
Max Weber

A racionalização da atividade comunitária não tem como conseqüên
cia uma universalização do conhecimento, com relação às condições e 
às relações desta atividade, mas quase sempre produz o efeito contrário. 
O “selvagem ” conhece infinitamente mais sobre as condições econômi
cas e sociais da sua própria existência do que o “civilizado ”, no sentido 
ordinário do termo, sabe sobre as suas.

Essais sur la théorie de la Science, p. 397.
La sociologie compréhensive

A obra de Max Weber é considerável e variada. Portanto, não poderei expô- 
la seguindo o método que usei para analisar os trabalhos de Durkheim e de Pareto.

Resumidamente, podem-se classificar as obras de Max Weber em quatro ca
tegorias:

1?) Os estudos de metodologia, crítica e filosofia, que tratam essencial
mente do espírito, objeto e métodos das ciências humanas, história e sociologia. 
São simultaneamente epistemológicos e filosóficos; levam a uma filosofia do 
homem na história, a uma concepção das relações entre a ciência e a ação. Os prin
cipais trabalhos deste gênero estão reunidos numa coletânea intitulada Gesam- 
melte Aufsãtze zur Wissenschaftslehre, traduzida para o francês sob o título Essais 
sur la théorie de la science' (Ensaios sobre a teoria da ciência).

2?) As obras propriamente históricas: um estudo sobre as relações de pro
dução na agricultura do mundo antigo (Agrarverhãltnisse im Altertum), uma 
história econômica geral, cursos dados por Max Weber e publicados depois da 
sua morte, trabalhos especiais sobre problemas econômicos da Alemanha ou da 
Europa contemporânea, por exemplo, uma pesquisa sobre a situação econômi
ca da Prússia oriental, em particular sobre as relações entre os camponeses 
poloneses e as classes dirigentes alemãs2.

3?) Os trabalhos de sociologia da religião, a começar pelo célebre estudo 
sobre as relações entre A ética protestante e o espírito do capitalismo, que Max 
Weber continuou com uma análise comparativa das grandes religiões e da ação 
recíproca entre 3‘ condições econômicas, as situações sociais e as convicções 
religiosas3.

4?) Finalme... sua obra-prima, o tratado de sociologia geral intitulado 
Economia e sociedade ( Wirtschaft und Gesellscha.fi), publicado postumamen
te. Max Weber trabalhava nesse livro quando foi atingido pela gripe espanhola, 
logo depois da Primeira Guerra Mundial4.
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É impossível resumir em algumas páginas essa obra de riqueza tão excep
cional. Pretendo, assim, examinar as principais idéias dos trabalhos da primei
ra categoria, numa tentativa de expor as concepções fundamentais de Max Weber 
no campo da ciência e da política, e suas mútuas relações. Esta interpretação 
das relações entre a ciência e a política leva a uma certa filosofia, que na época 
não se chamava ainda existencialista, mas que pertence ao tipo que, hoje, é as
sim chamado. Resumirei, em seguida, os temas principais das investigações pro
priamente sociológicas; por fim, analisarei a interpretação dada por Max Weber 
à época contemporânea, de modo a manter o paralelismo entre este capítulo e 
os dois precedentes.

Teoria da ciência

Para estudar a teoria weberiana da ciência pode-se seguir o mesmo méto
do do capítulo precedente, tomando como ponto de partida a classificação dos 
tipos de ação. Pareto parte da antítese entre a ação lógica e a ação não-lógica. 
Da mesma forma, é válido dizer, embora não seja este o procedimento clássi
co de exposição, que Weber parte da distinção entre quatro tipos de ação; a ação : 
racional com relação a um objetivo (zweckrational), a ação racional com rela- j 
ção a um valor (wertrationa l), a ação afetiva ou emocional e, por último, a ação \ 
tradicional.
^  A ação racional com relação a um objetivo corresponde aproximadamente 1 
à ação lógica de Pareto; é a ação do engenheiro que constrói uma ponte, do es
peculador que se esforça por ganhar dinheiro, do general que quer ganhar uma | 
batalha. Em todos estes casos a ação zweckrational é definida pelo fato de que 
o ator concebe claramente seu objetivo e combina os meios disponíveis para /  
atingi-lo.

Entretanto, Weber não diz explicitamente, como Pareto, que a ação na qual 
o ator escolhe meios impróprios devido à inexatidão dos seus conhecimentos é 
não-racional. A racionalidade com relação a um objetivo é definida com base 
nos conhecimentos do ator, e não do observador. Esta última definição seria a 
de Pareto5.

^  A ação racional com relação a um valor é, por exemplo, a do socialista ale-, j 
mãoTLassalIe, que se deixou matar num duelo, ou do capitão aue afunda com seu 
navio. A ação e racional não porque tende a alcançar um objetivo definido e exte- 
rior, mas porque seria desonroso deixar de responder a um desafio ou abandonar í 
o navio que afunda. O ator age racionalmente, aceitando todos os riscos, não para ; 
obter um resultado extrínseco, mas para permanecer fiel à sua idéia de honra. j 

£  A ação c|ue Weber chama de afetiva é a ação ditada imediatamente pelo es- j 
tado de consciência ou o humor do sujeito. É a bofetada dada pela mãe na crian- j
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ça que se comporta de modo insuportável, é o soco dado numa partida He fute
bol pelo jogador que perdeu o controle dos nervos. Em todos estes casos, a ação 
é definida por uma reação emocional do ator, em determinadas circunstâncias e 

; não em relação a um objetivo ou a um sistema de valores.
ação tradicional é aquela ditada pelos hábitos, costumes, e crenças, trans- ) 

formada numa segunda natureza. Para agir de conformidade com a tradição, o 
ator não precisa conceber um objetivo, ou um valor, nem ser impelido por uma 
emoção; obedece simplesmente a reflexos enraizados por longa prática. _ j

Esta classificação dos tipos de ação foi discutida e refinada durante quase 
meio século. Limito-me aqui a indicá-la, acentuando que, de certo modo, ela elu
cida todas as concepções de Max Weber; de fato, voltaremos a encontrá-la em 
vários níveis.

sociologia é uma ciência que procura compreender a ação social; a com
preensão implica a percepção do sentido que o ator atribui à sua conduta] En
quanto Pareto julga a lógica das ações referindo-se aos conhecimentos do obser
vador, ío objetivo e a preocupação de Weber é compreender o sentido que cada \ 

rãtõTdá à própria conduta. A compreensão dos sentidos subjetivos implica uma 
classificação dos tipos de conduta e leva à percepção da sua estrutura inteligíveLJ 

A classificação dos tipos de ação comanda em certa medida a interpretação 
weberiana da época contemporânea. O traço característico do mundo em que 
vivemos é a racionalização. Numa primeira aproximação, esta corresponde a 
uma ampliação da esfera das ações zweckrational. O empreendimento econô
mico é racional, a gestão do Estado pela burocracia também. A sociedade moder
na tende toda ela à organização zweckrational, e o problema filosófico do nos
so tempo, problema eminentemente existencial, consiste em delimitar o setor da 
sociedade em que subsiste e deve subsistir uma ação de outro tipo.

Esta classificação dos tipos de ação está associada, por fim, com o que 
constitui o centro da reflexão filosófica de Max Weber, a saber, os vínculos de 
solidariedade e de independência entre a ciência e a política.

A indagação sobre o tipo ideal do político e do Gientista apaixonava Max 
Weber. Como é possível ser ao mesmo tempo um homem de ação e um professor?
O problema era, para ele, ao mesmo tempo filosófico e pessoal.

Embora nunca tenha sido um político, Max Weber jamais deixou de sonhar 
com a possibilidade de vir a sê-lo. Na verdade, sua atividade propriamente polí
tica foi a de professor, ocasionalmente atuou como jornalista e, às vezes, como 
um conselheiro do príncipe, naturalmente não ouvido. Durante a Primeira Guer
ra Mundial, enviou um memorando confidencial ao governo de Berlim quando 
os líderes militares e políticos alemães se preparavam para declarar uma guer
ra submarina irrestrita, o que trazia o risco de precipitar a intervenção dos Es
tados Unidos da América. Neste memorando secreto, expunha as razões pelas 
quais essa decisão provocaria provavelmente uma catástrofe para a Alemanha.
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Fez parte também da delegação alemã que foi à França tomar conhecimento das 
' condições do armistício. Weber apreciaria ter sido um dirigente partidário ou lí

der político, mas foi sobretudo um professor e um cientista. O gosto pelas idéias 
claras e a honestidade intelectual fizeram com que não deixasse de especular so
bre as condições em que a ciência histórica ou sociológica pode ser objetiva, sobre 
as condições que permitem à ação política ser conforme à sua vocação.

Estas concepções estão resumidas em duas conferências, intituladas: Po- 
litik ais B eruf e Wissenschaft ais Beruf, o que significa A política  como profis- 
sã^ e A ciência como profissão*.

\r }m  ~pA  ação do cientista é racional com referência a um objetivo. O cientista se 
propõe a enunciar proposições factuais, relações de causalidade e interpreta
ções compreensivas que sejam universalmente válidas.

A investigação científica é, assim, um exemplo importante de ação racio
nal com relação a um objetivo, que é a verdade. Mas este objetivo é determina
do por um juízo de valor, isto é, por um julgamento sobre o valor da verdade 
demonstrada pelos fatos ou por argumentos universalmente válidos.

A ação científica é portanto uma combinação da ação racional em relação 
a um objetivo e da ação racional em relação a um valor, que é a verdade. A ra
cionalidade resulta do respeito pelas regras da lógica e da pesquisa, respeito ne
cessário para que os resultados alcançados sejam válidos.

Tal como Weber a entende, a ciência é um aspecto do processo de raciona
lização característico das sociedades ocidentais modernas. Weber chegou mes
mo a sugerir, e a afirmar, que a ciência histórica e sociológica da nossa época 
representa um fenômeno historicamente singular, na medida em que não houve, 
em outras culturas, o equivalente a esta compreensão racionalizada do funcio
namento e do desenvolvimento das sociedades7.

A ciência positiva e racional valorizada por Max Weber faz parte do pro
cesso histórico de racionalização, e apresenta duas características que coman
dam o significado e o alcance da verdade científica. Estes dois traços específi
cos são o não-acabamento essencial e a objetividade, esta última sendo defini
da pela validade da ciência para todos os que procuram este tipo de verdade, e 
pela rejeição dos juízos de valor8. O cientista observa com a mesma serenidade 
o charlatão e o médico, o demagogo e o estadista.

Para Max Weber, o não-acabamento é fundamental, ele que não imagina, 
como Durkheim, uma época futura em que a sociologia estivesse plenamente 
edificada, com a existência de um sistema completo de leis sociais. Nada mais 
distante do modo de pensar de Weber do que a concepção, cara a Auguste Comte, 
de uma ciência que chegasse a formular um quadro claro e definitivo das leis 
fundamentais. A “ciência” dos tempos antigos podia considerar-se num certo sen
tido acabada, porque procurava apreender os princípios do ser. A ciência mo
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derna é por essência um devenir; ignora as proposições relativas ao sentido últi
mo das coisas, tende a um objetivo situado no infinito e renova sem cessar as 
indagações dirigidas à natureza.

Para todas as disciplinas, tanto ciências da natureza como ciências da cul
tura, o conhecimento é uma conquista que nunca chega ao seu termo. A ciên
cia é o devenir da ciência. É sempre possível ir mais longe na análise, levar mais 
adiante a investigação na direção dos dois infinitos.

Mas para as ciências da realidade humana, da história e da cultura, não é só 
isso. O conhecimento nesse caso está subordinado às questões que o cientista 
coloca à realidade. A medida que a história avança e renova os sistemas de valor 
e os monumentos do espírito, o historiador e o sociólogo espontaneamente for
mulam novas questões sobre os fatos, presentes ou passados. Como a história- 
realidade renova a curiosidade do historiador ou do sociólogo, é impossível 
conceber uma história ou uma sociologia acabadas. A história e a sociologia só 
poderiam ser completadas se o devenir humano chegasse ao fim. Seria necessá
rio que a humanidade perdesse a capacidade de criar para que a ciência do ho
mem fosse definitiva9.

Essa renovação das ciências históricas, graças às questões formuladas pelo 
historiador, pode parecer que coloca em dúvida a validade universal da ciência, 
m asca ra Weber, não é isso.A validade universal da ciência exige que o cientis

t a  não projete seus próprios juízos de valor na investigação em que está empe
nhado, isto é, que não a contamine com suas preferências estéticas ou políticas.
O fato de que tais preferências se manifestam na orientação da curiosidade do 
cientista não exclui a validade universal das ciências históricas e sociológicas, 
que devem ser respostas universalmente válidas a questões orientadas legitima
mente pelos nossos interesses e valores, pelo menos em teoria.

Descobrimos assim que as ciências da história e da sociedade cujas carac
terísticas são analisadas por Weber diferem profundamente das ciências da na
tureza, embora tenham a mesma inspiração racional. As características originais 
e distintivas destas ciências são três: elas são compreensivas, históricas e se 
orientam para a cultura.

O termo compreensão, no sentido de entendimento, é a tradução clássica do 
, alemão Verstehen. A idéia de Weber é a seguinte: no domínio dos fenômenos 

naturais, só podemos apreender as regularidades observadas por meio de propo
sições de forma e natureza matemáticas. Em outras palavras, é preciso explicar 
os fenômenos por meio de proposições confirmadas pela experiência, para ter 

, o sentimento de compreendê-las. A compreensão é, por conseguinte, mediata, 
passa por intermediários — conceitos ou relações. No caso da conduta humana, 
a compreensão é, num certo sentido, imediata: o professor compreende o com
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portamento dos que acompanham suas aulas, o viajante compreende por que o 
motorista do táxi pára diante do sinal vermelho. Não é necessário constatar quan
tos motoristas se detêm diante do sinal vermelho para entender por que razão 
eles agem assim. A conduta humana tem uma inteligibilidade intrínseca, que vem 
do fato de que os homens são dotados de consciência. Com muita freqüência 
certas relações inteligíveis se tornam imediatamente perceptíveis, entre atos e 
objetivos, entre as ações de uma pessoa e as de outra/As condutas sociais têm 
uma textura inteligível que as ciências da realidade humana são capazes de 
apreender. Esta inteligibilidade não significa que o sociólogo ou o historiador 
compreendam intuitivamente tais condutas. Pelo contrário, o cientista social as 
reconstrói gradualmente, com base em textos e em documentos. Para o sociólogo,
o sentido subjetivo é, ao mesmo tempo, imediatamente perceptível e equívoco.

A compreensão não implica, no pensamento de Weber, uma faculdade mis
teriosa, capacidade exterior ou superior à razão ou aos processos lógicos das 
ciências da natureza. A inteligibilidade não é imediata, no sentido de que pos
samos apreender de súbito, sem qualquer investigação prévia, o significado da 
conduta dos outros. Mesmo quando se trata dos nossos contemporâneos, pode
mos dar imediatamente uma interpretação de suas ações ou de suas obras, mas, 
sem investigação e sem provas, não podemos saber qual interpretação é a ver
dadeira. Em suma, é mais apropriado falar em inteligibilidade intrínseca do que 
em inteligibilidade imediata, lembrando sempre que esta inteligibilidade impli
ca, por essência, uma ambigüidade. O ator nem sempre conhece os motivos da 
sua ação; o observador é menos capaz ainda de adivinhá-los intuitivamente. Pre
cisa investigá-los, para poder distinguir entre o verdadeiro e o verossímil.

A idéia weberiana da compreensão é, em grande parte, tomada da obra de 
Karl Jaspers, notadamente dos trabalhos que Jaspers escreveu na juventude so
bre a psicopatologia, em particular o Tratado que Jean-Paul Sartre traduziu em 
parte10. O centro da psicopatologia de Jaspers reside na distinção entre explicação 
e compreensão. O psicanalista compreende um sonho, a relação entre determi
nada experiência infantil e um certo complexo, o desenvolvimento de uma neu
rose. Há portanto, segundo Jaspers, no nível das experiências vividas, uma com
preensão intrínseca dos seus significados. Contudo, existem limites para esta 
compreensão. Estamos longe de poder compreender o vínculo entre um certo 
estado de consciência e determinado sintoma patológico. Compreende-se uma 
neurose, mas nem sempre se compreende uma psicose. Num certo momento a 
inteligibilidade desaparece dos fenômenos patológicos. Por outro lado, não se 
compreendem as condutas reflexas. Em termos gerais, pode-se dizer que as con
dutas são compreensíveis dentro de certos quadros; fora desses quadros, as re
lações entre o estado de consciência e o estado físico ou psicológico deixam de 

'iteligíveis, embora sejam explicáveis.
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Esta distinção é, a meu ver, o ponto de partida da idéia weberiana segundo 
a qual as condutas sociais oferecem um imenso campo suscetível de uma com
preensão, por parte do sociólogo, comparável à compreensão do psicólogo. É 
óbvio que a compreensão sociológica não se confunde com a compreensão psi
cológica. A esfera autônoma da inteligibilidade social não abrange a da inteli
gibilidade psicológica.

Do fato de sermos capazes de compreender resulta que podemos explicar 
fenômenos singulares sem a intermediação das proposições gerais. Há um vín
culo entre a inteligibilidade intrínseca dos fenômenos humanos e a orientação 
histórica destas ciências. Não que elas visem sempre ao que aconteceu uma só 
vez, e se interessem exclusivamente pelas características singulares dos fenô
menos. Como compreendemos o singular, a dimensão propriamente histórica 
assume, nas ciências que têm por objeto a realidade humana, uma importância 
e um alcance que ela não pode ter nas ciências da natureza.

Nas ciências da realidade humana devem-se distinguir duas orientações: uma 
no sentido da história, do relato daquilo que não acontecerá uma segunda vez, 
a outra no sentido da sociologia, isto é, da reconstrução conceituai das institui
ções sociais e do seu funcionamento. Estas duas orientações são complementa- 
res. Max Weber nunca diria, como Durkheim, que a curiosidade histórica deve 
subordinar-se à investigação de generalidades. Quando o objeto do conheci
mento é a humanidade, é legítimo o interesse pelas características singulares de 
um indivíduo, de uma época ou de um grupo, tanto quanto pelas leis que coman
dam o funcionamento e o desenvolvimento das sociedades. 

r  Ãs ciências que se orientam para a realidade humana são as ciências da cul
tura, que se esforçam por compreender ou explicar as obras criadas pelos homens 
no curso do seu devenir, não só as obras de arte mas também as leis, as institui
ções, os regimes políticos, as experiências religiosas, as teorias científicas. A ciên
cia weberiana se define, assim, como um esforço destinado a compreender e a ex
plicar os valores aos quais os homens aderiram, e as obras que construíram.

As obras humanas são criadoras de valores, ou se definem por referência 
a valores. Como pode existir uma ciência objetiva, isto é, não falseada pelos nos
sos julgamentos de valor, obras carregadas de valores? O objetivo específico da 
ciência é a validade universal. Ela é, para empregar os conceitos weberianos, 
uma conduta racional cuja finalidade é atingir julgamentos de fato, universal
mente válidos. Como é possível formular tais julgamentos a propósito dè obras 

| que se definem como criações de valores?
i Max Weber respondia a esta questão, que está no centro de toda sua reflexão
I filosófica e epistemológica, traçando a distinção entre o julgamento de valor 

( Werturteil) e a relação com os valores (Wertbeziehung).
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A noção de julgamento de valor é fácil de compreender. O cidadão que con
sidera que a liberdade é algo essencial, e afirma que a liberdade de expressão 
e de pensamento é um valor fundamental, está fazendo um julgamento em que 
sua personalidade se manifesta. As outras pessoas estão livres para rejeitar tal 
julgamento, e achar que a liberdade de expressão não tem grande importância. 
Os julgamentos de valor são pessoais e subjetivos; todos têm o direito de con
siderar a liberdade como um valor positivo ou negativo, primordial ou secun
dário; como um valor que convém salvaguardar antes de tudo, ou que podemos 
subordinar ou sacrificar a alguma outra consideração. Por outro lado, a fórmu
la relação aos valores significa, para retomar o exemplo precedente, que o 
sociólogo da política considerará a liberdade como um objeto a respeito do qual 
os sujeitos históricos se debaterão, como aquilo que estava em jogo nas contro
vérsias ou nos conflitos entre os homens e os partidos, e que ele irá explorar a 
realidade política do passado estabelecendo uma relação entre ela e o valor li
berdade. A liberdade é um ponto de referência para o sociólogo, que nem por 
isso está obrigado a declarar seu apreço com relação a ela. Bastar-lhe-á que seja 
um dos conceitos com a ajuda dos quais vai delimitar e organizar uma parte da 
realidade a estudar. Isto implica simplesmente que a liberdade política seja um 
valor para os homens que a viveram. Em suma, não formulamos um julgamen
to de valor, mas relacionamos a matéria estudada com um valor, que é a liber
dade política.

O julgamento de valor é uma afirmação moral ou vital, a relação aos valo
res é um procedimento de seleção e de organização da ciência objetiva. Como 
professor, Max Weber queria ser um cientista, e não um político. A distinção 
entre o julgamento de valor e a relação aos valores lhe permitia ao mesmo tem
po marcar a diferença entre a atividade do cientista e a do político, e a seme
lhança de interesses entre um e outro.

Esta distinção não é contudo imediatamente óbvia, e coloca vários problemas.

Antes de mais nada, por que razão é necessário utilizar este método, e “re
lacionar a matéria histórica ou sociológica com valores”? A resposta, em sua 
forma mais elementar, é que o cientista, para determinar seu objeto de estudo, 
está obrigado a fazer uma opção com respeito à realidade: uma seleção dos fa
tos e a elaboração de conceitos que exigem um procedimento do tipo relação 
aos valores.

Por que é necessário selecionar? A resposta de Max Weber é dupla, e pode 
situar-se ora no nível de uma crítica transcendental de inspiração kantiana, ora 
no de um estudo epistemológico e metodológico, sem pressupostos filosóficos 
ou críticos.

No nível da crítica transcendental, a idéia weberiana tem raízes na filoso
fia do neokantiano H. Rickert11. Para este, o que é dado primordialmente ao es
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pírito humano é uma matéria informe, que a ciência elabora e constrói. Rickert 
tinha desenvolvido também a idéia de que há dois tipos de ciência, conforme a 
natureza da elaboração a que essa matéria é submetida. A elaboração caracte
rística das ciências da natureza consiste em considerar os caracteres gerais dos 
fenômenos e estabelecer relações regulares ou necessárias entre eles. Ela tende 
à construção de um sistema de leis ou de relações cada vez mais gerais, tanto 
quanto possível de forma matemática. O ideal da ciência natural é a física de 
Newton ou de Einstein, na qual os conceitos designam objetos construídos pelo 
espírito. O sistema é dedutivo e se organiza a partir de leis ou princípios sim
ples e fundamentais.

Mas existe também um segundo tipo de elaboração científica, característi
ca das ciências históricas ou das ciências da cultura. Neste caso, o espírito não 
procura inserir progressivamente a matéria informe num sistema de relações 
matemáticas; aplica uma seleção à matéria relacionando-a a valores. Se um his
toriador pretendesse contar com todos os detalhes, com todos os seus caracte
res qualitativos, cada um dos atos e dos pensamentos de uma só pessoa, num 
só dia, não conseguiria fazê-lo. Alguns romancistas contemporâneos tentaram 
registrar os pensamentos que podem cruzar uma consciência durante determi
nado período de tempo. Foi o que fez, por exemplo, Michel Butor, no romance 
La modification, que se passa numa viagem entre Paris e Roma. Esta narrativa 
das aventuras interiores de um singular indivíduo, durante um só dia, exige um 
número respeitável de centenas de páginas. Basta imaginar o trabalho do histo
riador que pretendesse contar do mesmo modo o que aconteceu em todas as 
consciências de todos os soldados que participaram da batalha de Austerlitz 
para perceber que esta narrativa impossível exigiria mais páginas do que todos 
os livros já escritos sobre todas as épocas da humanidade.

