciente dos indivíduos , 

admitindo que as representações individuais seriam relativamente autônomas em 

relação às representações coletivas, ou seja, entre a decisão de fazer o bem a despeito do 

dever ser sentido como algo obrigatório. O último estágio diz respeito à avaliação e à 

crítica dos estudos que utilizou no início de sua produção para fundar e justificar seus 

princípios sociológicos, quando seu trabalho e método já estavam estabelecidos e já 

                                                 
15

 Já na época de Durkheim essa questão foi levantada por Simon Deploige, com a  publicação, em 1911, 

de seu livro sobre as origens do pensamento de Durkheim, inicialmente publicado em forma de artigo, em 

1907, como será visto no capítulo 3 deste trabalho.  
16

 WOLF, J, J. Wundt and Durkheim a Reconsideration of a relationship. Anthropos Institute, n. 82, p. 

1-23, 1987.  
17

 Principalmente na obra De la division du travail social (1893/1902)  e no artigo  La Science positive de 

la morale en Allemagne (1887a). 
18

 Esse segundo estágio é representado pelo seguinte artigo : DURKHEIM, E. Répresentations 

individuelles et répresentations collectives. Revue de métaphysique et de morale. n. 6, p. 273-302, 1898 
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formava uma “escola”, abordando o resultado de estudos de outros autores de maneira 

mais crítica
19

. 

 

*** 

 

Pretendo, com este trabalho, discutir as análises realizadas pelos estudos 

anteriores, adotando como corpus as obras e os artigos que Durkheim produziu em vida 

e que fizeram referência explícita a Wundt – seja como tema principal do texto, seja 

simplesmente como um autor a que se faz referência passageira. Na obra A economia 

das trocas linguísticas
20

 Bourdieu define que nas relações entre as obras e seus 

intérpretes (no caso, a interpretação da obra de Wundt na França pelos intelectuais 

envolvidos em minhas pesquisas) é preciso analisar quais os interesses específicos do 

intérprete, descobridor, porta-voz titular, comentador inspirado ou simples repetidor, 

conforme a posição relativa que a obra e o intérprete ocupam no momento e as 

respectivas hierarquias de legitimidade dentro do campo, fazendo com que seja 

necessário determinar de que maneira essa posição orienta a interpretação da obra.  

Assim, para se compreender de maneira ampla a recepção de um determinado 

autor por um círculo intelectual específico, é preciso mapear as relações que tal círculo 

mantém com outros grupos concorrentes e observar em que medida tal distinção ocorre: 

se em bases sociais ou intelectuais, se em termos institucionais ou disciplinares. Diante 

disso, surgiu a necessidade de mapear o grau de institucionalização das várias instâncias 

de formação, produção e difusão do conhecimento sociológico e psicológico: a 

universidade, faculdades, cursos, disciplinas, revistas científicas etc. Isso implicou uma 

análise sobre a trajetória de Théodule Ribot e  de Émile Durkheim  bem como sobre as 

tomadas de posição em termos disciplinares, que pautam sua recepção da psicologia e, 

                                                 
19

 Esse terceiro estágio é representado pela obra Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912). 
20

 BOURDIEU, P. A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: Edusp, 2008.  
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particularmente, da psicologia de Wundt. Ou seja, partiu-se do princípio de que a chave 

de compreensão das obras está nas trajetórias individuais e coletivas e, 

consequentemente, nas posições ocupadas pelos que se erigem leitores, comentadores 

ou críticos da psicologia de Wundt. 

Assim, a fim de melhor compreender o significado da apropriação de Wundt por 

Durkheim, escrevi um primeiro capítulo para expor as questões políticas e sociais 

implicadas na fundação de um ensino científico na universidade francesa, bem como  o 

impacto gerado na percepção/avaliação de alguns dos agentes envolvidos em relação à 

chamada “supremacia científica alemã” diante do  suposto “atraso” da universidade 

francesa  – em particular nas áreas de humanas, tais como a psicologia, a história, a 

economia, a sociologia, etc.  

Para entender as incorporações e críticas de Durkheim  a Wundt,  foi preciso 

compreender sua trajetória intelectual.. Essa trajetória foi analisada no capítulo 2, 

enfatizando a história da universidade e os conflitos envolvendo a Terceira República e 

o ímpeto de compreender o sistema universitário alemão, no bojo do qual a viagem de 

Durkheim à Alemanha ganha sentido.  

Finalmente, o trabalho sobre a trajetória de Durkheim e da universidade francesa 

levou naturalmente aos primeiros autores que pretenderam incentivar a pesquisa na 

França por meio da apropriação ou difusão das “ciências alemãs”. Assim, foi 

considerado essencial apresentar a trajetória intelectual de Théodule Ribot e seu papel 

na difusão  da obra de Wundt, já que  foi ele quem introduziu a psicologia experimental 

de Wundt na universidade francesa. Importa, neste trabalho, tanto a forma como as 

ideias, ou seja, as teorias psicológicas e sociológicas foram apropriadas, quanto a 

história social dessa recepção, uma vez que este trabalho não se dedica exclusivamente 

à análise de textos.  Ou seja, essa recepção é entendida  a partir da posição que os 

universitários franceses ocupam no campo intelectual, uma vez que os autores falam a 
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partir dos lugares que ocupam num determinado espaço intelectual. Não se pretende, 

portanto, cotejar a recepção francesa com uma suposta leitura “verdadeira” e alemã de 

Wundt, pois o que interessa é a maneira como a sociologia durkheimiana procede para 

conquistar legitimidade científica num campo em que a psicologia ocupava uma posição 

dominante em relação à sociologia.  

Suponho, portanto, uma relação tensa entre a recepção de Wundt e a construção 

da sociologia durkheimiana: uma dimensão de incorporação que permite o ingresso ao 

mundo da “legitimidade científica” e outra de confronto para conquistar uma identidade 

própria à sociologia. Isso porque a psicologia alemã e o laboratório de Wundt faziam 

parte do imaginário intelectual francês de “cientificidade”, o que significa que o estágio 

em seu laboratório e o conhecimento de sua psicologia deve ter contribuído à 

construção da “cientificidade” da sociologia francesa. Portanto, este trabalho tem uma 

dimensão objetiva (dada pelo estudo do campo intelectual e pelas posições nesse 

campo) e outra subjetiva (as ideias e sua circulação). Entende-se que não é possível a 

interpretação de textos sem referência às relações intelectuais ou ao contexto em que 

são utilizadas.    

Espera-se que, com a apresentação de todas essas análises,  seja possível mostrar 

a especificidade da recepção das ideias de Wundt  na  França no âmbito da experiência 

de fundação das disciplinas de “ciências sociais” na França, mas também diferenciar a 

recepção realizada pela psicologia de Ribot em relação à sociologia de Durkheim. 
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CAPÍTULO 1 

AS BASES DA INTRODUÇÃO DA CIÊNCIA NA 

UNIVERSIDADE FRANCESA: CAMPO DO PODER, CAMPO 

UNIVERSITÁRIO E THÉODULE RIBOT 

 

 O objetivo deste capítulo é mostrar o contexto de introdução da psicologia 

científica como uma disciplina autônoma no ensino universitário da França, abrangendo 

desde o período do pós-guerra Franco-Prussiana até a obtenção por Ribot da primeira 

cadeira de Psicologia Experimental na Sorbonne, em 1885. Considero que , para poder  

caracterizar a inovação que permitiu a entrada da psicologia experimental e de Ribot no 

campo universitário, é preciso compreender como era então o ensino da filosofia na 

universidade francesa e como o quadro se alterou com as reformas institucionais da 

Terceira República, motivadas pelo impacto da perda da Guerra Franco-Prussiana de 

1870 sobre as elites republicanas. Ao longo desse processo, foi necessário o esforço e o 

reconhecimento de  Théodule Ribot, assim como da vontade do Ministro da Instrução 

Pública, Louis Liard, para que a universidade começasse a dar valor a esse novo tipo de 

ensino científico.  

A Sorbonne foi o primeiro estabelecimento acadêmico que acolheu 

institucionalmente essa nova ciência, fundada na Alemanha por Fechner e Wundt 

(NICOLAS, 2000, p. 328.). Como mostraremos adiante, esse reconhecimento foi tardio 

devido à grande influência da “filosofia espiritualista” dentro da universidade 

francesa
21

.  Importa aqui fazer tal exposição porque os estudiosos consideram que foi 

Ribot quem fez a introdução da psicologia experimental alemã na comunidade 

acadêmica francesa, tanto através de sua revista, como de suas aulas, sendo, então, para 

                                                 
21

 A filosofia espiritualista, forte dentro e fora da universidade até por volta de 1870, se apoiava nas 

descrições e hipóteses metafísicas, e tinha como principal fonte a teoria de Maine de Biran. Pode-se 

distinguir duas tendências: o “espiritualismo eclético” representado por Victor Cousin e Théodore 

Jouffroy e seus seguidores e sucessores da cadeira de filosofia da Sorbonne: Jean Philibert Damiron 

(1794-1862), Adolf Garnier (1801-1864), assim como Paul Janet (1823-1899) e Elme Caro (1826-1887); 

essa doutrina conferiu bastante importância para a psicologia, considerada a base da especulação 

filosófica, porém era concebida como um tipo de metafísica do espírito e indiferente às ciências da 

natureza ou ao grande movimento científico do século XIX. A outra tendência era propriamente 

espiritualista, pois se retoma a teoria de Maine de Biran, acusando Cousin de tê-la mal interpretado. Seus 

representantes eram os dissidentes da primeira tendência: Felix Ravaisson (1813-1900), Jules Lachelier e 

Alfred Fouillée. O primeiro nunca obteve cargos no ensino e os dois últimos foram professores da École 

Normale Supérieur. Por volta de 1864, esses jovens desenvolveram essa “nova filosofia espiritualista”, 

mas que também se baseava no método metafísico, onde a reflexão revelaria a verdade sobre todas as 

coisas. Era uma doutrina que, segundo Ribot, já considerava os avanços das ciências (principalmente 

Fouillée), mesmo que subordinados aos pontos de vista do espiritualismo. Essa segunda tendência não 

exerceu grande influência na França, atingiu somente jovens universitários que procuravam uma doutrina 

que substituísse o ecletismo. Cf. NICOLAS, 2003, NICOLAS et al, 2002 e RIBOT, 1877.    
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Durkheim e tantos outros universitários do período, o ponto de partida para a construção 

das ciências positivas e experimentais na área de humanidades e de estudos sociais. 

Théodule-Armand Ribot (1839-1916), nascido na cidade de Guingamp, na 

região da Bretanha, tornou-se agrégé
22

 em filosofia em 1866 pela ENS, e foi em 

seguida professor de filosofia em dois diferentes liceus – o Lycée de Vesoul e o Lycée de 

Laval - entre 1866 e 1872. Durante esses anos, Ribot se interessou pela “ciência 

positiva”
23

 e pelas obras de Hippolyte Taine, Stuart Mill e Herbert Spencer
24

. Em 1873, 

doutorou-se na Faculdade de Letras da Sorbonne com uma tese que foi considerada o 

primeiro doutorado em psicologia científica da Sorbonne
25

. Em 1875, obteve uma 

cadeira de Psicologia Experimental na Sorbonne e, em 1889, obteve uma cadeira de 

Psicologia Experimental e Comparada no College de France; antes disso, já tinha 

publicado uma importante obra sobre a psicologia científica: La psychologie anglaise 

contemporaine, de 1870, considerado um dos primeiros manifestos da nova psicologia, 

pelo qual estabeleceu uma crítica à psicologia espiritualista tentando promover uma 

psicologia de caráter científico. Nesta obra, o autor reivindica para a psicologia o direito 

de existir “ao lado” e “fora” da filosofia (espiritualista) para constituir-se como uma 

ciência autônoma
26

.  

                                                 
22

 Esse título era conferido para aqueles que quisessem ser professores, e para isso era preciso ter êxito em 

uma prova para  conseguir a agrégation,  
23

 Entende-se ciência positiva o estudo dos fatos segundo um método objetivo, assim como as ciências 

físicas e naturais, em completa oposição ao que acontecia na filosofia eclética de Cousin. Os 

“experimentalistas”, homens de ciência, em oposição aos homens de letras, são contrários à pura 

especulação filosófica. Cf. RIBOT, 1877. 
24

 Hyppolite Taine (1828-1893) estudou na ENS, mas não passou pelo exame de agrégation. Mesmo 

assim foi professor no interior, mas por pouco tempo, pois resolveu se dedicar a escrever diversas obras, 

como uma monumental história da literatura inglesa e “L’intelligence” (1870) deu a toda uma geração o 

“gosto da psicologia” ao propor uma teoria científica da inteligência a partir da anatomia e da fisiologia 

do sistema nervoso apoiando-se nos trabalhos de médicos e fisiologistas do momento, renegando toda a 

“especulação filosófica” , ao mesmo tempo em que escreveu diversos artigos atacando Victor Cousin e os 

filósofos ecléticos. Sua carreira segue diversos caminhos: filósofo, historiador, crítico literário e crítico de 

arte, psicólogo e escritor. É considerado um dos pensadores mais célebres do período, exercendo uma 

influência considerável na psicologia francesa e toda uma geração de escritores, como é o caso de Émile 

Zola e do romance naturalista. Cf. LUKES, 1984, p. 67-72 e CARROY;OHAYON;PLAS, 2006, p.33-39. 

Herbert Spencer (1820-1903), representante da “filosofia evolucionista inglesa”, foi visto na França do 

período como um “sociólogo positivista e evolucionista”, e a recepção de sua obra nesse país foi um 

grande acontecimento filosófico dos anos 1870-1890. Foi visto por muitos como o autor que fez a 

sociologia entrar definitivamente no mundo das ciências empíricas (e Comte teria apenas apontado tal 

necessidade e indicado, apenas em parte, seu método). John Stuart Mill (1806-1873), filósofo e 

economista inglês, considerado o principal representante da “filosofia associacionista inglesa”, que 

utilizava a psicologia para a explicação dos fenómenos mentais com base em sensações. Muchielli, op. 

cit., p. 87-88. Tanto Spencer quanto Mill tiveram suas teorias analisadas no texto “La pscychologie 

anglaise contemporain (1870)” de Ribot.  
25

 É consenso entre os especialistas que Ribot foi o introdutor e vulgarizador oficial da psicologia 

científica na universidade francesa através de sua tese de doutorado e, posteriormente, através de seus 

cursos na Sorbonne e no Collége de France.  Cf. NICOLAS, 1999, 2000a, 2000b, 2003 e 

CARROY;OHAYON;PLAS, 2006. 
26

 Os ingleses que ele elenca neste trabalho são: Hartley, James Mill, Stuart Mill, Herbert Spencer, A. 

Bain, George Lewes e S. Bailey.   
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1.1 A FILOSOFIA ESPIRITUALISTA-ECLÉTICA SEGUNDO RIBOT: 

1850-1870 

 

A história da universidade francesa no referido período é marcada pelas 

reformas de Louis Bonaparte
27

. Até 1852, a filosofia que reinava absoluta no ensino 

francês era o “espiritualismo eclético” associado ao nome de Victor Cousin
28

, 

considerado o chefe dessa escola. Cousin torna-se Ministro da Educação em 1840 e, 

com ajuda de homens públicos influentes, tais como Guizot, Villemain e Royer-Collard, 

funda na França essa filosofia oficial, ou seja, uma filosofia de Estado. Foi ele o 

responsável, durante a Monarquia de Julho
29

, pela definição do programa de filosofia 

das faculdades, dos liceus e dos colégios comunitários.  

O ecletismo, fundado sobre a história da filosofia e sobre o espiritualismo de 

Maine de Biran, distinguia fortemente a realidade material da realidade espiritual, tendo 

como objetivo conduzir a alma ao “Verdadeiro”, ao “Belo” e ao “Bem” através de um 

método de investigação subjetivo, que teria como base, assim, a observação interior e os 

princípios racionais individuais, os quais, aplicados aos fatos da própria consciência, 

permitiriam o acesso ao conhecimento da realidade fora da consciência. Diante disso, a 

psicologia seria o fundamento dessa “filosofia do ser”, pois a observação interior era o 

método que permitia, através da indução racional, chegar à existência de um “eu 

substancial”, “da natureza” e “de Deus” (CARROY; OHAYON; PLAS, 2006, p. 17). 

Também poderia ser  considerada o meio pelo qual, através da reflexão, revelavam-se 

todas as coisas ao homem (sua natureza, as leis do espírito, a moral, a estética, a 

natureza e os atributos de Deus)
 30

. 

                                                 
27

 Em 1848, através de uma revolução que reivindicava, entre outras coisas, a reforma eleitoral – como o 

sufrágio universal – e que não aceitava o conservadorismo do governo monárquico de François Gizot, 

instaura-se a IIª República na França. De início democrática (sufrágio universal, liberdade de imprensa 

etc), acaba favorecendo as ambições de Louis Bonaparte, que foi eleito presidente dessa IIª República. 

Em 1851 Louis Napoleão deu um golpe de estado e instituiu um regime presidencial autoritário e, no ano 

seguinte, proclama-se imperador Napoleão III. Cf. NICOLAS, 2003, p. 93.  
28

Victor Cousin (1792 – 1867) entrou na École Normale Supèrieure em 1810 e foi nomeado diretor em 

1830, sendo que neste no período era a única instituição que formava professores para os liceus. Em 1840 

torna-se Ministro da Instrução Pública e  inicia a reforma do ensino na França (Carroy, 2006, p. 16). 

Desde 1809 (primeira definição do programa do ensino da filosofia), a filosofia era dividida em “lógica”, 

“metafísica” e “moral”. Victor Cousin adicionou a “psicologia” em 1830, que se transformou no elemento 

mais importante do programa de ensino de filosofia. Também confere grande importância para a história 

da filosofia. Assim, ela permanece até a supressão do ensino da filosofia em 1851. Cf.  FABIANI, 1983. 
29

 A Monarquia de Julho é o período compreendido entre as duas revoluções: a Revolução de 1830 e a 

Revolução de 1848, cujo rei foi Luís Felipe I. 
30

. Por mais que Cousin seja considerado, até os dias atuais, como uma influência negativa no ensino 

francês,  também pode ser considerado quem favoreceu abertura às novas bases do ensino ao diminuir 

drasticamente os cursos sobre Deus e religião e ao conferir grande importância à psicologia. Segundo 
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 Segundo Ribot, em um texto de 1877
31

, o ecletismo era uma doutrina “sem 

originalidade” e que não levava em consideração nenhuma das descobertas científicas 

do período. O princípio do ecletismo, para Ribot, era restritivo, pois se limitava a 

indicar o estudo da história da filosofia; a psicologia, mesmo que considerada de grande 

importância, era “superficial”, simplesmente uma “extensão literária das verdades do 

senso comum”
 32

.  

Segundo Nicolas (2003), a filosofia espiritualista entrou em decadência em 

decorrência da Revolução de 1848 e, mais tarde, em 1851, com a instauração do 

Segundo Império de Napoleão III, que, em 1852, suprimiu o ensino da filosofia no 

secundário, como também a agrégation em filosofia
33

, deixando a filosofia 

espiritualista-eclética fora do cenário do ensino por 11 anos. Em 1863, o ensino da 

filosofia é restabelecido, assim como a agrégation, por Victor Duruy
34

, Ministro da 

Instrução Pública, através de um decreto do próprio Napoleão III. O programa de 

filosofia é refeito por Paul Janet, um dos universitários que, mesmo seguidor da 

doutrina espiritualista, estava aberto para a conciliação e “abertura às ciências” (no 

sentido de “ciência positiva” tomado pelos franceses adeptos às reformas 

universitárias).. Também foi um universitário que ajudou a abrir espaço a Ribot, como 

será visto adiante, mostrando já certa mudança e abertura dentro da universidade para 

novas disciplinas científicas.  

Segundo Ribot, neste momento, o clima havia mudado, e o ecletismo  passou a 

ser severamente criticado por filósofos tais como Hyppolyte Taine. As ciências 

                                                                                                                                               
Fabiani, Cousin é um “inovador” do ensino da filosofia, pois o programa feito em 1830 confere grande 

importância  à especificidade, às subdivisões e ao método da filosofia, além de dar grande espaço à 

psicologia e à história da filosofia em detrimento do ensino religioso, iniciando, assim, o processo de 

laicização do ensino filosófico. Além disso, foi quem organizou o espaço profissional e intelectual e a 

gestão do tempo e do trabalho do professor de filosofia, já que o programa de 1809 consistia apenas em 

algumas recomendações e lista de autores. Cf. FABIANI, 1983, p. 4-5 e CARROY;OHAYON;PLAS, 

2006, p. 17. 
31

  Públicado primeiramente com o nome “Philosophy in France” na revista inglesa Mind, foi traduzido e 

publicado com o título “Philosophie et psychologie en France” em 2000 na Revue d’histoire des sciences 

humaines, vol. 2.  
32

 “Era uma doutrina sem originalidade, que não considerava absolutamente as descobertas científicas 

(...).A psicologia eclética era muito superficial; era simplesmente uma extensão literária do senso comum 

(...) o ecletismo se baseia sempre sob um critério: o senso comum, e tem um objetivo: se manter no poder 

(...)”.  RIBOT, 1877, p.107 (tradução nossa). 
33

 Entre1852 e 1863, o ensino da Filosofia foi substituído pela Lógica, que abrangia: 1. O estudo do 

espírito humano e da linguagem. 2. O método nos diversos domínios do conhecimento; 3. Aplicação das 

regras do método nos estudos das principais verdades de ordem moral; quando voltou para o ensino, a 

psicologia volta a ser englobada dentro da filosofia, ficando então: 1. Psicologia 2. Lógica 3. Moral e 4. 

Teodiceia.  Cf. NICOLAS, 2003, p. 94 e 96. 
34

 Victor Duruy (1811-1894) foi Ministro da Instrução Pública de 1863 a 1869, sob o regime do Segundo 

Império de Napoleão III. Em 1830 é aceito na École Normale Supérieure e obtém a agrégation em 

história e geografia em 1833. Foi professor do prestigiado liceu Henri IV em Paris e, em 1853, obtém o 

doutorado em letras e torna-se professor da  École Normale Foi autor de diversos manuais escolares e 

obras sobre a antiguidade. 
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positivas começaram a conquistar cada vez mais adeptos, tornando-se a filosofia dos 

“homens de ciência”, em contrapartida ao ecletismo, adotado pelos “homens de letras” 

(1877, p.108). As primeiras traduções de Stuart Mill e outras obras inglesas 

contribuíram, conforme Ribot, para aumentar o horizonte filosófico na França. Para o 

autor, esse grupo filosófico dos “positivistas” ou dos “experimentalistas” estava situado 

fora do mundo dos filósofos oficiais, que eram tratados como inimigos pelos primeiros. 

Filósofos como Émile Littré, discípulo de Comte, e Hyppolyte Taine, o primeiro a 

introduzir as ideias inglesas contemporâneas na França, assim como os trabalhos de 

Stuart Mill, estão entre os principais representantes desse novo grupo filosófico. Eram 

filósofos que, por exemplo, não faziam parte da Académie des Sciences Morales et 

Politiques
35

, instituição que consagrava os filósofos oficiais. Entre eles, os principais 

nomes que podem ser aqui mencionados são: Littré, Taine, Renouvier, Renan e 

Ravaisson .  Isso também mostrava que a filosofia ainda não era “profissionalizada”, já 

que vários de seus principais representantes do período não ocupavam posições de 

prestígio universitário. Hippolyte Taine é, para Ribot, o principal representante da 

corrente que ele designa como “experimentalista”. Taine foi formado pela escola 

eclética, mas rompeu com ela aos 23 anos, quando começou a estudar anatomia, 

ciências naturais e matemáticas, ampliando sozinho sua educação. Para o autor, Taine 

podia ser considerado na França o representante da Völkerpsychologie alemã, pois Taine 

acreditava que os documentos históricos serviam para fornecer à psicologia os traços do 

desenvolvimento das ideias, dos sentimentos, das paixões, de todos os estados mentais. 

Taine explicava as revoluções, um poema, uma sinfonia como um “psicólogo 

naturalista” (Ribot, 1870, p. 114 e Carroy; Ohayon; Plas , 2006, p. 33-39). Na própria 

influência que recebeu de Taine (ao compartilharem a rejeição da filosofia que era 

dominante na universidade), Ribot demonstrava seu interesse pela Völkerpsychologie. 

Assim, mesmo que a institucionalização da psicologia científica tenha acontecido 

apenas em 1885, observa-se que já formava seus adeptos e aumentava em popularidade 

algumas décadas antes.  

 

 

 

                                                 
35

 Sociedade científica fundada em 1795, foi suprimida em 1803 e restabelecida em 1832. No período, 

compreendia cinco seções: filosofia, moral, jurisprudência, estatística e economia política, conferindo-lhe, 

segundo Ribot, um caráter bem heterogêneo. Era onde se encontravam os principais representantes do 

espiritualismo. Cf. RIBOT, 1877.  
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1.2   COMPARAÇÕES ACADÊMICAS E DIMENSÕES DO POLÍTICO: A 

CIÊNCIA NA FRANÇA E A CIÊNCIA NA ALEMANHA, 1870-1885 

 

No final da década de 1860, as condições precárias das faculdades na França 

tornam-se cada vez mais evidentes, e começam a surgir, publicamente, críticas tanto dos 

universitários como das autoridades. A preocupação, tanto em desenvolver a função da 

pesquisa dentro das faculdades (com base no sistema alemão), quanto em reequilibrar 

um “organismo extremamente centralizado”
36

, acabou  confluindo para as reflexões 

sobre as causas da derrota de 1870 e para acelerar o movimento reformador da Terceira 

República. O período foi caracterizado como o da diversificação, da expansão e da 

profissionalização do ensino superior, fenômenos que andaram juntos com a 

predominância do modelo alemão como fonte de inspiração das reformas -  , 

principalmente no intervalo entre 1875-1914. Nesse período, os sistemas de ensino 

europeus inspiraram-se no modelo alemão para se modernizar.  

