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Η κλασική αυτή μελέτη του Ντυρκέμ ξεκινάει από μια διατύπωση που υπόκειται στο σύνολο
των έργων του: τα έθιμα, οι ιδέες, οι τρόποι έκφρασης των αισθημάτων δεν είναι προϊόν της
συνειδητής μας δράσης, είναι εν μέρει αποτέλεσμα των πρακτικών και των
αναπαραστάσεων προηγούμενων γενεών. Σ’ αυτές τις συνθήκες, ακόμη και ο πιο ικανός
παιδαγωγός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι επεξεργάζεται μια εντελώς νέα εκπαιδευτική
θεωρία. «Δεν βρίσκεται μπροστά σε μια tabula rasa, πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομήσει
ό,τι θέλει». Του απομένει λοιπόν να γνωρίσει τα προηγούμενα εκπαιδευτικά συστήματα για
να δράσει πάνω στις υπάρχουσες πραγματικότητες. Κι αυτό χωρίς να περιμένει έτοιμες
λύσεις από την εξέταση των παιδαγωγικών θεωριών διότι, όπως έλεγε επίσης ο Ντυρκέμ, αν
«όλοι σχεδόν οι μεγάλοι παιδαγωγοί, ο Ραμπελαί, ο Μονταίν, ο Ρουσσώ, ο Πεσταλότσι είναι
επαναστατικά πνεύματα . . . δεν λένε να τι υπάρχει, αλλά να τι θα έπρεπε να κάνουμε». Αν το
παρελθόν σχηματίζει «το ασυνείδητο κομμάτι μας», ο Ντυρκέμ καταπιάνεται ακριβώς με το
άνοιγμα και την ανάπτυξή του.

Ο Émile Durkheim (1858-1917) υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της κοινωνιολογίας και ο ιδρυτής
της γαλλικής κοινωνιολογικής σχολής. H μέθοδος, οι αρχές και οι υποδειγματικές μελέτες
του εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση της σύγχρονης κοινωνιολογίας. Ωστόσο, η
συμβολή του έργου του υπερβαίνει τον κλάδο της κοινωνιολογίας και αγγίζει σχεδόν όλους
τους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως την ανθρωπολογία, τη φιλοσοφία, την
οικονομία, τη γλωσσολογία και την ιστορία. Στα κλασικά έργα του περιλαμβάνονται: De la
division du travail social, Les Règles de la méthode sociologique, Le Suicide: étude de sociologie,
Les Formes élémentaires de la vie religieuse.