O exemplo, que pertence ao método da experiência mental, mostra bem 
que se pode admitir sem dificuldade que todo relato histórico é uma reconstru
ção seletiva do que aconteceu no passado. Esta seleção é predeterminada, em 
parte, pela seleção operada nos documentos. Somos incapazes de reconstituir 
uma grande parte do que aconteceu nos séculos passados pela simples razão de 
que os documentos disponíveis não nos permitem conhecer tudo o que ocorreu. 
Contudo, mesmo quando os documentos são abundantes, o historiador selecio
na com base no que H. Rickert e Max Weber chamam de valores estéticos, 
morais ou políticos. Não tentamos reconstruir tudo o que os homens viveram 
no passado, tentamos antes reconstruir, a partir de documentos, sua existência 
histórica, realizando uma seleção orientada pelos valores vividos pelos mesmos 
homens, objeto da história, e pelos valores dos historiadores, sujeitos da ciên
cia histórica.

Se admitíssemos a ciência como acabada, chegaríamos, no caso das ciên
cias da natureza, a um sistema hipotético-dedutivo que poderia explicar todos
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os fenômenos a partir de princípios, axiomas e leis. Este sistema hipotético-dedu- 
tivo não nos permitiria contudo determinar como e por que, em todos os deta
lhes concretos, se produziu uma explosão em determinado momento do tempo 
e do espaço. Haverá sempre um hiato entre a explicação legal e o acontecimen
to histórico concreto.

No caso das ciências da cultura e da história, chega-se não a um sistema 
hipotético-dedutivo, mas a um conjunto de interpretações, todas seletivas e in
separáveis do sistema de valores escolhido. Se cada reconstrução é seletiva, e 
comandada por um sistema de valores, haverá tantas perspectivas históricas ou 
sociológicas quantos sistemas de valores, orientando a seleção. Passamos assim 
do nível transcendental para o metodológico, em que se situa o historiador ou o 
sociólogo. __

Max Weber tomou emprestado a H. Rickert a oposição entre reconstrução 
generalizadora e reconstrução singularizante, com base nos valores. O que o 
interessava nesta idéia, ele que não era um filósofo profissional, mas um soció
logo, era o fato de que ela lhe permitia lembrar que uma obra de história ou de 
sociologia deve seu interesse, em parte, ao interesse das questões propostas pelo 
historiador ou sociólogo. As ciências humanas são animadas e orientadas por 
questões que os cientistas dirigem à realidade. O interesse das respostas depen
de amplamente do interesse das questões. Neste sentido, não é mau que os so
ciólogos que estudam a política se interessem pela política, e que os sociólogos 
da religião tenham interesse pela religião.

Max Weber pretendia superar deste modo uma antinomia bem conhecida: o 
cientista que se apaixona pelo objeto da sua investigação não será nem impar
cial nem objetivo. Mas quem estima que a religião só se compõe de superstição 
corre o risco de nunca compreender em profundidade a vida religiosa. Distin
guindo assim as perguntas e as respostas, Weber encontra uma saída: é preciso 
ter o senso do interesse daquilo que os homens viveram para compreendê-los 
autenticamente; mas é preciso distanciar-se do próprio interesse para encontrar uma 
resposta universalmente válida a uma questão inspirada pelas paixões do ho
mem histórico.

As questões a partir das quais Max Weber elaborou uma sociologia da reli
gião, da política e da sociedade atual foram de ordem existencial. Têm a ver com 
a existência de cada um de nós, com relação à vida em sociedade, à verdade reli
giosa ou metafísica. Max Weber perguntou-se quais as regras a que obedece o 
homem de ação, quais as leis da vida política, que sentido o homem pode dar a 
sua existência neste mundo. Qual é a relação entre a concepção religiosa de cada 
pessoa e a maneira como vive, sua atitude em relação à economia, ao Estado? A 
sociologia weberiana se inspira numa filosofia existencialista que propõe uma 
dupla negação:

Nenhuma ciência poderá dizer aos homens como devem viver, ou ensinar 
às sociedades como se devem organizar. Nenhuma ciência poderá indicar à
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humanidade qual é o seu futuro. A primeira negação o opõe a Durkheim, a se
gunda, a Marx.

Uma filosofia do tipo marxista é falsa porque é incompatível com a natu
reza da ciência e da existência humana. Toda ciência histórica e social repre
senta um ponto de vista parcial; é incapaz de prever o futuro, pois este não é

I predeterminado. Na medida em que alguns acontecimentos futuros são pre-
I determinados, o homem terá sempre a liberdade, seja de recusar este determi-
1 nismo parcial, seja de se adaptar a ele de diferentes maneiras. — - - -

A distinção entre julgamento de valor e relação aos valores coloca, portan- 
í to, duas outras questões fundamentais:

Na medida em que a seleção e a construção do objeto da ciência dependem 
das questões propostas pelo observador, os resultados científicos estão aparen
temente relacionados com a curiosidade do cientista, e portanto com o contexto 
histórico em que este se situa. Ora, o objetivo da ciência é chegar a julgamentos 
universalmente válidos. De que forma uma ciência orientada por questões que 
se modificam pode, a despeito de tudo, alcançar uma validade universal?

Por outro lado (e este ponto é, ao contrário do precedente, filosófico e não 
metodológico), por que os julgamentos de valor são, em essência, não univer
salmente válidos? Por que são subjetivos ou existenciais, necessariamente con
traditórios?

O ato científico, enquanto conduta racional, se orienta pelo valor da ver
dade universalmente válida. Ora, a elaboração científica começa por uma esco
lha que só tem justificação subjetiva. Quais são, portanto, os procedimentos que 
permitem, para além desta escolha subjetiva, garantir a validade universal dos re
sultados da ciência?

A maior parte da obra metodológica de Max Weber tem por objetivo respon
der a esta dificuldade. Muito esquematicamente, sua resposta é que os resultados 
científicos devem ser obtidos, a partir de uma escolha subjetiva, por procedimen
tos sujeitos a verificação, que se imponham a todos os espíritos. Esforça-se por 
demonstrar que a ciência histórica é racional, demonstrativa; que só procura 
enunciar proposições do tipo científico, sujeitas a confirmação. Nas ciências his
tóricas ou sociológicas a intuição não tem um papel diferente do que desempe
nha nas ciências naturais. As proposições históricas ou sociológicas são proposi
ções de fato, que não tendem, de modo algum, a atingir verdades essenciais. Max 
Weber diria, como Pareto, que os que pretendem apreender a essência de um de
terminado fenômeno vão além da ciência. As proposições históricas e sociológi
cas tratam dos fatos observáveis, e visam atingir uma realidade definida, a con
duta dos homens, na significação que lhe dão os próprios atores.

Como Pareto, Max Weber considera a sociologia uma ciência da conduta 
humana na medida em que esta conduta é social. Tomando como centro de refe
rência a conduta lógica, Pareto acentua os aspectos não-lógicos da conduta, que
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explica pelos estados de espírito, ou pelos resíduos. Weber, que também estuda 
as condutas sociais, dá ênfase ao conceito de significação vivida, ou de sentido 
subjetivo. Sua ambição é compreender como os homens puderam viver em 
sociedades diversas, com base em crenças diferentes; como, segundo as épocas, 
se dedicaram a esta ou àquela atividade, depositando suas esperanças ora neste 
mundo ora no outro mundo, ora obcecados pela salvação, ora pelo crescimen
to econômico.

Cada sociedade tem sua cultura, no sentido que os sociólogos norte-ame- 
ricanos dão ao termo, isto é, um sistema de crenças e de valores. O sociólogo se 
esforça para compreender como os homens viveram inumeráveis formas de exis
tência, que só se tomam inteligíveis à luz do sistema próprio de crenças e de 
conhecimentos de cada sociedade considerada.

História e sociologia

Mas as ciências históricas e sociológicas são não só interpretações com
preensivas do sentido subjetivo das condutas mas também ciências causais. O 
sociólogo não se limita a tornar inteligível o sistema de crenças e de conduta 
das coletividades; ele quer determinar como as coisas ocorrem, como uma certa 
crença determina uma maneira de agir, como uma certa organização política 
influencia a organização da economia. Em outras palavras, as ciências históricas 
e sociais pretendem explicar causalmente, além de interpretar de maneira com
preensiva. A análise das determinações causais é um dos procedimentos que 
garantem a validade universal dos resultados científicos.

Segundo Max Weber, a investigação causai pode se orientar em dois senti
dos, que chamaremos para simplificar de causalidade histórica e causalidade 
sociológica. A primeira determina as circunstâncias únicas que provocaram um 
certo acontecimento. A segunda pressupõe a determinação de relação regular 
entre dois fenômenos. Esta relação não assume necessariamente a forma: o fe
nômeno A toma inevitável o fenômeno B. Mas pode ser formulada assim: o fenô
meno A favorece mais ou menos fortemente o fenômeno B. Um exemplo é a 
proposição (verdadeira ou falsa): os regimes despóticos favorecem a interven
ção do Estado na gestão da economia.

O problema da causalidade histórica é o da determinação do papel dos di
versos antecedentes na origem de um acontecimento; Pressupõe os passos se
guintes:

Em primeiro lugar, é preciso construir a individualidade histórica cujas 
causas queremos determinar. Pode tratar-se de um acontecimento particular, co- 
m oaguerrade 1914-1918, ou a Revolução Russa de 1917; pode ser também uma
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individualidade histórica de proporções mais amplas, como o capitalismo. A 
construção da individualidade histórica permite determinar com precisão as ca
racterísticas do acontecimento cujas causas buscamos. Procurar as causas da guer
ra de 1914 é indagar por que houve uma guerra, na Europa, no mês de agosto 
de 1914. As causas deste acontecimento singular não se confundem nem com 
as causas da freqüência das guerras na história da Europa, nem com as causas 
do fenômeno que encontramos em todas as civilizações, e que se chama guer
ra. Em outras palavras, a primeira regra da metodologia causai, em matéria his
tórica e sociológica, consiste em definir com precisão as características do indi
víduo histórico que se quer explicar.

Em segundo lugar, convém analisar o fenômeno histórico, que é por sua 
natureza complexo, em seus elementos. Uma relação causai nunca é uma rela
ção estabelecida entre a totalidade de um instante t e  a totalidade de um instan
te precedente t - 1: Ela é sempre uma relação parcial e construída entre certos 
elementos do indivíduo histórico e determinados dados anteriores.

Em terceiro lugar, se considerarmos uma seqüência singular, que só ocor
reu uma vez, para chegar a uma determinação causai, precisaremos, depois de 
proceder à análise do indivíduo histórico e seus antecedentes, pressupor por ex
periência mental que um desses elementos antecedentes não se produziu, ou se 
produziu de modo diferente. Em termos vulgares, deveremos formular a ques
tão: Que teria ocorrido se...? No caso da guerra de 1914-1918, que teria acon
tecido se Raymond Poincaré não fosse o Presidente da República Francesa, ou 
se o Czar Nicolau II não tivesse assinado a ordem de mobilização, algumas horas 
antes de o Imperador da Áustria tomar a mesma decisão, ou se a Sérvia tives
se aceito o ultimato austríaco, etc. Aplicada a uma seqüência histórica singular, 
a análise causai deve passar pela modificação irreal de um dos seus elementos 
e procurar responder à pergunta: que teria ocorrido se este elemento não tives
se existido ou tivesse sido diferente?

Finalmente, convém comparar o devenir irreal, construído a partir da hipó
tese de uma modificação de um dos antecedentes, com a evolução real, para po
der concluir que o elemento modificado pelo pensamento foi de fato uma das 
causas do indivíduo histórico considerado no ponto de partida da pesquisa.

Esta análise lógica, apresentada de modo abstrato e simplificado, coloca 
um problema evidente: como se poderia saber o que teria acontecido se o que 
aconteceu não tivesse acontecido? Este esquema lógico foi muitas vezes criti
cado e mesmo impiedosamente ironizado pelos historiadores profissionais, pre
cisamente porque este procedimento parece exigir um conhecimento daquilo 
que jamais conheceremos com certeza, a saber, um conhecimento do irreal.

Max Weber respondia que os historiadores podiam afirmar o quanto qüi-; 
sessem que eles não colocavam tais questões; mas, de fato, eles não poderiam j 
deixar de fazê-lo. Não há narrativa histórica que não comporte implicitamente I
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questões e respostas do tipo das que descrevemos. Se deixarmos de formular per
guntas deste gênero, ficaremos limitados a uma narrativa pura: em tal data, esta 
pessoa disse ou fez tal coisa. Para a análise causai, é preciso que se sugira im
plicitamente que, sem determinada ação, o curso dos acontecimentos teria sido 
outro. Ora, é só isso que uma tal metodologia propõe.

Não há absolutamente nada de “inútil” na questão: o que poderia ter aconte
cido se Bismarck não tivesse tomado a decisão de fazer a guerra. Ela toca, de fato, 
o ponto decisivo para a estruturação histórica da realidade, a saber, que significa
ção causai devemos, no fundo, atribuir a esta decisão individual, no centro da tota
lidade dos elementos infinitamente numerosos que deviam, justamente, ser agen
ciados daquela maneira, e não de outra, para levar àquele resultado; e que lugar tal 
decisão ocupa na exposição histórica. Se a história pretende se elevar acima do 
nível de uma simples crônica dos acontecimentos e das personalidades, não lhe res
ta outro caminho senão o de formular questões deste tipo. E, enquanto ciência, ela 
sempre procedeu assim. (Essais sur la théorie de la science, p. 291.)

Comentando livremente Max Weber, poderíamos acrescentar que os histo
riadores têm tendência a considerar simultaneamente que o passado foi fatal e 
que o futuro é indeterminado. Ora, essas duas proposições são contraditórias. O 
tempo não é heterogêneo. O que corresponde ao nosso passado representou o 
futuro para outros homens. Se o futuro fosse indeterminado, não poderia haver 
nenhuma explicação determinista na história. Na teoria, a possibilidade de uma 
explicação causai é a mesma, com relação ao passado ou ao futuro. Não se pode 
conhecer com certeza o futuro pelas mesmas razões que fazem com que não se 
possa chegar a uma explicação necessária, quando procedemos a uma análise 
causai do passado. Os acontecimentos complexos resultaram sempre, simulta
neamente, de um grande número de circunstâncias. Nos momentos cruciais da 
história, um homem tomou certas decisões. Da mesma forma, amanhã outras pes
soas tomarão determinadas decisões. Essas decisões, influenciadas pelas cir
cunstâncias, comportam sempre uma margem de indeterminação, no sentido 
preciso de que um outro homem, naquele lugar, poderia ter tomado uma decisão 
diferente. Em cada instante, há tendências fundamentais que operam, deixando 
contudo uma margem de liberdade para os homens. Ou pode haver uma multi
plicidade de fatores agindo em sentidos diferentes.

A análise causai retrospectiva tende a distinguir o que foi, num momento 
dado, a influência das circunstâncias gerais e a eficácia de um certo acidente, 
ou de certa pessoa. Como os indivíduos e os acidentes exercem um papel na 
história e a direção do futuro não é prefixada toma-se interessante fazer uma 
análise causai do passado, para determinar as responsabilidades assumidas por 
certos homens, para encontrar a hesitação do destino, no momento em que, se
gundo a decisão que tivesse sido tomada, a história teria se orientado numa ou
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outra direção. Esta interpretação do devenir histórico permitia a Weber respei
tar o sentido da grandeza do homem de ação. Se os homens não podem deixar de 
ser cúmplices de um destino fixado antecipadamente, a política é uma ativida
de miserável. Mas, como na verdade o futuro é incerto, e alguns homens podem 
foijá-lo, a política é uma das atividades nobres da humanidade.

Assim, a análise causai retrospectiva está associada a uma concepção do 
devenir histórico. Esta metodologia abstrata está ligada a uma filosofia da histó
ria. Mas esta filosofia é a da história positiva, e se limita a dar forma ao que vive
mos e pensamos espontaneamente. Nenhum homem de ação age refletindo que “o 
que quer que eu faça, o resultado será o mesmo”; não há homem de ação que 
pense que qualquer outro em seu lugar faria o mesmo ou que, se o outro não fizes
se o mesmo, nem por isso o resultado seria diferente. O que Max Weber enuncia 
de forma lógica é a experiência espontânea e a meu ver autêntica do homem his
tórico, isto é, daquele que vive a história antes de reconstruí-la.

Deste modo, o procedimento pelo qual se chega a uma causalidade histó
rica comporta, a título de método essencial, a construção do que teria ocorrido 
se um dos antecedentes não houvesse existido, ou tivesse sido diferente. Em ou
tras palavras, a construção do irreal é um meio necessário para compreender 
como, na realidade, os acontecimentos se desenrolaram.

Mas como podemos construir um desenvolvimento irreal? A resposta é que 
não é necessário reconstruir em detalhe o que poderia ter acontecido. Basta par
tir da realidade histórica tal como ela se apresentou para demonstrar que se este 
ou aquele antecedente singular não tivesse ocorrido, o acontecimento que que
remos explicar também teria sido diferente.

Quem pretende que o acontecimento histórico singular não teria sido dife
rente, mesmo se um certo acontecimento particular não tivesse sido o que foi, faz 
uma afirmação que cabe a ele demonstrar. O papel das pessoas ou dos acidentes, 
na origem dos acontecimentos históricos, é um dado primordial e imediato; cabe, 
aos que o negam, a tarefa de provar que esse papel é uma ilusão.

Por outro lado, pode-se, às vezes, encontrar por comparação não o meio de 
construir em detalhe a evolução histórica irreal, mas a forma de demonstrar a 
probabilidade de que outra evolução teria sido possível. Max Weber dá o exem- 
pltfcTas~güerras cios gregos contra os medas. Imaginemos que os atenienses ti
vessem perdido a batalha de Maratona, ou a de Salamina, e que o Império dos 
persas pudesse ter conquistado a Grécia. Nesta hipótese, a evolução da Grécia 
teria sido substancialmente diferente da que conhecemos? Se pudermos demons
trar a probabilidade de que, na hipótese aventada, elementos importantes da cul
tura grega teriam sido modificados, estaremos focalizando a eficácia causai de 

; uma vitória militar. Para Max Weber, é possível construir esta evolução irreal de 
! duas maneiras: pode-se observar o que aconteceu nas regiões efetivamente con- 
| quistadas pelos persas e, por outro lado, analisar a situação da Grécia na época



462 AS ETAPAS D O  PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

das batalhas de Maratona e de Salamina. Na Grécia daquela época havia germes 
de uma cultura e de uma religião diferentes das que se desenvolveram no con
texto das cidades gregas. Começavam a se expandir religiões dionisíacas, pró
ximas das orientais. Por isso é provável, por referência ao que aconteceu em ou
tras partes, que uma conquista persa tivesse impedido o progresso do pensamen
to racional, que foi a maior contribuição da cultura grega à obra comum da 
humanidade. Neste sentido, podemos dizer que a batalha de Maratona, que ga
rantiu a independência das cidades helênicas, foi uma das causas necessárias da 
cultura racional.

Ninguém expôs de forma mais clara e agradável do que Meyer (cuja metodolo
gia explícita é questionada por Weber) o “alcance” histórico e universal das guerras 
contra os medas, para o desenvolvimento da cultura ocidental. Qual foi o seu proce
dimento lógico? Basicamente, demonstrou que a batalha de Maratona decidiu entre 
duas possibilidades: de um lado uma cultura teocrático-religiosa, cujos germes pode
mos encontrar nos mistérios e nos oráculos, e que se teria desenvolvido sob o patro
cínio do protetorado dos persas, pois sabemos que estes utilizavam em toda a parte, 
tanto quanto possível, a religião nacional como instrumento de domínio (por exem
plo, no caso dos judeus); de outro lado a vitória do espírito helênico livre, voltado 
para os bens deste mundo, que nos deu valores culturais que continuam ainda hoje a 
nos alimentar. Essa “batalha” de proporções reduzidas foi portanto a “condição pré
via” indispensável da construção da frota ática, e também do desenvolvimento ulte- 
rior da luta pela liberdade, para a salvaguarda da independência da cultura grega, para 
o impulso que deu origem à historiografia própria do Ocidente, à evolução completa 
do drama e a toda a vida espiritual singular que se desenrolou -  considerando as coi
sas quantitativamente -  nesta pequena cena (Duodezbünhe) da história do mundo. 
(Essais sur la théorie de la Science, pp. 300-301.)

Fica claro, portanto, que numa situação histórica dada basta um aconteci
mento, uma vitória ou derrota militar, para decidir a evolução de toda uma cultu
ra, num sentido ou em outro. Essa interpretação tem o mérito de devolver às pes
soas e aos acontecimentos sua eficácia; de mostrar que o curso da história não 
está determinado antecipadamente, e que os homens de ação podem alterá-lo.

O mesmo tipo de análise poderia ser aplicado a uma conjuntura histórica di
ferente. Por exemplo: que teria acontecido, na França de Louis-Philippe, se o Du
que de Orléans não tivesse morrido num acidente de carruagem, e se a oposição 
dinástica pudesse ter se reunido em tomo do herdeiro que era considerado libe
ral? Que teria acontecido se, depois da primeira revolta de fevereiro de 1848, al
guns tiros acidentais nas ruas não tivessem reacendido a insurreição, e se o tro
no de Louis-Philippe tivesse sido salvo naquela data precisa?

Mostrar como fatos parciais podem determinar um movimento de alcance 
considerável não significa negar o determinismo global dos fatos econômicos
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ou demográficos (digamos, em termos abstratos, dos fatos maciços). Significa 
apenas conceder aos acontecimentos do passado a dimensão de incerteza e pro
babilidade que caracteriza os acontecimentos tais como os vivemos, ou como qual
quer homem de ação os concebe.

Enfim, a análise da causalidade histórica será tão mais rigorosa quanto mais o 
historiador dispuser de proposições genéricas que lhe permitam seja construir evo
luções irreais, seja precisar a probabilidade de um certo acontecimento com base 
em. tal ou tal antecedente. _____

Há, no pensamento de Max Weber, uma solidariedade estreita entre causa
lidade histórica e causalidade sociológica, uma e outra expressas em termos de 
probabilidade. Uma fórmula de causalidade histórica seria, por exemplo, a que 
afirmasse que, devido à situação global da França, em 1848, era provável uma ^ 
revolução, o que significa que muitos acidentes, de todos os tipos, seriam -sufi
cientes para provocá-la. Dizer também que a guerra era provável em 1914 sig- 
nifica que, dado o sistema político europeu, muitos acidentes seriam suficien
tes para provocar a explosão. Assim, a causalidade entre uma situação e um 
acontecimento é adequada quando concebemos que essa situação tomava, se 
não inevitável, pelo menos muito provável o acontecimento que procuramos 
explicar. O grau de probabilidade desta relação varia, aliás, de acordo com as 
circunstâncias.

De um modo mais geral, todo o pensamento causai de Max Weber se expri
me em termos de probabilidades ou de oportunidades. O exemplo da relação entre 
um certo regime econômico e a organização política é típico. Muitos autores libe
rais afirmaram que a planificação econômica tomava impossível um regime de
mocrático, enquanto os marxistas afirmam que um regime de propriedade privada 
dos meios de produção toma inevitável o poder político da minoria proprietária de 
tais meios. Todas estas proposições relativas à determinação de um elemento 
da sociedade por outro devem, segundo Max Weber, ser expressas em termos de 
probabilidade. Um regime econômico de planejamento total toma apenas mais 
provável um certo tipo de organização política. Se imàginarmos um dado regime 
econômico, a organização do poder político se situa dentro da maigem que é pos
sível delimitar de modo mais ou menos preciso. ------

ç Não há, portanto, uma determinação unilateral do conjunto da sociedade por  ̂
um elemento, seja ele o econômico, o político ou o religioso. Max Weber con
cebe as relações causais da sociologia como relações parciais e prováveis. São

l relações parciais no sentido de que um fragmento dado da realidade toma pro- 
| vável ou improvável um outro fragmento. Por exemplo: um poder político abso- 
í lutista favorece a intervenção governamental no funcionamento da economia.
Í Mas podemos também conceber e estabelecer relações de sentido contrário, j 

isto é, partir de um dado econômico, como a planificação, a propriedade priva- ' 
da ou a propriedade pública, e indicar em que medida esse elemento da econo-
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mia favorece ou desfavorece uma maneira de pensar ou um modo de organizar 
o poder. As relações causais são parciais e não globais; comportam um caráter 
de probabilidade, e não de determinação necessária.