Na Alemanha, logo no início do século XIX, as formas de ensino e os cursos 

evoluíram com a multiplicação dos seminários, dos laboratórios e das novas disciplinas, 

as quais  visavam formar especialistas, professores ou eruditos, resultando em um alto 

padrão  da pesquisa universitária. Esse ensino especializado das universidades 

dominantes da Alemanha é que funda sua reputação em outros países. São essas 

transformações que, adicionadas às ideias da corrente neo-humanista (de Humbolt, 

Fichte, Schleiermacher),  pregavam a liberdade de aprender e de ensinar, o recolhimento 

e a liberdade do pesquisador e do estudante, bem como o enciclopedismo 

(CHARLE;VERGER, 1994)
37

. 

Segundo Nicolas, Ernest Renan, que desfrutava de grande prestígio, foi o 

primeiro a tomar consciência entre seus contemporâneos do “estado de inferioridade” 

das faculdades francesas frente à “ciência alemã”, pois para Renan era um problema que 

o ensino superior filosófico fosse rebaixado à retórica em detrimento da pesquisa, da 

                                                 
36

Segundo Charle, era uma centralização tanto espacial – o ensino era concentrado essencialmente em 

Paris – como do Estado, já que a universidade pós-reformas napoleônicas era estritamente supervisionada 

e servia para fornecer especialistas ao Estado. Assim, a função da universidade era a de formação de uma 

função ou profissão precisa, com uma regulamentação precisa dos programas, além do monopólio da 

colação de grau pelo Estado. Era um sistema que implicava uma estrita divisão do trabalho e uma 

especialização das formações e, por isso, as universidades não preenchiam a função de pesquisa ou 

inovação. Esse é o cenário até por volta de 1860. Cf. CHARLE;VERGER, 1994, p. 75-77. 
37

 Tal era, resumidamente, o modelo universitário alemão. Vale ressaltar que foi também um período de 

crise da cultura acadêmica alemã entre 1890-1920, pois a maioria ortodoxa dos acadêmicos alemães temia 

e se opunha à modernização e à democratização do ensino, assim como temiam a especialização científica 

em detrimento da Bildung alemã. Cf. RINGER, “The meanings of education I”. In Fields of knowladge: 

french academic culture in comparative perspective, 1890-1920, Paris e Cambridge: Cambridge 

university press e Editions de la maison des sciences des homes,1992. 
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erudição e da ciência. Tal opinião era também a de Ribot, o qual acreditava que os 

professores serviam mais para “entreter” do que para “instruir” (além de serem 

“vigiados” pelas faculdades  - no caso dos professores dos liceus-, pelo Estado, pela 

Igreja e pelas famílias, fazendo com que a “filosofia oficial” se conservasse 

“rigorosamente ortodoxa”),  o público das aulas de filosofia sendo formado ao acaso, 

composto por pessoas de interesses e necessidades diferentes, e a aula dada num espírito 

de cultura geral, sem nenhum foco ou especialidade. . Isso se intensificava devido à 

questão de que os cursos de filosofia eram públicos e gratuitos, ou seja, abertos a todos. 

Diante desta “audiência mutável”, composta na maioria por “pessoas ociosas”, o 

professor acabava não abordando “questões sérias”. As aulas tratavam unicamente de 

“questões comuns” tais como a educação, o progresso, os direitos e os deveres (1877, p. 

119)
38

.  De fato, até por volta de 1870, grande parte da atividade de pesquisa aconteceu 

em instituições extra universitárias (como academias e sociedades eruditas) ou 

realizados por “eruditos livres e isolados” (CHARLE; VERGER, 1996). 

Certamente, as críticas de Renan causaram impacto, tanto que Victor Duruy, 

Ministro da Instrução Pública, logo resolve fazer uma enquete com a finalidade de 

comparar as instituições de ensino superior na França, na Inglaterra, na Itália, na 

Bélgica e, principalmente, na Alemanha. Essa enquete - La Statistique de 

l’enseignement supérieur - que começou em 1865 e foi publicada em 1868, constatou a 

insuficiência da organização de todos os meios de trabalho, o pequeno número de 

postos, a falta de alunos sérios nas Faculdades de Ciências e Letras, a decadência dos 

prédios, a insuficiência das bibliotecas e o isolamento completo do corpo docente. 

Assim, em comparação com as grandes universidades alemãs, “vivas” e “fortemente 

constituídas”, mesmo a Sorbonne parecia oferecer um ensino fraco (NICOLAS, 2000, p. 

289).  Perante essa situação, a partir de 1868 diversas medidas foram tomadas, tanto de 

ordem material e financeira quanto de ordem administrativa e pedagógica. Um exemplo 

é a criação da École Pratique de Hautes Études (EPHE), em 1868, respondendo a uma 

necessidade apontada acima: desenvolver a função da pesquisa para complementar o 

ensino da Sorbonne, ou seja, criação de laboratórios voltados para a ciência e a pesquisa 

pura, sob a forma de seminários especializados, rompendo, assim, com o ensino das 

faculdades voltado para o grande público. Essa criação foi inspirada no sistema alemão 

de seminários, como o que acontecia no laboratório de Wundt, a principal inspiração no 

modelo alemão que foi implantada na França (NICOLAS, 2000, p. 290). 

                                                 
38

 Segundo Ribot, a única exceção era a École Normale Supèrieure, instituição que servia para formar os 

professores dos liceus, pois oferecia um ensino filosófico regular para uma audiência constante, e não 

mutável. Cf. RIBOT, 1887, p. 119. 
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 Uma das principais causas apontadas para a prosperidade do ensino alemão foi a 

variedade dos cursos, por sua vez resultado do grande número de professores. Na 

Alemanha, havia três tipos de professores: o “ordinário”, o “extraordinário” e o “privat 

docent”, sendo que este último grupo, mesmo fazendo parte do corpo docente da 

universidade, era pago exclusivamente pelos alunos assistentes , ou seja, não recebiam  

remuneração do Estado. Os privat docent, na França, foram apontados como o espaço 

para a inovação dentro da universidade, já que sua característica principal era dar cursos 

completamente pagos pelos alunos, não precisando se encaixar na grade do ensino 

oficial da universidade, tendo assim mais liberdade (CHARLE;VERGER,1994, p.40). 

Mesmo sendo sub-remunerados e não titulares, tal situação era um estímulo para os 

jovens pesquisadores que precisavam se distinguir através de seus trabalhos para um dia 

obterem uma cadeira oficial
39

.   

Antes da guerra de 1870, nos últimos anos do Império de Napoleão III, essas 

reformas representavam antes  um desejo do que uma realidade , e foi preciso a derrota 

na Guerra Franco-Prussiana para sacudir a situação, assim como a proclamação da 

Terceira República, já que os republicanos eram mais voltados para a ciência, portanto 

mais “objetivos” e “realistas”, ao contrário dos católicos e espiritualistas, que  apoiavam 

massivamente a monarquia
40

. O profundo choque psicológico e moral da derrota 

representou um contexto bastante favorável para acelerar as reformas. A partir de 1870 

até o início do século XX, várias reformas foram feitas no ensino, através de diversos 

ministros. A primeira constatação para que o ensino fosse realmente mudado foi a de 

que era necessário aumentar o número de professores e alunos das faculdades de letras e 

de ciências, assim como o orçamento.  Entre 1876-1877, aumentaram as bolsas de 

licença, e, em 1880, as de agrégation. Também novos cargos de ensino foram criados e 

destinados a complementar as cadeiras: os maître de conferénce, para complementar o 

ensino magistral, e os chargé de cours
41

, que serviam especificamente para introduzir 

                                                 
39

 Segundo Charle, mesmo que isso trouxesse inovação para a universidade alemã, a concorrência levava 

a seleção desses professores para uma cadeira oficial a ter considerações “extra científicas”: enquanto se 

privilegiavam  parentes, os católicos e, principalmente, os judeus sofriam discriminação ou eram até 

mesmo excluídos.  Cf.  CHARLE;VERGER, 1994, p. 72.  
40

 Vale ressaltar que Renan e Taine não eram considerados intelectuais oponentes do Segundo Império, 

pois não criticavam diretamente o regime. O que os tornava heterodoxos foi a dissidência ao catolicismo e 

ao espiritualismo que dominava a universidade francesa por décadas até 1870, e que ainda gerou certa 

influência em 1880-1890. Renan e Taine eram, segundo Ringer, “profetas da ciência e críticos explícitos 

das crenças religiosas”, mas com o colapso do Segundo Império e a estabilização da Terceira República, é 

possível notar que ambos são conservadores em relação ao novo regime. Ringer, 1992, p.209-211. Isso 

também se deve ao fato de que a primeira década da nova república foi controlada por monarquistas, e 

essas tendências inovadoras só puderam ser vistas a partir da década de 1880. 
41

 Essa categoria já existia na França há algum tempo, por isso pode-se afirmar que não foram “copiadas” 

do modelo alemão por causa da derrota na Guerra Franco-Prussiana.. O maître de conférence era uma 

categoria que existia apenas no Collége de France e, a partir de então, passou a existir em todas as 
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nas faculdades os novos ensinamentos e que podiam, com o tempo,  tornar-se um curso 

regular da faculdade.  Havia uma distinção importante nesta última categoria: os charge 

de cours eram remunerados pelo Estado e davam cursos complementares; e os charge 

de cours libres eram remunerados pelos estudantes ou por contribuições independentes. 

Essas conferências, cursos complementares e cursos livres serviram para dar um novo 

impulso em relação a uma orientação mais científica no ensino superior. Essas novas 

introduções no interior da pirâmide universitária aproximaram a distribuição de postos 

de ensino entre França e Alemanha: os charges de cours como privat docent e os 

maîtres de conférence como professores extraordinários, mesmo que com diferenças de 

status. (NICOLAS, 2000, p. 292.). 

É nesse quadro de reformas realizadas pelo ministério e o descontentamento de 

diversos intelectuais em relação ao “ensino retórico” em detrimento do “ensino 

científico” que é possível ver o interesse dos intelectuais reformadores da época por 

uma psicologia não metafísica.   

 

1.3  PERÍODO DE FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO: RIBOT 

COMO “HOMEM DUPLO”
42

  

 

Ribot introduziu oficialmente a psicologia experimental e de natureza não 

metafísica na Sorbonne, em 1873, através da apresentação de sua tese de doutorado 

sobre a hereditariedade
43

.  Essa psicologia já tinha representantes na França, tais como 

Hippolyte Taine. Até mesmo Ribot, antes da apresentação de sua tese de doutorado, já 

tinha publicações importantes sobre a psicologia experimental, como será visto adiante. 

                                                                                                                                               
faculdades. Mas antes do aumento do número desses cargos, eles cobriam apenas funções temporárias na 

universidade. Cf. NICOLAS, 2000. 
42

 Utilizo o conceito  de “homem duplo” de Charle como base de interpretação. Segundo Charle, o 

“homem duplo” nasce com o surgimento da progressiva diferenciação do espaço científico ou intelectual, 

e mantém sua atuação tanto no campo da produção simbólica quanto na intermediação entre o mundo da 

produção e o da difusão. Cf. CHARLE, 1992.  
43

 No período, era necessário apresentar duas teses para o doutorado: uma em latim, outra em francês. 

Consideravelmente menor, a tese em latim, era feita para cumprir com a tradição e considerada, mesmo 

com críticas, um exercício indispensável ao candidato de doutorado. A tese em latim de Ribot  foi sobre 

David Hartley (1705-1757), medico e filósofo inglês, e sua teoria associacionista inglesa. Nicolas,  1999. 

O doutorado foi inserido tardiamente na universidade francesa. Foi em 1810 que o doutorado na 

Faculdade de Letras foi estabelecido quase conjuntamente com a reorganização da universidade francesa 

por Napoleão I em 1808. O candidato precisava defender duas teses: uma em latim (sobre retórica e 

lógica) e outra em francês (sobre a literatura antiga). Em 1810 substituiu-se a tese em latim pela retórica; 

e a lógica pela filosofia. Acrescentou-se, para a tese em francês, literatura moderna. O conselho da 

universidade decide em 1840 que o tema das duas teses fosse escolhido pelos próprios alunos, de acordo 

com sua área de estudo e, a partir de então, mesmo que as teses só fossem defendidas com o 

consentimento da faculdade, os temas ganharam importância e a sua redação tornou-se mais aprofundada. 

A partir de 1830 os estudos dos candidatos eram especialmente sobre a história da filosofia, devido à 

influência do espiritualismo eclético de Victor Cousin. Para mais detalhes sobre o doutorado na França. 

Cf. NICOLAS, 1999.  
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Porém, até então esses temas não tinham sido defendidos no formato de tese por 

docentes e filósofos universitários. Mesmo assim, havia dentro da universidade uma 

tendência para a mudança, principalmente a partir de 1870. Nesse período, com o 

enfraquecimento teórico da escola eclética de Victor Cousin, as teses de doutorado 

deixam de ser apenas históricas, pois, até então, conforme a doutrina eclética, as teses 

de doutorado deveriam focalizar a história da filosofia,  e não a ciência.  Segundo 

Nicolas, essas teses eram muito gerais, a maioria mesmo “insignificantes” no que diz 

respeito à inovação , reproduções fiéis do ensino filosófico, histórico ou literário que 

prevaleciam no ensino universitário. Se antes elas eram muito  “generalistas”, em um 

segundo momento houve uma diversificação temática. Os temas tomaram diversas 

direções, começando a repercutir a tendência iniciada na filosofia fora da universidade  

(NICOLAS, 1999).  

A tese de Ribot sobre a hereditariedade psicológica, intitulada L’hérédite, étude 

psychologique sur ses phénomènes, ses lois, ses causes, ses conséquences (1873) tinha 

como objeto a aplicação da lei da hereditariedade, já estudada pelos fisiologistas nas 

funções da vida física e mental do homem. Ribot queria provar que, assim como na 

transmissão das características biológicas e psíquicas (neurológicas),tal hereditariedade 

também existiria nas características intelectuais, afetivas e morais. Ou seja, queria 

provar que a vida mental era também submetida à lei fisiológica (NICOLAS, 1999, p. 

309). Em sua tese, o autor também se propôs a explicar filosoficamente a lei da 

hereditariedade, estabelecendo uma relação entre o físico e o moral - e a influência 

mútua de um sobre o outro. Essa tese é considerada pelos estudiosos como 

“verdadeiramente original”, pois seus trabalhos anteriores eram, sobretudo,  sobre a 

psicologia inglesa; é nela  que inaugurou o método patológico, com base no qual ele 

funda sua hipótese de hereditariedade psicológica, método que ele vai aplicar em seus 

trabalhos seguintes. 

Ribot abordou uma questão inédita diante de seis examinadores
44

 na Faculdade 

de Letras da Sorbonne. Segundo o próprio Ribot, tudo correu bem e ele defendeu a tese 

com sucesso e não houve nenhuma discussão séria naquele momento sobre sua tese, 

apenas algumas observações feitas por Paul Janet
45

. Entretanto, é possível saber que foi 

um acontecimento na França, pois foi notícia em vários jornais parisienses, tais como o 

                                                 
44

 A banca de Ribot contou com os seguintes membros: L. Étienne (suplente da cátedra/cadeira de 

éloquence française, Elme Caro (professor de filosofia), PaulJanet (professor de história da filosofia 

moderna), A. Mézières (professor de literatura estrangeira) e H. Patin (reitor e professor de poesia latina). 

Ibid., p. 317 
45

 Isso é revelado em trocas de cartas com seu amigo Alfred Espinas. Ibid., p. 318 
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Republique française e o Temps écrits, que divulgaram que a investigação científica 

tinha ganhado força no alto ensino universitário. Também foi notícia em diversas 

revistas, tais como Revue littéraire, National, Revue de l’instruction publique, Bien 

public, todas com conclusões bastante favoráveis à tese de Ribot, logo após sua defesa, 

entre os meses de junho e julho de 1873. Filósofos como Taine elogiaram o trabalho de 

Ribot (no Journal des débats, em 23 de novembro de 1873), mas também foi 

severamente criticado pelo filósofo Elme Caro, que apreciava o talento de Ribot, mas 

não suas doutrinas e tendências (NICOLAS, 1999, p. 319-326). Sua tese teve onze 

edições publicadas na França, além de traduções em inglês, alemão, russo, polonês e 

dinamarquês, e mais outras dez edições nos Estados Unidos.  

Assim, se a entrada inicial de Ribot e sua psicologia na universidade foi através 

de sua tese de doutorado, em 1873, sua entrada como professor universitário aconteceu 

apenas em 1885, ou seja, não foi imediata. No início de 1880, Ribot pensou pela 

primeira vez em ensinar a nova psicologia em um estabelecimento de ensino superior, 

influenciado por colegas que não trabalhavam na universidade. Tentou se candidatar na 

EPHE, recebendo então uma resposta desencorajadora:  era uma ideia  interessante, mas 

a instituição tinha outras prioridades (NICOLAS, 2000, p. 300). Em 1881, foi criada, 

sem que fosse pedido consentimento ou permissão aos membros da École Pratique de 

Hautes Etudes (EPHE), pelo então Ministro da Instrução Pública, Paul Bert, uma 

cadeira de História das Doutrinas Psicológicas na EPHE, o que trouxe alguma esperança 

para Ribot, pois este achou que seria nomeado para o cargo. Porém, essa posição foi 

imediatamente dada a Jules Soury
46

, que tinha relações pessoais próximas com o 

ministro. Esse procedimento para a nomeação de Soury causou incômodo dentro da 

EPHE, e muitos membros pediram sua exclusão. Mesmo com os protestos, isso não 

aconteceu, causando um autodeclarado rancor em Ribot por não ter sido nomeado para 

o cargo.  

Por volta de 1883, Albert Dumont (1842-1884), diretor do Ensino Superior, 

muito engajado nas reformas universitárias e na criação de novos tipos de ensino, 

propôs a Ribot, por quatro vezes, que se candidatasse para ministrar um “curso livre” de 

psicologia na Sorbonne. Em todas as ocasiões Ribot recusou a ideia, pois não aceitava 

                                                 
46

  Jules Soury (1842-1915) era um filósofo de formação híbrida, pois tinha familiaridade com a 

neuroanatomia e a neurofisiologia. Soury permanece por todo o resto de sua carreira como professor de 

História das Doutrinas Psicológicas na EPHE, um curso que obteve sucesso. Sua obra foi essencialmente 

um trabalho de historiador das ciências. Nunca se interessou verdadeiramente a pensar a psicologia como 

uma nova disciplina, e reduzia a psicologia à fisiologia, fenômenos físicos e mecânicos. Seu ensino não 

pode ser reconhecido como um verdadeiro curso de psicologia, mas como um curso da história da 

fisiologia psicológica. Cf. NICOLAS, 2000, p. 303. 
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dar um curso “instável”, gratuito e se colocar numa posição subalterna em relação aos 

outros cursos fixos.  Dois anos mais tarde, em 1885, Ribot finalmente inicia a carreira 

como professor de psicologia experimental na Sorbonne. O novo diretor do Ensino 

Superior, Louis Liard (1846-1917), também estava engajado no sentido de acelerar as 

reformas para adaptar a universidade francesa aos novos padrões de ensino; assim, 

promoveu  o ensino da nova psicologia na universidade, uma vez que, contrariamente 

ao que já acontecia na Alemanha, ainda não era oficial na França. Liard favoreceu o 

recrutamento de agrégés e de doutores, que, com o consentimento dos membros da 

universidade e por decisão ministerial, poderiam ser chargé de cours, dirigir 

conferências, ministrar cursos especiais que acrescentassem informações aos cursos 

ordinários, entre outras vantagens.
47

. Isso aumentou o número de cursos 

complementares (que eram remunerados pelo Estado) e também de cursos livres (que 

não eram remunerados pelo Estado) ministrados por “agrégés livres” ou doutores 

nomeados por decisão ministerial. Assim, foi sob intervenção ministerial e política que 

o curso de Ribot foi criado por Liard na Sorbonne, mostrando também que a Faculdade 

de Letras de Paris e alguns de seus membros (como Ernest Lavisse e Paul Janet e o 

reitor Himly) estavam de acordo com tal acontecimento. 

O curso inaugural de Ribot teve início em 7 de dezembro de 1885 e foi 

publicado no dia 19 do mesmo mês na Revue Politique et Litteráire, uma revista com 

tendências políticas liberais e aberta não só aos intelectuais, mas também a um público 

mais amplo, como um órgão de difusão semanal de informação, demonstrando a 

importância que o diretor da revista e o público davam a esse acontecimento. Neste 

curso, ele apresenta a nova psicologia, sua natureza e seu método baseados nas ciências 

naturais, sem preocupações metafísicas
48

.  Na ocasião, o autor chamou atenção para o 

fato de que em diversas universidades estrangeiras já havia sido introduzido 

oficialmente o ensino da psicologia como uma ciência independente e cita, entre outros, 

o papel de Wundt na Universidade de Leipzig. Acrescenta que a emancipação da 

psicologia era uma tendência geral, uma necessidade que se impunha, e que ele mesmo 

já havia dito isso anos antes com o texto “La psychologie anglaise contemporaine” em 

1870, mas que não recebeu adesão (NICOLAS, 2000). 

                                                 
47

 Antes de tal iniciativa, somente aqueles que, mesmo sendo agrégés e doutores, tinham passado por um 

exame que lhes conferia direito de serem professores universitários, além de uma extensa experiência 

como professores em liceus. Assim, esses decretos facilitaram a entrada de novos professores 

universitários.  
48

 Não há nenhuma anotação nem de Ribot, nem de seus alunos, sobre o conteúdo específico desse curso.  

A única evidência do conteúdo é essa publicação de sua aula inaugural, reproduzida em NICOLAS, 2000, 

p.307-325. 
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A experiência de Ribot como docente parece não ter sido boa: em uma troca de 

cartas observa-se que ele não se sente confortável nessa posição. Suas impressões do 

curso não foram as melhores, e aconteceram à custa de muito trabalho e cansaço, já que 

ele  tinha boa parte de seu tempo consumido como diretor da Revue Philosophique, 

como será visto adiante. Além disso, alegou que o público era excessivamente 

heterogêneo - professores de faculdades e de liceus, estudantes da École Normale, 

candidatos a agrégation, médicos e um alto número de pessoas de fora da universidade, 

ou seja, de auditores livres. ; Devido a essa experiência, decide lecionar por apenas três 

anos e tira uma licença em 1887.   

Ribot, porém, foi pego de surpresa ao ser chamado pelo então diretor do Collége 

de France, Ernest Renan, para deixar a Sorbonne e ministrar um novo curso chamado 

“Psicologia Experimental e Comparada” (“Psychologie Expérimentale er Comparée”), 

que polemicamente fora criado no lugar do curso “Direito da natureza e dos homens” 

(“Droit de la nature et des gens”), criado em 1774 e ministrado, antes da entrada de 

Ribot, por um filósofo discípulo de Cousin, Adolphe Franck, supressão que desagradou 

os filósofos espiritualistas do Collège de France
49

, que  consideraram uma afronta aos 

Direitos do Homem. Além disso, a entrada desse novo saber científico nesse 

estabelecimento também veio por decreto do Presidente da República, do Ministro da  

Instrução Pública e do Diretor do Ensino Superior, Liard. Foi, sem dúvida, uma 

mudança tanto política, quanto universitária.  

A nomeação de Ribot para o Collége de France foi recebida com entusiasmo 

pelos psicólogos, e também por ele próprio. Ribot revela que obteve sucesso: o curso foi 

qualificado como algo digno e  a sua altura; foi “durável” e “legítimo”, assim como ele 

desejava. Esse curso foi mencionado por diversos autores do mundo da psicologia e o 

seu conteúdo foi publicado tanto como artigos quanto como obras a partir de 1890. O 

sucesso e o reconhecimento de Ribot também aconteceu  fora dos muros da 
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 Collège de France, fundado em 1530, foi criado visando a abertura e a inovação em relação à 

universidade medieval, e tinha certa independência em relação ao poder, atendendo ao “mecenato 

cultural” do período. Foi fundada para complementar, mas também para concorrer, com a Sorbonne, 

criando, assim, uma “tradição não oficial”, diferente daquela da Sorbonne. Por ser mais independente, 

tinha liberdade de contestar a tradição, favorecendo assim a especialização e o enciclopedismo. A criação 

de novos postos a partir de 1860 seguiu o caminho da especialização cada vez mais erudita (ensino de alto 

nível),  distanciando- se cada vez mais do contato com o grande público. Como consequência, o acesso ao 

Collège fornecia a garantia de um reconhecimento oficial do valor científico do trabalho de pesquisa de 

um candidato a um posto, sendo a expressão mais alta do ensino superior do país. A criação de postos era 

(e ainda é) rara e difícil, o que fez aumentar as críticas em relação à entrada de Ribot, já que a 

concorrência era muito grande. O posto de Ribot foi criado por Ernest Renan, administrador do Collège 

no período, talvez por pressão do ministério e por manter amizade próxima com Ribot. Cf. NICOLAS, 

2003, p. 131-132 e NICOLAS; MURRAY, 2000, p. 10.  
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universidade. No mundo da edição, por exemplo, sua obra Psichologie des sentiments, 

de 1896, teve quatorze edições e foi traduzida para o inglês, italiano, alemão, russo, 

polonês e dinamarquês. Mesmo com esse sucesso internacional, percebe-se que o início 

da psicologia científica na França foi lento e trabalhoso. Essa lentidão no 

desenvolvimento dessa nova ciência teve circunstâncias diversas, mas sem dúvida a 

mais forte foi o freio exercido pela filosofia acadêmica e a tardia profissionalização da 

filosofia
50

. O caminho foi aberto graças aos esforços de seus pioneiros através da 

abertura de laboratórios (muita vezes por conta própria), da criação de revistas para 

divulgar os resultados de suas pesquisas e também da pesquisa internacional. Ribot 

participa desse movimento de difusão do saber científico como um líder/chefe da 

psicologia francesa (NICOLAS; MURRAY, 2000). 