Esta teoria da causalidade, parcial e analítica, é, e pretende ser, uma refu
tação da interpretação vulgar do materialismo histórico. Exclui a possibilidade de 
que um elemento da realidade seja considerado como determinante dos outros 
aspectos da realidade, sem ser também influenciado por eles.

Esta rejeição da determinação do conjunto da sociedade por um só elemen
to exclui também a possibilidade de que o conjunto da sociedade futura seja 
determinado a partir de certas características da sociedade presente. Analítica e 
parcial, a filosofia weberiana proíbe prever em detalhes o que será a sociedade 
capitalista do futuro ou o que será a sociedade pós-capitalista. Não é que Max 
Weber julgue impossível prever certas características da sociedade do futuro. 
Ele estava convencido, por exemplo, de que o processo de racionalização e bu- 
rocratização continuaria inexoravelmente. Para ele, esta evolução não parecia 
suficiente para determinar a natureza exata dos regimes políticos, nem a manei
ra de viver, de pensar e de crer dos homens de amanhã.

Em outras palavras, o que permanece indeterminado é o que mais nos inte
ressa. Uma sociedade racionalizada e burocratizada pode ser, como Tocqueville 
teria dito, despótica ou liberal. Como diria Max Weber, ela pode ser composta por 
homens sem alma ou, ao contrário, permitir a autenticidade dos sentimentos re
ligiosos, tornando possível aos homens viverem humanamente.

Esta é a interpretação geral que Max Weber dá à causalidade e às relações en
tre a causalidade histórica e a sociológica. Esta teoria representa uma síntese entre 
as duas versões da originalidade das ciências humanas, professadas pelos filóso
fos alemães do seu tempo. Uns consideravam que essa originalidade consistia no 
interesse que encontramos nessas ciências pelo histórico e pelo devenir singular, 
pelo que jamais se repetirá. Disso resultava uma teoria segundo a qual as ciências 
da realidade humana são, antes de tudo, ciências históricas. Outros acentuavam as 
características originais do homem como objeto de estudo, explicando que essas 
ciências humanas apreendiam a inteligibilidade imanente da conduta humana.

Max Weber aceita estes dois elementos, mas se recusa a considerar que as 
ciências que têm por objeto a realidade humana sejam exclusivamente, ou mes
mo prioritariamente, históricas. É verdade que as ciências da realidade humana 
se interessam mais pelo singular, pelo devenir único, do que as ciências da na
tureza. Mas não é verdade que não se interessem por proposições de caráter 
geral. As ciências da realidade humana só são ciências na medida em que são ca
pazes de formular proposições gerais, mesmo quando buscam compreender o sin
gular. Há, portanto, uma relação íntima entre a análise dos acontecimentos e a 
formulação de proposições gerais. A história e a sociologia marcam duas dire
ções da curiosidade, não duas disciplinas condenadas a se ignorar mutuamen
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te. A compreensão histórica exige a utilidade de proposições gerais, e estas só 
podem ser demonstradas a partir de análises e comparações históricas.

Esta solidariedade da história e da sociologia aparece muito claramente na 
concepção do tipo ideal que é, de um certo modo, o centro da doutrina episte- 
mológica de Max Weber. * -------

O conceito de tipo ideal se situa no ponto de convergência de várias tendên
cias do pensamento weberiano. O tipo ideal está ligado à noção de compreen
são, pois todo tipo ideal é uma organização de relações inteligíveis próprias a um 
conjunto histórico ou a uma seqüência de acontecimentos. Por outro lado, o ti
po ideal está associado ao que é característico da sociedade e da ciência moder
na, a saber, o processo de racionalização. A construção de tipos ideais é uma 
expressão do esforço de todas as disciplinas científicas para tomar inteligível a 
matéria, identificando sua racionalidade interna, e até mesmo construindo esta 
racionalidade a partir de uma matéria ainda meio informe. Por fim, o tipo ideal 
se vincula também à concepção analítica e parcial da causalidade. O tipo ideal per
mite, de fato, perceber indivíduos históricos ou conjuntos históricos. Mas o tipo 
ideal é uma percepção parcial de um conjunto global; conserva para toda rela
ção causai o seu caráter parcial, mesmo quando, em aparência, abrange toda uma 
sociedade.

A dificuldade da teoria weberiana do tipo ideal prende-se ao fato de que 
este conceito é empregado tanto para designar todos os conceitos das ciências 
culturais como também para algumas espécies determinadas de conceitos. Pen
so, portanto, que se deve distinguir de um lado a tendência idealtípica de todos os 
conceitos das ciências da cultura e de outro as espécies definidas de tipos ideais 
que Max Weber propõe, pelo menos implicitamente.

Por tendência idealtípica de todos os conceitos utilizados pelas ciências da 
cultura, quero dizer que os conceitos mais característicos das ciências da cultura, 
quer se trate de religião, dominação, profetismo ou burocracia, comportam um 
elemento de estilização ou de racionalização. Diria mesmo, correndo o risco de 
chocar alguns leitores, que a tarefa dos sociólogos consiste em tomar a matéria 
social ou histórica mais inteligível do que ela foi na experiência que tiveram dela 
aqueles que a viveram. Toda sociologia é uma reconstrução que tende à inteligi
bilidade das existências humanas, que são confusas e obscuras como todas as 
existências humanas. O capitalismo nunca é tão claro como nos conceitos dos 
sociólogos, e estaríamos errados se os criticássemos por isso. Os sociólogos têm 
o objetivo de tomar inteligível até o limite o que não o foi, de fazer aparecer o 
sentido daquilo que foi vivido sem que o sentido tenha sido consciente aos que 
o viveram.

Os tipos ideais se exprimem por definições que não se ajustam ao modelo 
da lógica aristotélica. Um conceito histórico não retém as características que
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todos os indivíduos incluídos na extensão do conceito apresentam e menos ain
da as características médias dos indivíduos considerados; visa ao típico, ao essen
cial. Quando se diz que os franceses são indisciplinados e inteligentes, não se quer 
dizer que todos eles sejam indisciplinados e inteligentes, o que é improvável. O 
que se pretende é reconstruir um indivíduo histórico, os franceses, identifican
do certos traços que parecem típicos e definindo sua originalidade. Quando um 
filósofo afirma que os homens são prometéicos, que definem seu futuro toman
do consciência do passado, que a existência humana é um engajamento, ele não 
quer dizer que todos os homens concebem sua existência pela reflexão simul
tânea a respeito do passado e do futuro. Está sugerindo que o homem é verdadei
ramente homem quando se eleva a este nível de reflexão e de decisão. Quer se 
trate da burocracia ou do capitalismo, do regime democrático ou de uma nação 
particular, como a Alemanha, o conceito não será definido nem pelas caracterís
ticas comuns a todos os indivíduos nem pelas características médias. Será uma 
reconstrução estilizada, um isolamento dos traços típicos12.

A tendência idealtípica está ligada à filosofia geral de Max Weber, e impli
ca a relação com os valores e a compreensão. Compreender o homem históri
co enquanto prometéico significa compreendê-lo tomando como ponto de refe
rência o que nos parece decisivo, isto é, sua vocação própria. Para que se possa 
chamar o homem histórico de prometéico é preciso admitir que ele se interro
ga sobre si mesmo, seus valores e sua vocação. A tendência idealtípica é inse
parável do caráter compreensível da conduta e da existência humana, assim como 
a relação com os valores da atitude inicial das ciências da cultura13.

Simplificando, pode-se dizer que Max Weber chama de tipos ideais três es
pécies de conceitos:

A primeira espécie é a dos tipos ideais de indivíduos históricos, por exem
plo, o capitalismo ou a cidade ocidental. Neste caso, o tipo ideal é uma recons
trução inteligível de uma realidade histórica global e singular; global porque o 
conjunto de um regime econômico é chamado de capitalismo; singular porque, 
para Weber, o capitalismo, segundo sentido em que define este termo, só se rea
lizou plenamente nas sociedades ocidentais modernas. O tipo ideal de um indi
víduo histórico é uma reconstrução parcial: o sociólogo seleciona, no conjunto 
histórico, um certo número de características, para constituir um todo inteligí
vel. A reconstrução é uma entre várias outras que são possíveis, e a realidade 
toda não entra na imagem mental do sociólogo.

A segunda espécie é a dos tipos ideais que designam elementos abstratos da 
realidade histórica, que encontramos em um grande número de circunstâncias. 
Quando combinados, estes conceitos permitem caracterizar e compreender os 
conjuntos históricos reais.

A oposição entre estas duas espécies de tipos ideais aparecerá claramente 
se tomarmos o capitalismo como exemplo da primeira espécie, e, da segunda,
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a burocracia. No primeiro caso, designamos um conjunto histórico real e singu
lar; no segundo, definimos um aspecto das instituições políticas que não cobre 
todo um regime, e que pode ser encontrado em diferentes momentos da história.

Estes tipos ideais dos elementos característicos da sociedade se situam em 
diferentes níveis de abstração. Num nível inferior, aparecem conceitos tais como 
burocracia ou feudalismo. Num nível mais elevado de abstração, figuram os três 
tipos de dominação: o racional, o tradicional e o carismático. Cada um destes 
três tipos é definido pela motivação da obediência ou pela natureza da legitimi
dade pretendida pelo chefe. A dominação racional se justifica por leis e regu
lamentos; a dominação' tradicional, pelo passado e o costume; a dominação caris
mática, pela virtude excepcional, quase mágica, que atribuem ao chefe os que 
o seguem e a ele são devotados. Os três tipos de dominação constituem exem
plos de conceitos que poderíamos chamar de “atômicos”. São utilizados como 
elementos graças aos quais se reconstroem e compreendem regimes políticos con
cretos. A maioria destes últimos combinam elementos pertencentes aos três ti
pos de dominação. Uma vez mais, como a realidade é confusa, precisamos 
abordá-la com idéias claras. Como os tipos se confundem na realidade, é pre
ciso defini-los rigorosamente; é porque não existe regime puramente carismá
tico ou tradicional que é preciso separá-los rigorosamente em nosso espírito. A 
reconstrução dos tipos ideais representa não o fim da investigação científica, 
mas um meio. Utilizando conceitos precisamente definidos, medimos o seu afas
tamento da realidade, e combinando conceitos múltiplos apreendemos uma reali
dade complexa. Finalmente, num terceiro nível de abstração, temos os tipos de 
ação: a ação racional com relação ao objetivo, a ação racional com relação aos 
valores, a ação tradicional e a ação afetiva.

Por fim, chegamos à terceira espécie dos tipos ideais, constituída pelas re
construções racionalizantes de condutas de um tipo particular. O conjunto das 
proposições da teoria econômica, segundo Max Weber, não passa da reconstru
ção idealtípica do modo como os sujeitos se comportariam se fossem sujeitos 
econômicos puros. A teoria econômica concebe o comportamento econômico ri
gorosamente conforme sua essência e definido de maneira precisa14.

As antinomias da condição humana

Assim, as ciências da cultura são compreensivas e causais. A relação de cau
salidade é, segundo o caso, histórica ou sociológica. O historiador visa pesar a 
eficácia causai dos diferentes antecedentes numa única conjuntura; o sociólo
go procura estabelecer relações de sucessão que se repetiram ou que são susce
tíveis de repetição. O instrumento principal da compreensão é o tipo ideal, nas 
suas diversas variedades, cujo traço comum é a tendência para a racionalização,
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ou então a percepção da lógica implícita ou explícita de um tipo de conduta ou 
de um fenômeno histórico singular. Em todos os casos, o tipo ideal é sempre um 
meio, não um fim; o objetivo das ciências da cultura é compreender os senti
dos subjetivos, isto é, em última análise, a significação que os homens atribuem 
à sua existência.

Esta idéia de que a ciência da cultura busca compreender o sentido subje
tivo das condutas não é evidente. Muitos sociólogos atuais a abandonaram, e 
consideram que o objetivo científico autêntico é a lógica inconsciente das so
ciedades ou das existências. Para Max Weber o objetivo consiste em compreen
der a existência vivida. Provavelmente esta orientação da curiosidade científi
ca está vinculada à relação que se estabelece, no pensamento de Max Weber e 
na sua teoria epistemológica, entre o conhecimento e a ação.

Um dos temas fundamentais do pensamento de Weber é a oposição, já  ana
lisada, entre o julgamento de valor e a relação com os valores. A existência his
tórica é, por essência, criação e afirmação de valores. A ciência da cultura é a 
compreensão dessa existência, e sua abordagem é a relação com os valores. A vida 
humana é feita de uma sucessão de escolhas pelas quais os homens edificam 
um sistema de valores. A ciência da cultura é a reconstrução e a compreensão 
das escolhas humanas pelas quais um universo de valores foi edificado.

A filosofia dos valores tem uma relação estreita com a teoria da ação. Max 
Weber pertence ao grupo dos sociólogos “frustrados da política”, cuja aspira
ção não satisfeita pela ação é um dos móbeis do esforço científico.

A filosofia dos valores de Max Weber se origina na filosofia neokantiana, 
tal como era apresentada no seu tempo nas universidades da Alemanha do Su
doeste. É uma filosofia que propõe, como ponto de partida, a distinção radical 
entre os fatos e os valores.

Ds valores não são dados nem no plano sensível nem no plano transcen
dente; são criados pelas decisões humanas, que diferem dos atos pelos quais o 
espírito percebe o real e elabora a verdade. Pode ser (certos filósofos neokantia- 
nos o afirmam) que a própria verdade seja um valor. Para Max Weber, porém, 
há uma diferença fundamental entre a ordem da ciência e a ordem dos valores. 
A essência da primeira é a sujeição da consciência aos fatos e às provas; a 
essência da segunda é o livre arbítrio e a livre afirmação. Ninguém pode ser obri
gado, por uma demonstração, a reconhecer um valor ao qual não adere15.

Neste ponto, vale a pena fazer uma comparação entre Weber, Durkheim e 
Pareto. Durkheim pensava encontrar naquilo que chamava sociedade o objeto sa
grado por excelência e o sujeito criador de valores. Pareto postulava em princí
pio que só a relação entre meios e fins pode ser caracterizada como lógica, e que, 
em conseqüência, toda determinação dos fins é, enquanto tal, não-lógica. Pro
curou nos estados de espírito, nos sentimentos ou resíduos as forças que afirmam 
os fins, em outras palavras, que determinam os valores. Mas esta determinação
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só o interessava nas suas características constantes. Acreditava que todas as 
sociedades são trabalhadas por contradições fundamentais, contradições entre 
o lugar ocupado por cada um e seus méritos; entre o egoísmo dos indivíduos e 
as necessidades do devotamento ou do sacrifício pela coletividade. Desejava, 
antes de mais nada, estabelecer uma classificação dos resíduos que fosse per
manentemente válida, isto é, queria construir o equivalente a uma teoria da na
tureza humana, à qual remontava a partir da diversidade infinita dos fenôme
nos históricos.

Nenhuma destas fórmulas se coaduna com o pensamento weberiano. Weber 
teria respondido a Durkheim que as sociedades são efetivamente o meio am
biente onde os valores são criados, mas que as sociedades reais são compostas de 
homens, isto é, por nós mesmos e pelos outros, e que em conseqüência não é a 
sociedade concreta, como tal, que nós adoramos ou devemos adorar. Se é ver
dade que cada sociedade nos sugere ou nos impõe um sistema de valores, isto 
não prova que a sociedade em que vivemos seja melhor do que a dos nossos ini
migos ou da que nós mesmos queremos construir. A criação de valores é social, 
mas é também histórica. Dentro de cada sociedade surgem conflitos entre gru
pos, partidos e indivíduos. O universo de valores a que cada um de nós acaba ade
rindo é uma criação ao mesmo tempo individual e coletiva. Resulta da respos
ta da nossa consciência a um meio, ou a uma situação. Portanto, não tem cabi
mento transfigurar o sistema social existente e atribuir a ele um valor superior ao 
da nossa própria escolha. Este último é, talvez, criador do futuro, enquanto o sis
tema que recebemos representa a herança do passado.

Weber teria respondido a Pareto que as classes dos resíduos correspondem 
talvez a tendências permanentes da natureza humana, mas que, insistindo numa 
classificação dos resíduos, o sociólogo ignora ou negligencia o que há de mais 
interessante no curso da história. Claro, todas as teodicéias, todas as filosofias 
são não-lógicas, ou comportam desrespeitos às regras de lógica e aos ensina
mentos dos fatos, mas o historiador quer compreender os significados que os 
homens deram a sua existência, o modo como aceitaram o mal, a combinação que 
estabeleceram entre o egoísmo e o devotamento. Todos estes sistemas de signi
ficações, ou de valores, têm caráter histórico: são múltiplos e variados, e inte
ressantes na sua singularidade e por causa dela. Pareto procura o constante, en
quanto Max Weber quer apreender os sistemas sociais e intelectuais nos seus tra
ços singulares. O que o apaixona é a determinação precisa do papel da religião 
numa determinada sociedade e a determinação da hierarquia dos valores ado
tados por uma época, ou uma comunidade. O objetivo predominante da curio
sidade weberiana são os sistemas não-lógicos (como diria Pareto) de interpre
tação do mundo e da sociedade.

A meu ver, Max Weber tratou de duas maneiras esse mundo de valores, mun
do da ação e objeto da ciência atual, e estes dois tratamentos levam a resultados
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coerentes entre si. De um lado, enquanto filósofo da política, Weber procurou 
elaborar o que eu chamaria de as antinomias da ação. De outro, como sociólo
go, ele quis refletir sobre as diferentes atitudes religiosas e a influência que 
exercem sobre a conduta dos homens, notadamente sobre sua conduta econô
mica.

A antinomia fundamental da ação, de acordo com Max Weber, é a da moral 
da responsabilidade e da moral da convicção; Maquiavel de um lado, Kant de 
outro. A ética da responsabilidade (Verantwortungsethik) é aquela que o homem 
de ação não pode deixar de adotar; ela ordena a se situar numa situação, a pre
ver as conseqüências das suas possíveis decisões e a procurar introduzir na 
trama dos acontecimentos um ato que atingirá certos resultados ou determina
rá certas conseqüências que desejamos. A ética da responsabilidade interpreta 
a ação em termos de meios-fins. Se é preciso convencer os oficiais de um exér
cito a aceitar uma política que não apreciam, ela será apresentada em lingua
gem tal que eles não a compreenderão, ou com fórmulas que tolerem interpre
tação estritamente contrária à intenção real do ator, ou ao objetivo procurado. 
É possível que num momento dado haja uma tensão entre o homem de ação e 
os executantes, estes talvez tenham a sensação de que foram enganados, mas, 
se este era o único meio de atingir o objetivo pretendido, quem terá o direito de 
condenar os que enganaram pelo bem do Estado? Max Weber gostava de tomar 
como símbolo da ética da responsabilidade o cidadão de Florença que (segundo 
Maquiavel) preferiu a grandeza do Estado à salvação da sua alma. O homem de 
Estado emprega meios reprovados pela ética vulgar para realizar um objetivo 
supra-individual, que é o bem da coletividade;, Weber não elogia o maquiavelis- 
mo, e uma ética da responsabilidade não é necessariamente maquiavélica, no 
sentido comum do termo. A ética da responsabilidade é simplesmente a que se 
preocupa com a eficácia, e se define pela escolha dos meios ajustados ao fim que 
se pretende. Max Weber acrescentava que ninguém vai até o extremo da moral 
da responsabilidade no sentido de aceitar qualquer meio que seja contanto que, 
em última análise, ele seja eficaz. Citava Maquiavel e o sacrifício da salvação 
da alma à grandeza do Estado, mas lembrava também Lutero e sua famosa fór
mula diante da Dieta de Worms: “Hier stehe ich; ich kann nich anders; Gott 
helfe mir, Amen.” (“Aqui me detenho; não posso fazer de outro modo; que Deus 
me ajude, Amém.”) A moral da ação comporta dois termos extremos, o pecado 
para salvar a cidade e, nas circunstâncias extremas, a afirmação incondicional 
de uma vontade, quaisquer que sejam as conseqüências.

Acrescentemos que a moral da responsabilidade não basta a si mesma, na 
medida em que se define pela busca de meios adaptados aos objetivos, e que 
estes objetivos permanecem indeterminados. Aparece aqui o que alguns auto
res, como Léo Strauss, chamaram de niilismo weberiano. Weber não acreditava
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que pudesse haver um acordo entre os homens e as sociedades sobre o objetivo 
a alcançar. Tinha uma concepção voluntarista dos valores criados pelos homens; 
negava a existência de uma hierarquia universal dos fins e, mais ainda, pensa
va que cada um de nós é obrigado a escolher entre valores que, em última aná
lise, são incompatíveis entre si. Em matéria de ação, há escolhas que implicam 
sacrifícios.

Os diversos valores a que podemos aspirar estão encarnados nas coletivida
des humanas e, por isso, entram espontaneamente em conflito uns com os ou
tros. Max Weber retomava a tradição de Hobbes: a do estado de natureza, exis
tente entre as sociedades políticas. Os grandes Estados estão empenhados numa 
competição de poder permanente. Cada um desses Estados é portador de uma cer
ta cultura; essas culturas se defrontam pretendendo a superioridade, sem que se 
possa, de modo nenhum, resolver a disputa.

Dentro de uma coletividade, não há medida política que não traga vanta
gem para uma classe e sacrifício para outra. Por isso as decisões políticas, que 
podem e devem ser iluminadas pela reflexão científica, serão sempre, em últi
ma análise, ditadas por julgamentos de valor não suscetíveis de demonstração. 
Ninguém pode determinar com segurança a medida em que tal indivíduo ou tal 
grupo deve ser sacrificado pelo bem de outro grupo, ou da coletividade global. 
O bem da coletividade global só pode ser definido por um grupo em particular. 
Em outros termos, de acordo com o pensamento de Max Weber, a noção genéri
ca de bem comum não comporta uma determinação rigorosa.

Há mais. Para Weber, a teoria da justiça implica uma antinomia fundamental. 
Os homens são desigualmente dotados do ponto de vista físico, intelectual e mo
ral. Há uma loteria genética no ponto de partida da existência humana: os genes 
que recebemos dependem, no sentido exato do termo, de um cálculo de proba
bilidades. Sendo a desigualdade o fenômeno natural e primeiro, nossa tendência 
pode ser ou apagar pelo esforço social a desigualdade natural, ou, pelo contrá
rio, retribuir a cada um com base nas suas qualidades. Com ou sem razão, Max 
Weber afirmava que a ciência não pode orientar a escolha entre as duas posi
ções: a que defende a proporcionalidade entre condição social e desigualdades 
naturais, e o esforço para suprimir essas desigualdades. Cada um precisa esco
lher sozinho seu Deus ou seu demônio. -------

Enfim, os deuses do Olimpo, para falar como Max Weber, estão naturalmen
te em conflito. Por outro lado, sabemos hoje que uma coisa pode ser bela não 
“apesar de” não ser moral, mas “porque” não é moral. Não só os valores podem 
ser historicamente incompatíveis, no sentido de que uma mesma sociedade não 
pode realizar ao mesmo tempo os valores do poder militar, da justiça social e 
da cultura, mas também a realização de alguns valores estéticos pode contrariar 
a realização de certos valores morais, e a realização destes últimos pode difi
cultar a realização de determinados valores políticos.
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O problema da escolha dos valores nos introduz à ética da convicção (Ge- 
sinnungsethik), que incita a agir de acordo com nossos sentimentos, sem refe
rência, explícita ou implícita, às conseqüências. Weber dá dois exemplos: o do 
pacifista absoluto e o do sindicalista revolucionário.