Antes mesmo de sua entrada na universidade, Ribot já tinha publicado uma 

importante obra sobre a psicologia experimental: “La psychologie anglaise 

contemporaine”, considerada por muitos autores como um manifesto pela psicologia 

experimental e contra a psicologia metafísica. Nessa obra, Ribot apresenta aos leitores 

franceses a psicologia associacionista inglesa, praticamente desconhecida na França no 

período. Essa obra, como obteve sucesso rapidamente, teve uma segunda edição em 

1875 e uma terceira edição em 1883, além de traduções em inglês, em russo, em 

polonês, em espanhol e em alemão. Sua introdução é conhecida por reivindicar para a 

psicologia o direito de existir “ao lado” e “fora” da filosofia e se constituir como uma 

ciência autônoma, com seu objeto próprio e bem definido, com um método próprio: a 

experiência, no sentido abrangente, e não apenas no sentido introspectivo e íntimo. Na 

mesma obra, ele entende a psicologia como uma ciência experimental e a metafísica 

como uma inimiga (RIBOT, 1870). 

Depois da defesa de sua tese de doutorado, em 1873, Ribot participou de um 

curso sobre doenças mentais e histologia no laboratório de Charles Robin e integrou 

também um curso ministrado por Charcot. Nesse período, Ribot trabalhou em diversas 

obras sobre a psicologia experimental antes de seguir a carreira de professor 

universitário em 1885. Em 1874, publicou a tradução que fez de dois volumes de uma 

obra de Spencer; nesse mesmo ano publicou, na Revue Scientifique, seu primeiro artigo 

sobre a psicologia experimental alemã, no qual explora a medida das sensações segundo 

                                                 
50

 Isso se deve também pela ausência de certificados e diplomas específicos. Por exemplo, Ribot exigia 

que os alunos ligados a ele fossem doutores em filosofia e em medicina (mesmo que para trabalhar com a 

psicologia), como foi o caso de Pierre Janet e Georges Dumas.  A sociologia apresenta um caso muito 

parecido.  
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Fechner (Ribot 1874), além de uma resenha crítica, solicitada pelo diretor da revista, 

sobre o “Éléments de psychologie physiologique” de Wundt, traduzido para o francês 

também em 1874
51

.  Ainda nesse mesmo ano, Ribot inicia o contato, através de cartas, 

com Wundt, que tinha acabado de iniciar como professor de filosofia na Universidade 

de Liepzig. Wundt enviou para Ribot seu discurso inaugural e tal troca de cartas 

aconteceu até 1878 (CARROY; SCHMIDGEN, 2002, p.9). Em 1875, Ribot publica 

nessa mesma revista os artigos “La psychologie allemande contemporaine: M. Wilhelm 

Wundt” e “La psychologie scientifique en Allemagne: M. W. Wundt”. O primeiro 

desses artigos tinha como objetivo apresentar, de maneira  geral, o trabalho de Wundt 

como um dos psicólogos da geração atual da Alemanha. O segundo colocava um 

objetivo mais específico: apresentar sua psicologia como uma “ciência natural” e não o 

fruto da observação interior.  

Em 1876, Ribot funda, na editora Alcan, um nova “revista científica” chamada 

Revue Philosophique de la France et de l’Étranger destinada a acolher os artigos sobre 

a “nova psicologia”. Um dos objetivos de Ribot era o de que a revista fosse aberta a 

todas as escolas, aos intelectuais estrangeiros e a uma grande diversidade de temas, 

assim como também fornecesse um panorama geral da filosofia do período. Assim 

sendo, ela igualmente daria espaço às novas ciências sociais, principalmente à 

sociologia, mostrando-se uma revista não só de psicologia, como também de ciências 

humanas (CARROY; OHAYON; PLAS, 2006, p. 40). A revista publicou os primeiros 

artigos de Gabriel Tarde, Pierre Janet, Alfred Binet e Émile Durkheim, e contou com a 

colaboração de historiadores tais como Charles Seignobos e Ernest Lavisse. Também 

foi um dos objetivos principais de Ribot publicar artigos e resenhas sobre Bain (diretor 

da revista inglesa Mind), Spencer, Lewes, Taine e Wundt. O conjunto de questões que 

Ribot se propunha a abranger na revista era grande: a psicologia, a moral, as ciências da 

natureza e a história da filosofia. Mas a maior parte dos artigos publicados na revista era 

sobre psicologia (NICOLAS;MURRAY, 2000, p. 7).  

A divulgação da nova psicologia científica era um objetivo constante de Ribot 

na Revue Philosophique, razão pela qual ele publicou, a partir de 1881, os primeiros 

fascículos da Philosophische Studien de Wundt, considerada a primeira revista de 

psicologia experimental. Wundt, por sua vez, colaborou no primeiro volume da revista 

de Ribot com o artigo intitulado “Mission de la philosophie dans le temps présent”
52

. 

No primeiro volume, há também uma resenha de Ribot sobre um artigo de Wundt de 

                                                 
51

 WUNDT, W. Éléments de psychologie physiologique.Paris : Félix Alcan, 1874. 
52

 WUNDT, W. Mission de la philosophie dans le temps présent. Revue Philosophique, n. 1,p. 113-124, 

1876.  
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1876 chamado originalmente “Ueber den Einfluss der Philosophie auf die 

Erfahrungswissenchaften”
53

. Interessante notar que, no primeiro volume da revista, as 

aparições de Wundt, uma em artigo do próprio autor e outra como autor de um livro 

resenhado por Ribot, são sobre o lugar da filosofia e sua relação com a psicologia, 

assunto que muito interessava Ribot no período. Em 1881, aparece na revista mais uma 

resenha de Ribot sobre Wundt: no volume 11 sobre a obra de dois volumes chamada 

“Grunzuege der physiologischen Psychologie”
54

 ; no volume 13 de 1882 aparece a 

última colaboração de Ribot para a Revue Philosophique especificamente sobre Wundt: 

o autor apresenta os trabalhos recentes publicados na revista Philosophische Studien de 

Wundt
55

. Essas são as últimas obras especificas de Ribot sobre Wundt, dentro e fora da 

revista. Assim, graças às suas numerosas publicações, Ribot  se torna o porta-voz da 

psicologia cientifica na França (que  era  voltada mais para a psicologia patológica do 

que para a psicologia de laboratório alemã) antes mesmo de se tornar um universitário.  

É em 1879 que Ribot publica La Psychologie allemande contemporaine (1879), 

uma obra sobre a psicologia fisiológica, na qual Ribot comenta obras de alemães como 

Johannes Müller (1801-1858), Johann Friedich Herbart (1776-1841) Gustav Theodor 

Fechner (1801-1887). Porém, são todos usados como ponto de partida para falar do 

trabalho de Wundt (1832-1920) e de sua obra “Éléments der psychologie 

physiologique”(1874). Ribot descreve essa obra de Wundt de maneira densa, como 

sendo a base da psicologia fisiológica alemã, segundo a qual o estado psíquico 

corresponde a um estado nervoso correspondente. Além disso, exprime perplexidade 

quanto à fecundidade dos métodos da psicologia de laboratório alemã (CARROY; 

OHAYON; PLAS, 2006). 

Após Ribot se tornar professor, participa, mesmo que indiretamente, da criação 

de novos laboratórios e de novas revistas de psicologia. É através da intervenção de 

Ribot e do ministério que o primeiro laboratório de psicologia fisiológica de Paris foi 

criado, em janeiro de 1889, sob direção de Henry Beaunis (1830-1921). Os primeiros 

trabalhos do laboratório foram publicados na Revue Philosophique. Ribot também 

contribui com o desenvolvimento da L’Année psychologique, fundada e dirigida por 

Alfred Binet (que trabalhou no laboratório citado acima), sendo a primeira revista 

francesa totalmente dedicada à psicologia científica, pois divulgou, regularmente, o 
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 RIBOT, T. Wundt (W.). Influence de la philosophie sur les sciences expérimentales. Revue 

Philosophique, n. 1,p. 189-190, 1876.  
54

 RIBOT, T. Grunzuege der physiologischen Psychologie (2 volumes, seconde édition) par Wundt 

(1880). Revue Philosophique, n.11, p. 431-435, 1881. 
55

 RIBOT, T. Travaux récents sur la psychophysique : Philosophiche Studien von W. Wundt. Revue 

Philosophique, n.13, p. 530-538, 1882. 
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conteúdo dessa nova revista na Revue Philosophique. Ribot favorece não só o 

desenvolvimento da psicologia experimental de laboratório, mas também a ampla 

divulgação da nova psicologia em um congresso internacional, que aconteceu em Paris, 

em 1889, no qual professou o discurso de abertura (NICOLAS, 2000, p. 13). Anos 

antes, em 1885, Ribot, juntamente com Charcot, foi idealizador da Société de 

Psychologie Physiologique. Charcot tornou-se o presidente da sociedade e Ribot, 

juntamente com Taine e Paul Janet, membros honorários.   

Assim, é possível observar o papel de Ribot como sendo o de um “homem 

duplo”,  uma vez que colaborou de diversas maneiras para o conhecimento de Wundt na 

França: tanto como um “intermediário” a serviço da difusão do conhecimento científico 

na Revue Philosophique, quanto como produtor e professor universitário, que introduziu 

esse tipo de conhecimento nos estabelecimentos mais prestigiosos da França.  

 

1.4 A RECEPÇÃO DA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL DE WUNDT 

POR RIBOT: PSICOLOGIA COMO UM PARADIGMA DA CIÊNCIA 

 

Selecionei três textos representativos para elucidar de qual maneira Wundt é 

utilizado por Ribot: as resenhas “La psyhologie allemande contemporaine: Wilhelm 

Wundt” (1875a) e “La psychologie scientifique en Allemagne: M. W. Wundt” (1875b), 

ambas publicadas na Revue Scientifique, e a obra La psychologie allemande 

contemporaine (école expérimentale) (1879), publicada em 1879. Os três textos foram 

escolhidos porque os dois primeiros têm como tema central Wundt e sua teoria, ao 

passo que o último é uma obra de Ribot considerada muito importante, na qual 

apresenta o autor alemão e também sua teoria. Nos três textos há pouca distinção quanto 

ao conteúdo, com a diferença de que, em sua obra de 1879, por ser mais longa, abrange 

mais claramente os pontos principais das obras do autor alemão
56

. 

Os textos são essencialmente voltados para uma exposição clara e exemplificada 

dos pontos principais do pensamento e da teoria de Wundt, sendo que Ribot se utiliza, 

por diversas vezes, de citações traduzidas para o francês do próprio texto do autor 
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 É na obra La psychologie allemande contemporaine (école expérimentale) que Ribot expõe 

extensivamente todo o trabalho experimental, método e teoria de Wundt e de toda a escola experimental 

alemã: Herbart, Waitz, Lazarus, Steinthal, Beneke. Müller, Weber, Stumpf, Helmholtz, Fechner, 

Delboeuf.  Nessa mesma obra escreveu seu prefácio que ficou conhecido por reivindicar um lugar 

científico para a psicologia, com o objetivo de abranger as questões de “observação da consciência” e da 

“investigação científica”, tal como praticadas em laboratório presentes na psicologia alemã 

contemporânea. Nela declara que a “antiga psicologia” e sua “especulação pura” “espírito metafísico” 

“observação interior” está condenada, pois sua condição de existência não existiria mais diante das 

exigências do “espírito científico”. Por todo o texto, Ribot foca nessa questão: o que é a psicologia feita 

até então e o que a psicologia deve ser: científica.  
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alemão. Seu objetivo é mostrar o trabalho de Wundt como o de um verdadeiro 

psicólogo de caráter científico, mais do que apenas um fisiologista, como era conhecido 

até então na França
57

, já que Ribot destaca Wundt como um dos autores alemães que 

contribuíram para constituir a psicologia segundo o método das ciências positivas, como 

de fato já acontecia na Inglaterra.  Essas resenhas mostram o esforço de Wundt  em 

estabelecer a psicologia como uma ciência. Em todos os textos selecionados, Ribot 

utiliza as mesmas obras de Wundt como base: um conjunto de lições publicado sob o 

título Vorlesung über die Menschen und Tierseele (Lições sobre a alma do homem e do 

animal), de 1863, e uma obra chamada Grundzüge der physiologischen Psychologie 

(Princípios da psicologia fisiológica)
58

. 

Wundt é considerado por Ribot o principal representante da psicologia 

experimental na Alemanha.  Seu método se apoia, segundo Ribot, na fisiologia: as 

sensações (base da psicologia e “alimento” de toda vida mental), assim como os 

movimentos involuntários, a linguagem e “as formas inferiores dos sentimentos e sua 

expressão natural” (noções de espaço e de tempo, os sentimentos estéticos etc). Quando 

a fisiologia se mostra insuficiente, Wundt utiliza a antropologia, a etnografia, a história 

e a estatística como apoio ao que não pode ser produzido em laboratório (1879, p. 216). 

A psicologia então, segundo Ribot, é, para Wundt, uma ciência natural. Apesar disso, a 

“observação interior” não é descartada, mas precisa ser complementada pela 

experimentação, ou seja, pela medida. Wundt parte dos fatos fisiológicos aos fatos 

psíquicos elementares, que estão intimamente ligados entre si, ou seja, parte de “fora 

para dentro” ao invés de “dentro (ou interior) para fora”. Segundo Ribot, nos textos 

selecionados, Wundt diz que, até então, a psicologia utilizava o método metafísico da 

“observação interior” no estudo dos fatos da consciência
59

, método próprio da filosofia  

ao qual a psicologia ainda estava ligada e com o qual Wundt, segundo Ribot, teria 

rompido. 
60

. A psicologia, porém, visando se tornar uma ciência natural, como desejava 

                                                 
57

 Isso devido, segundo Ribot, que até a data do artigo, apenas dois textos de Wundt tinham sido 

traduzidos para o francês, e ambos eram sobre fisiologia: Traité de physiologie e Physique médicale. Cf. 

RIBOT, 1875, p. 723. 
58

 Por esses motivos, optou-se por fazer uma exposição geral dos principais itens destacados por Ribot 

sobre Wundt. 
59

 Os “fatos da consciência” para Wundt, são “atos psíquicos distintos” tais como: os desejos, os 

sentimentos, as sensações, as ideias. É no inconsciente que se encontra a explicação das leis da percepção, 

do pensamento, do sentimento, da vontade. Essa é a ideia mestra de sua psicologia: as leis psicológicas 

devem ser procuradas no inconsciente. Cf. RIBOT, 1875a, p. 724. 
60

 Isso mostra que também na Alemanha a psicologia era um ramo da filosofia, e Wundt foi o autor que 

reivindicou o status de ciência autônoma para a psicologia. Ribot coloca a nova psicologia alemã como 

uma antítese da psicologia especulativa das teorias de Schelling e Hegel, “grandes construções 

metafísicas que abraçavam tudo: a ciência, a arte, a religião, o Estado”; a psicologia tinha um espaço 

muito limitado dentro dessa teoria, pois ela desdenhava da “experiência vulgar”. Ibid.., p. 725. 



35 

 

o autor alemão, deveria se basear em fatos, observações, análises e experimentações. O 

objetivo dos estudos de Wundt, como nos mostra Ribot, acontece em dois níveis:  

Em primeiro lugar, ele pretendia mostrar que através da experiência em 

laboratório seria possível atingir o inconsciente
61

, que é a condição de nosso consciente, 

o qual poderia ser alcançado através das sensações. A medida das sensações é 

considerada, para Wundt, o ponto de partida de um psicólogo. Assim como, por 

exemplo, um cientista da natureza parte da observação dos fenômenos da natureza, as 

leis psicológicas devem ser procuradas no “inconsciente” como o meio essencial que 

conduz aos fatos da consciência. Seria possível, então, colocar sob experimentação algo 

imaterial tal como os fenômenos psíquicos através da mensuração das sensações 

provocadas por estímulos artificiais em laboratório. Para Wundt, através da 

experimentação, produzir-se-ia artificialmente um fenômeno sob condições 

determinadas, o que permitiria medir tal fenômeno. Ao seguir este procedimento, 

chegar-se-ia às leis naturais do fenômeno, pois  seria possível conhecer suas causas e  

seus efeitos, seus elementos mais simples e seu mecanismo de funcionamento, pelo qual 

a “inconsciência” elabora os impulsos derivados das impressões exteriores, já que, 

segundo Wundt,  todo fenômeno de ordem psicológica corresponde a um fenômeno de 

ordem fisiológica e, por isso, a explicação dos fenômenos mentais deve ser procurada 

nos fatos fisiológicos ou físicos, que são sua base e sua condição.  Em outras palavras, 

isso significava medir os sentidos (impressões sensoriais) e movimentos do corpo, pois 

é através destes que “a alma está em relação contínua com o mundo exterior” (RIBOT, 

1875a, p.724). São os resultados, traduzidos em números,  que confeririam caráter 

científico à psicologia.  Assim, a experimentação seria acompanhada pela mensuração, 

para chegar a leis precisas, pois são elas que dão definição, são os números que nos 

revelam as leis. O que se determinaria pela experiência e pela medida não são 

simplesmente efeitos exteriores, mas sim leis psicológicas através das quais resultam 

esses efeitos. A explicação dos fenômenos mentais deve ser procurada nos fatos 

fisiológicos ou físicos, que são sua base e sua condição
62

.  
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O “inconsciente”, segundo Ribot, é constantemente  mencionado por Wundt, e  entendido por ele como 

o lugar onde se encontram as leis da percepção, do pensamento, dos sentimentos, da vontade. Segundo 

Ribot, é a “ideia mestra” de Wundt, pois este acredita que o psicólogo deve partir dos fatos da 

consciência, mas que as leis da psicologia se encontram no inconsciente. Wundt acredita ser possível 

atingir o inconsciente através da medida das “sensações”. Importante ressaltar que o conceito de 

“inconsciente” aqui entendido está relacionado a atividades fisiológicas, como os movimentos do corpo, 

ou seja, tem uma dimensão corporal resultado de processos nervosos e físico-químicos. Ibid.,p.725. 
62

 Segundo Wundt, todos fenômenos de ordem psicológica correspondem a um fenômeno de ordem 

fisiológica, por isso a importância das sensações: elas são um “ato-reflexo” (movimentos mais ou menos 

inconscientes como uma sensação muscular, por exemplo), como visto na nota explicativa acima sobre o 

consciente e o inconsciente neste trabalho.  
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Em segundo lugar, também era objetivo de Wundt estudar os fatos subjetivos, 

tais como os sentimentos (por exemplo, o sentimento estético, os sentimentos morais e o 

sentimento religioso). Porém, a experiência aplicada às percepções não poderia mais ser 

aplicada a esses fenômenos psicológicos, pois são processos psíquicos “inconscientes”, 

cuja produção seria desconhecida.  O máximo que  poderia ser atingido seria a 

observação das nossas afeiçoes e sentimentos em relação a excitações exteriores que 

causariam tais sentimentos, mas mesmo assim não haveria método exato para tal 

mensuração 
63

. Para preencher tal lacuna, Wundt propõe que tal estudo seja 

complementado pela história, principalmente a história social dos homens, a qual nos 

permitiria remontar aos costumes e à organização primitiva que nos guiaria às origens 

dos sentimentos: para isso utiliza-se da antropologia, da etnografia, da história e da 

estatística como apoio a aquilo que não pode ser produzido em laboratório (1879, p. 

216). 

 

*** 

 

A apresentação de Ribot sobre a teoria de Wundt é quase “jornalística”: uma 

exposição para fazer com que os leitores conheçam tal teoria e se convençam de que há 

uma necessidade da psicologia francesa de abandonar a metafísica e aceitar uma nova 

abordagem da psicologia em bases metodológicas científicas. Um ponto importante para 

pensar a abordagem de Ribot como vulgarizador científico é que ele mesmo nunca foi 

um “experimentador”
64

, e sua utilização de Wundt dependeu em grande parte do projeto  

do autor alemão de fazer com que a psicologia fosse uma ciência, algo que era 

confluente  aos projetos do próprio Ribot. A importação de modelos estrangeiros visou 

descreditar a filosofia espiritualista francesa sob a visão uma nova ciência. 

 A trajetória aqui exposta de Ribot mostrou que, apesar de ele ter uma posição 

dominante no campo intelectual francês do período, levando a crer em uma carreira de 

professor de longa duração, isso não aconteceu  devido ao sistema universitário francês 

-  ainda pouco voltado às áreas “especializadas”. Ele não se adaptou à Sorbonne, como 

                                                 
63

 Por exemplo, em relação ao sentimento estético, Wundt faz experimentações das sensações auditivas 

através do ritmo, da melodia e da harmonia. Através dos sons, observa-se se as sensações nos causam 

prazer ou pesar estético, e, a partir de tal experimentação, tentar observar se é possível formar leis. Porém, 

mesmo assim, “o belo” relacionado ao sentimento estético tem relações estreitas com outros sentimentos, 

como o moral e o religioso, parte dos sentimentos que não são possíveis de mensurar em laboratório. 

Ibid., p. 753. 
64

  A teoria desenvolvida por Ribot se orientou para a “psicologia patológica” com foco em doenças 

mentais, mas que não se baseavam em experiências de laboratório tais quais aconteciam em Leipzig. . 

esse método se baseava na relação entre o normal e o patológico: o estudo da doença permitiria 

compreender o funcionamento normal do organismo. Cf. CARROY, OHAYON, PLAS, 2006, p. 60. 
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mencionamos acima, nem tampouco ao Collège de France, pois pediu aposentadoria já 

em 1901, após lecionar em apenas sete dos doze anos como professor (os restantes 

substituídos por Pierre Janet
65

). Por outro lado, o mundo das revistas científicas e das 

editoras, que se desenvolvia com grande intensidade no fim do século, absorveu sua 

energia. Nesse sentido, sua trajetória mostra que foi um “homem duplo”, um 

“mediador” entre as antigas e as novas tendências
66

, um articulador de novos 

movimentos mais do que produtor de ideias inovadoras. É considerado neste trabalho 

alguém que, por ser um mediador entre a tradição metafísica e as novas tendências 

científicas, representou a chave da mudança para que fosse possível Durkheim instituir 

a sociologia como disciplina dentro da universidade francesa.  
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 Cf. Fundo Pierre Janet no Collège de França, pasta sobre a vida administrativa de Ribot. Janet o 

substituiu nos seguintes anos escolares: 1896-97; 1898-99; 1899-1900; 1900-01; 1901-02. Em 1901 Ribot 

pede definitivamente aposentadoria.   
66

 Charle inclui entre os homens duplos os diretores de teatro, críticos literários e teatrais, formadores de 

opinião, fundadores e organizadores de sociedades intelectuais, editores, aqueles que participavam 

ativamente de revistas ou jornais, assim como Ribot. Charle, 1992, p. 73. Tal relação também foi 

colocada por Joseph Bem-David e Randall Collins, que mostram que Ribot não foi um grande inovador, 

já que sua reputação se deu pelas suas publicações sobre a psicologia alemã e inglesa, e sua cadeira de 

Psicologia Experimental foi dada a ele devido a essas publicações, e não aos seus outros trabalhos. Cf. 

BEM-DAVID, J.; COLLINS, R., 1966.  
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CAPÍTULO 2 

WUNDT POR DURKHEIM: ANÁLISE DE UMA APROPRIAÇÃO 

CIENTÍFICA ALEMÃ  

 

 

Este capítulo tem como objetivo abordar a trajetória social e intelectual de 

Durkheim com o objetivo de compreender a apropriação que faz de Wundt em suas 

obras e, para isso, destaquei  os acontecimentos que demonstram mais diretamente a 

aproximação entre o autor francês o o autor alemão, como sua viagem à Alemanha. Em 

razão deste primeiro objetivo, considero  necessário realçar a relação pessoal e 

intelectual entre Durkheim e Ribot, já que este, como  mostrei anteriormente, este 

representou a principal fonte  tanto para os estudos de Wundt na França, quanto para a 

entrada da  psicologia no meio acadêmico, através da Revue Philosophique. Além disso, 

essa aproximação é importante porque ambos foram pioneiros ao criarem novas ciências 

dentro da Faculdade de Letras: a psicologia por Ribot na Sorbonne (em 1885) e a 

sociologia por Durkheim em Bordeaux (em 1887). Ambos obtiveram os primeiros 

postos universitários dedicados oficialmente a essas disciplinas
67

. 

 

2.1 DURKHEIM, O PERÍODO DE FORMAÇÃO E O PRIMEIRO 

CONTATO COM A PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Émile Durkheim (1858-1917), nascido em uma cidade na região da Lorena, 

Epinal,  invadida pelos alemães na Guerra de 1870 (quando Durkheim tinha 12 anos), 

era filho mais novo de uma família tradicional judia
68

. A situação da família era 

modesta, o pai recebia um valor anual concedido aos rabinos e sua mãe tinha um ateliê 

de bordados. Ele estudou na escola da cidade, onde  se destacou por obter sucesso 

escolar e por ter escolhido a carreira de professor
69

, diferentemente da maioria dos 

alunos que seguiam para o comércio ou agricultura. Em 1876, Durkheim se inscreve no 

                                                 
67

 Muchielli, 1998, p.81. Importante ressaltar que Durkheim nunca lecionou um curso denominado apenas 

de “sociologia”, mas sempre ligado com a pedagogia: “pedagogia e sociologia” na Universidade de 

Bordeaux e “Ciência da Educação e Sociologia” na Sorbonne. 
68

 O pai de Durkheim, Moïse Durkheim, era a oitava geração de rabinos de sua família, tradição passada 

de pai para filho. Era um homem bem relacionado com as autoridades administrativas e com os 

representantes do poder político e considerado uma personalidade local. A mãe de Durkheim, Bella 

Simon, era filha de um rabino. Cf. FOURNIER, 2007, p. 23-26 e LUKES, 1984, p. 41. 
69

 Ser professor exigia grande foco na carreira de estudos, pois a universidade francesa no período é que 

formava os professores dos liceus, ou seja, era necessário seguir uma carreira universitária. Diante de seu 

sucesso escolar, seu pai não se opõe a escolha do filho e o apoia.  
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liceu Louis-le-Grand, um dos mais prestigiosos de Paris, pois tinha um dos melhores 

cursos preparatórios para o teste de ingresso para estudar na École Normale 

Superieure
70

. Consegue ingressar na ENS em 1879, em sua terceira tentativa. Desde 

então Durkheim foca seus estudos na “questão social”, tema em voga naquele momento 

em que se abria mais espaço aos estudos morais e sociais, resultado, dentre outras 

coisas, da reforma  da universidade francesa, como visto no capítulo anterior. 