O pacifista absoluto se recusa incondicionalmente a portar armas e matar seu 
semelhante. Se ele pensa que irá impedir as guerras com essa recusa, é um ingê
nuo e, no plano da moral da responsabilidade, ineficiente. Mas se seu objetivo 
é simplesmente agir de acordo com sua consciência e se a própria recusa é o 
objeto de sua conduta, se torna sublime ou absurdo, não importa, mas não pode 
ser refutado. Quem proclama: antes a prisão e a morte do que matar seu seme
lhante está agindo de acordo com a ética da convicção. Pode-se não lhe dar razão, 
mas não se pode demonstrar que está enganado, pois o ator não invoca outro 
juiz a não ser sua própria consciência e a consciência de cada um é irrefutável 
na medida em que não tem a ilusão de transformar o mundo e a única satisfa
ção que ambiciona é a própria fidelidade. No plano da responsabilidade, pode 
ser que os pacifistas não contribuam para suprimir a violência, mas apenas para 
a derrota da sua pátria. Estas objeções, contudo, não preocupam os moralistas da 
convicção. O mesmo acontece com o sindicalista revolucionário, que diz não à 
sociedade, indiferente às conseqüências imediatas ou a longo prazo da sua re
cusa; na medida em que tem consciência do que faz, ele escapa às críticas cien
tíficas ou políticas dos que se colocam no plano dos fatos.

Vocês perderão o seu tempo expondo, da forma mais persuasiva possível, a 
um sindicalista convencido da verdade da ética de convicção, que o único resultado 
da sua ação será aumentar as possibilidades da reação, retardar a ação da sua clas
se, e escravizá-la ainda mais. Ele não acreditará. Quando as conseqüências de um 
ato realizado por sua convicção são negativas, 0 partidário dessa ética não atribui
rá a responsabilidade ao agente, mas ao mundo, à tolice dos homens ou à vontade 
de Deus, que criou os homens como são. (Le savant et le politique, p. 187.)

Haveria muito a dizer sobre esta antinomia fundamental. É evidente que não 
há moral da responsabilidade que não se inspire em convicções, pois, em últi
ma análise, esta moral é uma procura de eficácia, e podemos questionar o objeti
vo de tal procura.

Está claro, também, que a moral da convicção não pode ser a moral do Es
tado. Diremos mesmo que a moral da convicção, no sentido extremo, não pode 
ser a ética do homem que participa, por menos que seja, do jogo político, mes
mo que seja pelo uso da palavra oral ou escrita. Ninguém diz ou escreve sem 
se preocupar com as conseqüências de suas palavras e de seus atos, unicamente 
preocupado em obedecer à consciência. A moral unicamente da convicção é um 
tipo ideal do qual ninguém deve se aproximar demais, a fim de poder ficar den
tro dos limites da conduta racional.
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Apesar de tudo, penso que subsiste uma idéia profunda na antinomia webe- 
riana da convicção e da responsabilidade. No campo da ação, notadamente na 
ação política, ficamos divididos entre duas atitudes, talvez devêssemos dizer en
tre o desejo de duas atitudes. A primeira, que chamaria de instrumental, busca 
produzir resultados adequados aos nossos objetivos; obriga-nos assim a ver o 
mundo como é e a analisar as conseqüências prováveis do que fazemos ou dize- 
mos. A segunda, moral, nos leva muitas vezes a falar e a agir sem considerar os j  
outros, e nem o determinismo dos acontecimentos. As vezes cansamo-nos de fa- I 
zer cálculos e obedecemos ao impulso irresistível de entregar nas mãos de Deus, j 
ou mandar para o inferno, as conseqüências de nossos atos. A ação baseada na J 
razão inspira-se ao mesmo tempo nestas duas atitudes. Mas é útil, e na minha 

'opinião esclarecedor, enunciar rigorosamente os tipos ideais das duas atitudes 
entre as quais oscilamos: a do homem de Estado, certamente mais inclinado à 
responsabilidade, quando menos para se justificar, e o cidadão, mais propenso 
à convicção, talvez apenas para criticar o estadista. Max Weber afirmava: “As 
duas máximas éticas se opõem num antagonismo eterno, que é absolutamente 
impossível de superar com os meios de uma moral fundamentada puramente 
em si mesma” (.Essais sur la théorie de la Science, p. 425), e também que “A ética 
da convicção e a ética da responsabilidade não são contraditórias, mas se com
pletam mutuamente, constituindo, juntas, o homem autêntico, isto é, um homem 
que pode pretender à ‘vocação política’”. (Le savant et le politique, p. 199.)

A sociologia da religião

No pensamento weberiano a moral da convicção aparece como uma das 
expressões possíveis da atitude religiosa. A moral do Sermão da Montanha é o 
tipo desta moral. O pacifista ideal se recusa a tomar armas, a responder à vio
lência com a violência. Weber costumava citar a fórmula “oferecer a outra face”, 
afirmando que se esta fórmula não for sublime, é covarde. Ò cristão que por um 
esforço de vontade deixa de responder a uma ofensa está agindo com grande
za; aquele que faz o mesmo por fraqueza, ou medo, é desprezível. A mesma ati
tude pode ser sublime, quando exprime uma convicção religiosa, ou vil, se tra
duz falta de coragem ou de dignidade. A análise da moral da convicção leva, 
assim, a uma sociologia da religião.

O pacifismo por convicção só se explica dentro de uma concepção global 
do mundo. O pacifismo do cristão só é inteligível, isto é, adquire seu verdadei
ro sentido, com referência à idéia que ele tem da vida, e aos valores supremos 
aos quais ele adere. Para ser compreendida, toda atitude exige a percepção da con
cepção global da existência que anima o ator e na qual ele vive. Este é o ponto 
de partida do estudo weberiano no campo da sociologia da religião. Essas atitu
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des respondem à seguinte indagação: em que medida as concepções religiosas 
têm influenciado o comportamento econômico das diferentes sociedades?

Tem-se afirmado muitas vezes que Weber procurou refutar o materialismo 
histórico e explicar o comportamento econômico pelas religiões, em vez de pos
tular que estas são apenas a superestrutura de uma sociedade cuja infra-estru- 
tura seria constituída pelas relações de produção. Na verdade, Weber não pen
sava assim. Ele quis demonstrar que a conduta dos homens nas diversas socie
dades só pode ser compreendida dentro do quadro da concepção geral que esses 
homens têm da existência. Os dogmas religiosos, e sua interpretação, são partes 
integrantes dessa visão do mundo; é preciso entendê-los para compreender a 
conduta dos indivíduos e dos grupos, notadamente seu comportamento econô
mico. Por outro lado, Weber quis provar que as concepções religiosas são, efe
tivamente, um determinante da conduta econômica e, em conseqüência, uma 
das causas das transformações econômicas das sociedades.

Sobre estes dois pontos o estudo mais elucidativo é o que Max Weber dedi
cou às relações entre o espírito do capitalismo e a ética protestante.

Para interpretar corretamente este famoso estudo, é preciso partir da análise do 
capitalismo contida na introdução e no capítulo 2 do livro. Segundo Max Weber, 
não há um capitalismo, mas capitalismos. Em outras palavras, toda sociedade capi
talista apresenta singularidades que não encontramos em outras sociedades do 
mesmo tipo. O método dos tipos ideais aplica-se portanto neste caso.

Se existe um objeto ao qual esta expressão (espírito do capitalismo) pode ser apli
cada de modo sensato, só poderá ser um indivíduo histórico, isto é, um complexo de 
relações presentes na realidade histórica que, devido a sua significação cultural, reu
nimos num todo conceituai. Ora, este tipo de conceito histórico não pode ser defini
do de acordo com a fórmula genus proximum, differentia specifica, porque está asso
ciado a um fenômeno significativo considerado no seu caráter individual próprio; mas 
deve ser composto gradualmente, a partir dos elementos singulares que precisam ser 
extraídos um a um da realidade histórica. Portanto, o conceito definitivo não pode ser 
encontrado no início mas sim no fim da investigação. Em outras palavras, só duran
te a discussão se revelará seu resultado essencial; a saber, o melhor modo de formu
lar o que entendemos por “espírito” do capitalismo; o melhor modo, isto é, o modo 
mais apropriado de acordo com os pontos de vista que nos interessam aqui. Além 
disto, estes pontos de vista, a partir dos quais os fenômenos históricos que estudamos 
podem ser analisados, não são absolutamente os únicos possíveis. Como acontece 
com cada fenômeno histórico, outros pontos de vista nos mostrariam outros traços co
mo sendo “essenciais”. Segue-se, portanto, que sob o conceito de “espírito” do capi
talismo não é necessário compreender só o que se apresenta a nós como essencial pa
ra o objeto de nossa investigação. Isto decorre da própria natureza da conceituação dos 
fenômenos históricos, que não enquadra, para servir como metodologia, a realidade 
em categorias abstratas, mas procura articulá-la em relações genéticas concretas que 
assumem inevitavelmente um caráter individual próprio. (Uéthiqueprotestante et l ’es- 
prit du capitalisme, pp. 47-48.)
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É válido, portanto, construir um tipo ideal do capitalismo, isto é, uma defini
ção centrada em tomo de certas características escolhidas porque nos interessam 
particularmente, e porque comandam uma série de fenômenos subordinados16.

Segundo Max Weber, o capitalismo é definido pela existência de empresas; 
(Betrieb) cujo objetivo é produzir o maior lucro possível, e cujo meio é a orga
nização racional do trabalho e da produção. É a união do desejo de lucro e da 
disciplina racional que constitui historicamente o traço singular do capitalismo 
ocidental. Em todas as sociedades conhecidas houve sempre indivíduos ávidos de 
dinheiro, mas o que é raro, e provavelmente único, é o fato de este desejo ten
der a satisfazer-se não pela conquista, especulação ou aventura, mas pela disci
plina e pela ciência. Um empreendimento capitalista visa ao lucro máximo por 
meio de uma organização burocrática. A expressão “lucro máximo”, aliás, não 
é inteiramente justa. O que constitui o capitalismo não é tanto o lucro máximo, 
quanto a acumulação indefinida. Os comerciantes sempre quiseram auferir o maior 
lucro possível, em qualquer negócio; o que caracteriza o capitalismo não é o fato 
de ele não limitar seu apetite de ganhos, mas de estar animado pelo desejo de 
acumular sempre, cada vez mais, de sorte que também a vontade de produzir 
se toma indefinida.

A “sede de adquirir” e a “busca do lucro”, do dinheiro, da maior quantidade pos
sível de dinheiro, em si mesmas nada têm a ver com o capitalismo. Garçons, médi
cos, cocheiros, artistas, prostitutas, funcionários venais, soldados, ladrões, cruza
dos, freqüentadores de jogatinas, mendigos, todos podem ser possuídos por esta 
sede... A avidez por ganhos sem limites não corresponde em nada ao capitalismo, 
e menos ainda a seu espírito. O capitalismo poderia ser identificado mais com a do
minação (Bãndigung), pelo menos com a moderação racional deste impulso irra
cional. Não há dúvida de que o capitalismo se identifica com a procura do lucro, 
de um lucro sempre renovado, numa empresa contínua, racional e capitalista -  ele 
é procura da rentabilidade. Ele é obrigado a isso. Onde toda a economia está sujei
ta à ordem capitalista, uma empresa capitalista individual que não se orientasse 
(orientiert) pela procura da rentabilidade estaria condenada ao desaparecimento... 
Chamaremos de ação econômica capitalista a que se fundamenta na expectativa de 
lucro, pela exploração das possibilidades de troca -  isto é, as possibilidades (for
malmente) pacíficas de lucro... Se a aquisição capitalista é objeto de uma procura 
racional, a ação correspondente será analisada por meio de um cálculo efetuado 
em termos de capital. O que significa que se a ação utiliza metodicamente materiais 
ou serviços pessoais como meio de aquisição, o balanço da empresa, expresso em 
dinheiro, ao fim de um período de atividade (ou o valor do ativo avaliado periodi
camente, no caso de um empreendimento contínuo), deverá exceder o capital, isto 
é, o valor dos meios materiais de produção movimentados para a aquisição por 
meio da troca... O importante para nosso conceito, o que determina aqui a ação 
econômica de modo decisivo, é a tendência (Orientierung) efetiva a comparar um 
resultado expresso em dinheiro com um investimento avaliado em dinheiro (fleld-
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schãtzunseinsatz), por mais primitiva que seja tal comparação. Na medida em que 
os documentos econômicos nos permitem julgar, houve, neste sentido, em todos os 
países civilizados, um capitalismo, e empreendimentos capitalistas baseados numa 
racionalização aceitável das avaliações de capital (Kapitalrechnung). Na China, na 
índia, na Babilônia, no Egito, na antiguidade mediterrânea, na Idade Média como 
nos nossos dias... Nos tempos modernos, porém, o Ocidente conheceu propriamen
te uma outra forma de capitalismo: a organização racional capitalista do trabalho 
(formalmente) livre, do qual em outros lugares só são encontrados vagos esboços... 
Mas a organização racional da empresa, associada às previsões de um mercado 
regular e não às oportunidades irracionais ou políticas especulativas, não é a única 
particularidade do capitalismo ocidental. Não teria sido possível sem dois outros 
fatores importantes: a separação entre a família (Haushalt) e a empresa (Betrieb), 
que domina toda a vida econômica moderna; e a contabilidade racional, que lhe é 
intimamente associada. Encontramos também, aliás, a separação espacial da resi
dência e da oficina (ou loja), como por exemplo o bazar oriental e as ergasteria 
de certas civilizações. No Levante, no Extremo Oriente, na antiguidade, encontra
mos associações capitalistas com sua contabilidade independente. Contudo, com
parativamente à moderna independência das empresas, estas são apenas tentativas 
modestas... Houve sempre uma tendência a que as empresas que procuram lucros 
se desenvolvessem a partir de uma grande economia familiar, quer ela seja de prín
cipe quer seja de senhores de domínios (o oikos); como bem notou Rodbertus, elas 
apresentam, ao lado de um parentesco superficial com a economia moderna, uma 
evolução divergente, talvez mesmo oposta. Contudo, em última análise, todas essas 
particularidades do capitalismo ocidental só receberam seu sentido moderno por 
sua associação com a organização capitalista do trabalho. O que conhecemos de 
modo geral como “comercialização”, o desenvolvimento de títulos negociáveis e 
a Bolsa, que é a racionalização da especulação, lhe estão também estreitamente li
gados. Sem a organização racional do trabalho capitalista, todos estes fatos, mesmo 
admitindo que fossem possíveis, estariam longe de ter a mesma significação, so
bretudo no que se refere à estrutura social e todos os problemas próprios do Oci
dente moderno, que lhe são conexos. O cálculo exato, fundamento de todo o resto, 
só é possível na base do trabalho livre... Em conseqüência, o problema central nu
ma história universal da civilização, mesmo do ponto de vista puramente econô
mico, não será, para nós, em última análise, o desenvolvimento da atividade capi
talista em si mesma, diferente de forma segundo as civilizações: ora aventureira, 
ora mercantil, ou orientada para a guerra, para a política ou para a administração; 
será antes o desenvolvimento do capitalismo de empresa burguês, com sua orga
nização racional do trabalho livre; ou, para nos expressarmos em termos de histó
ria das civilizações, nosso problema será o do nascimento da classe burguesa oci
dental, com seus traços distintivos. (Léthique protestante et 1’esprit du capitalis- 
me, passim, pp. 15 a 23.)

De acordo com Max Weber, a burocracia não é uma singularidade das so
ciedades ocidentais. O novo Império egípcio, o Império chinês, a Igreja católi
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ca romana, os Estados europeus, todos tiveram burocracias, como as têm as em
presas capitalistas modernas de grandes dimensões. No sentido weberiano, a 
burocracia é definida por alguns traços estruturais: é a organização permanen
te da cooperação entre numerosos indivíduos, na qual cada um exerce uma íun- 
ção especializada. O burocrata exerce uma profissão separada da sua vida fami
liar, afastada, por assim dizer, da sua individualidade. Quando lidamos com um 
funcionário do correio, escondido atrás do balcão, não nos relacionamos com 
uma pessoa, mas com um executante anônimo. Chegamos mesmo a ficar um 
tanto chocados quando a funcionária do correio troca algumas observações de 
caráter pessoal com a colega. O burocrata deve cumprir uma função que nada 
tem a ver com seus filhos ou com as suas férias.

Esta impessoalidade é essencial à natureza da burocracia, em que, teorica
mente, todos conhecem as leis, e agem em virtude das ordens abstratas de uma 
regulamentação estrita. E, por último, a burocracia assegura a todos os que tra
balham no seu seio uma remuneração determinada segundo certas normas, o 
que exige que disponha de recursos próprios17.

Esta definição do capitalismo, isto é, da empresa trabalhando para a acumu
lação indefinida do lucro e funcionando segundo a racionalidade burocrática, 
difere da de Saint-Simon e da maioria dos economistas liberais. Aproxima-se 
da de Marx, apresentando porém algumas diferenças. Como Marx, Max Weber 
afirma que a essência do regime capitalista é a busca do lucro, por intermédio 
do mercado. Também ele insiste na presença de trabalhadores juridicamente 
livres que alugam sua força de trabalho aos proprietários dos meios de produ
ção, e, por fim, mostra que a empresa capitalista moderna utiliza meios cada vez 
mais poderosos, renovando perpetuamente as técnicas para acumular lucros su
plementares. O progresso técnico é, aliás, o resultado não procurado da concor
rência dos produtores.

É notório que a forma propriamente moderna do capitalismo ocidental tenha 
sido determinada, em larga medida, pelo desenvolvimento das possibilidades téc
nicas. Hoje, sua racionalidade depende essencialmente da possibilidade de avaliar 
os fatores técnicos mais importantes. O que significa que ela depende de caracterís
ticas particulares da ciência moderna, em especial das ciências da natureza, funda
mentadas na matemática e na experimentação racional. Por outro lado, o desenvol
vimento dessas ciências e das técnicas delas derivadas recebeu e recebe por sua vez 
um impulso decisivo por parte dos interesses capitalistas que associam recompen
sas (Prãmie) às suas aplicações práticas, embora a origem da ciência ocidental não 
tenha sido determinada por tais interesses. (Uéthique protestante et 1’esprit du ca- 
pitalisme, p. 23.)

A diferença entre Marx e Weber está em que, segundo este, a principal carac
terística da sociedade moderna e do capitalismo é a racionalização burocrática,
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que não pode deixar de ser procurada, qualquer que seja o estatuto da proprie
dade dos meios de produção. Max Weber evocava de bom grado a socialização da 
economia, mas não a considerava uma transformação fundamental. A necessi
dade da organização racional, para obter a produção com o melhor custo, sub
sistiria depois da revolução que tivesse dado ao Estado a propriedade dos meios 
de produção.

Os seguidores de Saint-Simon acentuavam o aspecto técnico da sociedade 
moderna, isto é, a ampliação prodigiosa dos meios de produzir. Em conseqüên
cia, não atribuíam uma importância decisiva à oposição entre trabalhadores e 
empresários, e não acreditavam na necessidade da luta de classes para a reali
zação da sociedade moderna. Como Marx, Max Weber se refere à organização 
típica da empresa moderna: “O proletariado, enquanto classe, não podia existir 
fora do Ocidente, por falta de empresa que organizasse o trabalho livre.” (L ’éthi- 
que protestante et Vesprit du capitalisme, p. 22.) Mas acaba, como os seguido
res de Saint-Simon, por reduzir a importância da oposição socialismo-capita- 
lismo, porque a racionalização burocrática sendo essencial à sociedade moder
na, e subsistindo em qualquer regime de propriedade, uma modificação deste 
regime não representaria uma mutação da sociedade moderna. Mais do que 
isso, Max Weber, aderindo a um sistema de valores individualista, temia os pro
gressos da sociedade suscetíveis de reduzir a margem de liberdade de ação dei
xada ao indivíduo. Numa sociedade socialista, pensava ele, a promoção ao nível 
superior da hierarquia seria realizada de acordo com procedimentos burocráti
cos. Chegava-se a ser um homem político ou um ministro da mesma maneira co
mo se chega a funcionário graduado de um ministério. Por outro lado, numa 
sociedade de tipo democrático, a promoção se faz por meio do conflito e do diá
logo, em outras palavras, por procedimentos que reservam um lugar mais im
portante para a personalidade dos candidatos.

Hoje, não há mais necessidade de motivação metafísica ou moral para que 
os indivíduos se conformem com a lei do capitalismo. Do ponto de vista histó- 
rico-sociológico, é preciso ainda distinguir entre a explicação da formação do 
regime e a explicação do funcionamento do regime. Hoje pouco nos importa 
saber se o indivíduo que se encontra à frente de uma grande sociedade industrial 
é católico, protestante ou judeu; se é luterano ou calvinista; se vê uma relação 
entre seu êxito econômico e as promessas de salvação. O sistema existe, funcio
na, e é o meio social que comanda os comportamentos econômicos: “Os purita
nos queriam ser homens de profissão e nós estamos condenados a sê-lo... Hoje, 
o espírito do ascetismo religioso fugiu da gaiola -  definitivamente? Quem pode
ria dizê-lo?... De qualquer forma, o capitalismo vitorioso não tem mais neces
sidade desse apoio, uma vez que se sustenta sobre uma base mecânica.” (Ibid., 
pp. 245-246.) Muito diferente, porém, é o problema de saber como este regime 
foi instituído. E não está excluído que motivações psicorreligiosas tenham inter-
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vindo na sua constituição. A hipótese avançada por Weber é que uma certa inter
pretação do protestantismo criou algumas das motivações que favoreceram a for
mação do regime capitalista.

Para poder confirmar esta hipótese, Weber orientou sua investigação em 
três direções:

No início de seu estudo, realizou análises estatísticas análogas às de Durkheim 
em Le suicide, para determinar o seguinte fato: nas regiões da Alemanha onde 
coexistem os grupos religiosos, os protestantes, e especialmente os protestan
tes de certas Igrejas, possuem uma porcentagem desproporcional da riqueza e 
das posições econômicas mais importantes. Isto não demonstra que a variável 
religiosa determine o êxito econômico, mas coloca a questão de saber se as 
concepções religiosas não exerceriam uma certa influência sobre a orientação 
que os homens e os grupos dão à sua atividade. Max Weber passa rapidamente 
sobre estas análises estatísticas, que constituem apenas uma introdução a estudo 
mais profundo. __ ^

Outras análises procuram estabelecer a adequação intelectual ou espiritual 
entre o espírito da ética protestante (ou de uma certa ética protestante) e o espí
rito do capitalismo. Trata-se, neste caso, de relacionar de modo compreensivo um 
pensamento religioso com uma atitude a respeito de certos problemas da ação.

Por fim, desenvolvendo em outros trabalhos o estudo sobre o capitalismo 
e o protestantismo, Weber procura saber em que medida as condições sociais e 
religiosas seriam favoráveis ou desfavoráveis à formação de um capitalismo do 
tipo ocidental em outras civilizações, como na China, índia, no judaísmo pri
mitivo e no Islã. Embora existam fenômenos capitalistas em civilizações exte
riores ao Ocidente, as características específicas do capitalismo ocidental (a com
binação da busca do lucro com a disciplina racional do trabalho) só apareceram 
uma única vez no curso da história. Em nenhum lugar fora da civilização oci
dental se desenvolveu esse tipo de capitalismo. Max Weber se perguntou, assim, 
em que medida uma atitude particular em relação ao trabalho, determinada por 
crenças religiosas, teria constituído o fato diferencial, presente no Ocidente e ine
xistente em outras regiões, capaz de explicar o rumo singular da história do 
Ocidente. Essa interrogação é fundamental no pensamento de Max Weber, que 
inicia seu livro sobre a ética protestante deste modo: “Todos aqueles que, cria
dos na civilização européia de hoje, estudam os problemas da história universal 
são levados, cedo ou tarde, a colocar, com razão, a seguinte pergunta: a que en- 
cadeamento de circunstâncias devemos atribuir o surgimento, na civilização oci
dental, e unicamente nesta civilização, de fenômenos culturais que (pelo menos 
gostamos de pensar assim) se revestiram de significado e de valor universais?” 
(Ibid., p. 11.)

A tese de Max Weber é a da adequação significativa do espírito do capita
lismo e do espírito do protestantismo. Exposta em seus elementos essenciais,
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esta tese pode ser apresentada da seguinte forma: ajusta-se ao espírito de um 
certo protestantismo a adoção de uma certa atitude em relação à atividade eco
nômica, que é ela própria adequada ao espírito do capitalismo. Há uma afini
dade espiritual entre uma certa visão do mundo e determinado estilo de ativida
de econômica.