(FOURNIER, 2007, p. 42). Interessou-se principalmente pelos estudos de filosofia e 

psicologia, mesmo que ainda sob um enfoque puramente abstrato, visto que ainda não 

tinha entrado em contato com obras científicas, como a de Spencer, o que só aconteceu 

enquanto cursava o último ano da École Normale. Na ENS continuou a se envolver com 

o estudo da questão social (como o estudo da moral e da sociedade), segundo Mauss 

tanto por “vocação”, quanto pelo próprio meio “moral” e “político” em que vivia. Tal 

leitura, conforme Mauss, ainda era abstrata e filosófica, como  se pode  observar em um 

texto  escrito à época da École Normale chamado “Rapports de l’individualisme et du 

socialisme”
71

  . 

Na École Normale, Durkheim demonstra grande interesse pelas aulas do filósofo 

Émile Boutroux e dos historiadores Gabriel Monod e Fustel de Coulanges
72

, pois davam 

maior enfoque às questões sociais. Segundo Fournier, foram os únicos professores cujas 

aulas não decepcionaram Durkheim, pois a maior parte dos outros cursos lhe parecia  

“pura retórica”
73

 (FOURNIER, 2007, p. 45). As principais leituras de Durkheim nesse 

                                                 
70

 A finalidade da École Normale Superieure era formar professores para os liceus, e eventualmente para 

a Universidade. Ao final de três anos os alunos prestavam uma prova para tentar conseguir a agrégation, 

titulo concedido aos futuros professores que obtivessem sucesso em tal prova. Geralmente aqueles que 

frequentavam os liceus mais prestigiosos de Paris, como Louis-le-Grand e Henri V, conseguiam ingressar 

na École Normale Supèrieure mais facilmente, pois funcionavam como um curso preparatório. Tanto no 

liceu quanto na École Normale a rotina de estudos exigia muita disciplina.  
71

 O caráter abstrato, segundo Mauss, está no fato de Durkheim estar ainda ligado à maneira filosófica de 

análise do período, distante das inovações científicas e da sociologia que desenvolveu e praticou em seus 

futuros trabalhos. A preferência para as “questões sociais” significa que Durkheim se interessou nas 

relações entre “indivíduo e sociedade”, que futuramente se tornou seu objeto de estudo. Cf. MAUSS, 

1969, p. 505. 
72

 Foustel de Colanges (1830-1889) estudou na ENS, era agrégé e também doutor em letras. Foi professor 

de História Antiga (entre 1875-1878) e de Idade Média (a partir de 1878) na Faculdade de Letras da 

Universidade de Paris (Sorbonne). Em 1880 é nomeado diretor da ENS. Pode ser considerado um 

pioneiro nos estudos de história econômica e social, defensor de um método rigoroso e acreditava que a 

história é a ciência dos fatos sociais. Gabriel Monod (1844-1912) estudou na ENS e era agrégé em 

história, era professor de história da França antiga e, entre outras atividades, era diretor conjunto da Revue 

critique d’histoire et de litérature e fundador conjunto da Revue historique. Durkheim admira seu método 

histórico rigoroso. Émile Boutroux (1845-1921) estudante da ENS e agrégé em filosofia e doutor em 

letras, também recebeu uma bolsa de estudos para uma viagem à Alemanha em 1869. Era professor de 

filosofia na ENS, admirador e leitor de Comte e neokantiano, era muito interessado na filosofia da 

ciência, acreditando que a filosofia deveria se apoiar na ciência e estar em contato com as realidades da 

natureza e da vida. Cf. FOURNIER, 2007, p.47 - 49. 
73

 Críticas em relação ao ensino na École Normale foram publicadas em 1895 por Durkheim, que 

considerava tal ensino muito humanista e literário e pouco científico. Os professores e seus cursos 



40 

 

período foram Kant, Hegel, Leibniz, Cousin, Spinoza, Locke e Stuart Mill, neste caso, 

em filosofia política, além dos autores franceses em voga no período, tais como Ernest 

Renan,  Hippolyte  Taine e Auguste Comte
74

. Em seu último ano na École Normale, em 

1881, entrou em contato com as obras de Hebert Spencer, Paul Janet e Théodule Ribot 

(FOURNIER, 2007, p.51). Tanto a leitura feita de La psychologie allemande 

contemporaine (1879) de Ribot, como as publicações da Revue Philosphique
75

,  

exerceram um impacto bastante considerável no seu pensamento, pois  fizeram-no 

entrar em contato com obras de Paul Janet, Charles Renouvier, Alfred Espinas, Herbert 

Spencer e Wilhelm Wundt
76

.  A importância desta revista para Durkheim no início de 

sua carreira acadêmica é enorme, não só por seu conteúdo científico, mas também por 

abrir espaço para as suas primeiras publicações: em 1885 três artigos de Durkheim 

foram publicados na Revue Philosophique,  o que mostra  a abertura da revista de Ribot 

aos universitários interessados nas novas ciências 
77

.  

Ribot causava admiração em Durkheim, como é possível observar em um 

pequeno texto de Marcel Mauss extraído do Centenaire de Th. Ribot   ubilé de la 

ps chologie scienti ique  ran aise      -1889-1939)
78

, um colóquio organizado por 

Henri Piéron,  marcando  não só o centenário de Ribot como também o cinquentenário 

                                                                                                                                               
focavam na retórica, na distinção e originalidade dos alunos, dando pouca atenção ao rigor de algum 

método.  Cf DURKHEIM, E.L’enseignement de la philosophie et l’agregation de philosphie.Revue 

Philosophique, n. 39, p. 121-147, 1985. 
74

Auguste Comte (1798-1857) é conhecido por fundar a sociologia baseado em sua filosofia positivista (a 

partir de sua concepção do progresso humano, formulou a Lei dos Três Estados: o estado “teológico”, o 

estado “metafísico” e o estado “científico” ou “positivo”). Tal teoria gerou impacto e influência nos 

filósofos do período. É conhecido por ter prestado um “grande serviço” ao dar um nome à sociologia 

(pois foi quem utilizou o termo pela primeira vez), assim como integrá-la no sistema das ciências, 

ampliando essa “atitude científica” ao estudo da sociedade. Ernest Renan (1823-1892) publicou obras que 

tiveram impacto tanto entre universitários, como entre o grande público (por exemplo, “Qu’est-ce qu’une 

nation (1882)”, onde discursou sobre a nação e o nacionalismo na França, tema em voga no período). 
75

 Também as revistas Revue de deux mondes e La critique philosohpique são destacadas por Fournier. 

Cf. FOURNIER, 2007, p. 52. 
76

 Paul Janet (1823-1899),  professor da Faculdade de Letras de Paris, foi membro do júri do exame de 

Durkheim da École Normale e era favorável às reformas do ensino na França. Abriu o debate sobre o 

papel das hipóteses e da experimentação na psicologia. Charles Renouvier (1815-1904) era engajado 

politicamente, motivo pelo qual não pôde exercer nenhuma função universitária, devido as suas visões 

políticas e à hostilidade com Victor Cousin. Era considerado, pelos jovens, como um filósofo de 

vanguarda. Publicou diversos artigos sobre a filosofia da ciência, a filosofia do conhecimento, a filosofia 

da história e a moral. Alfred Espinas tradutor de uma obra de Spencer (“Principes de psychologie” 

(1887), em colaboração com Ribot), foi professor da universidade de Bordeaux, assim como Durkheim, 

fazendo parte de seu “grupo universitário” que se interessava pela sociolgia, junto com Alfred Fouillée 

Cf. FOURNIER, 2007.  
77

 Os artigos de 1885 publicados na Revue Philosophique são: "Schaeffle, A., Bau und Leben des sozialen 

Körpers: Erster Band”; "Fouillée, A., La Propriété sociale et la démocratie."  e  "Gumplowicz, 

Ludwig, Grundriss der Soziologie." Dos dezessete artigos e resenhas publicados por Durkheim antes de 

“Da  divisão do trabalho social” (1893), doze são publicados na Revue Philosophique. Além disso, 

Durkheim  foi indicado a Ribot por Émile Boutroux para ser colaborador dessa revista e fornecer resenhas 

críticas de obras de ciências sociais e sociologia o que de fato, como visto, aconteceu. Ibid., p. 73. 
78

 MAUSS, “Th. Ribot et les Sociologues (1939)” In: MAUSS, Oeuvres, v. 3, p. 565. 
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do nascimento da psicologia experimental
79

. Nesse texto, o objetivo de Mauss é mostrar 

a relação pessoal de Ribot com os sociólogos franceses e suas doutrinas. Segundo 

Mauss, foi Ribot quem apresentou para os sociólogos uma tradição diferente da 

“psicologia clássica”: a psicologia inglesa, a psicologia alemã, a psicologia 

experimental e a Völkerpsychologie
80

. Além disso, Ribot, com “seu impecável 

ecletismo”, abriu sua Revue Philosophique para a colaboração dos sociólogos ao 

publicar os trabalhos de Durkheim, tal como “La Science de la morale em Allemagne”, 

assim que este voltou  da Alemanha. Observa-se que, segundo Mauss, Ribot foi um dos 

primeiros universitários do período que se abriu para a produção sociológica, além da 

psicológica
81

, e representou um “modelo de clareza, precisão e justiça” (MAUSS, 1969, 

p. 567). Por outro lado, há ressalvas de Mauss quanto à preferência de Ribot pelos  

psicólogos, tais como Georges Dumas e Pierre Janet, e também por ter descoberto e 

protegido Gabriel Tarde, mesmo contra Durkheim. Mas isso, para Mauss, não teria 

diminuído seu encorajamento e colaboração  com Durkheim e a sociologia.  

Em 1882, mesmo ano da obtenção de sua agrégation em filosofia, Durkheim 

inicia sua tese de doutorado.  Se, no período da École Normale, Durkheim focalizara em 

seus estudos a relação entre individualismo e socialismo, após essa fase passa a atentar 

para as relações entre indivíduo e  sociedade (FOURNIER, 2007, p. 73 e MAUSS, 

1969, p. 506)
82

. Segundo Fournier,  entre 1882 e 1884 seus textos ainda são bastante 

“filosóficos”, e apenas em 1885 Durkheim se interessa por trabalhos mais científicos, 

que utilizavam estatísticas, tais como os de Edward Tylor e de James Morgan 

(FOURNIER, 2007, p. 91). Podemos concluir, portanto, que o início da produção 

intelectual de Durkheim é marcado por um interesse crescente pela reflexão científica e 

que uma das bases da formação de sua cultura científica foi através de Ribot, da 

psicologia e da Revue philosophique. 
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 O ano de 1889 é considerado como o de nascimento da psicologia científica, pois é a data da entrada de 

Ribot no Collége de France. O ano de 1939 é a data de criação do primeiro laboratório de psicologia 

fisiológica na École praqtique de hautes études e do primeiro congresso de psicologia fisiológica em 

Paris. Cf . FRAISSE, 1989. 
80

 Mauss cita Espinas como um psicólogo que também mostrou uma psicologia experimental, diferente do 

que já existia na França. Espinas via no desenvolvimento da psicologia experimental o desenvolvimento 

da sociologia. Cf. MAUSS, 1969, p. 137. 
81

 Entre os sociólogos, Mauss cita, além de ele mesmo e Durkheim, Edgar Milhaud, Paul Fauconnet, 

Alfred Bonnet, Geoge Sorel. Entre os psicólogos, Hypolite Taine e até mesmo neurologistas, como Abel 

Rey e Courbon. Ibid., p. 566-567. 
82

 Entre os artigos sobre “individualismo e socialismo” é possível citar “Rapports de l’individualisme et 

du socialisme”, produção do período em que era aluno da École Normale. Ibid., p.505 
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2.2 DURKHEIM E A INTRODUÇÃO DE WUNDT EM SEU PRIMEIRO 

CURSO DE FILOSOFIA 

 

  Após conseguir sua agrégation no ano de 1882, Durkheim foi dar aulas no 

ensino secundário como professor de filosofia em um liceu de Puy, em 1882, mas por 

pouco tempo, pois começou a lecionar um mês depois no liceu da cidade de Sens,  a 

noventa quilômetros de Paris. No programa de seu curso, Durkheim destacou a 

importância e a especificidade do método filosófico, pois introduz questões tais como: 

“o que é a filosofia”; “qual é o seu objeto e o seu método”; “seria a filosofia uma 

ciência?” e “quais seriam as relações entre ciência e filosofia”. Mas é o ensino da 

psicologia científica que tem um lugar privilegiado neste curso, abordando temas 

diversos, tais como a consciência, a razão, a imaginação, a memória, a associação de 

ideias, a loucura, etc; temas comuns à psicologia experimental.  

Entre os métodos filosóficos, Durkheim destaca a “escola eclética” de Victor 

Cousin, e, assim como Ribot, apresenta o ecletismo de Cousin como um “método que se 

submete inteiramente ao senso comum” e carece de “rigor filosófico”, pois não segue  

as regras da lógica e consiste  de opiniões diversas e dispersas. Conforme Durkheim, 

tais escolas pensam que a verdade poderia ser encontrada em diferentes sistemas 

filosóficos, o que ele não aceita. Tal método é completamente descartado por Durkheim, 

a não ser em um ponto: a divisão da ciência filosófica em quatro partes: a psicologia, a 

lógica, a moral e a metafísica. Além da escola de Cousin, Durkheim destaca mais duas 

outras doutrinas em seu curso: a “escola idealista” e a “escola empírica” cujos 

representantes não são nomeados por ele. A primeira o autor identifica com o método 

dedutivo, em que é preciso partir da ideia mais geral, da “ideia primeira” da qual 

dependem todas as outras. O erro dessa doutrina, para Durkheim, é deixar a experiência 

completamente fora de seu método, já que ele acreditava que na ciência era preciso 

explicar fatos que não se inventam (como essa “ideia primeira”, algo especulativo e não 

passível de observação). A segunda, a  “escola empírica” por sua vez,  contentava-se 

apenas em observar os fenômenos, classificá-los e generalizá-los, mas para  ele não 

seria possível fazer ciência somente com a observação de fatos. (1884, p. 14-15)  

Assim, Durkheim apresenta no seu curso o que considera como o “verdadeiro 

método filosófico”: não só é necessária a observação, mas sim a colocação de hipóteses 

e verificação delas para que se torne uma lei através da experimentação (que 

compreende três partes: observação, classificação e generalização dos fatos; invenção 

de hipóteses; verificação através da experimentação das hipóteses inventadas). Define, 
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então, o objeto e o método da filosofia da seguinte maneira: “a filosofia é a ciência dos 

estados de consciência e de suas condições” (1884, p.11)
83

. Assim, mostra-se o sentido 

do grande papel da psicologia, pois, como descrito nesse curso por Durkheim, sua 

função é a de “descrever os estados de consciência e de reduzi-los a certo número de 

tipos gerais” (1884, p.29).  

É importante notar que no momento desse curso, em 1884, o autor cita duas 

teorias que levam esse objetivo a cabo: o “método psicofísico” de Weber e Fechner e o 

“método psicofisiológico” de Wundt que, mesmo com objeções, é apresentado não só 

como mais eficiente que o método psicofísico, mas também aquele que mostrou que 

“sem medida não há ciência” (1884, p.32). Ou seja, nesse período ele não apenas 

demonstra interesse pela “nova psicologia”, mas também exclui a filosofia metafísica  

como método, dando importância e destaque ao  método já utilizado por Wundt na 

Alemanha. O método psicofísico de Weber e Fechner, segundo Durkheim, pressupõe a 

utilização do método matemático para medir as sensações. As sensações seriam  

classificadas segundo sua qualidade e intensidade, sendo possível para os autores 

mensurar tanto uma quanto a outra. Para medir a intensidade, seria preciso ter um ponto 

de referência para, a partir disso, comparar com a intensidade da sensação. Assim, seria 

possível medir a quantidade de excitação a partir do ponto de referência para a 

sensação, mas não medir a sensação em si, e esta é a crítica de Durkheim. O autor 

acredita, nesse curso, que é impossível medir as sensações: é possível fazê-lo apenas 

quanto à sua duração.  Se por um lado é impossível medir as sensações, por outro, para 

Durkheim, é possível medir sua duração, assim como propõe o método de Wundt. Além 

disso, o método psicofísico não leva em consideração as condições fisiológicas do 

fenômeno físico, e o método de Wundt toma isso em consideração, o que leva 

Durkheim a julgar tal método mais completo. Portanto, antes mesmo de sua viagem à 

Alemanha, o método de Wundt já era conhecido por Durkheim e apresentado por ele em 

seu curso de filosofia.  

Como a obra La Psychologie Allemande Contemporaine de Ribot foi publicada 

em 1879, Durkheim provavelmente teve contato com essa obra nesses cinco anos. Se 

compararmos a visão de Durkheim e a de Ribot sobre Wundt, em particular no que diz 

respeito ao método filosófico, observa-se que são confluentes: ambos acreditam que o 

verdadeiro método filosófico é o método experimental (1885, p. 15). Enquanto os textos 

de Ribot lutam pela legitimação científica da psicologia, Durkheim já dá isso como fato: 
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 Durkheim define que o domínio da filosofia é o “homem interior”, e isso significaria estudar seu 

“íntimo”, que é chamado por ele de “consciência”.  Por isso a psicologia tem um grande papel na 

filosofia, pois estes são fatos psicológicos. Cf. DURKHEIM, 1885, p.11.  
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não considera outros métodos (o espiritualismo, a escola empírica ou a escola idealista) 

como os verdadeiros, e sim o método experimental, conferindo maior força à 

importância que este dava ao pensamento de Ribot. 

 

2.3 A VIAGEM À ALEMANHA E VISITA AO LABORATÓRIO DE 

WUNDT 

 

Durante o ano de 1886, período que antecede a viagem à Alemanha, Durkheim 

obteve uma licença por razões de saúde e foi para Paris, onde permaneceu por um 

semestre. Nesse período, Durkheim termina uma primeira versão de sua tese de 

doutorado, que começou a ser escrita em 1882 
84

. Também entra em contato direto com 

a psicologia científica, pois frequenta o curso de Ribot na Sorbonne, quando pôde ver 

de perto a emergência de uma “nova psicologia” de caráter experimental, visto que 

Ribot era um dos mais ativos promotores da experimentação psicológica, mesmo que 

não a tenha colocado em prática por não ter formação em medicina. Além disso, o ano 

de 1885 é muito significativo, pois diversos acontecimentos trouxeram um destaque à 

psicologia: a visita de Freud para acompanhar os trabalhos de Charcot; a fundação da 

Société de psychologie physiologique através de uma iniciativa de Charcot juntamente 

com Ribot,  Pierre Janet e Charles Richet; as aulas de psicologia científica de Ribot na 

Sorbonne. Diversos acontecimentos causaram debates na opinião pública, um período 

de descobertas, de debates e de criação de novas instituições que mostram que a 

psicologia se autonomizava cada vez mais da filosofia e se aproximava  da fisiologia, ou 

seja, de visões e métodos mais científicos. (FOURNIER, 2007, p. 73 e p.92).  

Em janeiro de 1886, Durkheim parte para a Alemanha, onde permanece até o 

mês de agosto do mesmo anocom uma carta de recomendação de Ribot a Wundt e com 

uma bolsa concedida pelo Ministério da Instrução Pública para jovens agrégés, a qual 

tinha como uma das principais finalidades fazer com que esses jovens professores se 

familiarizassem com o trabalho científico e acadêmico pelos quais a Alemanha era 

reconhecida no período (LUKES, 1984, p. 86). Segundo Fournier, Durkheim tomou a 

decisão de fazer essa viagem após um encontro com o Diretor do Ensino Superior, 
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 Segundo Fournier, 1885 também foi o ano que Durkheim entrou em contato com trabalhos de 

antropólogos mais científicos que representaram “alimentos científicos” necessários para o 

desenvolvimento de seu método sociológico, como Edward Tylor, Lewis Morgan, Robertson Smith e 

Frazer. Assim, até 1884, a tese de Durkheim ainda é bastante filosófica, e, a partir de 1885, entra em 

contato tanto com essa linha da antropologia, quanto com a psicologia de caráter científico. Cf. 

FOURNIER, 2007, p. 91. 
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Louis Liard
85

, no qual conversaram sobre o republicanismo, a ciência e a moral laica. 

Liard, normalista como Durkheim, já conhecia seus primeiros trabalhos e seu interesse 

pelas ciências sociais, e ficou entusiasmado em enviá-lo à Alemanha, acenando, depois 

de seu retorno, para um possível posto universitário de maître de conférence, a primeira 

posição da carreira universitária (FOURNIER, 2007, p. 90).   

Na Alemanha, Durkheim visita o laboratório de Wundt em Leipzig e depois vai 

para Berlim e para Marburg. O programa de sua viagem incluía visita a diversas 

universidades e bibliotecas, nas quais ele se dedicou a ler obras de diversos alemães: 

Schaeffle, Wundt, os teóricos da Völkerpsychologie e do “socialismo de cátedra”, Karl 

Marx e também Schmoller e Wagner. Afirmou que lia Wundt pela primeira vez nesta 

viagem
86

, o que significa que o “seu Wundt” era de segunda mão até então, 

possivelmente aquele difundido por Ribot. Foi, sem dúvida, uma experiência muito 

produtiva, pois resultou em dois artigos que foram publicados assim que voltou a 

França: um que destaca sua visita ao laboratório de Wundt, “La Science positive de la 

morale en Allemagne”, publicado na Revue Philosophique, e um artigo mais geral sobre 

a filosofia nas universidades alemãs, “La Philosophie dans les universités allemandes”, 

publicado na Revue internationale de l’enseignement
87

. Ambos abordam assuntos 

latentes na produção durkheimiana do período: a moral e o ensino da filosofia. 

Durkheim representava um dos principais acadêmicos que se interessava pela 

mudança de um ensino filosófico arcaico para um ensino científico. Assim como outros 

jovens universitários, Durkheim, a princípio, viu na Alemanha um grande número de 

cursos e postos de filosofia, uma alta capacidade de trabalho e um ambiente 

universitário “vivo”. Apesar de tais constatações, a universidade alemã não alcançou as 

altas expectativas de Durkheim e serviu mais como pano de fundo para discutir a 

reforma do ensino na França.  Jhering e Wundt, por exemplo, à medida que praticavam  

um método empírico, serviam à  discussão, fundamental para Durkheim, sobre “ciência 

positiva da moral”. Eram autores considerados por Durkheim como aqueles que 

constituíram a moral como uma “ciência independente”, o que também era parte do seu 

projeto. 
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 Louis Liard (1846-1917), assim como Durkheim, foi aluno da École Normale e agrégé em filosofia. 

Era a favor das reformas no ensino superior francês e via grande inspiração na universidade alemã. 
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 Durkheim afirma, na troca de cartas com Simon Deploige, que leu Wundt apenas em 1887. Cf. 

DURKHEIM; DELOIGE, 1907, p. 613. 
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DURKHEIM, E. La Science positive de la morale en Allemagne. Revue Philosophique, Paris, n. 24, p. 

33-142 e 275-284,1887 e  La Philosophie dans les universités allemandes. Revue internationale de 

l’enseignement, Paris ,n. 13, p. 313-338 e 423-440,1887. Ambos os artigos serão analisados no capítulo 

seguinte deste trabalho.  
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Nesse período, a viagem ao estrangeiro representava grande interesse para os 

jovens que queriam seguir carreira no ensino e na pesquisa, como um importante “rito 

de passagem”, já que no fim do século XIX a reforma no ensino universitário francês se 

mostrava necessária e a Alemanha representava um modelo a ser seguido no ensino e na 

pesquisa (FOURNIER, 2007, p.90).  Durkheim fazia parte, portanto, de um grupo de 

jovens universitários entre 25 e 33 anos com espírito de ruptura com a tradição, ativos 

reformadores que buscavam uma alternativa possível ao sistema de ensino francês 

(CHARLE, 1994)
88

. Eram intermediários entre dois países e duas culturas e, ao mesmo 

tempo, iam com a missão de trazer possibilidades de aplicação do modelo alemão na 

França, ainda que preparados para a crítica.  

 Outra característica importante é que esses autores e seus estudos podem ser 

vistos como um grupo que compartilhava uma mesma visão do trabalho intelectual, 

diferente das obras que eram destinadas ao grande público. Ou seja, foi um grupo de 

universitários que produziu estudos que representaram o “meio caminho” entre as 

antigas publicações para o grande público (publicadas nas grandes Revues e feitos pelos 

professores mais antigos e mais consagrados), e as análises que seriam publicadas pelas 

revistas especializadas
89

. Charle ainda acrescenta que este grupo tinha outra 

preocupação em comum: revitalizar a província universitária francesa que foi esmagada 

pelo centro parisiense, o que era essencial, já que boa parte desses jovens foi ensinar na 

província, e não em Paris (ou ainda estava em posições de espera para ensinar em 

alguma instituição parisiense)
90

.  