A ética protestante mencionada por Max Weber é basicamente a concepção 
calvinista, que ele resume em cinco proposições, inspirando-se sobretudo no tex
to da Confissão de Westminster, de 1647:

-  Existe um Deus absoluto, transcendente, que criou o mundo e o governa, 
mas que não pode ser percebido pelo espírito finito dos homens.

-  Esse Deus todo-poderoso e misterioso predestinou cada um de nós à sal
vação ou à condenação, sem que, por nossas obras, possamos modificar este 
decreto divino.

-  Deus criou o mundo para sua glória.
-  O homem, que será salvo ou condenado, tem o dever de trabalhar para a 

glória de Deus, e de criar seu reino sobre a terra.
-  As coisas terrestres, a natureza humana, a carne pertencem à ordem do 

pecado e da morte; a salvação só pode ser para o homem um dom totalmente 
gratuito da graça divina.

Todos estes elementos, precisa Max Weber, estão dispersos em outras con
cepções religiosas, mas sua combinação é original e única. E as conseqüências 
são importantes.

Uma visão religiosa dessa ordem exclui, inicialmente, qualquer misticismo. 
A comunicação entre o espírito finito da criatura e o espírito infinito de Deus 
criador é interditada antecipadamente. Trata-se também de concepção anti-ritua- 
lista, que inclina a consciência no sentido de uma ordem natural que a ciência 
pode e deve explorar. Ela é, portanto, indiretamente favorável ao desenvolvimen
to da investigação científica, e contrária a todas as formas de idolatria.

Assim, na história das religiões, chegava à sua conclusão esse longo proces
so de “desencantamento” (Entzauberung) do mundo, iniciado com as profecias do 
judaísmo antigo e que, de acordo com o pensamento grego, rejeitava todos os meios 
mágicos de alcançar a salvação, como outros tantos sacrilégios e superstições. O 
puritano autêntico chegava à rejeição de qualquer suspeita de cerimônia religiosa 
nos funerais; enterrava seus próximos sem cânticos ou música, para não deixar 
transparecer nenhuma “superstição”, para não dar nenhuma impressão de acredi
tar na eficácia das práticas mágico-sacramentais com vistas à salvação. (Ibid 
pp. 121-122.)

Neste mundo de pecado, o crente deve trabalhar na obra de Deus. Mas, co
mo? Neste ponto, as várias seitas calvinistas têm interpretações diferentes. Aque
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la que é favorável ao capitalismo não é nem a mais original nem a mais autên
tica. O próprio Calvino se esforçou por edificar uma república de conformidade 
com a lei de Deus. Mas há outra interpretação que é pelo menos concebível. O 
calvinista não pode saber se será salvo ou condenado, o que é uma conclusão que 
pode se tomar intolerável. Por uma inclinação não-lógica, mas psicológica, pro
curará no mundo os sinais da sua escolha. Max Weber sugere que é assim que 
certas seitas calvinistas terminaram por ver no êxito econômico uma prova dessa 
escolha de Deus. O indivíduo se dedica ao trabalho para vencer a angústia pro
vocada pela incerteza da salvação. —

No fundo, Calvino só admite uma resposta para a pergunta sobre como o indi
víduo pode ter certeza da sua eleição: devemos contentar-nos em saber que Deus 
decidiu, e perseverar na inabalável confiança em Cristo que resulta da fé verda
deira. Por princípio, ele rejeita a hipótese de que se possa reconhecer, pelo com
portamento de uma pessoa, se ela foi eleita ou condenada, pois seria temerário 
pretender penetrar nos segredos de Deus. Nesta vida, os eleitos não se distinguem 
em nada, exteriormente, dos que não o são; melhor ainda, todas as experiências 
subjetivas dos primeiros -  que como ludibria spiritus sancti -  estão igualmente ao 
alcance dos segundos, à exceção contudo da confiança perseverante e fiel,finali- 
ter. Os eleitos constituem, assim, a Igreja invisível de Deus. Naturalmente, tudo era 
muito diferente com os epígonos -  desde Théodore de Bèze -  e com mais razão 
ainda para a grande massa dos homens comuns. A certitudo salutis, no sentido da 
possibilidade de reconhecer o estado de graça, se revestia necessariamente (muss- 
té), a seus olhos, de importância absolutamente primordial. Em toda a parte onde se 
mantinha a doutrina da predestinação era impossível abafar a pergunta: há crité
rios pelos quais se pode reconhecer com segurança quem pertence ao número dos 
electil... Na medida em que se colocava a questão sobre o estado de graça pessoal, 
era impossível aceitar a confiança de Calvino no testemunho da fé perseverante, 
que resultava da ação da graça sobre o homem -  confiança que nunca foi formal
mente abandonada pela doutrina ortodoxa, pelo menos em princípio. Sobretudo na 
prática do serviço das almas, os pastores não se satisfaziam com ela, porque se man
tinham em contato direto com os tormentos engendrados por tal doutrina. A prá
tica pastoral se acomodou portanto às dificuldades, de diferentes maneiras. Na me
dida em que a predestinação não sofria nova interpretação, não era suavizada e, no 
fundo, abandonada, surgiram dois tipos de conselhos pastorais, interligados. De um 
lado, considerar-se eleito constituía um dever; qualquer espécie de dúvida a este 
respeito precisava ser afastada como tentação do demônio, já que uma falta de 
confiança em si mesmo decorria de uma fé insuficiente, isto é, da eficácia insufi
ciente da graça. A exortação do apóstolo a consolidar a sua vocação pessoal é in
terpretada aqui como o dever de conquistar, na luta cotidiana, a certeza subjetiva 
da sua própria eleição e da sua justificação. Em lugar dos humildes pecadores a 
quem Lutero promete a graça, em troca de confiança em Deus, com fé e arrepen
dimento, surgem os “santos”, conscientes de si mesmos, que nós encontramos na
queles comerciantes puritanos de têmpera de aço, dos tempos heróicos do capita
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lismo, e de que ainda hoje aparecem exemplos isolados. De outro lado, para ter 
confiança em si, o meio recomendado como o melhor é o trabalho sem descanso 
numa profissão. Isto, e só isto, dissipa a dúvida religiosa e dá a certeza da graça. Nas 
particularidades profundas dos sentimentos religiosos professados na Igreja refor
mada encontra-se a razão pela qual a atividade temporal é capaz de dar essa cer
teza e pode ser considerada, por assim dizer, o meio apropriado para reagir con
tra os sentimentos de angústia religiosa. Contrastando com o luteranismo, estas 
diferenças aparecem mais nitidamente na doutrina da justificação pela fé. (Ibid., 
pp. 131-135.)

Esta derivação psicológica de uma certa teologia favorece o individualis
mo. Cada um de nós está só diante de Deus. O sentido da comunhão com o pró
ximo e do dever com relação aos outros se enfraquece. O trabalho racional, re
gular, constante, termina sendo interpretado como a obediência a um manda
mento divino.

Opera-se além disso uma surpreendente convergência entre certas exigências 
da lógica teológica e calvinista e determinadas exigências da lógica capitalista. 
A ética protestante convida o crente a desconfiar dos bens deste mundo, e a ado
tar um comportamento ascético. Ora, trabalhar racionalmente tendo em vista o 
lucro, e não gastá-lo, é por excelência uma conduta necessária ao desenvolvi
mento do capitalismo, sinônimo do reinvestimento contínuo do lucro não-con- 
sumido. É aí que aparece, com o máximo de clareza, a afinidade espiritual entre 
uma atitude protestante e a atitude capitalista. O capitalismo pressupõe a orga
nização racional do trabalho; implica que a maior parte do lucro não seja consu
mida, mas sim poupada, a fim de permitir o desenvolvimento dos meios de pro
dução. Como afirmava Marx, em O capital: “Acumulai, acumulai; esta é a lei e 
os profetas.” De acordo com Max Weber, a ética protestante proporciona uma ex
plicação e uma justificativa deste comportamento estranho, de que não há exem
plo nas sociedades não-ocidentais, a busca do lucro máximo, não para gozar a 
vida, mas para a satisfação de produzir cada vez mais.

Este exemplo ilustra claramente o método weberiano da compreensão. Pon
do à parte o problema da causalidade, Weber tornou pelo menos verossímil a 
afinidade entre uma atitude religiosa e um comportamento econômico. Colocou 
um problema sociológico de grande alcance, o da influência das concepções do 
mundo nas organizações sociais e nas atitudes individuais.

Weber quer apreender a atitude global de indivíduos ou de grupos. Quando 
o acusamos de ser um analista, ou um detalhista, sob o pretexto de que ele não 
utiliza o termo totalidade, tão na moda, estamos ignorando que foi ele quem tor
nou evidente a necessidade de abranger o conjunto dos comportamentos, das con
cepções do mundo e da sociedade. A verdadeira compreensão deve ser global. 
Mas como Weber era um cientista, e não um metafísico, não acreditou que devia
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chegar à conclusão de que sua própria compreensão era a única possível. Tendo \ 
interpretado de determinada maneira a ética protestante, não quis excluir que ou- \ 
tras pessoas, em outras épocas, pudessem perceber o protestantismo sob luz di- j 
ferente, estudando-o de um outro ângulo. Não rejeitou a pluralidade das inter- j 

pretações, mas exigiu a globalidade da interpretação. j

Por outro lado, Weber demonstrou que, fora da lógica científica, há outras i 
coisas além da loucura e da arbitrariedade. A meu ver, a fraqueza do Traité de i 
sociologie générale reside no fato de que Pareto abrange sob a mesma etique- I 
ta de não-lógico tudo o que não se ajusta ao espírito da ciência experimental. í 
Max Weber mostra que há organizações inteligíveis do pensamento e da exis
tência que, embora não sejam científicas, não são destituídas de significação. 
Tende a reconstruir estas lógicas, mais psicológicas do que científicas, pelas ' 
quais se passa, por exemplo, da incerteza sobre a salvação para a procura de j 
sinais de eleição. Trata-se de uma passagem inteligível, sem que no entanto se 
ajuste propriamente às regras do pensamento lógico-experimental.

Finalmente, Max Weber demonstrou por que a oposição entre a explicação 
pelo interesse e a explicação pelas idéias não tem sentido, pois são as idéias, e as 
idéias metafísicas ou religiosas, que comandam a percepção que cada um de nós 
tem dos seus interesses. Pareto põe os resíduos de um lado e, do outro, os inte
resses, no sentido econômico ou político. O interesse parece reduzir-se ao poder 
político e à fortuna econômica. O que Weber demonstra é que a direção do inte
resse de cada um é orientada pela sua visão do mundo. Que há de mais interes
sante para um calvinista do que descobrir os sinais da sua eleição? É a teologia 
que comanda a orientação da existência. Como o calvinista tem uma concepção 
determinada das relações entre o criador e a criatura, como tem uma certa idéia 
da eleição, vive e trabalha de um certo modo. Desta forma, a conduta econômica 
é função de uma visão geral do mundo, e o interesse que tem cada um nesta ou 
naquela atividade se toma inseparável de um sistema de valores, ou de uma visão 
total da existência.

Com relação ao materialismo histórico, o pensamento weberiano não repre
senta uma inversão total. Nada mais falso do que imaginar que Max Weber sus
tentou tese exatamente oposta à de Marx, explicando a economia pela religião 
em lugar de explicar a religião pela economia. Ele não pretendeu derrubar a 
doutrina do materialismo histórico, para substituir a causalidade das forças eco
nômicas pela causalidade das forças religiosas, embora tenha usado algumas 
vezes, em particular numa conferência pronunciada em Viena no fim da Pri
meira Guerra Mundial, a expressão “refutação positiva do materialismo históri
co”. Para começar, uma vez instituído o regime capitalista, é o meio que deter
mina as condutas, quaisquer que sejam as motivações, fato de que temos muitas 
provas na difusão da empresa capitalista por todas as civilizações. Além disso, 
mesmo para explicar a origem do sistema capitalista, Weber não propõe uma
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outra modalidade de causalidade exclusiva, O que quis demonstrar é que a ati
tude econômica pode ser orientada pelo sistema de crenças, tanto quanto o sis
tema de crenças pode ser comandado, num dado momento, pelo sistema econô
mico. “Será necessário afirmar que nosso objetivo não é substituir uma interpre
tação causai exclusivamente ‘materialista’ por uma interpretação espiritualista 
da civilização e da história, que não seria menos unilateral? As duas pertencem 
ao domínio do possível. Na medida em que não se limitam ao papel de trabalho 
preparatório, mas pretendem chegar a conclusões, as duas servem mal à verdade 
histórica.” (Ibid., pp. 248-249.) Max Weber incita seus leitores, portanto, a ad
mitir que não há determinação das crenças pela realidade socioeconômica, ou 
pelo menos que não é legítimo postular como ponto de partida uma determina
ção desse tipo. Ele próprio demonstrou que se pode às vezes compreender a con
duta econômica de um grupo social a partir da sua visão do mundo, e abriu uma 
discussão em tomo da proposição segundo a qual, numa conjuntura determina
da, motivações metafísicas ou religiosas podem comandar o desenvolvimento eco
nômico.

O essencial, para Weber e também para seus comentaristas, é a análise de 
uma concepção religiosa do mundo, isto é, de uma atitude com relação à exis
tência por parte de homens que interpretavam sua situação a partir de certas 
crenças. Max Weber quis demonstrar principalmente a afinidade intelectual e 
existencial entre uma interpretação do protestantismo e determinada conduta 
econômica. Esta afinidade entre o espírito do capitalismo e a ética protestante 
torna inteligível o modo como uma forma de conceber o mundo pode orientar 
a ação. O estudo de Weber permite compreender de forma positiva e científica a 
influência dos valores e das crenças nas condutas humanas. Mostra a maneira 
como opera, através da história, a causalidade das idéias religiosas18.

Os outros estudos de sociologia religiosa feitos por Weber são dedicados à 
China, à índia e ao judaísmo primitivo. Representam o esforço de uma socio
logia comparativa das grandes religiões, de acordo com o método weberiano da 
relação aos valores. Max Weber coloca duas interrogações à matéria histórica:

Pode-se encontrar, fora da civilização ocidental, o equivalente da ascese no 
mundo, da qual o exemplo típico é a ética protestante? Em outras palavras, po- 
de-se encontrar em outro lugar, além da civilização ocidental, uma interpreta
ção religiosa do mundo que se exprime numa conduta econômica, comparável 
àquela com a qual a ética protestante se manifestou no Ocidente?

Como se podem pôr em evidência os diferentes tipos fundamentais de con
cepção religiosa e desenvolver uma sociologia geral das relações existentes en
tre as concepções religiosas e os comportamentos econômicos?

A primeira questão surge diretamente das reflexões que levaram à concep
ção de A ética protestante e o espírito do capitalismo. Sabemos que o regime
I
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capitalista não se desenvolveu em nenhuma outra região, a não ser no Ocidente 
Esta singularidade poderia ser explicada, pelo menos em parte, pelas concep 
ções religiosas ocidentais?

Esta forma de análise vem a dar no que chamaríamos, dentro da lógica de „ 
Stuart Mill, de método da ausência. Se tivesse havido o mesmo conjunto de cir 
cunstâncias nas civilizações não-ocidentais e na civilização ocidental, e o únic< 
antecedente encontrado no Ocidente e ausente nas outras civilizações fosse a reli 
gião, haveria uma demonstração convincente da causalidade do antecedente re 
ligioso com relação ao regime capitalista. - — ~

É desnecessário dizer que na realidade não é possível encontrar circunstância: 
exatamente iguais às do Ocidente, onde o único fator diferencial seria a ausên 
cia de uma ética religiosa do tipo da protestante. A experimentação causai feití 
por comparação histórica não pode dar resultados tão rigorosos como no esque 
ma ideal do método da ausência. Contudo, Max Weber constata que em outra: 
civilizações, a chinesa, por exemplo, havia muitas das condições necessárias ac 
desenvolvimento de um regime econômico capitalista, e que uma das variávei: 
necessárias ao desenvolvimento desse regime, ou seja, a variável religiosa, esta
va ausente.

Por meio destas comparações históricas, que são experimentações intelec
tuais, Max Weber tem a ambição de pelo menos confirmar a tese de que a re
presentação religiosa da existência e a conduta econômica por ela determinada 
foram, no Ocidente, uma das causas do desenvolvimento do regime econômicc 
capitalista, sendo este antecedente, fora do mundo ocidental, um daqueles cuja 
ausência explica o não-desenvolvimento de um tal regime.

A segunda questão é retomada e desenvolvida em termos genéricos na parte 
de Economia e sociedade dedicada à sociologia geral das religiões. Seria impos
sível resumir aqui as análises weberianas, que são extraordinariamente ricas, em 
especial as relativas à China e à índia. Limito-me a indicar algumas das idéias 
essenciais, nesta exposição de conjunto.

Para Max Weber, o conceito de racionalidade material é característico da 
concepção chinesa do mundo. Num certo sentido, trata-se de concepção tão 
racional, e talvez mais razoável, do que a racionalidade protestante. Contudo, 
ela é contrária ao desenvolvimento do capitalismo típico. -

Se uma sociedade vive de acordo com uma concepção de determinada or
dem cósmica, e adota uma maneira de viver segundo a tradição, mais ou menos 
determinada pela ordem cósmica, os objetivos da sua existência estão dados, e 
seu estilo de vida está fixo/No quadro desta representação do mundo, há lugar 
para uma racionalização, isto é, para um trabalho eficaz. O objetivo não será, 
como no caso da ascese temporal protestante, produzir o máximo e consumir o 
menos possível, o que, de certo ponto de vista, é o grau extremo da insensatez, 
embora constitua a essência do capitalismo, visto por Marx, e a essência do sis
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tema soviético, visto pelos não-comunistas. O objetivo será trabalhar tanto quan
to for necessário para atingir um certo equilíbrio ou felicidade, que não tem ne
nhuma razão para se modificar. O surgimento do capitalismo ou, em outras pala
vras, de uma racionalidade da produção tendo por objetivo uma produção sem
pre crescente exigia uma atitude humana à qual só uma moral ascética podia 
dar sentido. Em contrapartida, a racionalização do trabalho e da existência, no 
contexto de uma ordem cósmica e tradicional, não comporta a abstenção do pra
zer, nem o investimento, nem o crescimento indefinido da produção que cons
tituem a essência do capitalismo. Se o ponto de partida tivesse sido uma outra 
definição do capitalismo, por exemplo, uma definição pela técnica, as análises 
históricas teriam sido inevitavelmente diferentes.

Na índia também ocorreu um processo de racionalização. Mas esta racio
nalização se operou dentro de uma religião ritualista, no contexto de uma meta
física cujo tema central era a transmigração das almas. De acordo com Max Weber, 
o ritualismo religioso é um princípio muito forte de conservadorismo social. As 
transformações históricas das sociedades tiveram como condição a ruptura do 
ritualismo. Na linguagem de Pareto, este último representava o triunfo dos resí
duos da segunda classe, isto é, da persistência dos agregados e do relaciona
mento das coisas e dos seres, das idéias e dos atos. O ritualismo de Weber e a 
persistência dos agregados são duas conceituações do mesmo fenômeno funda
mental. Para Weber, o ritualismo pode ser superado pela idéia profética; para 
Pareto, os resíduos da primeira classe, isto é, o instinto das combinações, são a 
força revolucionária, de caráter mais geral, mais abstrato e também (e sobretudo) 
mais intelectual. Na visão paretiana, é o instinto das combinações que quebra 
o conservadorismo dos agregados. Na visão weberiana, é o espírito profético que 
triunfa sobre o conservadorismo ritualista.

Na sociedade indiana, o ritualismo não era o único fator que tomava im
possível o desenvolvimento de uma economia capitalista. A formação progres
siva e a evolução da mais orgânica e da mais estável das sociedades que se po
deriam imaginar, em que cada indivíduo nasce em determinada casta, e fica limita
do a uma certa categoria profissional, em que toda uma série de interditos limitam 
as relações entre indivíduos e castas, foram os obstáculos decisivos. Mas esta 
estabilização de uma sociedade de castas teria sido inconcebível sem a idéia da 
transmigração das almas, que desvalorizava o destino terreno de cada um, e fazia 
com que os desfavorecidos esperassem em outra vida uma compensação para a 
injustiça aparente da sua situação atual.

O tema central da sociologia weberiana das religiões é uma idéia simples e 
profunda. Para compreender uma sociedade ou uma existência humana é preciso 
que não nos limitemos, como Pareto, a relacionar as instituições ou as condutas 
a classes de resíduos; é necessário identificar sua lógica implícita, a partir das 
concepções metafísicas ou religiosas. Para Pareto só há lógica na ciência experi
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mental ou nas relações entre meios e fins. Weber demonstra que existe uma racio
nalidade nas religiões e nas sociedades, nas existências vividas e pensadas, que não 
é uma racionalidade científica, mas não deixa de ser uma atividade do espírito, 
uma dedução semi-racional, semipsicológica, a partir de princípios.

O leitor do Traité de sociologie générale, de Pareto, tem a sensação de que 
toda a história humana é comandada pela força dos resíduos que determinam o 
retomo regular dos ciclos de mútua dependência, embora o setor do pensamento 
científico se expanda gradualmente. Max Weber nos dá a impressão de uma hu
manidade que propôs, e continua a propor, a questão fundamental sobre o senti
do da existência, isto é, uma questão que não implica resposta logicamente impe
rativa, mas comporta muitas respostas significativas, igualmente válidas a partir 
de premissas aleatórias.

A sociologia da religião de Max Weber, tal como a vemos em Gesammelte 
Aufsãtze zur Religionssoziologie e no capítulo de Economia e sociedade intitu
lado “Typen Religiõser Vergemeinschaftung”, se baseia numa interpretação da 
religião primitiva muito próxima da concepção de Durkheim em As form as ele
mentares da vida religiosa. Talcott Parsons também notou esta semelhança, e é 
bem possível que se trate de um empréstimo. Há trinta anos falei sobre isso a 
Mareei Mauss, que me respondeu ter visto no escritório de Max Weber toda a 
coleção de Uannée sociologique. Discussões como esta se têm mantido vivas, 
através da história, pois os cientistas são homens. Weber considera como o con
ceito mais importante da religião primitiva a noção de carisma, muito próxima 
da noção de sagrado (ou de mana) de Durkheim. O carisma é a qualidade de quem 
está, nas palavras de Max Weber, fora do cotidiano (ausseralltâglich). Há seres, 
animais, plantas e coisas carismáticas. O mundo primitivo comporta uma distin
ção entre o banal e o excepcional (para me exprimir em termos weberianos) e 
entre o profano e o sagrado (para usar conceitos de Durkheim).

O ponto de partida da história religiosa da humanidade é portanto um mun
do povoado de sagrado. Seu ponto de chegada, em nosso tempo, é o que Max 
Weber caracterizou como o desencantamento do mundo (Entzauberung der Welt). 
O sagrado, ou excepcional, que na aurora da aventura humana se associava a coi
sas e a seres que nos rodeiam, desapareceu, expulso pelos homens. O mundo no 
qual vive o capitalista, em que todos vivemos hoje, soviéticos e ocidentais, é 
feito de matéria ou de seres que se encontram à disposição da humanidade, des
tinados a serem utilizados, transformados, consumidos, e que não têm mais os 
encantos do carisma. Neste mundo material, desencantado, a religião tem de se 
retirar para a intimidade da consciência, ou escapar para além de um deus trans
cendente e um destino individual depois da existência terrena.

A força religiosa e histórica que rompe o conservadorismo ritualista e os la
ços estreitos que unem o carisma e as coisas é o profetismo. Este é religiosamen
te revolucionário, porque se dirige a todos os homens e não apenas aos membros
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de um só grupo étnico ou nacional, e porque estabelece uma oposição fundamen
tal entre este mundo e o outro, entre as coisas e o carisma. Por isso, porém, o pro- 
fetismo coloca alguns problemas difíceis para a razão humana. Se admitimos a 
existência de um Deus único e nosso criador, como podemos justificar a existên
cia do mal? A teodicéia se transforma no centro da religião, exigindo a procura 
de uma razão para resolver as contradições, ou para ao menos lhes dar um sentido. 
Por que Deus criou o mundo, se a humanidade está entregue à desgraça e à infeli
cidade? Deus dará uma recompensa aos que foram injustamente atingidos? Estas 
são as questões a que o profetismo se esforça por responder, e que comandam a 
atividade racionalizante da teologia e da ética. “O problema da experiência da ir
racionalidade do mundo foi a força motriz do desenvolvimento de todas as reli
giões.” (Le savant et le politique, p. 190.)