Esses jovens universitários produziram estudos com objetivo de fornecer 

informações aos outros universitários que conheciam apenas o sistema francês, a fim de 

convencer os representantes da administração de que mudanças eram necessárias, o que 

se tornara um consenso na opinião universitária. De acordo com levamentamento de 
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 Christophe Charle estudou os artigos publicados sobre a Alemanha na Revue internationale de 

l’enseignement entre 1878 e 1901, escolhendo pelo período de publicação e/ou a proximidade dos autores 

com os reformadores do ensino francês. São eles: Charles Seignobos, D (apenas), Maxime Collignon, 

Gabriel Séailles, Camile Julien, Georges Blondel, Émile Durkheim, Abel Lefranc, Maurice Caullery, 

Célestin Bouglé, Emmanuel de Martonne e Jean Brunhes Cf. CHARLE, C. Vue d’Allemagne. In : La 

république des universitaires 1870-1940. Paris: Éditions du Seuil, 1994 
89

 Entre os primeiros, Charle dá como exemplo Fustel de Coulanges, que publica um texto em 1879 

chamado “de l’enseignement supérieur en Allemagne” na Revue des Deux Mondes sobre o conteúdo dos 

primeiros artigos sobre a Alemanha, mas que serve apenas de pretexto para o autor apresentar suas 

próprias ideias. Ibid., p. 24. 
90

 O Direito e a Medicina pouco aparecem, pois, segundo Charle, o movimento de renovação não era tão 

importante e não implicou comparações com o estrangeiro. As revistas profissionais eram em maior 

número e atingiam um maior público também. Além disso, alguns dos professores estavam integrados na 

administração central da Instrução Pública como conselheiros em diversos assuntos. Em relação às 

ciências não humanas, já tinham conseguido maior status mais rapidamente, até contavam com 

“celebridades” da área como porta-vozes, como Pasteur.  
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Charle, sua produção se deu majoritariamente em ciências humanas (apenas um artigo 

sobre direito, um sobre zoologia e outro sobre medicina). Tal particularidade aconteceu, 

segundo o autor, pois a Alemanha tornou-se um modelo onde o ensino na universidade 

francesa era “o elo mais fraco” em relação ao movimento científico do período: letras e 

ciências humanas (história, arqueologia, filosofia, geografia, ciências sociais e filologia) 

(1994, p. 25). 

Ora, de fato, nesse momento a França passava por várias reformas no ensino 

superior. Destaco a disputa das ciências humanas e literárias, pois os novos 

universitários tinham que lutar contra as humanidades tradicionais e a “velha guarda 

universitária” para que pudessem realmente conseguir viabilizar uma reforma, o que 

implicou, segundo Charle, em um questionamento das funções sociais e práticas 

pedagógicas dentro da universidade. Assim, esses novos universitários, grupo ao qual 

pertencia Durkheim, queriam se liberar da forte dominação da “tríade clássica dos liceus 

e das faculdades: francês-latim-grego”
91

 para abrir espaço às disciplinas modernas e 

especializadas, baseadas em uma cultura científica. Os “puros literatos”, críticos dessa 

aproximação, não queriam nem achavam que era possível aprender algo com a 

Alemanha, pois para eles a universidade alemã era sinônimo de “erudição” (leia-se 

especialização excessiva) e de “pedantismo” universitário, características incompatíveis 

com o “espírito francês”. Daí compreende-se o tom dos artigos dos tradicionalistas, que 

está longe de ser elogioso em relação ao sistema universitário alemão. O balanço entre o 

elogio e a crítica resulta de dois fatores principais: a situação universitária alemã 

contemporânea e a associação dos autores franceses com as disciplinas de ciências 

humanas. Em primeiro lugar, esses autores sentiram a crise de identidade alemã 

analisado por estudos como o de Ringer
92

, em que o ideal humboltiano, universalista e 

desinteressado, frente ao ideal utilitarista pelo qual passava a Alemanha, em que o 

número de estudantes aumentava rapidamente e os novos estabelecimentos técnicos 

começaram a entrar em concorrência com as universidades tradicionais. Frente a isso, a 

“cultura generalista” recuava diante da crescente especialização. Esse modelo oferecia 

uma alternativa àqueles que procuravam fugir da dominação exclusiva do modelo 

literário tradicional e encontraram uma alternativa no modelo cientifico implantado 
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 Cf.  BENTHIEN, R. Interdisciplinaridades: latinistas, helenistas e sociólogos em revistas (1898-

1920).  Tese (Programa de Pós-Graduação em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, 2011. 
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 RINGER, F. O declínio dos mandarins alemães. A comunidade acadêmica alemã, 1890-1933. São 

Paulo: Edusp, 2000.  
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mais amplamente na Alemanha, mesmo que tal modelo fosse inicialmente muito 

idealizado. 

Os pontos elogiosos em comum dos artigos abordavam a liberdade dada aos 

professores e estudantes, o estilo de vida social (uma grande sociabilidade entre os 

alunos entre si dentro da universidade, e também com o corpo docente), um grande 

número de cursos e postos, uma atividade intelectual intensa. Na Alemanha, ao 

contrário da França, os alunos não precisavam seguir um programa rígido para se 

preparar para os exames, pois nada indicava rigorosamente os cursos que o aluno 

deveria seguir e bastava estar inscrito em algum curso a cada semestre para ser 

considerado como aluno da universidade. Já na França, o programa era restrito e fazia o 

aluno trabalhar muito para passar nos exames, o que acabava retirando do aluno o 

“gosto pelo trabalho e amor desinteressado pela ciência”. Porém, segundo Charle, todo 

elogio vinha acompanhado de críticas, e logo que esses autores entraram em contato 

com o que acontecia na prática dentro da universidade alemã constataram uma diferença 

entre o ideal de antes e a realidade. Esses autores viram que a maioria dos alunos 

entrava na universidade mais com um “espírito prático” (escolhiam os cursos 

relacionados a profissões determinadas e “rentáveis”) e a utilidade da disciplina 

importava mais do que seu valor intelectual, o que acabava aproximando os alunos para 

as áreas especializadas em detrimento das humanidades, como história, literatura e 

filosofia. Poucos eram aqueles que trabalhavam desinteressadamente pela ciência (1994, 

p.36-37).  Além disso, a maioria dos cursos não era frequentada, e aqueles mais 

frequentados pelos estudantes eram os ensinos ligados à obtenção do diploma. Esses 

franceses também pontuaram em suas críticas a falta de preocupação pedagógica dos 

professores alemães, e que a maioria dos cursos úteis eram pagos, o que pareceu para os 

autores como um comércio, um mercado econômico.  

Além disso, apesar da aparente liberdade dos professores, o modo de 

recrutamento era baseado em considerações extra intelectuais, como a religião. O 

privat-docent, considerado o caminho pelo qual a mudança entrava na universidade 

alemã, precisava sobreviver do dinheiro da família e do pouco que conseguia com o 

dinheiro dado pelos alunos que escolhiam frequentar seus cursos. Muitos demoravam 

em  conseguir um cargo de professor oficial, mesmo que tivesse talento e erudição
93

. Ou 

seja, apenas uma pequena elite se beneficiava plenamente dessa flexibilidade, algo 

muito diferente do sistema de “meritocracia” através dos concursos na França. Embora 
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 Sobre a crítica desse cenário Cf. WEBER. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 

2011.  
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houvesse essa relação ambígua na comparação entre o sistema alemão e o sistema 

francês, quase todos se beneficiaram dos seus esforços de reflexão e de abertura ao 

estrangeiro. Ao mesmo tempo em que eram “portadores” dessa reforma, sete dos 

autores estudados por Charle também se beneficiaram dela e terminaram suas carreiras 

na Sorbonne (Seignobos, Collignon, Séailles, Durkheim, Caullery, Martonne e Bouglé) 

; outros concluíram no Collége de France (Jullian, Lefranc e Bruhnes).  

Outra questão importante que pode dar maior sentido à viagem de Durkheim à 

Alemanha é a discussão que acontecia muito fortemente no período sobre o próprio 

ensino da filosofia, ou seja, a pedagogia
94

. A instauração da Terceira República trouxe 

uma reforma universitária que remodelou o sistema de ensino superior até os anos 1950 

e está na origem das transformações importantes do campo universitário. Além de uma 

política de autonomização administrativa das universidades, delegou-se mais liberdade 

ao ensino. Por exemplo, o professor universitário não era mais obrigado a submeter o 

programa de seu curso à aprovação do ministério. Além disso, houve uma 

democratização, pois foram criadas bolsas de licença que fizeram o número de 

estudantes saltar de 15 mil em 1880 para mais de 40 mil em 1914. Também se 

aumentou o número de professores (contando com a criação dos cargos de maître de 

conference e charge de cours, como visto no capítulo anterior deste trabalho). Assim, é 

possível dizer que houve uma profissionalização do ensino, passando de cursos gerais e 

abertos ao público para cursos mais especializados e fechados aos estudantes. Esse 

movimento gerou um encorajamento na pesquisa e na especialização, que ofereciam aos 

jovens filósofos novas perspectivas em ciências humanas
95

 (MUCCHIELLI, 1998, p. 

80-85). 

A viagem a Alemanha foi uma possibilidade de, ao entrar em contato e ver de 

perto o que acontecia em um país considerado superior científica e intelectualmente, 

produzir trabalhos sobre a prática do ensino da filosofia na França. Não é à toa que os 

dois artigos de Durkheim sobre tal viagem fazem comparações sobre esse assunto entre 

os dois países. A pedagogia era um assunto recorrente nos trabalhos posteriores de 
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 Segundo Fabiani, Durkheim desenvolve uma “estratégia máxima de inovação”, a partir da qual fez com 

que ele se apresentasse como fundador de uma ciência, através de estudos e cursos dedicados à pedagogia 

no início de sua carreira. Este era um período de grande mobilização dos filósofos em relação à 
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ensinos e da definição de uma política da educação republicana. Não é à toa que os principais 

reformadores no Ministério da Educação eram filósofos: Ferdinand Buisson para o ensino primário, Elie 

Rabier para o ensino secundário e Louis Liard para o ensino superior. Cf Fabiani, 1998. 
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 Um dos indicadores de tal movimento foi o grande número de revistas, mais gerais ou mais 

especializadas, que foram criadas no período, seguindo já o primeiro movimento da criação das revistas 

Revue historique e Revue Philosophique de Ribot em em 1876, como L’Année ps chologique em 1894 

(mais especializada que a Revue philosophique e L’Année Sociologique de Durkheim em 1898. 

Mucchielli, 1998, p. 83-84. 
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Durkheim
96

. Além disso, encontrou autores alemães que trabalhavam com um tema 

muito caro a ele: a ciência da moral. 

Assim, a importância empírica da viagem à Alemanha para Durkheim é de 

grande impacto em seus trabalhos posteriores e também com sua relação com a 

universidade francesa. Além de fazer parte de um grupo de reformadores da tradição 

universitária, ele entrou em contato com um tipo de ciência pelo qual já se interessava, 

visto que utilizou Wundt em seu curso de filosofia no liceu,  frequentou as aulas de 

Ribot em Paris  e foi para a Alemanha  visitar o  laboratório do alemão e escreveu 

artigos sobre isso. Se Ribot como uma primeira geração que utilizou Wundt o fez para 

novos modelos científicos, Durkheim, já representando uma segunda geração, também 

considerou o trabalho de Wundt e o funcionamento de seu laboratório. Se Ribot 

utilizou-se dele para ajudar na fundação da psicologia como uma disciplina 

independente e científica, Durkheim fez parecido em relação à institucionalização da 

sociologia na universidade francesa.  

 

2.4  DURKHEIM COMO PROFESSOR NA UNIVERSIDADE 

 

Ao voltar da Alemanha, Durkheim trabalhou como professor de filosofia por 

alguns meses no Liceu de Troyes entre 1886 e 1887, somando nove anos no ensino 

secundário. Em meados de 1887, sob intervenção do Diretor do Ensino Superior, Louis 

Liard, Durkheim é nomeado professor de um curso de “ciências sociais e pedagogia” 

(como charge de cours por nove anos e, em 1895, como professor titular de uma cadeira 

chamada agora apenas de “ciências sociais”
97

) na Faculdade de Letras da Universidade 

de Bordeaux, onde lecionou por quinze anos. Esse posto foi criado especialmente para 

Durkheim e é considerado o primeiro curso de sociologia e pedagogia desse tipo na 
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 Como principais exemplos: "L'Enseignement philosophique et l'agrégation de philosophie"de 1895 

publicado na Revue philosophique , n.39:, p 121-47., "Pédagogie et sociologie" publicado em 1903 

na Revue de métaphysique et de morale , n.11, p. 37-54 e L'Évolution pédagogique en France. Volume I: 

Des origines àla renaissance. Volume II: De la renaissance ànos jours publicado postumamente na 

França em 1938. 
97

 Importante notar a diferenciação que o próprio Durkheim faz dos diferentes cargos da universidade. 

Como já visto neste trabalho, o corpo de professores tinha três divisões, professores titulares, chargé de 

cours e maître de conférence. Segundo Durkheim, mesmo que ser titular seria o “coroamento da 

carreira”, a diferença entre os professores titulares a as outras duas categorias (que, também segundo 

Durkheim, tinham pouca diferença entre si) era atenuada conforme o tempo, no sentido que os  chargé de 

cours e maître de conférence eram mais novos (professores em início de carreira), tinham pouca 

autoridade científica e o salário era menor, mas que com o tempo adquiriam experiência, influência e um 

posto titular na universidade. Cf. FOURNIER, 2007, p. 509. 
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França
98

. O objetivo de Liard era instaurar na universidade francesa essas novas 

disciplinas e inculcar nos jovens seus deveres “cívicos, democráticos e sociais” que 

coincidiam com o ideal da Terceira República. Além disso, era também objetivo do 

Diretor da Instrução Pública descentralizar o sistema universitário além de Paris, 

focando nas cidades de Lyon, Bordeaux e Montpellier. Bordeaux era um dos principais 

centros universitários fora de Paris e, além das carreiras universitárias começarem 

frequentemente na província, eram locais onde era mais possível introduzir as inovações 

trazidas com os novos ramos da ciência social (FOURNIER, 2007, p. 105-106). Mesmo 

sendo uma das grandes universidades da província, sua Faculdade de Letras contava 

apenas 120 alunos em 1887-1888, dentre eles 20 eram alunos de filosofia. 

Além disso, nesse momento (principalmente entre os anos de 1895-1896) foram 

criadas diversas revistas, centros e institutos, voltados para as novas obras de sociologia 

por toda a Europa como Itália, Espanha e Bélgica, assim como nos Estados Unidos 

(como o American Journal of Sociology criado pelos professores da Universidade de 

Chicago). Também nesse período Durkheim começa a juntar esforços para o projeto de 

sua revista, L’Année Sociologique, dedicando a ela boa parte de suas energias. Esse 

período foi muito produtivo para Durkheim: além dos cursos e conferências, publicou 

sua tese de doutorado “De la division du travail social” (1893), “Les règles de la 

méthode sociologique” (1895), “Le suicide” (1897), artigos sobre incesto, fenômenos 

religiosos e totemismo.. Dentre essas produções desse período, Durkheim se utiliza da 

teoria de Wundt apenas em uma de suas obras, “A divisão”, porém é uma utilização que 

gerou controversas no período
99

 por utilizar muitos elementos encontrados na teoria de 

Wundt e que foram apresentados por Durkheim em uma das resenhas que produziu 

assim que voltou da Alemanha, La Science positive de la morale em Allemagne, de 

1887, como será visto mais adiante.  

Nesse período em que lecionou em Bordeaux, abordou temas de sua pesquisa 

sociológica como a educação moral, a solidariedade social, a família, as formas de 

parentesco e a religião, o direito etc. Também deu atenção à psicologia, que ocupava no 

universo intelectual e científico da Europa e Estados Unidos, um lugar cada vez mais 

importante. Durkheim conhecia os trabalhos de psicologia do período, citando obras de 
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 Foi o único curso, entre todos os outros criados nas universidades pelo ministério, a ser chamado 

oficialmente de “Curso de Pedagogia”. Essa denominação para um curso não era comum no período, e a 

cadeira ocupada por Durkheim era antes do filósofo Alfred Espinas, e o curso era chamado de “Ciência 

da Educação”. Ibid.,  p. 110 
99

 Controversas feitas por Simon Deploige no artigo” Le Conflit de la Morale et de la Sociologie” 

publicado na em 1907 na Revue néo-scolastique, que será analisado no próximo capítulo. 
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Alfred Binet, Ribot e alemães como Johann Herbart (que teve suas pesquisas 

conhecidas na França pelo texto “La psychologie allemande contemporaine” de Ribot) 

100
. Durkheim sabia da importância das pesquisas recentes em psicologia e as introduziu 

em seu curso de pedagogia, mas recorrendo sempre ao fato de que a ciência da educação 

deve ser uma ciência sociológica, dando conta do meio social, da sociedade e da época 

(FOURNIER, 2007, p. 204).   

Enquanto isso, em Paris, não havia nenhum curso que se dedicasse 

exclusivamente às ciências sociais. Entre os membros do conselho da Faculdade de 

Letras da Sorbonne, não havia consenso para a criação de um curso de sociologia. Por 

um lado, alguns (como Paul Janet) defendiam a criação de um curso de psicologia 

experimental, outros (como Émile Boutroux) mostravam-se favoráveis à introdução da 

sociologia dentro do próprio curso de filosofia. Ainda havia a discussão de que a 

sociologia ainda não tinha seu caráter cientifico demonstrado, não podendo então fazer 

parte de um curso exclusivo. No final das contas, decidiu-se pela criação de um curso de 

“Historia da economia social”, no qual Durkheim pensou em se candidatar, mas desistiu 

ao ter dúvidas de que o curso tivesse mais cunho histórico (apresentação da história das 

doutrinas econômicas) do que sociológico, visto que sua vontade era ir a Paris para 

continuar o trabalho que já fazia em Bordeaux naquele momento, há sete anos
101

.  

Em 1894 houve a inauguração de um “curso livre” de sociologia na Faculdade 

de Letras de Montpellier e a inauguração do Instituto Internacional de Sociologia. Um 

ano antes, houve a criação da revista Revue internationale de sociologie
102

, mostrando 

que o interesse acadêmico pela sociologia começava a crescer. Em 1893, Durkheim 

defendeu sua tese de doutorado, “De la division du travail social”, que foi publicado 

como livro no mesmo ano. Esse trabalho apresentado na Sorbonne
103

 gerou hostilidades, 

pois se propunha a tratar do estudo da moral segundo o método das ciências objetivas, 
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 A psicologia também tinha espaço em seu curso, pois deu conferências de psicologia tanto Bordeaux 

como em Paris. Ela era usada como recurso para compreender como se formam e evoluem os sentidos, a 

memória, as faculdades de associação e de atenção, a imaginação, o pensamento abstrato, a linguagem, os 

sentimentos e as vontades de uma criança. Mas acreditava que a sociologia era o instrumento para 

filosofar e de fazer a psicologia, conferindo maior importância à sociologia. (Fournier 203-204. Isso 

interessava Durkheim, pois um dos pontos principais de seu curso era a “educação moral” e  um de seus 

objetivos era a reforma da educação (em progressiva secularização), dando um uso aplicado ao estudo 

científico da moral, conferindo importância da teoria sociológica na prática pedagógica. A moral, que até 

então, segundo Durkheim, era ligada com a religião, precisava de substitutos racionais e acreditava que 

isso era possível através da investigação sociológica. Cf. LUKES, p.109-119. 
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 Durkheim também desiste porque seu colega, Alfred Espinas (quem ocupava o cargo de Durkheim 

antes de sua entrada na universidade de Bordeaux), candidatou-se para o cargo, o que deixou Durkheim 

ressentido. Cf. FOURNIER, 2007, 201-202. 
102

 Cf. CONSOLIM, M. Um concorrente de Durkheim: René Worms e a Revue internationale de 

sociologie. In: Oliveira, M; Weiss, R (orgs). David Émile Durkheim a atualidade de um clássico. 

Curitiba: Editora UFPR, 2011. 
103

  Entre os professores da banca de Durkheim, estavam Émile Boutroux e Paul Janet. 
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diferentemente dos filósofos tradicionais desta instituição, os quais se baseavam no 

método que partia do indivíduo abstrato e anônimo, que só depende de si mesmo e de 

seus próprios interesses, sem antecedentes históricos nem contexto social. A partir 

disso, seria possível deduzir como os indivíduos se comportam moralmente
104

 (LUKES, 

1984, p. 299-300). Além disso, abordou temas incomuns para o período, como a 

questão do trabalho no sentido de relacionar o individual com a solidariedade social, em 

que um indivíduo cada vez mais autônomo, dependia cada vez mais da sociedade 

(FOURNIER, 2007 p. 167). Mesmo assim, sua defesa de doutorado foi amplamente 

comentada e elogiada, sendo tomada como triunfo da nova ciência, a sociologia, sobre 

os tradicionalistas da Sorbonne, conforme o jornal La Petite Gironde, de Bordeaux. 

(LUKES, 1984, p. 298). Não foi diferente quando publicou “Les règles de la méthode 

sociologique” em 1895, e “Le suicide” em 1897, sendo acusado, entre outras coisas, de 

supervalorizar o grupo e de ser anti-individualista, pois, no caso de “Le Suicide”, deu 

uma dimensão social a um problema de ordem psicológica, e objetivou objetos de 

estudo como a religião e a moral em seus outros trabalhos.   

Mesmo Durkheim sendo considerado hoje o “fundador da sociologia”, nesse 

período outros dois autores defendiam cada um a sociologia à sua maneira, fazendo 

parte do debate na época sobre o que representava a sociologia: Gabriel Tarde e René 

Worms
105

. Worms foi o fundador da Revue internationale de sociologie e, junto com 

seus colaboradores, também fundou o Instituto Internacional de Sociologia citado 

anteriormente e organizou a Sociedade de Sociologia de Paris
106

, em 1895, enquanto 

que Tarde teve grande conhecimento de seu trabalho a partir de 1890, ao publicar dois 

livros chamados “Lois de l’imitation” e “Philosophie penal”.  

René Worms (1876-1926) foi aluno da ENS e era formado em direito e filosofia, 

filho de um professor da Faculdade de Direito de Renes, Émile Worms. Quanto à 

revista, encontrou maior apoio entre os juristas, uma vez que foi criticada pelos 
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 Nesse trabalho Durkheim tinha como principal “adversário” o utilitarismo de Herbert Spencer, um dos 

autores mais lidos na França no período. Na perspectiva utilitarista, os indivíduos, independentes e 

isolados, se beneficiariam da divisão do trabalho através de seus próprios interesses. A solidariedade 

social, segundo essa doutrina, seria um acordo espontâneo dos interesses individuais. Cf. FOURNIER, 

2007, p. 167. 
105

 Gustave Le Bon também pode ser considerado um “concorrente” de Durkheim. Publica em 1902 uma 

obra chamada Psychologie de l’éducation e dirige a coleção “Bibliothèque de philosphie scientifique” que 

teve grande sucesso. Também organizava encontros semanais que  reuniam personalidades do meio 

político, universitário e artístico, entre eles Ribot. Entretanto, Le Bon nunca entrou para a universidade 

como professor. Cf CONSOLIM, M. “Émile Durkheim e Gabriel Tarde : aspectos teóricos de um debate 

histórico (1893-1904)”.  História: Questões & Debates, Curitiba, n. 53, p. 39-65, 2010. Editora UFPR. 
106

 A Sociedade de Sociologia de Paris foi criada a partir das reivindicações dos membros do Instituto 

Internacional de Sociologia que queriam se reunir mais frequentemente. Seu primeiro presidente foi 

Gabriel Tarde. A maioria de seus membros eram “amadores”, diplomatas, militares que se interessavam 

pela sociologia por fazerem missões no estrangeiro. Ibid., p. 212-213. 
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filósofos (como Xavier Léon e os membros da Revue de métaphysique et de morale) por 

não ter direção precisa e por não ajuntar características comuns entre os artigos 

publicados, não definir o que seria a sociologia e de não seguir nenhuma linha de 

pesquisa em particular. Já Durkheim acreditava que a criação dessa revista era 

“prematura”, pois a produção sociológica não era suficiente para fornecer material para 

uma revista periódica. Worms organizou os primeiros congressos do Instituto em Paris 

em 1884 e 1885, que tiveram grande sucesso e reuniram franceses e estrangeiros
107

. 

Durkheim não participou nem do Instituto, nem de seus encontros e congressos, muito 

menos colaborou para a revista de Worms, de quem Durkheim fazia pouco caso tanto da 

pessoa quanto de seus empreendimentos no campo da sociologia (FOURNIER, p. 213).  

Em relação a Gabriel Tarde (1843-1904)
108

, o debate foi mais intenso, pois 

representaram oposições no que dizia respeito à definição da sociologia (por exemplo, 

como as concepções de solidariedade social, o valor da ciência, a autonomia da 

sociologia em relação a psicologia). Enquanto Tarde teve maior recepção entre os 

juristas, assim como Worms, Durkheim teve entre os filósofos: por exemplo, entre 1885 

e 1895 publicou a maioria – 70% - de seus artigos e resenhas na Revue Philosophique 

de Ribot  (mesmo que essa revista fosse aberta a outras áreas além da filosofia, como 

direito, linguística, história e sociologia e principalmente pela psicologia); ainda assim, 

Durkheim conta com sete contribuições, enquanto que Tarde conta com dezessete
109

). O 

debate realmente aconteceu entre 1893 e 1904, pois ambos fizeram referência um ao 

outro, direta ou indiretamente em muitos textos que publicaram no período. Eram 

conhecidos do público intelectual francês, embora Tarde fosse mais entre os meios não 

universitários. Mesmo assim, Durkheim foi quem iniciou o debate com Tarde, porque 

este poderia ameaçar as pretensões de Durkheim por um posto como professor em 

Paris
110

 (CONSOLIM, 2010, p. 42). A sociologia, assim, começava a abrir seu caminho 
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 No comitê de organização dos dez primeiros congressos, estão entre os franceses: G. Tarde, A. 