A sociologia weberiana procurou estabelecer uma tipologia das atitudes reli
giosas fundamentais que constituiriam respostas aos problemas intelectuais de 
que estão carregadas as mensagens proféticas. Weber opõe duas atitudes funda
mentais: o misticismo e o ascetismo, que são duas respostas possíveis ao proble
ma do mal, dois caminhos possíveis para a redenção.

O ascetismo, de seu lado, comporta duas modalidades fundamentais: o asce
tismo no mundo e fora do mundo. A ética protestante é o exemplo perfeito do 
ascetismo no mundo, isto é, da atividade levada além das normas ordinárias, não 
em busca de prazeres materiais ou espirituais, mas em vista do cumprimento de 
um dever terreno.

Além destas análises tipológicas, Max Weber concebeu e desenvolveu, em 
particular, um capítulo intitulado: “Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und 
Richtungen religiõser Weltablehnung”, que se encontra no fim do primeiro to
mo de Sociologia da religião, uma análise do mesmo estilo, isto é, ao mesmo 
tempo racional e sociológica, da relação entre as representações religiosas e as 
diferentes ordens da atividade humana.

A oposição entre o mundo mágico dos primitivos e o mundo não-mágico dos 
modernos domina a evolução religiosa da humanidade. Uma outra idéia diretriz 
é a da diferenciação das ordens de atividade humana. Nas sociedades conserva
doras e ritualistas não há uma diferenciação de ordens; os mesmos valores sociais 
e religiosos impregnam ao mesmo tempo a economia, a política e a vida privada.

O rompimento do conservadorismo ritualista pelo profetismo abre cami
nho para a economia crescente de cada ordem de atividade e, ao mesmo tempo, 
coloca os problemas da incompatibilidade ou da contradição entre os valores re
ligiosos e os valores políticos, econômicos ou científicos. Como já vimos, não 
há tabela científica de valores. A ciência não pode estabelecer, em nome da ver
dade, as ações que devemos realizar. Os deuses do Olimpo estão em conflito per
manente. A filosofia weberiana dos valores é uma descrição do universo de va
lores a que chega a evolução histórica. O conflito dos deuses é o termo da dife
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renciação social, do mesmo modo como o desencantamento do mundo é o ponto 
de chegada da evolução religiosa. Cada religião precisou, em cada época, con
ciliar as exigências resultantes dos princípios religiosos e as exigências internas 
de um certo domínio de atividades. As interdições que pesam sobre os emprés
timos com juros se opuseram, muitas vezes, à lógica intrínseca da atividade eco
nômica. Assim também a política comporta o emprego da força. A conduta 
digna não implica que se ofereça a outra face ao agressor, mas, ao contrário, que 
se responda à força com a força. Há portanto um conflito possível entre a moral 
cristã do Sermão da Montanha e a moral da dignidade ou da honra do comba
tente. Aparecem essas contradições à medida que as diferentes ordens de ativi
dade tendem a se afirmar na sua essência própria e que a moral, metafísica ou 
religiosa, antes total, tende a ser recalcada fora da existência terrena.

A ética religiosa se ajustou de diferentes maneiras à situação fundamental que 
faz com que nos situemos em regimes de vida diferentes, subordinados a leis igual
mente diversas. O politeísmo helênico oferecia sacrifícios a Afrodite e a Hera, a Apo- 
lo e a Dionísio, sabendo que esses deuses freqüentemente se davam combate. O sis
tema de vida hindu regulava cada profissão com uma ética particular, um dharma, 
separando-as por meio de castas e integrando-as numa hierarquia imutável. O indi
víduo nascido numa certa casta não tinha mais possibilidade de desertá-la, a não ser 
mediante uma reencamação, numa vida futura. Em conseqüência, cada profissão 
estava a uma distância diferente, maior ou menor, da salvação suprema. Cada casta 
tinha seu dharma, desde a dos ascetas e brâmanes até a dos ladrões e prostitutas, 
dentro da hierarquia baseada em leis imanentes, próprias a cada profissão. A guer
ra e a política encontraram naturalmente um lugar nessa estrutura. Lendo no Bha- 
gavad Gitâ o diálogo entre Krishna e Aijuna, vemos que a guerra é parte integran
te da vida. “Faz o que é necessário”, o que quer dizer: cumpre o dever que te impõe 
o dharma da casta dos guerreiros e as prescrições que a regulam, em suma, realiza 
“a obra” objetivamente necessária ao objetivo de tua casta, a saber, fazer a guerra. 
Segundo esta crença, cumprir a obrigação de guerreiro estava longe de representar 
para este um perigo à sua salvação; era, ao contrário, benéfico para a alma. Sempre
o guerreiro hindu teve tanta certeza de alcançar, depois de uma morte heróica, o céu 
de Indra quanto o guerreiro germânico de ser acolhido no Walhala; teria tanto des
denhado o nirvana quanto o germânico o paraíso cristão com os seus coros angélicos. 
Esta especialização da ética permite à moral hindu considerar a arte real da políti
ca como uma atividade perfeitamente conseqüente, sujeita a suas próprias leis, sem
pre mais consciente de si própria. A literatura hindu nos oferece mesmo uma expo
sição clássica do “maquiavelismo” radical, no sentido popular de maquiavelismo; 
basta ler o Arthaçâstra de Kautilya, escrito muito antes da era cristã, provavelmen
te na época de Chandragupta. Comparado a ele, O príncipe de Maquiavel é inofen
sivo. Sabemos que, na ética católica, os consilia evangelica constituem uma moral 
especial, reservada aos que têm o privilégio do carisma da santidade. Ao lado do mon
ge, proibido de buscar lucros ou de derramar sangue, encontramos as figuras do
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cavalheiro e do burguês piedoso que tinham estes direitos, o primeiro podia derramar 
sangue, o segundo enriquecer. Indubitavelmente a diferenciação ética e sua integra
ção num sistema de salvação são menos marcantes do que na índia. Contudo, dadas 
as pressuposições da fé cristã, podia e devia ser assim. A doutrina da corrupção do 
mundo pelo pecado original permitia integrar com relativa facilidade a violência na 
ética, enquanto meio para combater o pecado e as heresias que constituem precisa
mente perigos para a alma. Entretanto, as exigências acósmicas do Sermão da Mon
tanha, sob a forma de uma pura ética da convicção, assim como o direito natural 
cristão, compreendido como uma exigência absoluta baseada nesta doutrina, conser
varam sua força revolucionária, retomando sempre à superfície com toda sua furia 
em quase todos os períodos de convulsão social. Notadamente, deram nascimento 
a seitas que professam um pacifismo radical; uma delas tinha mesmo tentado ins
tituir na Pensilvânia um Estado que se recusava a utilizar a força nas relações exte
riores -  experiência que foi aliás trágica, pois, quando estourou a guerra da Inde
pendência, os quakers não puderam intervir num conflito cujo objetivo era a defe
sa de ideais idênticos aos seus. O protestantismo comum, pelo contrário, em geral 
legitima o Estado, e assim o recurso à violência como uma instituição divina, e jus
tifica particularmente o Estado autoritário legítimo. Lutero retirou do indivíduo a 
responsabilidade ética pela guerra, atribuindo-a à autoridade política, de modo que 
a obediência às ordens dos poderes políticos não pode implicar culpa, exceto nas 
questões de fé. O calvinismo reconhecia também, em princípio, a força como meio 
de defesa da fé, legitimando em conseqüência as guerras de religião. Sabe-se que 
estas guerras foram sempre um elemento vital do Islã. Vê-se agora, portanto, que 
não é a incredulidade moderna, nascida do culto renascentista dos heróis, que le
vantou o problema da ética política. Todas as religiões debateram este problema com 
maior ou menor êxito, e nosso estudo demonstrou suficientemente que não podia 
ser de outro modo. (Le savant et le politique, pp. 191-194.)

Há, finalmente, um duplo conflito implícito entre o universo da religião e o 
da ciência. A ciência positiva, experimental e matemática, expulsou gradualmen
te deste mundo o sagrado, deixando-nos num universo utilizável, mas sem sen
tido. “Em toda a parte onde a aplicação sistemática dos conhecimentos empíricos 
racionais retirou do mundo seu aspecto mágico, fazendo dele um mecanismo 
sujeito às leis da causalidade, o postulado ético segundo o qual o mundo é um 
universo ordenado por Deus, tendo em conseqüência um certo sentido no plano 
moral, foi definitivamente contestado, pois uma concepção empírica do mundo, 
e principalmente matemática, exclui por princípio todo modo de pensar que 
procura um ‘sentido’, qualquer que ele seja, nos fenômenos do mundo interior.” 
(Gesammelte Aufsàtze zur Religionssoziologie, p. 564.) Por outro lado, a ciên
cia leva a uma crise espiritual, pois, na medida em que os homens se lembram da 
religião, a ciência os deixa insatisfeitos. Uma concepção religiosa do mundo dava 
um significado aos seres, aos acontecimentos e ao destino individual. O cien
tista sabe que jamais encontrará uma resposta definitiva; não ignora que seu
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trabalho será ultrapassado, pois a ciência positiva é por essência um processo, 
que nunca chega ao fim.

Há portanto uma contradição fundamental entre o saber positivo, demonstra
do mas inacabado, e o saber nascido das religiões, que não pode ser provado mas 
que dá resposta às questões essenciais. Segundo Max Weber, os homens hoje só 
encontram resposta a tais questões através de uma decisão individual, arbitrária e 
incondicional. Cada um de nós deve escolher seu Deus, ou seu demônio.

“Economia e sociedade”

Economia e sociedade (Wirtschaft und Gesellschaft) é um tratado de socio
logia geral que desenvolve ao mesmo tempo uma sociologia econômica, jurídi
ca, política e religiosa.

Seu objeto é a história universal. Todas as civilizações, todas as épocas e 
todas as sociedades são utilizadas como exemplos ou ilustrações. Mas este trata
do é uma obra de sociologia, não de história. Tem o objetivo de tomar inteligíveis 
as diferentes formas de economia, de direito, de dominação e de religião, inserin- 
do-as num único sistema conceituai. Esse tratado de sociologia geral orienta-se 
para o presente; propõe-se a pôr em evidência a originalidade da civilização oci
dental, comparativamente às outras civilizações.

São quase oitocentas páginas cerradas, representando portanto mais ou me
nos a metade do Traité de Pareto; mas, ao contrário deste, não permite ao leitor 
saltar páginas, e é quase impossível de resumir. Procurarei assim retraçar as eta
pas da conceituação geral para explicar em que consiste aquilo que alguns têm 
chamado de nominalismo e individualismo de Max Weber. Tomarei como exem
plo a sociologia política, para mostrar como se opera a conceituação weberia- 
na num nível menos abstrato.

Segundo Max Weber, a sociologia é a ciência da ação social, que ela quer 
compreender interpretando, e cujo desenvolvimento quer explicar, socialmente. 
Os três termos fundamentais são, aqui, compreender (verstehen), interpretar (deu- 
teri) e explicar (erklãren), respectivamente, apreender a significação, organizar o 
sentido subjetivo em conceitos e evidenciar as regularidades das condutas.

A ação social é um comportamento humano ( Verhalten), em outras pala
vras, uma atitude interior ou exterior voltada para a ação, ou para a abstenção. 
Este comportamento é a ação quando o ator atribui à sua conduta um certo sen
tido. A ação é social quando, de acordo com o sentido que lhe atribui o ator, ela 
se relaciona com o comportamento de outras pessoas. O professor age social
mente na medida em que o ritmo lento da sua elocução se relaciona com a con
duta dos seus estudantes, que devem fazer um esforço para tomar nota das de
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monstrações escritas no quadro-negro. Se falasse sozinho, muito depressa, sem 
se dirigir a ninguém, sua ação não seria social, pois não estaria orientada para 
a conduta de um grupo de ouvintes.

A ação social se organiza em relação social (soziale Beziehung). Há uma rela
ção social quando o sentido de cada ator, de um grupo de atores que age, se relacio
na com a atitude do outro, de modo que suas ações são mutuamente orientadas. O 
professor e seus alunos vivem uma relação social.

Se as condutas de vários atores se orientam regularmente umas com rela
ção a outras, é preciso que algo determine a regularidade de tais relações sociais. 
Diz-se que há costume (Brauch) quando tal relação social é regular, e que há 
hábito (Sitten) quando a origem dessa relação é uma longa tradição que a trans
forma numa segunda natureza. Max Weber emprega o termo eingeleitet: um 
costume, por assim dizer, penetra na vida. A tradição se toma uma forma es
pontânea de agir.

Neste ponto da análise surge a noção de probabilidade. Quer se trate de 
costume ou de hábito, a regularidade não é absoluta. Pode-se dizer que é cos
tume nas universidades os estudantes não tumultuarem as aulas; portanto, é 
provável que a palavra do professor encontre alunos silenciosos, mas esta pro
babilidade não é uma certeza. Mesmo no caso das universidades francesas, onde 
em geral os estudantes ouvem passivamente, não poderíamos dizer, como uma 
afirmação de fato, que durante uma hora só o professor fale.

O conceito de ordem legítima intervém, logo depois da noção de relação 
regular. A regularidade da relação social pode ser apenas o resultado de um lon
go hábito, mas é mais freqüente que haja fatores suplementares: a convenção 
ou o direitó. A ordem legítima é convencional quando a sanção que responde à 
sua violação é uma desaprovação coletiva. É jurídica quando esta sanção assu
me a forma de coerção física. Os termos convenção e direito são definidos pela 
natureza da sanção correspondente, como em Durkheim.

Ás ordens legítimas (legitime Ordnung) podem ser classificadas de acordo com 
as motivações dos que obedecem. Weber distingue quatro tipos, que lembram os 
quatro tipos de ação, mas não são exatamente os mesmos: as ordens são afetivas 
ou emocionais, racionais com relação a valores, religiosas e, finalmente, determi
nadas pelo interesse. As ordens legítimas determinadas pelo interesse são racio
nais com relação a um objetivo; as ordens determinadas pela religião são chama
das tradicionais, o que põe em evidência a afinidade entre religião e tradição, pelo 
menos numa certa fase da evolução histórica, pois o profetismo e a racionaliza
ção religiosa nele originada são freqüentemente revolucionários.

Da ordem legítima Max Weber passa ao conceito de combate (Kam pf) que, 
desde o início da análise, tem um sentido evidente. Ao contrário do que alguns 
sociólogos se inclinam a crer, as sociedades não são conjuntos harmoniosos. Comte 
insistia na idéia do consenso e dizia que a sociedade é composta tanto de mor-
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( tos como de vivos. Para Max Weber, as sociedades são feitas tanto de lutas como \ 
, de acordos. O combate é uma relação social fundamental. Num duelo, a ação de * 
/ cada duelista está orientada para a ação do outro. A orientação recíproca das con- '
i dutas é, neste caso, ainda mais necessária do que num acordo, pois o que está i
I em jogo é a própria existência dos combatentes. A relação social do combate se i 

define pela vontade de cada um dos atores de impor-se ao outro, malgrado sua 1 
resistência. Quando o combate não comporta o uso da força física, chama-se con- j 
corrência. Quando seu objetivo é a própria sobrevivência dos atores, nós o cha- | 

\jnamos de seleção (Auslese). v
Os conceitos de relação social e de combate permitem, numa etapa subse

qüente da conceituação, passar à própria constituição dos grupos sociais. O 
processo de integração dos atores pode levar à criação de uma sociedade ou de 
uma comunidade. A distinção entre estes dois processos ( Vergesellschaftung e 
Vergemeinschaftung) é a seguinte:

Quando o resultado do processo de integração é uma comunidade (Ge- 
meinschaft), o fundamento do grupo é um sentimento de pertinência experimen
tado pelos participantes, cuja motivação pode ser afetiva óu tradicional. Se este 
processo de integração leva a uma sociedade (Gesellschaft), isto se deve ao fato 
de que a motivação das ações sociais se constitui de considerações ou ligações de 
interesses, ou leva a um acerto de interesses. Uma sociedade comercial por ações, 
ou um contrato, são integrações racionais, com relação a um objetivo. O proces
so de integração social ou comunitário resulta no agrupamento (Verband). O grupo 
pode ser aberto ou fechado se a entrada nele for estritamente reservada ou, ao 
contrário, acessível a todos ou quase todos. O agrupamento acrescenta às socie
dades ou às comunidades um órgão de administração ( Verwaltungsstab) e uma 
ordem regulamentar.

Depois do agrupamento vem a empresa (Betrieb). Esta se caracteriza pela 
ação contínua de vários atores, e pela racionalidade com vistas a um fim. Um 
agrupamento de empresa (Betriebverband) é uma sociedade com um óigão de ad
ministração, com vistas a uma ação racional. A combinação dos conceitos de agru
pamento e de empresa mostra bem como progride a conceituação weberiana. O 
agrupamento comporta um órgão especializado de administração, a empresa in
troduz as duas noções de ação contínua e de ação racional com vistas a um fim. 
Combinando as duas noções, obtém-se um grupo de empresa, sociedade sujeita a 
um órgão de administração e que exerce uma ação contínua e racional.

Max Weber define ainda alguns conceitos-chave, na sua reconstrução da 
ação social. Os dois primeiros são os de associação (Verem) e instituição (Anstalt). 
Na associação, a regulamentação é aceita consciente e voluntariamente pelos . 
participantes; na instituição ela é imposta por decretos aos quais os participan- 

; tes devem submeter-se.
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Dois outros conceitos importantes são os de poder (Macht) e de domina
ção (Herrschaft). O poder é definido simplesmente como a probabilidade de 
um ator impor sua vontade a outro, mesmo contra a resistência deste. Situa-se 
portanto dentro de uma relação social, e indica a situação de desigualdade que 
faz com que um dos atores possa impor sua vontade ao outro. Estes atores podem 
ser grupos -  por exemplo, Estados -  ou indivíduos. A dominação (Herrschaft) 
é a situação em que há um senhor (Herr)\ pode ser definida pela probabilidade 
que tem o senhor de contar com a obediência dos que, em teoria, devem obede- 
cê-lo. A diferença entre poder e dominação está em que, no primeiro caso, o co
mando não é necessariamente legítimo, nem a obediência forçosamente um dever; 
no segundo, a obediência se fundamenta no reconhecimento, por aqueles que 
obedecem, das ordens que lhes são dadas. As motivações da obediência permi
tirão portanto construir uma tipologia da dominação. Para passar do poder e da 
dominação para a realidade política, é preciso acrescentar a idéia de agrupa
mento político (politischer Verband). O agrupamento político contém as noções 
de território, de continuidade do agrupamento e de ameaça de aplicação da força 
física para impor respeito às ordens ou às regras. Entre os agrupamentos polí
ticos, o Estado é a instância que dispõe do monopólio da coerção física.

Weber introduz, por fim, um último conceito: o de grupo hierocrático, ou 
sagrado (hierokratischer Verband). É o agrupamento no qual a dominação per
tence aos que detêm os bens sagrados, e podem dispensá-los. Os agrupamen
tos hierocráticos evocam os regimes teocráticos de Auguste Comte, sem contudo 
ser seus equivalentes. Quando o poder recorre ao sagrado, e o poder temporal 
e o espiritual se confundem, a obediência é imposta menos pela coerção física 
do que pela posse das receitas de salvação, Se o poder distribui os bens dos quais 
os indivíduos esperam a redenção, é ele que possui, para cada um e para todos, 
o segredo da vida feliz neste mundo ou no outro.

Em Economia e sociedade Max Weber trata duas vezes da sociologia políti
ca. Uma primeira vez, na primeira parte, expõe a tipologia das formas de domina
ção (“Die Typen der Herrschaft”); depois, na segunda parte, notadamente nos dois 
últimos capítulos (“Politische Gemeischaften e Sociologie der Herrschaft”), des
creve com mais pormenores a diferenciação dos regimes políticos observados 
através da história, servindo-se da tipologia exposta na primeira parte.

Vou deter-me no capítulo sobre sociologia política de Economia e socieda
de. Primeiramente, é menos difícil identificar suas grandes linhas do que resu
mir a sociologia econômica. Minha exposição será esquelética e pobre, compa
rada com a riqueza do texto de Weber, mas não trairá, talvez, o pensamento do 
autor. Um resumo da sociologia econômica exigiria, porém, muitas páginas.

A sociologia política de Weber se inspira diretamente em uma interpretação 
da situação contemporânea da Alemanha imperial e da Europa ocidental. Permite
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perceber o projeto mais importante de Max Weber, que era compreender seu 
tempo à luz da história universal, ou ainda tomar inteligível a história universal 
na medida em que esta tende à situação presente como à sua conclusão.

Finalmente, ela se associa estreitamente à personalidade do autor, mais do 
que qualquer outro capítulo de Economia e sociedade. Max Weber pertence à 
escola dos sociólogos que se interessam pela sociedade a partir do interesse que 
sentem pela coisa pública. Como Maquiavel, é um desses sociólogos nostálgi
cos da ação política, e desejaria participar da luta política e exercer o poder. So
nhava em ser estadista. Na verdade ele não foi um homem político, mas somen
te um conselheiro do príncipe, conselheiro que não foi ouvido, como ele mesmo 
confessa.

A sociologia política de Weber se baseia numa distinção entre a essência da 
economia e a essência da política, estabelecida a partir do sentido subjetivo das 
condutas humanas. Este método deriva diretamente da definição da sociologia. Se 
toda sociologia é compreensão interpretativa da ação humana, isto é, do sentido 
subjetivo que os atores atribuem ao que fazem ou deixam de fazer, é no plano do 
sentido subjetivo das condutas que definimos a ação econômica e a ação política.

A ação economicamente orientada é aquela que, de acordo com o sentido 
que lhe é atribuído, se relaciona com a satisfação dos desejos de utilidade (Nutz- 
leistungen -  de Leistung, que vem do verbo leisten, realizar, produzir e de Nutz, 
raiz do termo utilidade). Esta definição se aplica à ação economicamente orien
tada, e não ao comportamento econômico.'Este, wirtschaften, verbo foijado a par
tir do substantivo Wirtschaft, designa o exercício pacífico de uma capacidade 
de disposições economicamente orientadas. A orientação para a categoria eco
nômica implica apenas que se procuram satisfazer as necessidades que os indi
víduos sentem de prestações de utilidade. O conceito de prestação de utilidade 
engloba simultaneamente os bens materiais e os imateriais, como os serviços. O 
agir econômico implica por outro lado uma ação pacífica, o que exclui a guerra 
e o banditismo que foram através da história meios freqüentemente emprega
dos e quase sempre eficazes de assegurar prestações de utilidade. Em todos os 
tempos os mais fortes sempre foram aconselhados, não pèla moral, mas pela ra
cionalidade instrumental, a se apropriar dos bens produzidos com o trabalho 
alheio. Este método, para satisfazer os desejos de prestação de utilidade, é con
tudo afastado pela definição weberiana do agir econômico, que pressupõe, além 
de tudo o que citartios, o emprego de coisas e de pessoas para alcançar a satis
fação de necessidades. O trabalho é um agir econômico, na medida em que é o 
exercício pacífico da capacidade de um ou vários indivíduos de dispor de mate
riais ou de instrumentos no sentido da satisfação de necessidades. Se qualifica
mos o agir econômico com o adjetivo racional, teremos o agir econômico ca
racterístico das sociedades atuais, isto é, uma atividade que comporta a arregi- 
mentação dos recursos disponíveis de acordo com um plano, e a continuidade 
do esforço dirigido para a satisfação das necessidades.
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Uma primeira distinção surge logo entre a ordem da política e a da economia. 
A economia tem a ver com a satisfação das necessidades, e também com o objeti
vo determinado pela organização racional da conduta; a política se caracteriza pela 
dominação exercida por um homem ou por alguns homens sobre outros homens.