Fouillée, A. Espinas, C. Letourneau, E. Lavasseur; e entre os estrangeiros: E. Ferri, A. Schaeffle, F. 

Galton, L. Glumpowicz, A. Marshall, F. Tönnies, G. Simmel, H. Giddings, L. Ward, A. Wagner e E. 

Tylor. Esses congressos eram mais como reuniões com um público muito diversificado, compostas de 

estudantes, professores e “intelectuais diletantes” e, assim como a revista de Worms, tinha pouca unidade 

e esforços para uma causa comum. Ibid., p. 212. 
108

 Tarde tinha feito faculdade de direito, era também criminólogo, estatístico, além de sociólogo. A partir 

de 1894 tornou-se diretor do departamento de estatística criminal do Ministério da Justiça. Lukes, p. 301 
109

 Entre os maiores colaboradores da seção de sociologia, além de Durkheim e Tarde, na Revue 

Philosophique, estão Alfred Fouillé com 21 colaborações,  Eugène de Roberty com 11, Belot com 4, 

Espinas com 4, Le Bom com 3, Gaston Richard com 3 e Izoulet com 1. Há também colaborações dos 

estrangeiros Spencer, como também Tönnies, Simmel, Gumplowicz, De Greef, Novicow e Lester Ward. 

Ibid.,  p. 215.  
110

 Mesmo que Tarde não tivesse credenciais acadêmicas (títulos universitários), cada vez mais 

necessárias para ingressar na carreira acadêmica no período, obteve, ainda que tardiamente, ascensão 
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não só aos autores citados acima, mas também aos jovens filósofos como Paul Lapie e 

Céletin Bouglé, os quais começavam a publicar sobre o assunto em revistas como Revue 

Philosophique e Revue de métaphysique et de morale.  

Sobre seu ensino em Bordeaux, Durkheim afirmava que a palavra “sociologia” 

tornava-se uma “palavra comum” entre os jovens universitários que começavam a se 

interessar menos por questões políticas tradicionais (como as relações entre a Igreja e o 

Estado, as relações entre o poder legislativo e executivo etc) e mais pela organização 

interna da sociedade, sua estrutura moral (como a família, a propriedade etc), ou seja, 

estavam interessados cada vez mais na sociologia, o que configurava uma “verdadeira 

revolução” (FOURNIER, 2007, p. 243). Também nesse período, além das questões que 

envolviam a entrada da sociologia na universidade e as discussões sobre a definição de 

seu método e objeto, marcavam também o período as discussões políticas que 

interferiram profundamente na sociologia durkheimiana e no campo intelectual, como o 

caso Dreyfus
111

. 

O começo do século XX também foi importante para Durkeim: em 1900 veio a 

tradução para o russo de “De la division du travail social”; no ano seguinte, a publicação 

da segunda edição de “As regras do método sociológico” e em 1902, a segunda edição 

de “A Divisão do trabalho social”. Nesse mesmo ano Durkheim faz sua candidatura 

para a Sorbonne em um curso de educação
112

, além de publicações importantes sobre o 

totemismo e a organização matrimonial das sociedades australianas, sobre as 

classificações primitivas e sobre a magia. Além disso, a equipe de jovens colaboradores 

de L’Année Sociologique aumentava e a posição tanto de Durkheim quanto de seus 

colaboradores  no meio universitário e intelectual parecia mais sólida (com postos em 

universidades como Bordeaux, Toulouse e Lyon), aumentando e diversificando a rede 

                                                                                                                                               
acadêmica e prestígio nos meios universitários,  apoiado por grupos importantes do sistema de ensino. 

Consolim, 2008, p. 269. 
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 Dreyfus era um judeu capitão do exército que foi culpado de alta traição e condenado em 1894 à 

deportação, sendo que a única prova deste fato era um bilhete anônimo encontrado em uma lata de lixo. 

Tal acusação gerou um movimento de aversão da população francesa contra os judeus, e a questão tornou 

um rumo tanto político e social, como intelectual e moral. Dois grupos se formaram: aqueles a favor da 

revisão do julgamento, acusando haver irregularidades no processo (os dreyfusards) e aqueles que 

acreditavam na condenação e continuavam a perseguir os judeus (os antidreyfusards). Entre os primeiros, 

houve uma grande mobilização dos chamados “intelectuais”: escritores, artistas, poetas e universitários. 

Os intelectuais pró-Dreyfus eram acusados de “irem além de suas competências”, de serem 

“pretensiosos” por quererem definir o que é a verdade e também de “piores inimigos da democracia” por 

defenderem o individualismo como exaltação de si mesmo, pois Dreyfus estava sendo defendido em 

detrimento da nação. Durkheim participou ativamente como dreyfusard e rebateu tais criticas no texto “O 

individualismo e os intelectuais” (1898), no qual apontava a confusão entre individualismo e utilitarismo, 

a falsa oposição entre individualismo e direitos coletivos e defendia o individualismo como representação 

da “pessoa humana”, o homem como indivíduo e com direitos, e não apenas o individualismo como puro 

interesse pessoal ou culto egoísta de si. Cf.  FOURNIER, 2007, p. 366-390. 
112

 A candidatura de Durkheim foi possível pois Ferdinand Buisson, professor de “ciência da educação”, 

foi eleito deputado, e sua partida liberou um posto na Sorbonne. Ibid., p. 504. 
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de relações nos meios políticos e intelectuais. Ainda assim, a sociologia ainda era uma 

disciplina institucionalmente fraca em comparação com outras áreas das ciências 

humanas (como a antropologia, que dispunha de um centro próprio de ensino e 

pesquisa: L’École d’anthropologie de Paris), pois não havia ainda nenhuma cátedra 

específica ou centro de estudos e pesquisa
113

.  

Em julho de 1902, Durkheim foi oficialmente nomeado chargé de cours do 

curso de “ciência da educação” da Faculdade de Letras da Sorbonne, conseguindo o 

título de professor titular quatro anos depois. Durkheim teve dúvidas quanto a se 

candidatar a esse posto, pois se considerava um especialista em sociologia, enquanto 

que o curso na Sorbonne seria apenas de educação. Seu curso foi renomeado somente 

em 1913 como “Ciência da Educação e Sociologia”. Durkheim e seu ensino causaram 

fortes impressões na Sorbonne, sendo ele descrito como alguém muito influente, tanto 

como professor (para seus alunos, também para os professores do ensino primário) 

quanto como administrador (fazia parte de conselhos e comitês da universidade e do 

Ministério da Instrução Pública). Era “firme” e “seguro” em relação ao seu trabalho 

“rigoroso e verdadeiramente científico”, que abria amplos horizontes para investigação 

científica. Se por um lado foi recebido com entusiasmo por seus admiradores, por  

aqueles que seguiam suas aulas e também por alguns professores da Sorbonne,  outros 

demonstraram menos entusiasmo e estavam pouco convencidos da importância de seu 

ensino. Seus críticos descreviam seu ensino como um “moralismo agressivo e falta de 

respeito pelas crenças religiosas estabelecidas” (LUKES, 1984, p. 369). Segundo Lukes, 

a principal acusação feita a Durkheim era que ele e seus seguidores “tentavam implantar 

uma dominação única e perniciosa sobre os espíritos jovens”, como um plano traçado 

para influenciar as novas gerações de universitários a adotar a sociologia tal qual como 

fora apresentada por Durkheim. Isso levaria os jovens a estudar questões sociais e 

morais como “coisas”, de maneira metódica e positiva, o que era considerado 

extremamente negativo para seus adversários (1984, p. 366-369). 

Suas aulas de educação eram as únicas obrigatórias da Sorbonne para todos 

aqueles que se preparavam para a agrégation (o concurso que permitia ingressar no 

sistema de ensino nacional como docente) em filosofia, história, literatura e línguas. Era 

intenção de Durkheim continuar a seguir o ensino que dava na Universidade de 

Bordeaux, dando ênfase às questões morais (ou mais precisamente uma ciência dos 
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 Segundo Fournier, nesse período, a sociologia estava ligada à ação de indivíduos mais ou menos 

isolados e de instituições  mais ou menos marginais. Este é o caso da École libre des sciences politiques 

(entre os professores contava com Gabriel Tarde, Lucien Lévy-Bruhl e Élie Halevy) e a École des hautes 

études sociales (que funcionava mais como reunião de grupos de estudo). Ibid., p. 502. 



57 

 

costumes) e à educação moral. Entretanto, em seu curso em Paris dá menos atenção à 

psicologia e mais à história do ensino secundário na França (Fournier, p. 528). A 

obrigatoriedade das aulas de educação foi instituída por Louis Liard como parte teórica 

da formação dos professores do ensino secundário, ou seja, destinado aos estudantes da 

Sorbonne que queriam uma agrégation em Ciências e Letras. Durkheim foi persuadido 

por Liard
114

 a dar esse curso, e, para essa finalidade, também teve que ministrar aulas na 

École Normale Superièure e na École de Hautes Études Sociales. (LUKES, p. 376). Tal 

situação condizia com o espírito da “nova Sorbonne” (ou “nova” universidade de Paris), 

que concentrava esforços de Liard para se modernizar no sentido de com o “espírito da 

ciência e da independência”, tendo como uma das questões principais a preparação dos 

professores do ensino secundário, surgindo daí o grande interesse de ter Durkheim 

como professor da ciência da educação.  

Durkheim lecionou até 1916, um ano antes de seu falecimento. Nesse período 

em que ensinou na Sorbonne, continuou a colaborar intensamente para a sua revista, 

L’Année Sociologique, e publicou a última de suas principais obras: “As formas 

elementares da vida religiosa”, em 1912. A religião, que sempre esteve presente em seus 

trabalhos e cursos, se mostra mais marcante no final de sua carreira. A questão do 

totemismo como religião primitiva permitiu a Durkheim desenvolver parte importante 

de sua teoria. É um trabalho no qual, além de citar Robertson Smith e James Frazer, 

também citou Wundt que, mesmo para se distanciar deste, há a concordância de 

conceber o totemismo como a forma mais primitiva da religião (ao menos a mais antiga 

conhecida) e o princípio de sua evolução (LUKES, p. 448). Nota-se então que, mesmo 

em um de seus últimos trabalhos, Wundt é relembrado por Durkheim. 

 

2.5    L’ANNÉE SOCIOLOGIQUE E WUNDT 

 

É importante destacar o papel da revista neste trabalho, pois há também resenhas 

sobre obras de Wundt e não só de autoria de Durkheim como de seus colaboradores
115

. 

A revista foi fundada ainda quando Durkheim lecionava na Universidade de Bordeaux, 

no ano de 1896. O projeto e objetivo da fundação da revista condizem com o seu 

método sociológico, e por isso a revista era considerada um “laboratório” no qual tal 

método era praticado (LUKES, p. 289). Para Durkheim, segundo Lukes, o trabalho nas 
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 A partir de 1902, Liard era o novo presidente do conselho da universidade de Paris (ou também 

“Sorbonne” no período) e vice-reitor da Academia de Paris. Liard foi quem “protegeu” Durkheim desde o 

início de sua carreira. Ibid., p. 518.  
115

 Como Antoine Meillet e Marcel Mauss.  
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sociedades modernas, incluindo o trabalho intelectual, deveria especializar-se cada vez 

mais e, então, era necessário um programa de colaboração baseado em uma divisão 

intelectual do trabalho. Decidiu então fundar a revista junto com seu pequeno grupo de 

alunos e colegas que oferecesse um informe anual da literatura estritamente sociológica 

e informações sobre os estudos recentes de trabalhos científicos das áreas de história do 

direito, da cultura e da religião, estatística, economia etc. os quais serviriam para 

proporcionar o material necessário para construir a sociologia (1984, p. 288).  

A fundação da revista revelou uma nova orientação organizacional e teórica 

inéditos até então na França, e também foi a primeira revista de colaboração sistemática 

em ciências sociais. Segundo Lukes, isso seria resultado da forte influência alemã, 

especialmente a de Wundt e o tipo de trabalho que fazia em seu laboratório (que reunia 

diferentes alunos em um esforço coletivo para colaborar com as experiências e depois 

publicá-las na revista fundada por este alemão, a Philosophische studiem. Além disso, 

as resenhas sobre diversos autores alemães foram extensas: são mais de cem resenhas 

feitas apenas por Durkheim, sem considerar as dos outros colaboradores. Para elucidar a 

questão, Lukes destaca um trecho de um comentário de Célestin Bouglé (um dos 

primeiros e mais frequentes colaboradores da revista e que também fez um estágio na 

Alemanha) sobre a fundação de L’Année Sociologique:  

 

o que pude ver da organização intelectual alemã me fez compreender 

claramente até que ponto um esforço coletivo poderia beneficiar a 

sociologia francesa, um esforço em grupo guiado por Durkheim. Eu 

estava disposto a oferecer minha colaboração, a recrutar colaboradores 

para engrossar o grupo que [Durkheim] havia formado na 

Universidade de Bordeaux (1930b apud  1984, p. 291) 

 

 

Durkheim, em seu artigo “La Philosophie dans les universités allemandes” 

também destaca a importância do trabalho em grupo realizado no laboratório de Wundt. 

Segundo Durkheim, o laboratório reunia estudantes que, mesmo sem prática para 

realizar experiências, logo adquiriam tal conhecimento através da organização desse 

laboratório: eram divididos em pequenos grupos dirigidos pelo chefe de cada seção 

(mais experiente e pronto para ensinar os novos “trabalhadores”), e se ocupavam em 

verificar experimentalmente as leis da “psicofísica”, cada seção se ocupando de um 

problema em particular (como a medida das sensações luminosas, medida das sensações 

sonoras, medida do tempo de reação de uma impressão sensorial). Para o autor, na 
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Alemanha há um “gosto” pela vida comum que facilitava a “vivacidade” das 

universidades e das pesquisas, gerando a possibilidade dos professores agruparem seus 

alunos em prol de um objetivo em comum. Tal situação, segundo Durkheim, era difícil 

de ser praticada na França, já que os alunos eram incentivados a desenvolver “distinção” 

e “originalidade” e, ao se distinguirem, isolavam-se um dos outros
116

. Para Durkheim, 

era preciso, na França, um esforço dos filósofos em se agrupar e se unir, já que a 

dispersão (que dominava a filosofia universitária na França) não poderia fornecer uma 

“doutrina” ou um “método” (1887a, p. 41-42). Ora, a formação de um grupo de jovens 

universitários com um mesmo objetivo pareceu ser seu propósito ao fundar L’Année 

Sociologique, em que queria centralizar um método sociológico e fornecer as bases para 

isso. Assim, conclui-se que não só Wundt foi utilizado por sua teoria experimental, mas 

também pela organização de seu laboratório. 

 

 

*** 

 

Fez parte dos esforços de Durkheim e de diversos intelectuais e políticos o de 

aumentar e consolidar o poder intelectual e moral da universidade francesa. As 

profundas mudanças pelas quais a França passava deveriam ter correspondência na 

educação nacional. Mesmo que com muitas críticas e inimigos em relação à definição 

da sociologia e de seu ensino, Durkheim foi presente e fundamental para tais mudanças 

(Fournier, p. 916-920). O objetivo que Durkheim dava à sociologia condizia com a 

situação: ao fornecer diretrizes que guiassem nossa prática e que dessem sentido a 

nossas ações. Procurou-se demonstrar neste capítulo que, por toda sua trajetória no 

ensino universitário, Durkheim deu grande valor ao ensino da moral e dos costumes 

com uma abordagem científica, o que nos remete à sua viagem à Alemanha e ao 

conhecimento que lá fez das obras de Wundt, as quais tratavam exatamente desse 

assunto.   

 

 

 

 

                                                 
116

 O elogio da “vida corporativa” na universidade alemã não era sem críticas. Tal desenvolvimento do 

“sentimento coletivo” era um legado da tradição daquele país, devido grande importância social e política 

da “raça” sobre a “individualidade”, situação que também resultava em alguns problemas na 

universidade. Cf.DURKHEIM, 1887a, p. 41. 
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CAPÍTULO 3 

WUNDT POR DURKHEIM: ANÁLISE DAS OBRAS 

 

O objetivo do capítulo é apresentar a recepção de Wundt nas obras de Durkheim, 

principalmente no que diz respeito à psicologia experimental. Trata-se, portanto, de uma 

análise interna das obras, na qual pretendo identificar, em primeiro lugar, os textos em 

que Durkheim cita Wundt, em segundo lugar, de que maneira ele avalia esse conteúdo 

(positiva ou negativamente) e, em terceiro lugar, o papel de Wundt na argumentação ou 

na sociologia de Durkheim.  

O sociólogo francês cita Wundt em nove ocasiões diferentes, entre 1887 e 1912, 

conforme indico a seguir: 

 

Artigos: 

 La Philosophie dans les universités allemandes. Revue internationale de 

l’enseignement. Paris, n. 13, p. 313-338 e 423-440, 1887a. 

 La Science positive de la morale en Allemagne”. Revue Philosophique. 

Paris, n. 24, p. 33-142 e 275-284, 1887b. 

 La determination du fait moral. Bulletin de la Société française de 

Philosophie,1906. 

 Deploige, Simon. Le Conflit de la morale et de la sociologie. L’Année 

sociologique, n. 12, p.326-328, 1913. 

 

Obras : 

 De la division du travail social (2ªed. 1902). Paris : Félix Alcan, 1893. 

 Les formes élémentaires de la vie religieuse : le système totémique en 

Australie. Paris : Félix Alcan, 1912. 

 

Resenhas : 

  

 Wundt, W., Die Anfänge der Gesellschaft. L'Année sociologique. 

n. 11, p. 291-293, 1910. 

 "Wundt, Wilhelm, Elemente der Völkerpsychologie". L’Année 

sociologique, n. 12, p. 50-61, 1913. 

 

 Correspondências:  



61 

 

 

 Lettre au directeur de la Revue néo-scolastique. Revue néo-scolastique, 

n.14, 1907, p. 606-607, 612-614. 

 

Esse conjunto de textos indica que Durkheim preocupou-se com a obra de 

Wundt ao longo de todo o seu período produtivo, mas privilegiou essa discussão tanto 

no seu início, ou seja, na década de 1880, quando refletia sobre o papel da universidade 

e do ensino no desenvolvimento da ciência, quanto no seu fim, na segunda década do 

século, quando estava particularmente preocupado com a questão moral ou a relação 

entre sociologia e moral. Os motivos pelos quais Wundt foi por ele apropriado serão 

analisados a seguir. 

 

3.1 A POSIÇÃO (OUTSIDER) DA PSICOLOGIA DE WUNDT NA 

UNIVERSIDADE ALEMÃ.  

 

O artigo “La Philosophie dans les universités allemandes (1887)”, de Durkheim, 

foi escrito em decorrência de uma viagem à Alemanha com uma bolsa de estudos do 

governo francês para jovens agrégés em filosofia. Como dissemos anteriormente, havia 

um interesse do governo francês na organização do ensino na Alemanha e a bolsa pode 

ser vista, do ponto de vista político, como uma forma de viabilizar a captação de 

informações. Uma das intenções de Durkheim neste artigo é elogiar o trabalho 

elaborado no seminário/laboratório de Wundt em relação a outros cursos do ensino de 

filosofia ministrados da universidade alemã. É um lugar onde era possível suscitar um 

público de estudantes capazes de se interessar pelas questões particulares das ciências 

filosóficas, algo necessário no ensino da filosofia alemã para Durkheim, que relata sua 

experiência de viagem, principalmente no laboratório de Wundt e na Universidade de 

Leipzig. O autor afirma não estar preocupado apenas com detalhes da organização 

universitária alemã, pois muito já havia sido escrito sobre o tema na França, mas sim 

com certos aspectos do ensino da filosofia que chamaram sua atenção. O texto descreve 

sua experiência de viagem,  com diversas comparações entre a França e a Alemanha 

acerca do ensino, da infraestrutura, do comportamento dos alunos, das disciplinas, do 

número de professores entre outros. Para melhor compreender aquilo que Durkheim 

pensa sobre o laboratório e o ensino de Wundt, é preciso entender suas críticas em 

relação ao ensino da filosofia na universidade alemã, pois o trabalho de Wundt realizado 
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em seu laboratório pode ser considerado marginal ou outsider em relação à 

universidade.  

Acerca das matérias ensinadas e das maneiras de ensino, Durkheim faz um 

levantamento das atribuições de cursos consagrados a cada subdivisão do ensino da 

filosofia ministrados durante o último o semestre de 1886 em todas as universidades da 

Alemanha
117

, e constata que havia um grande número de cursos que tratavam das 

mesmas questões em detrimento de outros, mais especializados
118

. Por exemplo, em 

1886, na Universidade de Leipzig, houve três cursos de “psicologia” (um deles 

ministrado por Wundt) e dois cursos de “filosofia moderna”, enquanto que em 1887 

houve três cursos de “lógica” e quatro de “história da filosofia”, mas nenhum de 

“psicologia”. Tal situação, segundo o autor, era resultado de uma particularidade das 

universidades daquele país: elas tinham “vida própria”, assim como seus cursos, que 

eram independentes uns dos outros, o que dava ampla liberdade e independência ao 

professor. Isso fazia com que as ideias na universidade alemã fossem produzidas 

livremente, permitindo, assim, que as visões mais diversas pudessem coexistir.. 

Segundo o autor, a universidade alemã não era um tipo de “sociedade erudita” na qual 

cada professor apresentava sua própria preferência (como o kantismo ou o 

hegelianismo, por exemplo), como acontecia na França, mas sim conhecimentos mais 

gerais, as principais questões e os principais métodos. Tudo isso configurava uma 

situação positiva para o autor, já que ele acreditava que a universidade não deveria 

pertencer a apenas uma escola específica. Por outro lado, tal cenário (que ele denomina 

“descentralização intelectual”) também configurava uma “falta de força” para o ensino 

da filosofia, visto que  os alunos acabavam tendo um apanhado muito geral, simples e 

fragmentado das principais teorias. 

Cada curso durava em média 18 a 20 semanas, o equivalente a 50 ou 60 lições 

de uma hora,  um tempo muito curto,  suficiente apenas para abordar as questões mais 

gerais da disciplina como os principais nomes e obras da filosofia. Desse modo, os 

alunos tinham pouco tempo de aula e mal liam os autores. Além disso, o ensino da 

lógica e da psicologia excluía a parte crítica e histórica (que tinha muito espaço na 

                                                 
117

 Os cursos e a quantidade deles durante o semestre citado em todas as universidades são: Lógica 

(incluindo teoria do conhecimento)(20 cursos); Psicologia(16 cursos); História da filosofia geral (.9 

cursos);  História da filosofia antiga (6 cursos); História da filosofia da idade média (2 cursos);  História 

da filosofia moderna (15 cursos);  Estudos dos autores ou de um sistema (antigos) (7cursos); Explicações 

de obras (modernas) (.20 cursos);  Introdução à filosofia (5 cursos); Ética ou filosofia do direito (17 

cursos); Metafísica (6 cursos); Estética (3 cursos); Filosofia da religião (8 cursos); Pedagogia (6 cursos). 

Cf. DURKHEIM, 1887a, p. 13. 
118

 Por exemplo, em 1886, na Universidade de Leipzig, houve três cursos de “psicologia” (um deles 

ministrado por Wundt) e dois cursos de “filosofia moderna”, enquanto que em 1887, houve três cursos de 

“lógica” e quatro de “história da filosofia”, mas nenhum de “psicologia”.  
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França, segundo Durkheim), citando apenas os grandes nomes e resumindo suas 

doutrinas de maneira abstrata. Além disso, muitos dos cursos eram pagos, como aqueles 

que eram ministrados pelos privat-docent.  Durante o estágio de Durkheim, e a maioria 

deles não era frequentada, dos dez professores de filosofia da Universidade de Leipzig, 

apenas dois ou três tinham ouvintes assíduos.  Também não havia uma organização 

metódica dos cursos, cada professor abria um curso e estabelecia o local, o horário e o 

dia; Caso não fossem frequentados, os professores cancelavam seus cursos e se 

dedicavam exclusivamente aos seus trabalhos pessoais. Dois eram os principais motivos 

que faziam com que os alunos frequentassem algum curso: sua importância para 

aprovação nos exames e se o professor que o aplicava era membro do júri. Talvez por 

esses motivos a psicologia não figurava entre as disciplinas do ano de 1887.  

Assim, em relação ao ensino da filosofia, Durkheim observa que ele era dividido 

em três partes principais: “psicologia”, “lógica” e “história da filosofia”, chamadas na 

Alemanha de “as três disciplinas filosóficas”. Ao contrário do que acontecia na França, 

a lógica tinha mais espaço que a psicologia, e através dela os estudantes iniciavam o 

estudo da filosofia, abrangendo a teoria do conhecimento e a metodologia. A lógica 

constituía, juntamente com a metafísica, o que se pode chamar de filosofia teórica, em 

oposição à filosofia prática (moral, filosofia do direito e estética). Durkheim destaca um 

número pequeno de cursos de metafísica, uma vez que a matéria não constava dos 

exames, fazendo com que o número de cursos fosse, por este motivo, reduzido. 

Contudo, segundo ele, a metafísica continuava a “essência da filosofia” na Alemanha.   