Estas definições permitem simultaneamente compreender a inter-relação 
do agir econômico e do agir político, cuja distinção é apenas conceituai, não real. 
Concretamente, é impossível separar o agir econômico do agir político, como se 
se separassem dois corpos em uma composição química. O agir econômico pode 
comportar o recurso, aqui ou ali, a meios de força e, por conseguinte, compor
tar uma dimensão política. Por outro lado, qualquer ação política, isto é, qual
quer exercício contínuo de dominação de um ou de alguns homens sobre outros 
homens, exige um agir econômico, isto é, a posse ou a disponibilidade de meios 
para satisfazer às necessidades. Há uma economia da política e uma política da 
economia. A oposição entre os dois termos só se torna rigorosa, conceitualmen- 
te, na medida em que se excluem do agir econômico propriamente dito os meios 
de força; na medida também em que se relaciona a racionalidade própria do 
agir econômico com a escassez e a escolha racional dos meios.

A política é, portanto, o conjunto das condutas humanas que comportam a 
dominação do homem pelo homem. O termo dominação traduz o alemão 
Herrschaft. Julien Freund, que traduziu Max Weber para o francês, escolheu 
esse termo porque H err significa senhor, e porque dominação provém do latim 
dominus (senhor). Se voltarmos ao sentido original da palavra dominação, ela 
se aplica perfeitamente à situação do senhor com relação àqueles que o obede
cem. É preciso porém afastar a conotação desagradável desta palavra, entenden
do-a apenas como a probabilidade de que as ordens dadas sejam efetivamente 
cumpridas pelos que as recebem. O termo autoridade não seria apropriado co
mo tradução de Herrschaft, pois Max Weber o utiliza também (Autoritãt) para 
designar as qualidades naturais ou sociais que possui o senhor.

Os tipos de dominação são em número de três: racional, tradicional e caris
mática. A tipologia se fundamenta portanto no caráter próprio da motivação que 
comanda a obediência. Racional é a dominação baseada na crença na legalidade 
da ordem e dos títulos dos que exercem a dominação. Tradicional é a domina
ção fundamentada na crença do caráter sagrado das tradições antigas, e na legi
timidade dos que são chamados pela tradição a exercer a autoridade. Carismá
tica é a dominação que se baseia no devotamento fora do cotidiano, justificado 
pelo caráter sagrado ou pela força heróica de uma pessoa e da ordem revelada ou 
criada por ela.

Os exemplos destes três tipos de dominação são abundantes. O agente tri
butário nos faz obedecer porque acreditamos na legalidade dos títulos que lhe 
permite enviar-nos documentos de cobrança fiscal. Sua dominação é, portanto,
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racional. De modo geral, o conjunto da gestão administrativa das sociedades mo
dernas, quer se trate da regulamentação da circulação dos automóveis, dos exa
mes universitários, ou do fisco, comporta uma dominação tal de homens sobre 
outros homens que estes se submetem às ordens legais ou aos intérpretes e exe- 
cutantes da própria legalidade e não a indivíduos isolados. A ilustração da do
minação tradicional é menos fácil de encontrar nas sociedades modernas, mas 
se a rainha da Inglaterra exercesse ainda um poder efetivo, o fundamento desta 
dominação seria o longo passado e a crença na legitimidade da sua autoridade, cuja 
origem remonta a muitos séculos. Hoje, resta apenas a aparência desta domina
ção. Os homens continuam a respeitar o detentor desse poder tradicional, mas 
de fato não têm oportunidade de o obedecer. As leis são promulgadas, em nome da 
rainha, mas não é ela que determina o conteúdo. Hoje, nos países que conserva
ram a monarquia, a dominação tradicional é meramente simbólica.

Podemos encontrar nos nossos dias, contudo, muitos exemplos do poder ca
rismático. Lenin exerceu durante alguns anos uma dominação carismática, que não 
se baseava na legalidade ou em antigas tradições, mas no devotamento dos ho
mens, convencidos da virtude incomum daquele que se propunha convulsionar a 
ordem social. Hitler e o general De Gaulle são outros exemplos, embora tão opos
tos, de chefes carismáticos segundo a definição weberiana. O próprio De Gaulle 
acentuou o caráter carismático da sua dominação nas circunstâncias em que, tendo 
de escolher entre apelar para a legitimidade eleitoral e apelar para o 18 de junho de 
1940, ele escolheu a segunda alternativa. Em abril de 1961, para exigir obediên
cia contra os generais rebeldes da Argélia, voltou a envergar o uniforme de ge- 
neral-de-brigada de junho de 1940, dirigindo-se aos oficiais e aos soldados não 
como Presidente da República eleito por um congresso mas como o general De 
Gaulle, que havia vinte anos representava a legitimidade nacional. Quando um 
homem declara encarnar a legitimidade nacional durante dois decênios, sua domi
nação não pertence mais à ordem racional, como não pertence à ordem tradicional 
(o general De Gaulle não nasceu numa família real reinante), é carismático19.

O chefe está fora do cotidiano, do mesmo modo que está fora do cotidiano o 
devotamento que os homens consagram a esta personalidade heróica e exemplar.

Como é natural, estes três tipos de dominação pertencem a uma classifica
ção simplificada. Max Weber esclarece que a realidade é sempre uma mistura 
ou confusão desses três tipos puros.

Não obstante, sua análise coloca uma série de questões.

Weber distingue quatro tipos de ação e três tipos de dominação. Por que não 
há uma conformidade entre a tipologia das condutas e a tipologia das dominações?

Os três tipos de dominação correspondem aproximadamente a três dos 
quatro tipos de conduta. O quarto tipo de conduta não está representado por um 
tipo específico de dominação. Entre a conduta racional em relação a um fim e
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a dominação legal, o paralelismo é perfeito. Entre a conduta afetiva e a domina
ção carismática, há uma aproximação pelo menos justificável. A conduta tradi
cional e a dominação tradicional são designadas pelo mesmo termo. Devemos 
dizer que a classificação das condutas está errada? Que só há na realidade três 
motivações fundamentais e por conseguinte três tipos de conduta e três tipos de 
dominação? A razão, a emoção e o sentimento explicariam a conduta racional, 
afetiva ou tradicional e, do mesmo modo, a dominação racional, carismática ou 
tradicional.

Esta interpretação é possível, mas o problema me parece mais sutil. A clas
sificação dos tipos de dominação se refere às motivações dos que obedecem, mas 
estas motivações são de natureza essencial, e não psicológica. O cidadão que re
cebe a intimação de impostos a pagar pagará o que lhe é cobrado quase sempre 
não por ter refletido sobre a legalidade do sistema fiscal, ou porque tenha medo das 
sanções implicadas no não-pagamento, mas apenas pelo hábito de obedecer. A 
motivação psicológica efetiva não coincide necessariamente com o tipo abstrato 
de motivação, ligado ao tipo de dominação. O hábito pode comandar a obediên
cia, no caso de uma dominação racional, em lugar da razão. Se é verdade que a 
distinção entre os tipos de dominação deriva de uma classificação das motivações, 
estas não são as que podemos observar, no sentido comum do termo.

A melhor prova está em que Max Weber apresenta várias tipologias dife
rentes da motivação da obediência. No primeiro capítulo de Economia e so
ciedade, depois de ter formulado o conceito de ordem legítima, ele se pergun
ta sobre uma classificação em duas ou quatro categorias. Uma ordem legítima 
pode ser sustentada interiormente pelos sentimentos (innerlich) dos que a obe
decem. Se ela é interiorizada, há três modalidades possíveis deste fenômeno, 
que se referem aos três tipos de conduta: a afetiva, a racional com relação aos va
lores e a religiosa (substituindo, neste caso, a tradicional). Se não é interioriza
da, a ordem legítima pode ser apoiada pela reflexão a respeito das conseqüên
cias do ato, esta reflexão determinando a conduta dos que obedecem. Neste 
caso, a tipologia das motivações da obediência tem portanto quatro categorias, 
e não reproduz a tipologia tríplice dos modos de dominação. Em outra passa
gem do primeiro capítulo, ao tratar dos motivos pelos quais se atribui legitimi
dade a uma certa ordem, Weber retoma quatro termos que, desta vez, são exa
tamente paralelos aos quatro tipos de conduta. Ele considera, com efeito, que 
há quatro fórmulas de legitimidade, tradicional, afetiva, racional em relação a 
valores e resultado da afirmação positiva de uma ordem legal.

Vemos, assim, que Max Weber hesita entre diferentes classificações. E che
ga sempre à fórmula da ação racional em relação a um fim, que é o tipo ideal da 
ação econômica ou política. Esta ação é de fato também a ação comandada por 
uma ordem legal e a ação determinada pela consideração das conseqüências 
possíveis da conduta, do tipo da conduta interessada ou do contrato. Contudo,
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a ação emocional está sempre presente nas classificações. Sua correspondência 
no mundo da política é o tipo profético ou carismático. Por outro lado, dois tipos 
de conduta recebem nomes diferentes, que ora aparecem, ora desaparecem. A 
ação tradicional se transforma às vezes em ação religiosa e, na verdade, a religião 
é uma forma de tradição; mas, num certo sentido, é a forma inicial e profunda 
da tradição. Por outro lado, a ação wertrational figura em alguns casos como um 
dos fundamentos da legitimidade (a honra), mas desaparece na tipologia dos 
modos de dominação, porque não constitui um tipo abstrato.

Estas dificuldades de tipologia se relacionam com o fato de que Max Weber 
não escolheu entre conceitos puramente analíticos e conceitos semi-históricos. 
Os três modos de dominação deveriam ser considerados como simples e puros 
conceitos analíticos, mas Weber lhes atribui também um sentido histórico.

De qualquer forma, esta tipologia da dominação permite a Max Weber entrar 
na casuística conceituai dos tipos de dominação. Partindo da noção de domina
ção racional, ele analisa as características da organização burocrática. Tomando 
como ponto de partida a noção de dominação tradicional, acompanha o seu de
senvolvimento e diferenciação progressiva: dominação gerontocrática, patriarcal, 
patrimonial. Esforça-se por demonstrar como é possível passar da definição 
simplificada de uma forma de dominação para a infinita diversidade das insti
tuições historicamente observadas, mediante a discriminação de diferentes mo
dos. A diversidade histórica se toma então inteligível, porque deixa de parecer 
arbitrária.

Desde que existem homens que refletem sobre as instituições sociais, a pri
meira surpresa é causada pela existência do outro. De fato, vivemos numa so
ciedade, mas há outras sociedades; uma certa ordenação política ou religiosa nos 
parece evidente, ou sagrada, e há outras ordens. Podemos reagir a esta desco
berta pela afirmação agressiva ou ansiosa da validade absoluta da nossa ordem, 
e a desvalorização simultânea de todas as outras. A sociologia começa com o re
conhecimento desta diversidade e com a vontade de compreendê-la, o que não 
implica que todas as modalidades de ordem social se situem no mesmo nível de 
valor, mas apenas que todas são inteligíveis porque exprimem a mesma nature
za humana e social. A política de Aristóteles tomou inteligível a diversidade de 
regimes das cidades gregas; a sociologia política de Max Weber tenta fazer o mes
mo no contexto da história universal. Aristóteles se interrogava a respeito das 
dificuldades que cada regime precisava resolver, e as perspectivas de sobrevi
vência e prosperidade de cada um. Max Weber pergunta qual é a evolução pro
vável, possível ou necessária de um tipo de dominação.

A análise das transformações da dominação carismática é exemplar. Esta 
forma de dominação tem, na sua origem, algo que está fora do cotidiano (aus- 
seralltàglich). Possui portanto, em si mesma, alguma coisa de precário, porque 
os homens não podem viver de forma duradoura fora do cotidiano, e porque tudo
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o que é incomum inevitavelmente se desgasta. Ocorre, em conseqüência, um 
processo estreitamente ligado à dominação carismática: o retorno do poder 
carismático à vida cotidiana ( Veralltãglichung deo Charismas). A dominação 
fundamentada nas qualidades excepcionais de um homem pode sobreviver a 
esse homem? Todo regime marcado pela origem carismática do seu líder supre
mo não pode deixar de ser confrontado com a questão da sobrevivência e da he
rança. Max Weber se volta assim para uma tipologia dos métodos pelos quais 
se resolve o problema mais importante da dominação carismática, que é o da 
sucessão.

Pode haver uma procura organizada de outro portador do carisma, como na 
teocracia tibetana tradicional. Os oráculos e o apelo ao julgamento divino podem 
ser utilizados também para institucionalização do excepcional. O chefe caris
mático pode escolher pessoalmente seu sucessor, mas é preciso que este seja 
aceito pela comunidade dos fiéis. O sucessor pode ser selecionado igualmente 
pelo estado-maior do chefe carismático, e depois reconhecido pela comunida
de. Pode-se admitir que o carisma é inseparável do sangue, tornando-se heredi
tário (Erbcharisma). A dominação carismática leva neste caso à dominação tra
dicional. A graça de uma pessoa se torna propriedade de uma família. Final
mente, o carisma pode ser transmitido de acordo com certos processos mágicos 
ou religiosos. A coroação dos reis da França representava a transmissão da 
graça; desse modo, ela passava a pertencer a uma família, e não a um homem.

Este exemplo simples ilustra bem o método e o sistema de Max Weber. Seu 
objetivo é sempre o mesmo. Trata-se de identificar a lógica das instituições hu
manas e de compreender as singularidades das instituições, sem com isto re
nunciar ao uso dos conceitos. Trata-se de elaborar uma sistematização flexível 
que permita ao mesmo tempo integrar fenômenos diversos num quadro contex- 
tual único e não eliminar o que constitui a singularidade de cada regime ou de 
cada sociedade.

Esta forma de conceituação leva Max Weber a perguntar qual é a influên
cia exercida pelo modo de dominação sobre a organização e a racionalidade da 
economia; qual a relação entre um tipo de economia e um tipo de direito. Em 
outras palavras, a conceitualização não tem só por fim uma compreensão mais ou 
menos sistemática, mas também a colocação dos problemas de causalidade ou das 
influências recíprocas dos diferentes setores do universo social. A categoria que 
domina esta análise causai é a de oportunidade ou de influência e de probabi
lidade. Um tipo de economia influencia o direito num certo sentido; é provável 
que um tipo de dominação se manifeste na administração ou no direito de uma 
certa maneira. Mas não há, nem pode haver, causalidade unilateral de uma série 
de instituições particulares sobre o resto da sociedade. Neste sentido, o méto
do weberiano pode ser admirado ou criticado, pois multiplica as relações parciais 
e não acrescenta aquilo que os filósofos chamam hoje de totalização. No estu
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do sociológico das religiões, Max Weber se esforçou por reconstruir o conjunto de 
uma maneira de viver e pensar o mundo. Ele não ignorava a necessidade de inse
rir cada elemento de uma existência ou de uma sociedade num conjunto. Contudo 
em Economia e sociedade analisa as relações entre os setores e, por isso, multipli
ca as relações parciais sem reconstruir a totalidade. Parece-me que Max Weber 
poderia justificar-se afirmando que não excluía outros métodos, e que, no nível da 
generalidade conceituai em que se situa sua análise, era impossível identificar re
lações causais comportando uma rigorosa necessidade, e que era impossível tam
bém reconstruir a totalidade de uma sociedade particular, ou de um regime políti
co singular, porque o objetivo procurado é a apreensão dos diferentes aspectos de 
tais totalidades, com a ajuda dos conceitos.

A sociologia política de Max Weber é inseparável da realidade histórica em 
que viveu20. Politicamente, Weber era, na Alemanha de Guilherme II, um nacio- 
nal-liberal. Weber foi um nacional-liberal, mas não um liberal no sentido norte- 
americano. Ele não era propriamente um democrata no sentido francês, inglês 
ou norte-americano. Punha acima de tudo a grandeza da nação e o poder do Es
tado. Indubitavelmente, estimava as liberdades a que aspiram os liberais do velho 
continente. Sem um mínimo de direitos individuais, escreveu, não poderíamos 
mais viver. Não acreditava, porém, na vontade geral ou no direito dos povos de 
dispor de si mesmos, nem na ideologia democrática. Se desejava uma “parla- 
mentarização” do regime alemão, era para aprimorar a qualidade dos líderes, e 
não por princípio. Pertencia à geração pós-bismarckiana, que se propunha como 
tarefa primordial a manutenção da herança do fundador do Império alemão, e 
como segunda tarefa o acesso da Alemanha à política mundial (Weltpolitik). Não 
era um desses sociólogos (como Durkheim) que acreditavam que as funções 
militares dos Estados eram anacrônicas. Acreditava na permanência dos confli
tos entre as grandes potências e esperava que a Alemanha unificada ocupasse 
um lugar importante no cenário mundial. Só levava em conta as questões sociais 
da atualidade tomando como referência o objetivo supremo da grandeza do Reich. 
Weber foi um adversário apaixonado de Guilherme II, a quem atribuiu, duran
te a guerra de 1914, a principal responsabilidade pelas desgraças que se abate
ram sobre sua pátria. Na mesma época, esboçou um projeto de reforma das ins
tituições cujo objetivo era a “parlamentarização” do regime alemão. Atribuía a 
mediocridade da diplomacia do II Reich ao sistema de recrutamento dos m inis-' 
tros e à ausência de vida parlamentar. '

Pensava Weber que a dominação burocrática caracteriza todas as socieda
des modernas e constitui um setor importante de qualquer regime, mas o fun
cionário não foi feito para impulsionar o Estado ou para exercer funções pro
priamente políticas, e sim para aplicar os regulamentos de acordo com os pre
cedentes. Formou-se na disciplina, não na iniciativa e na luta e, por isto, será 
normalmente um mau ministro. O recrutamento dos políticos implica regras
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diferentes das que se aplicam ao recrutamento dos burocratas. Por isso, Max 
Weber desejava a transformação do regime alemão no sentido parlamentar. As 
assembléias dariam oportunidade de aparecerem melhores líderes, isto é, de líde
res mais bem formados para a batalha política do que aqueles que só escolhiam 
um imperador ou que ocupavam funções no alto da hierarquia administrativa.

O regime alemão comportava um elemento tradicional, o imperador, e um 
elemento burocrático, a administração. Faltava-lhe o elemento carismático. Obser
vando as democracias anglo-saxãs, Max Weber imaginava um líder político ca
rismático que, como chefe partidário, adquirisse na luta as qualidades sem as quais 
não há estadista, a saber, a coragem de decidir, a audácia de inovar, a capacidade 
de despertar a fé e de conseguir a obediência21. Este sonho de um líder carismá
tico foi vivido pela geração que sucedeu à de Max Weber. Mas, evidentemen
te, este não teria reconhecido seu sonho na realidade alemã de 1933-1945.

A sociologia política de Weber leva a uma interpretação da sociedade pre
sente, como sua sociologia da religião conduz a uma interpretação das civiliza
ções contemporâneas. O que singulariza o universo em que vivemos é o “desen- 
cantamento” do mundo. A ciência nos habitua a ver a realidade exterior apenas 
como conjunto de forças cegas que podemos pôr à nossa disposição; nada resta 
dos mitos e das divindades com que o pensamento selvagem povoava o universo. 
Nesse mundo despojado desses encantamentos, e cego, as sociedades se desen
volvem no sentido de uma organização cada vez mais racional e burocrática.

Sabemos que uma obra só é realmente científica quando pode e deve ser 
ultrapassada. Daí o caráter patético de uma vida dedicada à pesquisa que, mesmo 
no caso de êxito, está condenada a não encontrar toda a verdade. Jamais chega
remos ao ponto final do nosso esforço renovado; nunca teremos resposta defi
nitiva às perguntas que consideramos mais importantes.

Por outro lado, quanto mais racional a sociedade, mais cada um de nós está 
condenado ao que os marxistas chamam de alienação. Sentimo-nos sujeitos a um 
conjunto que vai além de nós, condenados a só realizar uma parte daquilo que po
deríamos ser; condenados a exercer, toda a nossa vida, uma ocupação limitada 
sem outra esperança de grandeza senão a de aceitar tal limitação.

Desde logo, o que é preciso salvaguardar antes de tudo, dizia Max Weber, 
são os direitos humanos que dão a cada indivíduo a possibilidade de viver uma 
existência autêntica, independentemente do lugar que ocupa na organização ra
cional. Do ponto de vista político, é a maigem de livre competição graças à qual 
se afirma a personalidade, e podem ser escolhidos os líderes verdadeiros, e não 
meros burocratas.

Além da racionalização científica do mundo, precisamos reservar os direi
tos de uma religião puramente interior. Além da racionalização burocrática, é 
preciso salvaguardar a liberdade de consciência e o confronto das pessoas. Sem 
suprimir as desigualdades entre os indivíduos e entre as classes, o socialismo
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marcaria -  se se transformasse de utopia em realidade -  uma etapa do proces
so de burocratização integral.

A conclusão weberiana procede da análise existencial da incompatibilidade 
dos valores e da luta entre os deuses. O mundo é racionalizado pela ciência, 
pela administração e pela gestão rigorosa dos empreendimentos econômicos, 
mas continua a luta entre as classes, as nações e os deuses. Como não há um 
árbitro, ou um juiz, só existe uma atitude adequada à dignidade: a escolha solitá
ria de cada um de nós, diante da sua consciência. Pode ser que a última palavra des
ta atitude filosófica seja a de engajamento. Max Weber dizia: escolha e decisão 
(Entscheidung). A decisão era menos a escolha entre dois partidos do que o 
engajamento em favor de um deus que podia ser um demônio.

Weber, nosso contemporâneo

Mais do que Durkheim, Max Weber é ainda nosso contemporâneo. Admi
ramos a análise estatística das causas do suicídio como uma etapa da ciência. 
Continuamos a utilizar o conceito de anomia mas deixamos de nos interessar 
pelas idéias políticas de Durkheim e as teorias morais que ele pretendia difundir 
nas escolas de formação de professores. O Traité de sociologie générale é um mo
numento estranho, obra-prima de uma pessoa extraordinária, objeto de admira
ção para uns, de irritação ou exasperação para outros. Pareto não tem muitos dis
cípulos ou continuadores. Mas o caso de Max Weber é bem diferente.

Em 1964, em Heidelberg, durante um congresso organizado por Deutsche 
Gesellschaft fü r  Soziologie por ocasião do centésimo aniversário do nascimen
to de Weber, houve um debate ardoroso, que continuou depois de encerrada a 
reunião. Um historiador suíço, Herbert Lüthy, chegou mesmo a escrever que ha
via “weberianos”, da mesma forma como “marxistas”, igualmente suscetíveis 
quando alguma das idéias de seu mestre era questionada. Na verdade, weberia
nos e marxistas têm pouco em comum: os primeiros estão nas universidades, os 
segundos governam Estados. O marxismo pode ser resumido e vulgarizado num 
catecismo destinado às multidões, mas o pensamento de Weber não se presta à 
elaboração de uma ortodoxia, a menos que se considere como ortodoxia a rejei
ção de todas as ortodoxias.

Por que razão quase meio século depois de morto Max Weber desperta ain
da tantas paixões? Devido a sua obra ou à sua personalidade?

A controvérsia científica sobre A ética protestante e o espírito do capita
lismo não terminou ainda, não só porque este famoso livro passou por uma 
refutação empírica do materialismo histórico mas também porque propõe dois 
problemas de grande alcance. O primeiro é histórico: em que medida certas sei
tas protestantes, ou, de modo mais geral, o espírito protestante, influenciaram
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a formação do capitalismo? O segundo problema é teórico, ou sociológico: em 
que sentido a compreensão das condutas econômicas exige a referência às cren
ças religiosas e aos sistemas do mundo dos atores? Entre o homem econômico 
e o homem religioso não há uma separação radical. E devido a uma ética deter
minada que o homem concreto, de carne e ossos, o homem de desejos e gozos 
se transforma, em algumas raras situações, em homo oeconomicus.