Mesmo com tais afirmações, Durkheim apresenta a “divisão mais ordinária da 

pura filosofia na Alemanha” da seguinte maneira:  

 

                                                                     FILOSOFIA 

                             TÉORICA                                                                           PRÁTICA 

Lógica                                        Metafísica                                                                Ética 

Lógica formal                             Metafísica geral                                               Filosofia do direito 

Teoria do conhecimento             Filosofia da natureza                                                  Estética      

Metodologia                               Filosofia do espírito 

                                                    Filosofia da religião 

Fonte: Durkheim,“ La philosophie dans les universités allemandes”, p. 15 

 

Uma afirmação surpreendente é que Durkheim não faz menção à psicologia, 

mesmo que ela configure o quadro de cursos dados aos estudantes dentro do ensino da 

filosofia na universidade alemã. Isso acontece, segundo o autor, porque é muito difícil 

dar um lugar determinado para ela entre as ciências filosóficas, já que os alemães 
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“entendiam a psicologia como uma ciência autônoma, vizinha porém distinta da 

filosofia, ligando-se a ela apenas pela metafísica (“filosofia do espírito”)”(1987a, p. 15-

16)
119

. Ou seja, os alemães consideravam a psicologia como uma ciência autônoma. Por 

outro lado, os estudos filosóficos feitos então na Alemanha estavam cada vez mais 

abertos a uma interlocução com as ciências especiais próximas da filosofia, tais como as 

ciências naturais, as ciências sociais e a psicologia. Porém, segundo o autor, a 

psicologia não era ensinada como uma ciência experimental na universidade, pois ainda 

se baseava na observação pessoal e na especulação, ainda que envolvesse estudos com 

um cunho mais empírico, pois abordava questões fisiológicas no estudo de fatos 

psíquicos elementares.  

Assim, Durkheim revela que o ensino era muito geral, e isso por duas razões: 

primeiro, os alunos eram iniciantes em filosofia, pois ela praticamente não era ensinada 

no ginásio alemão e havia poucos alunos que se interessavam exclusivamente pelo 

assunto
120

; segundo, a pesquisa (“os altos estudos filosóficos”) não era realizada dentro 

da universidade. Ou seja, na Universidade não se ensinavam os métodos e outros 

procedimentos necessários para o desenvolvimento das ciências filosóficas, nem havia a 

preocupação em formar futuros especialistas. O autor afirma que a especialização da 

filosofia, apesar de ser cada vez maior na Alemanha, não aconteceu dentro da 

universidade, mas sim através de “filósofos independentes”, “intelectuais isolados”, 

“amadores” ou “gênios” e “autodidatas”. Aqui se revela uma das maiores críticas de 

Durkheim ao ensino da filosofia na Alemanha, pois os autodidatas não seriam 

suficientes e capacitados para construir uma ciência, visto que toda ciência que quer ser 

importante deve ter no ensino público um lugar proporcional à sua importância. 

Somente assim poderiam ser formados “espíritos médios” que representassem a maioria 

dos trabalhadores necessários ao progresso das ciências positivas. Se a filosofia queria 

ser algo além de literatura abstrata, ela deveria procurar formar o “espírito médio”, os 

auxiliares da ciência, pois ela não poderia se contentar com um público nem de 

amadores nem de gênios. Já na França, segundo o autor, embora as universidades 

                                                 
119

 Um exemplo para representar essa situação é dado por Durkheim da seguinte maneira: 

frequentemente, os alemães dizem “a filosofia e a psicologia” e não apenas “a filosofia”, o que indicava, 

para o autor, que a segunda não era apenas uma parte da primeira. Ibid., p. 16. 
120

As aulas de filosofia, mesmo se muito frequentadas, não eram devido ao gosto dos alunos por essa área, 

mas sim porque todos os candidatos a professores do ginásio e dos Realschulen tinham que frequentá-las 

obrigatoriamente. Filólogos, historiadores, matemáticos, naturalistas, etc, deveriam passar em um exame 

de filosofia, juntamente com exames de pedagogia, história, geografia e línguas, ou seja, a cultura geral 

que exigiam  dos futuros professores. Ibid., p. 28. 
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fossem “menos ricas”, “a divisão do trabalho estava em estado mais avançado” (1887a, 

p. 17). 

É, então, nos seminários filosóficos
121

, como os que aconteciam no laboratório 

de Wundt, que Durkheim acreditava estar uma solução para a perigosa lacuna entre a 

generalidade do ensino filosófico e a especialização crescente dos estudos científicos 

realizados fora da universidade. Porém, os estudos especiais de Wundt e da escola 

psicofisiológica inglesa e francesa incitavam na Alemanha um fraco interesse; a 

experimentação não tinha lugar entre os psicólogos alemães, com raras exceções, pois o 

“espírito alemão” era refratário à filosofia experimental. Isso explica, para Durkheim,  

por que foi em Paris que Wundt ganhara reputação no mundo científico e, além disso, a 

razão pela qual muitos de seus colaboradores eram estrangeiros
122

. Assim, se por um 

lado a psicologia era vista na Alemanha como uma ciência autônoma, por outro lado ela 

não tinha espaço na Universidade, lugar que, para o autor, deveria formar os 

especialistas em ciências filosóficas. Para o autor francês, o seminário que Wundt 

dirigia em Leipzig, sob o nome de Seminar für experimentelle Psychologie, era na 

verdade um laboratório de experiências psicofísicas, uma instituição destinada a pôr em 

prática o trabalho científico. Este laboratório era um dos poucos lugares em que os 

alunos tinham “gosto especial pela filosofia” (geralmente futuros filósofos, mas também 

um grande contingente de matemáticos e estudantes de ciências físicas), e seu ensino era 

um modelo de “clareza e elegância”. Durkheim descreve as dificuldades de Wundt para                                                                                                                                                                          

montar o laboratório, o número de colaboradores e as experiências ali praticadas
123

. 

Mesmo que fossem experiências muito específicas, especializadas e restritas, e que 

exigissem um trabalho muito árido, “nada seria mais capaz de despertar nos jovens o 

amor da exatidão cientifica, desabituá-los a generalizações vagas da metafísica, de fazê-

los compreender como são complexos os fatos psíquicos e suas leis” para Durkheim 

(1887a, p. 37). 

                                                 
121

 Mas, segundo Durkheim, são em número muito baixo, e a pedagogia é dominante entre eles, e muitas 

vezes o ensino também é generalista como o da Universidade, exceto os seminários que acontecem no 

laboratório de Wundt. Ibid., p. 17. 
122

 Fritz Ringer, ao estudar o espírito alemão na universidade desse país, mostrou que, no final do século 

XIX, os filósofos universitários eram de fato refratários às ciências positivas. Cf RINGER, 1992. 
123

 As experiências eram feitas não só por Wundt, mas pelos seus diversos colaboradores, em sua maioria 

estrangeiros que foram visitar o laboratório a fim de concluir seus estudos filosóficos.  Durkheim 

descreve as dificuldades que Wundt teve para montar o laboratório, o número de colaboradores e as 

experiências ali praticadas. Lá eram realizadas experiências sobre o principio das leis de psicofísica, as 

excitações e as sensações correspondentes, as leis que regem a relação entre a excitação e a sensação, são 

testadas fórmulas e leis de Fechner (considerado importante para a psicologia experimental no momento, 

com citado acima), medidas das sensações sonoras, os efeitos da luz, o tempo necessário para uma 

impressão sensorial ser percebida pelos centros conscientes. 
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Quando Durkheim esteve no laboratório ocorreram diversos projetos para 

verificar experimentalmente os princípios da lei psicofísica de Weber e Fechner. Essa 

lei afirma que a magnitude da sensação é uma função logarítmica do estímulo, ou seja, é 

uma lei que rege a relação entre a excitação e a sensação. Essa lei pode ser aplicada na 

medida das sensações sonoras, dos efeitos da luz, sobre o tempo necessário para uma 

impressão sensorial ser percebida pelos centros conscientes etc. (WOLF, 1987). Ora, 

tais análises interessaram bastante Durkheim, já que usou as experiências que 

presenciou no laboratório de Wundt sobre a relação entre a lei de Weber-Fechner e a 

experiência de felicidade nos seres humanos em De la division du travail social (1893), 

sua tese de doutorado. Nesta obra, Durkheim refuta sua tese de que a divisão do 

trabalho teria sido causada pela busca individual da felicidade. A principio, segundo o 

autor, poderíamos concluir que a necessidade da felicidade é o que levaria a 

especialização cada vez maior e as sociedades seriam um meio pelo qual se realizaria 

essa especialização, e por consequência, traria abundância de bens e serviços, o que 

acabaria trazendo a felicidade. Para Durkheim, esse é um axioma que precisa ser 

provado, e é então que utiliza as experiências do laboratório
124

. Demonstra então que, na 

realidade, alcançar a felicidade não seria tão simples, já que seguindo tal axioma 

poderia se afirmar que a felicidade aumentaria conjuntamente com o aumento da força 

produtiva do trabalho. Porém, na realidade o prazer só se encontra entre dois extremos, 

nem nos estados de consciência muito intensos nem nos estados de consciência muito 

fracos, “há dor quando a atividade funcional é insuficiente; mas uma atividade 

excessiva produz os mesmos efeitos” (2012, p.226). Durkheim também utiliza Wundt 

ao fazer uma analogia entre indivíduos em sociedade e as funções de um organismo, 

que tem elementos que exercem uma pluralidade de funções diferentes quando 

necessário: na organização do trabalho, cada indivíduo pode assumir diferentes funções 

conforme a especialização, refutando a ideia de Comte e Spencer de que cada indivíduo 

teria uma função definida assim que a organização social se aperfeiçoasse (2006, p. 

342-344). . É possível observar, então, que Durkheim fez uso daquilo que apreendeu no 

laboratório alemão para reforçar sua argumentação.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                 
124

 Para os detalhes de como as experiências sobre as sensações de prazer e dor através de estímulos 

maiores e menores Cf. Wolf, J. J. Durkheim and Experimental Psychologie.In: Wundt and Durkheim a 

Recosideration of a relationship. Anthropos, n. 82, p.1-23, 1887. 
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3.2. WUNDT E A PSICOLOGIA EXPERIMENTAL: RELIGIÃO, 

MORAL E COSTUMES 

 

Ao contrário do artigo anterior, voltado aos aspectos institucionais da psicologia 

e da filosofia na Alemanha, bem como da contribuição do laboratório de Wundt, o 

segundo texto é dedicado ao trabalho propriamente teórico e metodológico de Wundt 

nesta mesma época. No artigo “La science positive de la morale en Allemagne (1887)”
 

125
 é possível compreender melhor o posicionamento de Durkheim diante da teoria de 

Wundt. Neste texto, Durkheim apresenta uma resenha crítica de cinco autores alemães 

além de Wundt: Wagner, Gustav von Schmoller, Schaeffle, Ihering e Post. Segundo 

Durkheim, todos os intelectuais, exceto Wundt, foram moralistas acidentalmente, pois 

exploraram a ética apenas naquilo que se relacionava com suas ciências especiais.  Foi 

Wundt quem levou esse projeto a cabo em sua Ethik, a qual apresenta uma síntese das 

perspectivas e dos estudos sobre a ética que estavam até então isolados
126

.   

Segundo Durkheim, o método de Wundt é claramente empírico, pois ele não 

admite a pura especulação, exigindo que a experiência faça parte da análise, a partir da 

observação dos fatos. Mesmo assim, o método empírico, para Wundt, não exclui 

completamente a especulação, pois esta complementaria a observação dos fatos
127

. Tal 

método especulativo auxiliaria a criação de princípios gerais (ou axiomas), que não são 

retiradas diretamente da experiência, e serviriam para torná-la inteligível.  Ou seja, a 

especulação seria utilizada apenas nos momentos em que, para haver coerência, a mente 

criaria conceitos hipotéticos para tornar a experiência inteligível (2006 p. 73). Assim, 

para Durkheim, tal método segue as três divisões naturais da ciência: primeiro seria 

preciso procurar pelos fatos como eles são constituídos em nossa moral atual; depois, 

conduzi-los a seus princípios gerais; por último, seria preciso se perguntar como esses 

princípios devem ser aplicados nos diferentes domínios da vida moral. Além disso, 

Durkheim indica que Wundt adiciona uma quarta parte, pois ele acha necessário fazer 

um estudo histórico e comparativo das diferentes teorias morais desde a Antiguidade
128

 

até os dias atuais
129

, pois essas doutrinas são importantes para a formação das ideias 
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 O texto“La science positive de la morale en Allemagne” foi traduzido para o português como “Ética e 

sociologia da moral” em 2006, utilizado como referência neste trabalho. 
126

 Durkheim se refere aos outros alemães que analisam nesse mesmo texto, como Wagner, Schmoller, 

Schäffle e Jhering.  
127

 Ribot também revela que Wundt não exclui a “observação interior” de seu método, mas que ele deve 

ser complementado pela análise dos fatos. Cf p. 29 do presente trabalho.  
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 Pré-socráticos; Socrates e sua escola; Platão e Aristóteles; os estoicos e epicurianos.  
129

 Desenvolvimento da ética empírica: Bacon e Hobbes, John Locke, Shaftesbury, David Hume, 

materialismo francês; Ética metafísica dos séculos XVII e XVIII: Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolf; A 
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morais. Essa etapa serve como uma preparação para passar dos fatos aos princípios. 

Definido assim o método, Durkheim analisa como se formam e se desenvolvem as 

ideias morais para Wundt, algo essencial na obra Ethik. Ele vai salientar em Wundt seus 

aspectos mais sociológicos, pois enfatiza que é preciso, antes de tudo, entender e estudar 

a moral como um fenômeno coletivo. Segundo Wundt, não é a psicologia que pode nos 

ensinar como as ideias morais se formam e se desenvolvem, pois contentar-se apenas 

com a observação psicológica seria como reduzir a moral a apenas um acontecimento da 

consciência individual, deixando de lado o que a moral tem de específica: ser um fato 

social, mesmo que ela seja um fato psíquico em sua base: “Se é verdade que a moral é 

um fato psicológico em sua base, ela termina em um fato social (...). Há apenas um 

meio de conhecer os fenômenos coletivos; estudá-los em si mesmos” (Durkheim, 2006, 

p. 77). É, então, a psicologia social
130

 (die Völkerpsychologie), segundo Wundt, que 

pode fornecer os materiais necessários ao moralista. Na história das línguas, das 

religiões, dos costumes, da civilização é que podemos reencontrar os traços do 

desenvolvimento da moral. Durkheim destaca, os quatro principais fatores que dão 

origem à moral para Wundt ( 1º as religiões, 2º os costumes, 3º o meio psíquico e 4º a 

civilização)  Os dois primeiros, as religiões e os costumes, são os únicos desenvolvidos 

por ele no texto.  

O destaque que Durkheim dá a tais aspectos na obra de Wundt não é assim 

fortuito. Como estamos tentando mostrar, ele pretende colher, no caso de sua teoria, 

elementos para a formulação de sua sociologia. Para Wundt, afirma Durkheim, em sua 

origem, a moral e a religião se combinavam em um tipo de síntese impossível de se 

dissociar
131

.  São fenômenos que surgiram juntos, mas têm tendência à diferenciação
132

.  

Para a religião e a moral se confundirem a esse ponto, segundo Wundt, é porque existe 

entre elas características em comum. Por isso, em primeiro lugar, seria preciso estudar a 

religião dos povos civilizados em sociedades em que a religião já não mais mesclaria 

elementos que antigamente estavam unidos (tais como regras de conduta públicas e 

privadas) para então observar as religiões dos povos primitivos, na qual seria possível 

                                                                                                                                               
ética de Kant e idealismo especulativo: Kant, Fichte, Hegel, tendências entre individualismo e 

universalismo; Ética realista moderna: Herbart, naturalismo e materialismo alemães, utilitarismo e 

positivismo francês e inglês, ética utilitarista influenciada pela Teoria da Evolução. 
130

 Durkheim utiliza a expressão “psychologie sociale” como tradução de Volkerpsychologie nesse texto.  
131

 Um exemplo dessa mistura primitiva está no Decálogo (os 10 mandamentos), cita Durkheim, no qual 

se encontram  “mandamentos relativos ao respeito pelo dia do descanso, pela vida e pela propriedade 

alheia”, ou seja, há mandamentos ético-religiosos e prescrições jurídicas. Cf. DURKHEIM, 2006, p. 78. 
132

 Tal tendência é possível de ser observada também no Decálogo, pois os cinco primeiros mandamentos 

são ético-religiosos e os últimos são prescrições jurídicas.  
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observar o que pode se chamar de “semente” das ideias e sentimentos das religiões em 

seu estado avançado
133

.  

 É seguindo esse método que Wundt conclui, segundo Durkheim, que “todas as 

representações e sentimentos, que se referem a uma existência ideal que se conforma 

perfeitamente às vontades e desejos do coração humano, são religiosas por natureza” 

(2006 apud 1886, p. 41); ou seja, o ideal vem da natureza humana. Nesse aspecto é que 

a moral e a religião se ligam, pois ambas se baseiam em um ideal enraizado na natureza 

humana. O ideal religioso não é a mesma coisa que o ideal moral, mas a moral tende a 

se expressar através de um ideal religioso, e por isso elas parecem ser tão entrelaçadas 

na origem.  Isso acontece por que, em primeiro lugar, o elemento essencial da religião é 

a “concepção da divindade”, modelo que serve de imitação para os homens, ao mesmo 

tempo em que defende a própria ordem ideal que representa. O ideal religioso era 

representado por divindades que simbolizavam forças físicas (embora as divindades 

primitivas fossem um pouco humanas devido ao culto aos ancestrais). Com o tempo, 

foram se aproximando dos homens, tornando-se cada vez mais humanas, e o culto às 

forças naturais foi sendo substituído pelo culto aos heróis (humanos divinizados), até 

chegar às religiões monoteístas, que têm o ideal encarnado em humanos, como, por 

exemplo, Moisés, Jesus e Maomé. Assim como as divindades se aproximaram dos 

humanos, também se aproximaram do ideal moral. Conclui-se, assim, que, 

originalmente, a moral e a religião se confundiam, mas pouco a pouco se separaram e, 

no fim, a religião utiliza a moral para se modelar
134

. Essa passagem da separação à 

aproximação entre religião e moral aconteceu através dos costumes. Antes de passar aos 

“costumes”, pode-se concluir que as relações entre moral e religião, problema que será 

desenvolvido nas décadas seguintes por Durkheim, têm origem já nos anos 1880. Além 

disso, pode-se formular a hipótese de que Wundt teve um papel importante em suas 

formulações sociológicas futuras.  

O estudo dos costumes em Wundt é muito importante para Durkheim. Isso 

porque, segundo Wundt, os costumes, tais como a língua e a religião, não são invenções 

racionais nem tampouco hábitos que se generalizam, ou seja, cujo exemplo é seguindo 
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 Proceder dessa maneira (estudar primeiro as religiões em estado avançado e somente depois em seus 

estágios iniciais) evitaria o erro de achar que é mais fácil observar os aspectos essenciais das religiões nas 

religiões primitivas porque seriam supostamente mais simples, mas na verdade eram uma mistura 

complexa de elementos heterogêneos, como regras de conduta públicas e privadas; talvez por esse motivo 

alguns filósofos  consideraram a religião como algo ao mesmo tempo moral e social. São teorias que 

tomam a religião através dos diferentes fenômenos aos quais ela se mistura, e não através da religião em 

si mesma. Ibid., p. 79. 
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 As relações entre a religião e a moral permanecem próximas, pois a religião moraliza seus conceitos 

para que eles sejam um auxiliar útil da ética. Por exemplo, a religião não pune apenas a omissão nas 

práticas religiosas, mas também se age ou não conforme a moral. 
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pelos outros – voluntaria ou obrigatoriamente. A teoria que supõe que o individuo é o 

principal motor da vida social é equivocada, tanto para Durkheim quanto para Wundt, 

pois os costumes são obras da comunidade e emanam da própria sociedade para, em 

seguida, difundirem-se entre os indivíduos. Como, para Wundt, os costumes são fatos 

coletivos, devem, por isso, ter como causa também fatos coletivos (crenças, práticas 

religiosas e prescrições jurídicas). Ora, Durkheim tem todo interesse em enfatizar tal 

aspecto do pensamento de Wundt, pois nesse período estão em voga na França teorias 

que utilizam a “imitação” como explicação de fenômenos sociais, teorias  consagradas 

pela obra “Les lois de l’imitation”  de Gabriel Tarde, de 1890
135

. Além disso, Durkheim 

partilha a ideia de Wundt de que os costumes são sistêmicos em uma sociedade e são 

mais importantes do que os “hábitos cotidianos”, o que mostra a afinidade entre a teoria 

de Wundt e traços essenciais da teoria durkheimiana. 

Segundo Durkheim, todos os moralistas reconheceram a existência de relações 

entre costumes sociais e  ideias religiosas, mas de maneira superficial. Por outro lado, 

afirmavam que os costumes teriam sido determinados por interesses particulares. 

Wundt, segundo Durkheim, recusa essa explicação e não admite que uma prática seja 

formada externamente à religião. Ao longo do tempo, quando os estímulos religiosos 

desapareceram, a prática religiosa tornou-se uma prática social. Para Wundt, os 

costumes produziram consequências morais sem intenção prevista. Em sua origem, os 

costumes tinham por efeito refrear o egoísmo, inclinar o homem ao sacrifício e ao 

desinteresse, mas não porque cada indivíduo, de “inteligência rudimentar”, compreendia 

as vantagens do altruísmo, pois tudo acontecia mecanicamente. Os sentimentos 

religiosos, por sua vez, ligavam o homem a algo além de si mesmo, colocando-o sob a 

dependência desses poderes superiores que simbolizavam o ideal. Esse altruísmo 

inconsciente se  encarnaria nas práticas e permaneceria mesmo quando a ideia religiosa 

fosse suprimida, ou seja, quando as práticas se tornam costumes. Outro componente 

importante dos costumes é a sua autoridade, que entre as tribos era uma autoridade clara 

e unificada (ou homogênea, pois qualquer desvio dos costumes merecia severa 

punição). Não apenas a religião, mas também o direito e a moral fundiram-se nos 

costumes, tendo assim maior poder de coação e de punição em caso de desvio. Com o 

tempo, essa homogeneidade se quebrou e o direito assumiu os meios de punição, e os 

costumes retiveram apenas  certos tipos de coerção, tais como a estima ou a reprovação 

pública (chamados de “meios internos de coerção”); também, com o tempo, os costumes 
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 Cf. CONSOLIM, M. Gabriel Tarde e as ciências sociais francesas: afinidades eletivas. Mana, n. 14(2), 

p. 269-298, 2008. 
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e a moral deixaram de se sobrepor, já que há costumes imorais, ou mesmo costumes que 

não desenvolvem seu potencial moral.  

Se os costumes sociais têm por origem as práticas religiosas, isso não quer dizer 

que os sentimentos morais sejam unicamente derivados dos sentimentos religiosos. Ao 

lado dos sentimentos religiosos
136

, há inclinações sociais que têm sua raiz na própria 

natureza do homem, uma “afinidade entre iguais”, inclinações que nada têm a ver com o 

egoísmo
137

. Para Wundt, todo homem tem uma atração natural por seu semelhante, que 

se manifesta a partir do momento em que começa a viver em grupo. O que os aproxima 

não é a comunidade de sangue, mas as semelhanças da língua, dos hábitos e das 

maneiras - que seria a primeira forma de inclinação social. Para o alemão, as primeiras 

sociedades não foram famílias, mas pessoas que ainda não tinham uma ligação definida 

de parentesco e possuíam um “sentimento de princípio da moral”, apoiada no 

sentimento religioso. Ou seja, o respeito às ordens da divindade e a simpatia pelos 

semelhantes foram a dupla origem  de todos os instintos altruístas e, com eles, de toda a 

moral.  

Essa inclinação primitiva se diferencia cada vez mais à medida que se 

diferenciam também os meios sociais. No início era um sentimento único que 

aproximava todos membros da tribo, mas quando surge a família constituem-se as 

inclinações domésticas e a moral doméstica. Em seguida, nascem os Estados, as classes, 

as castas, e as desigualdades se multiplicam, e os sentimentos coletivos, assim como a 

moral, se diversificam de acordo com as condições sociais. Porém, essa dispersão de 

ideias morais é apenas um passo, e não o último, no progresso da moral. Para Wundt, o 

movimento de concentração se desenvolve cada vez mais na atualidade. Como a moral 

tem origens religiosas, ela é nacional, assim como a religião, e cada povo tem sua 

própria moral que diz respeito apenas a ele. Mas, à medida que as sociedades 

aumentam, o laço que liga os homens deixa de ser pessoal e é substituído por algo mais 

abstrato, mas não menos poderoso: os membros de uma mesma sociedade se amam e se 

ajudam não porque se conhecem, mas porque são o substrato da consciência coletiva -  

um sentimento impessoal e geral. Essa fusão não vai fazer desaparecer as desigualdades 

exteriores, mas os cidadãos de um mesmo povo tendem a se reconhecer como iguais, 
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 Segundo Wundt, a religião foi naturalmente uma escola de desinteresse e abnegação. Cf. 

DURKHEIM, 1887b, p. 31 
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 Segundo Wundt, apesar de o egoísmo existir em todas as morais primitivas,  os motivos para a prática 

do altruísmo triunfaram  sobre o egoísmo. Ou seja, o altruísmo não saiu do egoísmo. Por exemplo, a 

motivação de um guerreiro de ter protegido ou defendido seus semelhantes pode vir de uma motivação 

egoísta pela glória deste ato; porém, segundo Wundt, o altruísmo ultrapassa o egoísmo, que vai sendo 

neutralizado pelas inclinações pessoais. E isso aconteceu mecanicamente, sem planejamento. Ibid., p. 31. 
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pois são seguidores de um mesmo ideal impessoal, cada vez mais independente do 

tempo e do espaço e que, finalmente, eleva-se para além das sociedades particulares 

para se tornar um ideal único da humanidade. Da mesma maneira que as morais de 

classes e castas desaparecem, desaparecem também as morais nacionais para dar lugar a 

uma moral humana. Todas as concepções morais para Wundt têm elementos em comum 

que existem e permanecem em todos os períodos da história.  Se tais elementos derivam 

da natureza humana, eles também são fatos psicológicos, de modo que a moral tem 

origem tanto biológica quanto social.  

Segundo Durkheim, Wundt também determinou duas leis gerais da evolução 

moral
138

: a “lei dos fins heterogêneos” é apresentada como a que mais importa a Wundt. 

Era também a lei que o autor francês acredita lançar uma verdadeira luz no futuro da 

evolução da moral, pois revela o princípio mais geral da evolução moral.  Tal lei afirma 

que os motivos que inspiram nossas ações “de hoje” não são os mesmos que a 

produziram originalmente, pois os resultados de nossas ações ultrapassam seus motivos 

iniciais. Ou seja, nossas ações voluntárias produziram consequências que foram além 

dos motivos que as causaram. Quando se toma consciência desses resultados acidentais, 

tal fim se torna um objetivo inicial. De modo que se conclui que, assim como Durkheim 

o fará em grande parte de sua sociologia, a evolução da moral não foi guiada por 

considerações utilitaristas. 

 

3.3. WUNDT E DURKHEIM: UMA INFLUÊNCIA CRIATIVA E/OU 

UMA RECEPÇÃO SELETIVA ? 

 

 

Neste ponto, é importante observar as semelhanças entre o pensamento de 

Wundt e a futura tese de doutorado de Durkheim. Tais afinidades foram inclusive 

apontadas por Simon Deploige
139

, um contemporâneo de Durkheim, em um artigo 

publicado inicialmente na Revue néo-scholastique, em 1907, e posteriormente em forma 

de livro, em 1911, dando origem a uma troca de cartas entre Deploige e Durkheim sobre 

o assunto em 1907 e um artigo de Durkheim em 1913 em L’Année Sociologique. O 

objetivo desse artigo de Deploige é estabelecer as origens das fontes utilizadas na 
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  A “lei dos três estágios”: 1. No inicio a vida moral é homogênea, as inclinações sociais são muito 

simples e frágeis. 2. Os sentimentos sociais se diferenciam e se produz uma dissociação espontânea das 

ideias morais. 3. Estagio da síntese e da concentração. 2006, p. 97. 
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 Simon Deploige (1868-1927) foi um abade belga e professor da universidade católica de Louvain, e 

também diretor de uma revista católica, Revue sociale catholoque, que abriu um espaço considerável para 

a sociologia.Cf. FOURNIER, 2007, p. 677. 
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construção sociológica de Durkheim, utilizando os autores que aparecem ou em obras 

ou em resenhas de Durkheim. Ele tenta, através do artigo, demonstrar que a sociologia 

não nasceu na França
140

 e que a obra de Durkheim é, em suas próprias palavras, “made 

in Germany” (DEPLOIGE, 1906, p. 354). 

São três os pontos que Deploige destaca na teoria durkheimiana, alegando terem 

sido importados do pensamento alemão, mas que na França são considerados originais 

na teoria sociológica de Durkheim: sua concepção do objeto da sociologia, de 

organização e do método das ciências sociais. Em outras palavras, a ideia de que as 

sociedades, o “objeto da sociologia”, deveriam ser consideradas como realidades sui 

generis e não como simples soma de indivíduos e o método para estudar os fenômenos 

sociais como fatos sociais, ao invés de psicológicos, teriam origem alemã.  Além disso, 

a ideia de que a sociologia deve ser um método em que as ciências devem se inspirar 

também teria origem alemã. Teriam sido os alemães, portanto, responsáveis por oferecer 

o postulado fundamental de Durkheim – a autonomia do objeto sociológico - ao 

afirmarem a existência distinta e o caráter específico da realidade social, o que não 

acontecia com os autores franceses que influenciaram  Durkheim, como é o caso de 

Auguste Comte.  

A explicação de Deploige para tal “importação” vem das consequências da 

derrota de 1870, quando se conclui na França que “a vitória da Alemanha foi a vitória 

da ciência” (1907, p. 334). Assim, a viagem de Durkheim teria sido decisiva para o 

desenvolvimento de sua sociologia. Teria sido a leitura de Ethik de Wundt que levou 

Durkheim a afirmar importantes postulados de suas futuras obras, entre as quais o autor 

destaca: 1) que os fenômenos coletivos são obra da comunidade e não dos indivíduos; 

2) que os costumes não são hábitos individuais imitados e generalizados, mas sim 

“obras da comunidade” com uma força que emana da sociedade para os indivíduos, e 

não o contrário; 3) que um fato social deve ser pesquisado entre os fatos sociais 

antecedentes, e não nas “consciências individuais” e; 4) que se deve estudar a moral 

através do método positivo da observação e da indução. Além disso, Deploige alega 

grande inspiração de Durkheim na “lei da heterogeneidade dos fins”, que afirma, como 

visto acima, que instituições morais e sociais não são o resultado do cálculo e da 

previsão individuais.  
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 Deploige comenta que poderia se dizer que Comte, um francês, é o fundador da sociologia. Porém, sua 

obra ficou por muito tempo esquecida e seus métodos não foram colocados em prática por pensadores 

franceses. Ou seja, essa sociologia “inicial” não teria papel importante na futura sociologia universitária. 

Segundo ele,  Le Cours de philosophie positive é de 1842 e ficou por pelo menos nos 30 anos seguintes 

no esquecimento. Cf. DEPLOIGE, 1906, p. 355. 
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Segundo Deploige, é possível observar semelhanças entre a teoria de Wundt, 

apontadas acima, e  toda a obra de Durkheim: tanto na sua teoria desenvolvida em De la 

division du travail social, como em Les règles de la méthode sociologique, em sua 

teoria sobre o totemismo e também a teoria sobre a evolução das leis penais. Tal 

influência persiste conforme os anos, segundo Deploige, e parademonstrá-la, afirma que 

em 1906 é publicado um artigo de Durkheim chamado“La dermination du fait moral”, 

no Bulletin de la societé française de sociologie, em que Durkheim estabelece que o 

conteúdo da moral é exclusivamente social e que este raciocínio é simplesmente 

retomado da teoria de Wundt sobre os fins morais. Esse é um dos textos de Durkheim 

em que, mesmo encontrando-se  pontos em comum com Wundt,  ele é pouco citado: há 

apenas uma nota de rodapé indicando o “empréstimo” da argumentação de Wundt sobre  

a questão  dos fins de um ato pessoal (DURKHEIM, 1906, p.14). O mesmo acontece em 

De la division du travail social: ao analisar a relação entre felicidade e prazer, divisão 

do trabalho e sociedade e, especificamente, estímulos ao prazer, ele busca a resposta no 

meio termo: se, quando a atividade funcional é insuficiente ou excessiva, causa os 

mesmos problemas, o que significa que o prazer está situado entre esses dois extremos 

(2012, p. 226). Ora, essa era uma conclusão das leis de Weber e Fechner, leis que foram 

testadas no laboratório de Wundt. 

Durkheim escreve a primeira carta de resposta às objeções feitas por Deploige 

em 20 de outubro de 1907. Nesta carta Durkheim cita a crítica que Deploige fez acerca 

de “La determination du fait moral”. A resposta de Durkheim para esse ponto é que 

Deploige ignora que há indicação, em uma nota de rodapé, de quem era o conteúdo 

dessa argumentação – Wundt - e especificamente de qual obra – Ethik. Ou seja, ele não 

ignora que utiliza a teoria dos fins morais de Wundt. Na mesma carta, Durkheim 

responde a uma segunda objeção: a de que os postulados conhecidos como seus na 

França são na verdade de origem alemã. Sua resposta é que todos esses trabalhos 

alemães foi ele próprio, Durkheim, quem os fez serem conhecidos na França. Também 

foi ele quem mostrou que todas essas teorias poderiam servir ao progresso da 

sociologia, mesmo não sendo sociológicas. Afirma que não diminuiu a influência desses 

autores, mas, pelo contrário, as destacou devidamente. Além disso, segundo Durkheim, 

Deploige comete graves erros na exposição de sua teoria e reconhece que deve muito às 

teorias alemãs, mas também a Comte e a outros.  

Em resposta, Deploige pede a Durkheim que indique, então, quais são seus erros 

ao apontar as influências alemãs do autor francês. Assim, Durkheim aponta cinco dos 

principais erros de Deploige ao interpretar seu trabalho, e dois deles são em relação às 
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aproximações com a teoria de Wundt. Se Deploige acha que a distinção entre psicologia 

e sociologia de Durkheim é a mesma de Wundt, a resposta de Durkheim é que  essa 

influência vem do filósofo Émile Boutroux, seu professor na École Normale Supérieure, 

que sempre dizia que cada ciência tem seus princípios próprios: a psicologia se explica 

pelos seus princípios psicológicos, assim como a sociologia deve se explicar por 

princípios sociológicos. Também, continua, reconhece a influência de Comte, que dizia 

que a sociologia não pode se render à biologia, nem à psicologia. Ou seja, quando leu 

Ethik já tinha essas ideias formadas. A segunda objeção de Deploige era que teria vindo 

de Wundt a ideia de que a religião é a origem das ideias morais, jurídicas etc.  

Durkheim responde que leu Wundt em 1887, mas que foi apenas em 1895 que teve 

certeza do papel da religião na vida social e foi a partir de então que concebeu maneiras 

de abordar sociologicamente o estudo da religião. Além disso, afirma que não dava 

muita importância sobre como foi formado seu pensamento, sem dar mais justificativas 

ao seu opositor. Em última resposta, já que Durkheim preferiu não continuar o debate, 

Deploige diz que o problema é que Durkheim faz menções insuficientes à obra de 

Wundt, um erro frequente, que nomeia os autores dos quais ele se afasta, mas não 

aqueles dos quais se aproxima.  

Segundo Durkheim, ele não tem só afinidades com Wundt, mas também o critica 

em alguns pontos. Para o autor, Wundt não destaca a moral como uma ferramenta para 

as pessoas se ajustarem umas as outras para gerar equilíbrio e sobrevivência do grupo. 

A moral é, para Wundt, uma condição para a existência das sociedades, porém ocorre de 

forma não deliberada e com efeito secundário, e o seu objetivo é fazer com que o 

indivíduo perceba que ele não é o todo, mas faz parte dele. Ou seja, uma das 

consequências da moral seria fazer com que a sociedade fosse possível, porém como 

uma consequência “involuntária” e “fortuita”. A moral criaria, segundo essa teoria, a 

sociedade como um subproduto, mesmo que a própria sociedade seja um dos meios 

pelos quais a moral se realiza. Isso era um problema para Durkheim, já que, se 

concebesse a moral dessa maneira, uma das propriedades essenciais da moral não teria 

explicação: sua força obrigatória. Além disso, Wundt acredita que a “moral elevada” 

não é obrigatória e que os homens de moral elevada  se submeteriam a uma regra social 

com alegria. Isso não é suficiente para Durkheim, pois mesmo que os homens pratiquem 

tais regras com alegria, “não quer dizer que ela não exista para eles ou que eles não a 

sintam” (2006, p.128). 

A outra crítica diz respeito ao excessivo desprezo pelo indivíduo, pois Wundt 

deprecia o prazer que sentimos ao atingirmos nossos objetivos pessoais. Segundo 
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Durkheim, é necessário que os fins nos proporcionem felicidade, mesmo que  pequenos 

e imediatos. O ideal na teoria de Wundt era algo a ser buscado como um ponto distante 

na evolução. O postulado em que se baseia a teoria de Wundt, segundo Durkheim, é que 

há uma única ideia religiosa, assim como um único ideal moral que se desenvolveram 

ao longo da história, existindo então apenas uma única humanidade, que cada sociedade 

incarna provisoriamente. A religião, a moral e a humanidade são estudadas como se 

fossem um ideal perfeito, atingível apenas entre os povos civilizados. Em oposição a tal 

concepção, Durkheim acredita que  “existem tantas morais quanto tipos sociais, e as das 

sociedades inferiores têm tanto direito ao título quanto as  sociedades cultas” 

(DURKHEIM, 2006, p.134).   

Quando o artigo de Deploige reaparece como livro em 1911, Durkheim faz uma 

resenha sobre ele e publica em L’Année Sociologique, em 1913, corroborando o que já 

tinha escrito na troca de cartas. No artigo, Durkheim acusa Deploige de publicar um 

livro sem fundamento, que não merece ser exposto longamente e que servia apenas para 

descreditar as ideias sociológicas ao colocá-las como produto de importação germânica. 

Mais uma vez, Durkheim reforça a influência profunda que teve de Comte e Renouvier. 

Os estudos sociológicos sobre a religião, segundo Durkheim, nada têm de influência 

alemã, já que a ciências das religiões seria essencialmente inglesa e americana, Além 

disso, não haveria nenhum conflito entre a moral e a sociologia, como sugere o título: o 

que acontece apenas é que Durkheim quer que a moral deixe de ser uma “arte” para se 

tornar uma “ciência”, mais metódica do que apenas especulativa. Seu objetivo não é 

compreender os motivos da escolha de uma decisão, mas observar os fatos morais por 

eles mesmos para determinar o que é a moral em um determinando período, através da 

observação dos fatos.  

A partir dessa situação com Deploige, Durkheim demonstra a necessidade de 

querer pontuar a distância de sua sociologia em relação às teorias que ele parecia se 

aproximar no início de sua carreira. Isso fica mais claro nos artigos publicados em 1910 

e 1913. Na pequena resenha "Wundt, W., Die Anfänge der Gesellschaft" (1910), indica 

que trata-se de um estudo que será apresentado apenas por ser de Wundt, e não por sua 

importância teórica e metodológica. Os motivos são que o texto de Wundt não traz nada 

de original em relação ao tema que propõe abordar: as origens da sociedade. Segundo 

Durkheim, a concepção de sociedade primitiva de Wundt já foi exposta por outros: uma, 

indivisível e homogênea, classificada como “horda”, que aos poucos se subdivide em 

“fratrias”, que se tornam “classes matrimoniais” e depois “clãs”, sendo que ambas são 

exógamas. Em algum momento os grupos totêmicos aparecem, sem que haja explicação 
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de como ou por quê. As críticas feitas por Durkheim são primeiro que Wundt não leva 

em consideração que a exogamia acontece também pelo fator religioso, mas acredita 

que ela acontece apenas como resultado de brigas amorosas entre os clãs rivais. 

Também sobre o sistema de filiação, Wundt acredita que, através de crenças mágico-

religiosas, a alma da criança surgiria não só da relação de sangue com a mãe, mas 

também do sopro do pai. Para Durkheim, a ideia é “engenhosa”, porém o autor alemão 

não revela os fatos em que se apoiam tal afirmação.  

Em "Wundt, Wilhelm, Elemente der Völkerpsychologie" (1913), nota-se que 

Durkheim não encontra aproximações entre suas teorias, porém tal assunto é de grande 

interesse para ele, ainda mais neste período em que há pouco tempo tinha publicado Les 

formes élementaires de la vie religieuse.  Inclusive Durkheim cita essa sua obra, para 

discutir algumas ideias de Wundt sobre o totemismo, consideradas errôneas pelo autor 

francês. Em sua Völkerpsychologie, Wundt propôs estudar a linguagem, o mito e a 

religião não em um povo ou grupo, mas em toda a humanidade e em suas diversas fases 

de desenvolvimento. Este volume
141

, segundo Durkheim, é mais amplo ainda que os 

anteriores, pois fala da civilização inteira, apresentando uma história geral da 

humanidade, já que o papel da Völkerpsychologie é pesquisar a maneira pela qual a 

humanidade se constitui, como uma “ciência genética”. Sua principal crítica é que 

Wundt tem pretensão de fazer uma linha histórica da civilização. Porém, para 

Durkheim, um método que se propõe ser “científico” não pode abranger assuntos tão 

diversos e tão distantes no tempo, pois uma única pessoa não teria conhecimento 

suficiente do conjunto do desenvolvimento humano, o que faz com que Wundt acabe 

simplificando a análise. Mesmo assim, Durkheim acredita que este livro é muito 

importante, pois é um exemplo do esforço da atividade cientifica, e, por se tratar de 

assuntos tão diversos, exigiu muita competência de seu autor. 

A mesma atitude de Durkheim em relação a Wundt pode ser observada na obra 

Les Formes Élementaires de la Vie Religieuse. Nesta obra, Durkheim não se estende 

sobre as ideias de Wundt, apenas pontua o desacordo em relação  a uma fase pré-

totêmica presente nas “hordas” (aglomerados de famílias nucleares) estabelecida por 

Wundt. Porém, Durkheim acredita que não seria possível o desenvolvimento do 

totemismo sem uma organização social, já que este seria resultado do social, e não do 

individual.  

 

                                                 
141

 Elemente der Völkerpsychologie foi publicado por Wundt em 1912 em que apresentava uma síntese 

dos volumes da die Völkerpsychologie publicados até então. Cf. WOLF, 1987, p. 10. 



78 

 

*** 

 

Entre críticas e aproximações, a partir desse texto é possível observar duas 

coisas: primeiro, que Durkheim, já nos anos 1880, inspirava-se em autores conhecidos 

para seus próximos trabalhos e, segundo, que muitas dessas ideias, presentes ou não no 

pensamento de Durkheim, foram encontradas em Wundt. Para Durkheim, a teoria de 

Wundt não tem nada de transcendental ou místico e consiste em um postulado para 

explicar os fatos. Sua doutrina acaba tendo um “ar complexo” e um “caráter eclético”, 

mas ainda assim é um ensaio de moral experimental, mesmo com sua “amplitude talvez 

excessiva das conclusões”. Para Durkheim, Wundt rompe definitivamente com a teoria 

da maior parte dos moralistas, que era atribuir a evolução das ideias morais ao cálculo, a 

vontade e a previsão racionais (DURKHEIM, 2006, 122-124). 

Mesmo que Wundt seja mais citado naqueles artigos que foram escritos como 

resultado de sua viagem à Alemanha, foi possível observar que essa presença se 

manteve nas obras posteriores de Durkheim. Tanto por uma afinidade de temas – a 

ciência da moral e o totemismo – como pelo método que parte do coletivo ao invés do 

individual – a sociologia durkheimiana e a Völkerpsychologie apresentam semelhanças 

importantes que não se pode negar em nome da construção da originalidade de 

Durkheim. Mais um sentido dado para tal apropriação é que a sociologia durkheimiana 

se inspira no modelo científico alemão para se afirmar contra as ciências sociais 

“mundanas” ou próximas aos círculos do poder acadêmico e político (como Tarde e 

Worms), contra as disciplinas já estabelecidas, como a filosofia e a história, ou mesmo 

se distanciar da literatura (em que certas correntes, como o naturalismo, o romance 

psicológico propunham investigações sobre o problema social e moral do período). 

Mesmo que a sociologia de Durkheim seja inegavelmente distinta das doutrinas alemãs, 

ela estava “condenada” a ser assimilada a essas doutrinas, pois estava situada em uma 

“posição dominada” no espaço intelectual francês ao romper com as humanidades 

tradicionais (CHARLE, 2007, p. 26-27).  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi mapear obras de um clássico e suas fontes, aqui 

especificamente em relação ao uso de Wilhelm Wundt nos trabalhos de Émile 

Durkheim, assim como as relações e situações históricas (institucionais e intelectuais) 

que marcaram a produção intelectual de Durkheim. Os autores alemães eram a fonte das 

doutrinas mais modernas e representavam um grande avanço na área de filosofia e de 

ciências naturais, uma vez que parte dos jovens intelectuais franceses cresceram sob a 

imagem da superioridade militar e científica alemã. Algumas doutrinas alemãs já tinham 

prestígio entre alguns intelectuais franceses antes da guerra Franco-Prussiana (1870), 

mas com a instauração do regime republicano, as teorias científicas ganharam novo 

impulso e maior influência, principalmente no âmbito da nova universidade francesa. A 

influência de Kant exemplifica a procura de novas bases doutrinárias por parte dos 

intelectuais franceses. O kantismo representava então uma doutrina contrária ao 

espiritualismo e aos dogmas do catolicismo, uma vez que defendia a “liberdade do 

indivíduo”; em consequência, foi adotada principalmente por setores da universidade 

identificados à Terceira República. Por sua vez, a oposição nacionalista criticava a 

influência de Kant, acusando tal doutrina de perverter a juventude francesa
142

; seus 

intelectuais (tais como Ferdinand Brunetière, Paul Bourget, Maurice Barrès e Guy de 

Maupassant) criticavam veementemente o cientificismo na área de humanidades em 

nome da “nação” ou da “cultura” francesa. Daí que uma de suas principais disputas 

travava-se contra a sociologia durkheimiana.  

Assim, conclui-se, primeiramente, comparando a recepção de Ribot e de 

Durkheim, que o primeiro o fez como um “mediador”: primeiro porque seu principal 
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 A oposição nacionalista criticava essa grande influência de Kant, doutrina que foi acusada de perverter a 

juventude francesa. Cf. DIGEON, C.. La crise de la pensée française, Paris : Presses universitaire de France, 

1959. 
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papel foi o de divulgar as ideias científicas da psicologia experimental, muito mais do 

que utilizá-las em seus trabalhos. Dessa maneira, abriu espaço para a abordagem 

especializada e científica em detrimento da corrente espiritualista, até então muito forte 

dentro dos meios universitários, e promoveu, dessa maneira, uma cisão entre a filosofia 

e a psicologia, o que fez com que Durkheim encontrasse um caminho mais aberto para 

desenvolver suas disposições sociológicas no campo intelectual francês. 

Durkheim deu um passo diferente em relação à obra do alemão, pois encontrou 

em Wundt inspiração ou apenas semelhanças com o que já tinha em mente antes de sua 

viagem à Alemanha, uma fonte para seus estudos sobre a moral e a sociedade. Isso 

porquetal utilização não foi feita por Durkheim como uma repetição da obra de Wunt ou 

seu vulgarizador, mas para a construção de seu método sociológico. 

 Além disso, a utilização de Wundt por Ribot  e Durkheim pode ter um ponto em 

comum: se de início a psicologia experimental serviu para a separação da psicologia 

com a filosofia, também pode ter exercido o mesmo papel em relação à sociologia 

durkheimiana. Foi um esforço de legitimação científica, não só de Durkheim, mas 

também de seu grupo
143

, recorrer à legitimidade mais estabelecida da ciência fora da 

França, principalmente na Alemanha, assim como as publicações em L’Année 

sociologique, alianças com outras ciências sociais (no caso, a Völkerpsychologie). Foi 

na Alemanha que “a escola sociológica” de Durkheim encontrou os principais autores 

como apoio e modelos de ciência: Tönnies, Schmoller, Schäffle, Simmel, Glumpowitz e 

Wundt (além de Spencer e os etnólogos ingleses). Tanto Ribot quanto Durkheim 

procuraram no exemplo alemão uma maneira de encontrar uma nova autonomia 

intelectual em detrimento de antigos valores arraigados na universidade. 

                                                 
143

 Durkheim não estava sozinho, pois havia também jovens intelectuais de seu grupo que consideravam 

Wundt um autor de importância para as ciências sociais na França, como Marcel Mauss e Antoine 

Meillet. Era um grupo que publicava sucessivos artigos e resenhas em L’Année Sociologique, inclusive 

sobre Wundt (principalmente sobre sua Völkerpsychologie). 
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A pesquisa elaborada neste presente trabalho deixou algumas questões em 

aberto, mas que são consideradas tão importantes quanto as que foram aqui elaboradas. 

Primeiro, ir além do que foi apresentado no sentido de explorar a presença do 

pensamento científico alemão em L’Année Sociologique e entre os universitários 

filiados à escola durkheimiana de sociologia, uma recepção pouco estudada segundo a 

revisão bibliográfica feita para este trabalho. Ou seja, a relação entre os colaboradores 

de Durkheim nessa revista dirigida por ele, já que a organização dessa revista foi 

apontada por diversos autores como baseada no modelo de “pesquisa coletiva” do 

laboratório de Wundt. Nesse sentido, será necessário apontar como as pesquisas e a 

interação aconteciam neste laboratório e suas correlações com o que acontecia nos 

“bastidores” da produção revista, envolvendo as relações intelectuais entre Durkheim e 

seus colaboradores, através da análise de correspondências
144

, de diários, de 

depoimentos e de documentos que, produzidos para o consumo privado, podem ser de 

grande ajuda para a compreensão das posições e das disputas no espaço intelectual, 

assim como as citações e avaliações dos próprios durkheimianos sobre psicologia de 

Wundt. Também, a análise feita por Wundt em 1914 e 1917 do trabalho de Durkheim 

merecem o desenvolvimento. 

Da mesma forma, já que Ribot foi o importante e o primeiro vulgarizador das 

obras de Wundt, seria importante analisar de maneira completa quais foram as 

recepções deste autor alemão por essa “primeira geração” voltada para a ciência 

condizente com a nova universidade francesa na Revue Philosophique. Isso seria feito 

no sentido de esclarecer a separação entre a psicologia e a filosofia na França para além 

de Ribot. Por último, seria importante também compreender a separação da filosofia e 

da psicologia na Alemanha, para interpretar melhor a contradição apontada no artigo La 

Philosophie dans les universités allemandes de Durkheim sobre a independência da 

                                                 
144

 Observei a importância da análise das correspondências para se compreender as ideias quando 

trabalhei com as cartas trocadas entre Simmel e Bouglé, podendo perceber aí o impacto das ideias de 

Simmel na Alemanha. Cf. RODRIGUES, L., 2010. 
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psicologia em relação à filosofia na Alemanha, mesmo esta fazendo ainda parte do 

ensino da filosofia dentro da universidade alemã
145

. 
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 Como foi apontado no capítulo 3, ítem A posição (outsider) da psicologia de wundt na universidade 

alemã. 
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