A tentativa weberiana de analisar a estrutura da ação social, de elaborar 
uma tipologia das condutas, de comparar os sistemas religiosos, econômicos, 
políticos e sociais, por mais criticável que nos pareça em alguns dos seus méto
dos e resultados, é ainda do nosso tempo. Deveríamos mesmo dizer que ela ul
trapassa de longe o que os sociólogos atuais se julgam capazes de realizar. Pelo 
menos, a teoria abstrata e as interpretações históricas tendem a se dissociar. A 
“grande teoria” no estilo de T. Parsons caminha para a abstração extrema de um 
vocabulário conceituai utilizável para a compreensão de qualquer sociedade. 
Ela pretende afastar-se da sociedade moderna e da filosofia que inspirava Weber. 
A referência ao presente terá desaparecido da conceituação do tipo parsoniano 
ou, mais genericamente, da conceituação peculiar à sociologia de hoje? Esta é 
uma questão que pode ser debatida. O que queríamos era demonstrar que, com
binando uma teoria abstrata dos conceitos fundamentais da sociologia com uma 
interpretação semiconcreta da história universal, Max Weber é mais ambicioso do 
que os professores de nossos dias. Neste sentido, pertence possivelmente tanto 
ao passado quanto ao futuro da sociologia.

Por mais válidos em si mesmos que sejam estes argumentos, eles não ex
plicam a violência dos debates em tomo de Weber, que têm ocorrido aliás na 
Europa, não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos Max Weber foi interpre
tado e traduzido por Talcott Parsons. Sua obra é acolhida sobretudo como a de um 
cientista puro. Foi por isso que ela penetrou nas universidades onde é agora ex
posta, comentada, muitas vezes também discutida. Quanto ao homem que se 
exprime na obra ou se esconde atrás dela, não é ele um democrata, hostil a Gui
lherme II? Por outro lado não é legítimo ignorar o político e só reconhecer o 
cientista?

Na Europa, o centenário do nascimento de Max Weber despertou paixões. 
Os professores de formação européia, alguns dos quais se naturalizaram norte- 
americanos, adotaram posições veementes pró e contra Weber como político, 
filósofo e sociólogo. A este propósito, nada foi mais revelador do que as três 
sessões plenárias do congresso de Heidelberg a que já me referi. A primeira, 
aberta com conferência de Talcott Parsons sobre as concepções metodológicas 
de Weber, provocou um debate propriamente acadêmico. As duas seguintes, po
rém, tiveram outro caráter, bem diferente. A conferência que pronunciei sobre 
Max Weber und die Machtpolitik se inseria na polêmica desencadeada pelo li
vro de Wolfgang J. Mommsen22, a qual prossegue até o momento em que escre
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vo este estudo (1966). A conferência de Herbert Marcuse, Industrialisierung und 
Kapitalismus, parecia animada por uma espécie de furor contra Weber, como se 
ele estivesse ainda vivo, e se mantivesse em posição irredutível.

Estes dois debates -  um relativo ao lugar ocupado por Max Weber na polí
tica alemã, às suas opiniões, o outro a propósito de sua filosofia e de suas atitu
des fundamentais -  diferem em alcance e em estilo. Alguns autores, nos Estados 
Unidos e na República Federal Alemã, tinham tendido a apresentar Weber como 
um bom democrata, de estilo ocidental, conforme à imagem que se tinha disso 
depois da Segunda Guerra Mundial. Esta concepção estava evidentemente muito 
distante da realidade. O valor que Max Weber punha acima de tudo por sua livre 
decisão era, como vimos, a grandeza nacional, não a democracia ou as liberdades 
pessoais. Tinha sido favorável à democratização mais por motivos circunstanciais 
do que por princípio. Os funcionários entre os quais o imperador escolhia seus 
ministros eram, segundo ele, desprovidos, por formação e temperamento, de am
bição do poder, primeira qualidade dos governantes, e talvez mesmo dos povos 
em um mundo duro, entregue à luta entre indivíduos, classes e Estados.

A filosofia da política, inspirada pelo seu trabalho como cientista e por sua 
ação, é pessimista. Alguns vêem em Weber um novo Maquiavel. Em artigo pene
trante, a despeito de um tom que os admiradores de Weber têm dificuldade em 
suportar, Eugene Fleischmann23 focalizou as duas influências mais importantes, 
possivelmente sucessivas, a de Marx e a de Nietzsche, a partir das quais se for
mou o pensamento de Weber: “Marx da burguesia”, e mais nietzscheano do que 
democrata.

Esta reinterpretação da política weberiana causou escândalo porque tirava 
do seu pedestal um dos patronos e fundadores da nova democracia alemã, um 
antepassado cheio de glória, um gênio. Contudo, ela é, no essencial, indiscutível, 
fundamentando-se em textos e, aliás, está marcada pelo respeito devido a uma 
personalidade excepcional. Max Weber foi nacionalista como o foram os euro
peus a partir do fim do século passado, e como deixaram de sê-lo hoje. Um na
cionalismo que não se limitava ao patriotismo, à preocupação com a indepen
dência ou a soberania estatal, mas que conduzia de modo quase irresistível ao 
que hoje seriamos tentados a chamar de imperialismo. As nações estão engaja
das numa competição permanente, ora aparentemente pacífica, ora claramente 
cruel. Esta competição não tem fim, e é impiedosa. Os homens morrem em trin
cheiras ou vegetam trabalhando em minas ou fábricas, ameaçados pela concor
rência econômica ou pelo fogo dos canhões. O poder da nação é ao mesmo tem
po um meio e um fim; garante a segurança, contribui para a difusão da cultura 
(porque as culturas são essencialmente nacionais) mas o poder é desejado por 
si mesmo, como expressão da grandeza humana.

Indubitavelmente o pensamento político de Max Weber é mais complexo do 
que o sugerem estas breves indicações. Se ele viu na unidade alemã uma etapa
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do processo que levava à política mundial, não ignorou o fato de que o poder do 
Estado não implicava o desenvolvimento da cultura. Em particular, no caso da 
história alemã, a fase de desenvolvimento espiritual e a fase de poder estatal não 
parecem coincidir. Embora tenha empregado a expressão Herrenvolk (“povo de 
senhores”) não o fez no sentido em que Hitler a usou. Como Nietzsche, Weber 
criticava muitas vezes o povo alemão, pela obediência passiva, a aceitação de 
um regime tradicional, suas atitudes de novo-rico -  condutas indignas de um 
povo que assume e deve assumir um papel de importância mundial. Quanto à de
mocracia de sua preferência, com um líder escolhido por todo o povo, ela tem 
alguns traços que vamos encontrar em todas as democracias da nossa época, 
lembrando sobretudo a V República da França, sob o general De Gaulle. Líder 
carismático, eleito por sufrágio universal, tomando sozinho as grandes deci
sões, responsável perante sua consciência e a história, tal é o chefe “democrá
tico”, imaginado por Max Weber, figura que os déspotas do período de entre as 
duas guerras caricaturaram, e que o Presidente da República francesa encarnou 
a partir de 1959. Nem o Presidente norte-americano nem o Primeiro-ministro bri
tânico correspondem em grau e estilo a esse Führer, condutor do povo que lide
ra as massas a serviço da ambição que nutre por elas e para si. Esta ascendên
cia carismática do líder político representava, para Weber, uma reação salvado
ra ao reinado anônimo dos burocratas. Ele não ignorava contudo a importância 
da deliberação dos parlamentares e o respeito pelas regras. Conhecia a neces
sidade de uma Constituição, de manter o Estado de direito (Rechtstaat), o valor 
das liberdades pessoais. É possível que tivesse sobretudo a tendência a crer, como 
homem do século XIX, que as frágeis conquistas da civilização política estavam 
já definitivamente consolidadas.

O segundo debate, iniciado por Herbert Marcuse, focaliza, em última aná
lise, a filosofia histórica de Max Weber. Este toma como tema central da sua 
interpretação da moderna sociedade ocidental a racionalização, tal como se 
manifesta na ciência, na indústria e na burocracia. O regime capitalista, basea
do na propriedade individual dos meios de produção, e na concorrência do mer
cado, esteve historicamente associado ao processo de racionalização. Este pro
cesso é o destino do homem, contra o qual seria vão nos revoltarmos, e ao qual 
nenhum regime pode escapar. Max Weber foi hostil ao socialismo a despeito da 
admiração que sentia por Marx, e não só porque era nacionalista ou porque na 
luta de classes, tão fatal quanto a luta das nações, se situava ao lado da burgue
sia. O que ameaçava a dignidade do homem, a seus olhos, era a servidão dos 
indivíduos com relação a organizações anônimas. O sistema de produção efi
caz é também um sistema de dominação do homem sobre o homem. Max Weber 
reconhecia que “os operários seriam sempre socialistas, de um modo ou de ou
tro”; chegou mesmo a afirmar que não há “nenhum meio de eliminar as con
vicções socialistas e as esperanças socialistas”24 (no que talvez se enganasse),
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mas o socialismo realizado comportaria para os valores humanos os mesmos 
perigos que o próprio capitalismo. Mais ainda: o socialismo não poderia deixar 
de agravar esses perigos, na medida em que, para restaurar e manter a discipli
na do trabalho num regime burocratizado, precisava impor uma dominação mais 
rigorosa ainda do homem sobre o homem, ou da organização sobre o indivíduo, 
limitando ainda mais as liberdades pessoais.

Terão os acontecimentos desmentido Max Weber sobre este ponto? Eviden
temente eles lhe deram razão, e é o próprio Herbert Marcuse que o confessa: “En
quanto espírito cristalizado, a máquina não é neutra: a razão técnica é a razão 
social que domina em cada época, e pode ser transformada na sua própria estru
tura. Enquanto razão técnica ela pode ser utilizada tendo em vista uma técnica 
de liberação. Para Max Weber esta posição era uma utopia. Hoje, parece que ele 
tinha razão.” Em outras palavras, Marcuse recrimina Max Weber pelo fato de ter 
denunciado antecipadamente como utopia o que se revelou efetivamente, até o 
presente, uma utopia, isto é, a idéia de uma liberação humana que passa pela mo
dificação do regime da propriedade e pela planificação.

Entre a propriedade coletiva dos meios de produção e a planificação de um 
lado, e a liberação do homem de outro, não há nenhum vínculo causai ou lógico. A 
história dos últimos cinqüenta anos o demonstrou indiscutivelmente. Um marxista 
de Frankfurt (que não é marxista-leninista) detesta em Max Weber aquele que nunca 
compartilhou suas ilusões e que lhe rouba os sonhos de que talvez precise para viver. 
Mas a utopia socialista é hoje radicalmente vazia de substância. Um sistema de pro
dução ainda mais automatizado trará talvez outras possibilidades concretas de libe
ração. Não suprimirá a ordem burocrática, a saber, a dominação racional e anônima 
denunciada, com um certo exagero, por Weber e pelos marxistas.

Certamente a sociedade industrial de hoje não é a sociedade capitalista que 
Max Weber conheceu; não é mais essencialmente burguesa, nem mesmo essen
cialmente capitalista, se este regime pode ser definido antes de mais nada pela 
propriedade e a iniciativa do empresário individual. Contudo, precisamente por 
este motivo, estaria tentado pessoalmente a criticar Weber de outro ponto de vista, 
muito diferente: ele foi demasiado marxista na sua interpretação da sociedade 
moderna, isto é, muito pessimista. Não percebeu exatamente nem as perspectivas 
de bem-estar para as massas, graças ao crescimento da produtividade, nem a ate
nuação dos conflitos de classes (e talvez mesmo dos conflitos entre as nações), 
numa época em que a riqueza depende mais da eficiência do trabalho que das 
dimensões territoriais. Por outro lado, é um mérito, e não um erro, ter distinguido 
rigorosamente a racionalidade, científica ou burocrática, da razão histórica. A ex
periência nos mostrou que o espírito e os meios da tecnologia podem ser empre
gados no genocídio; mas a responsabilidade não cabe ao capitalismo, à burgue
sia e menos ainda a Max Weber. Este tinha reconhecido antecipadamente que a 
racionalização não garante o triunfo do que os hegelianos chamam de razão his
tórica, e os democratas de boa vontade chamam de valores liberais.
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Em Weber, uma filosofia da luta e do poder, de inspiração marxista e nietzs- 
cheana, se combina com a visão de uma história universal que leva a um mundo 
desencantado, a uma humanidade em servidão, despojada das suas virtudes 
mais elevadas. Max Weber colocava acima de tudo não o êxito e o poder mas uma 
certa nobreza, a coragem de afrontar a condição humana tal como ela aparece 
a quem rejeita as ilusões da religião como das ideologias políticas. Todos os que 
pensam possuir uma verdade absoluta ou total, todos os que pretendem recon
ciliar valores contraditórios, marxistas-hegelianos, doutrinários da democracia ou 
do direito natural, continuam (com razão) sua polêmica contra um autor que dá 
caráter dogmático à recusa do dogmatismo, que empresta uma verdade defini
tiva à contradição de valores, que só conhece a ciência parcial e as escolhas es
tritamente arbitrárias.

Alguns destes dogmatismos estão na origem dos totalitarismos da nossa 
época. Contudo, é preciso reconhecê-lo, Max Weber, com sua filosofia do en
gajamento, não oferece necessariamente uma melhor proteção contra o retomo 
dos bárbaros. O líder carismático devia servir de recurso contra a dominação anô
nima da burocracia. Aprendemos a temer as promessas dos demagogos, mais do 
que a banalidade da organização racional.

Estes debates sobre a personalidade, a filosofia e as opiniões de Max Weber 
ilustram, a meu ver, a multiplicidade dos sentidos em que me parece apropriado 
afirmar que ele é nosso contemporâneo. Primeiramente, porque pertence à fa
mília dos grandes pensadores, cuja obra é tão rica e ambígua que cada nova ge
ração a lê, interroga e interpreta à sua maneira. Depois, porque é um cientista 
cuja contribuição está ultrapassada, mas que ainda permanece atual. Trate-se da 
compreensão, dos tipos ideais, da distinção entre julgamento de valor e relação aos 
valores, do sentido subjetivo enquanto objeto próprio do estudo sociológico, da 
oposição entre a maneira como os autores se compreenderam a si mesmos e a 
maneira como o sociólogo os compreende, sentimo-nos sempre tentados a mul
tiplicar questões ou pelo menos objeções. Não é certo que a prática de Weber res
ponda sempre à sua teoria. É mesmo duvidoso que ele próprio se tenha abstido 
de qualquer julgamento de valor, e mais duvidoso ainda que a referência aos 
valores e o julgamento de valor possam ser separados radicalmente. A sociologia 
de Weber poderia ser talvez mais científica, mas seria, na minha opinião, me
nos apaixonante se não tivesse sido animada por um homem que colocava cons
tantemente as questões fundamentais: o relacionamento entre o conhecimento 
e a fé, a ciência e a ação, entre a Igreja e o profetismo, a burocracia e a lideran
ça carismática, entre a racionalização e a liberdade individual. E que, graças a uma 
erudição histórica quase monstruosa, procurava em todas as civilizações as res
postas dadas a suas próprias questões, para, no fim dessa exploração, por natu
reza indefinida, encontrar-se, só e dilacerado, diante da escolha do seu próprio 
destino.



Indicações biográficas

1864 21 de abril -  Nasce Max Weber em Erfurt, na Turíngia. Seu pai era um jurista, de 
família de industriais e comerciantes de têxteis da Vestfália. Em 1869 foi com a fa
mília para Berlim, onde foi membro da Dieta municipal; foi deputado na Dieta 
prussiana e no Reichstag, pertencia ao grupo dos liberais de direita, cujo líder era 
Hanovrien Bennigsen. Sua mãe, Helena Fallenstein-Weber, era uma mulher de 
grande cultura, preocupada com os problemas religiosos e sociais. Até sua morte, 
em 1919, ela manteve estreito contato intelectual com o filho, em quem avivava a 
nostalgia da fé religiosa. Na casa dos seus pais o jovem Max Weber conheceu a 
maioria dos intelectuais e políticos mais importantes da época.

1882 Depois da sua Abitur, Max Weber inicia os estudos superiores em Heidelberg. Ins
creve-se na Faculdade de Direito, mas estuda também história, economia, filoso
fia e teologia. Participa das cerimônias e duelos da sua corporação estudantil.

1883 Depois de três semestres em Heidelberg, Max Weber faz um ano de serviço mili
tar em Estrasburgo, como simples soldado e depois como oficial. Toda sua vida 
Weber terá muito orgulho de seu título de oficial do Exército Imperial.

1884 Max Weber retoma seus estudos nas Universidades de Berlim e de Gõttingen.
1887-1888 Participa de várias manobras militares na Alsácia e na Prússia Oriental. Tor

na-se membro da Verein für Sozialpolitik que agrupa os universitários de todas as 
tendências, preocupados com os problemas sociais. Essa associação havia sido 
fundada em 1872 por G. Schmoller e era dominada pelos “Socialistas da Cátedra”.

1889 Doutorado em Direito, com tese sobre as empresas comerciais na Idade Média. 
Aprende italiano e espanhol. Inscreve-se no Tribunal de Berlim.

1890 Novos exames de direito. Inicia uma pesquisa sobre o campesinato na Prússia 
Oriental a pedido da Verein für Sozialpolitik.

1891 História agrária de Roma e sua significação para o direito público e privado. 
Esta defesa de tese na qual Weber teve um diálogo com Mommsen lhe valeu um 
cargo na Faculdade de Direito de Berlim. Inicia então uma carreira de professor 
universitário.
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2 Entrega o seu relatório sobre a situação dos trabalhadores rurais na Alemanha 
Oriental.

893 Casamento com Marianne Schnitger.
894 Nomeado professor de Economia Política na Universidade de Friburgo.

As tendências da evolução da situação dos trabalhadores rurais da Alemanha 
Oriental.

5 Viagem à Escócia e à Irlanda.
Inicia seu curso em Friburgo com uma conferência sobre “O Estado Nacional e 
a política econômica”.

6 Aceita uma cadeira na Universidade de Heidelberg, onde Knies acaba de se apo
sentar.

7 Doença nervosa séria, que o obriga a interromper seus trabalhos durante quatro 
anos. Viagem à Itália, à Córsega e à Suíça para tentar apaziguar sua ansiedade.

9 M. Weber deixa, voluntariamente, de pertencer à Liga Pangermanista.
2 Retoma seu curso na Universidade de Heidelberg, mas não poderá mais ter uma 

vida universitária tão ativa como antes.
3 Funda, com Wemer Sombart, os Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 

904 Viagem aos Estados Unidos da América, para participar do Congresso de Ciên
cias Sociais em Saint-Louis. O Novo Mundo lhe causa profunda impressão. Em 
Saint-Louis faz uma conferência sobre o capitalismo e a sociedade rural na Ale
manha.
Publicação da primeira parte de A ética protestante e o espírito do capitalismo e 
um ensaio sobre A objetividade do conhecimento nas ciências e políticas sociais. 

5 A revolução russa leva-o a se interessar pelos problemas do Império dos czares 
e aprender o russo para ler os documentos originais.
Publicação da segunda parte de A ética protestante e o espírito do capitalismo.

906 A situação da democracia burguesa na Rússia.
A evolução da Rússia para um constitucionalismo de fachada.
Estudos críticos para servir à lógica das ciências da cultura.
As seitas protestantes e o espírito do capitalismo.

907 Recebe uma herança, o que lhe permite aposentar-se e se dedicar à ciência.
8 Interessa-se pela psicossociologia industrial e publica dois estudos sobre o tema. 

Em sua casa em Heidelberg recebe a maioria dos cientistas alemães da época: 
Windelband, Jellinek, Troeltsch, Naumann, Sombart, Simmel, Michels, Tõnnies. 
Orienta jovens estudantes universitários como Georg Lukács e Karl Lõwenstein. 
Organiza a Associação Alemã de Sociologia e lança uma coleção de obras de ciên
cias sociais.

^09 As relações de produção na agricultura do mundo antigo.
Começa a redigir Economia e sociedade.

)10 No congresso da Associação Alemã de Sociologia toma posição contra o racismo. 
)12 Deixa o Comitê Diretor da Associação Alemã de Sociologia devido a divergên

cia sobre a questão da neutralidade axiológica.
J13 Ensaio sobre algumas categorias da sociologia compreensiva.
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1914 Quando estoura a guerra, Max Weber pede para ser reintegrado ao serviço mili
tar. Até o fim de 1915 dirige um grupo de hospitais implantados na região de Hei
delberg.

1915 Publicação de A ética econômica das religiões universais (“Introdução” e “Con- 
fucionismo e Taoísmo”).

1916-1917 Várias missões oficiosas em Bruxelas, Viena e Budapeste; multiplica os es
forços para convencer as autoridades alemãs a evitar uma ampliação da guerra; 
mas ao mesmo tempo afirma a vocação da Alemanha para a política mundial e 
vê na Rússia a principal ameaça. Publicação em 1916 dos capítulos da Sociolo
gia da religião relativos ao “Induísmo e Budismo” e, em 1917, “O Judaísmo An
tigo”.

1918 Em abril, curso de verão na Universidade de Viena, quando apresenta sua socio
logia da política e da religião como uma Crítica positiva da concepção mate
rialista da história.
No inverno, pronuncia duas conferências na Universidade de Munique: A pro
fissão e a vocação do cientista; A profissão e a vocação do homem político. 
Após a capitulação toma-se consultor da delegação alemã em Versalhes.
Publica o ensaio sobre o Sentido da neutralidade axiológica nas ciências so
ciológicas e econômicas.

1919 Aceita uma cátedra na Universidade de Munique, onde sucede a Brentano. O 
curso que dá no período 1919-1920 será publicado em 1924 com o mesmo títu
lo: História econômica geral.
Max Weber, que apoiou sem entusiasmo a República e que vê em Munique a 
ditadura revolucionária de Kurt Eisner, participa da comissão incumbida de redi
gir a Constituição de Weimar.
Continua a redigir Economia e sociedade, que começa a ser impresso no outono 
desse ano. Mas o livro ficará inacabado.

1920 Em 14 de junho, morre Max Weber, em Munique.
1922 Publicação de Economia e sociedade, por Marianne Weber. Outras edições, au

mentadas, aparecerão em 1925 e 1956.



Notas

1. Paris, Plon, 1965. Esta coletânea compreende a tradução para o francês dos qua
tro ensaios epistemológicos mais importantes de Max Weber. A objetividade do co
nhecimento nas ciências e políticas sociais, que é de 1904. Estudos críticos para servir 
à lógica das ciências da cultura, de 1906; o Ensaio sobre alguns conceitos da so
ciologia compreensiva, de 1913, e o Ensaio sobre o sentido da neutralidade axiológi- 
ca nas ciências sociológicas e econômicas, de 1917-1918.

A tradução francesa da célebre conferência pronunciada em Munique, em 1919, 
com o título “Wissenschaft ais Beruf ” e cujo texto original foi publicado na Alemanha na 
coletânea Gesammelte Aufsãtze zur Wissenschaftslehre, está incluída no livro Le savant et 
le politique, Paris, Plon, 1959. A coletânea alemã inclui ainda outros quatro ensaios de 
maior importância que nunca foram traduzidos para outra língua: Roscher und Knies und 
die logischen Probleme der historischen Nationalõkonomie; R. Stammlers Uberwindung 
der materialistischen Geschichtsauffassung', Die Grenznutzlehre und das psychophysis- 
che Grundgesetz; Energetische Kulturtheorien.

2. São numerosos os estudos de Max Weber sobre a antiguidade. Não podemos 
esquecer que um dos seus primeiros professores foi o grande historiador Mommsen e 
que deve sua formação às faculdades de Direito onde, na época, na Alemanha como na 
França, o Direito Romano tinha um lugar preponderante. Além do livro intitulado 
Agrarverhãltnisse im Altertum, cuja edição definitiva é de 1909, Weber escreveu um 
estudo sobre As causas sociais da decadência da civilização antiga (1896) e sua tese era 
sobre A história agrária de Roma (1891). Nenhum desses estudos foi traduzido em 
francês. A história econômica geral foi o curso dado em Munique, em 1919, um pouco 
antes de morrer. Esse curso foi publicado em 1923. Existe também uma tradução ingle
sa. Os trabalhos de Weber sobre os problemas políticos, econômicos e sociais da Alema
nha e da Europa contemporânea são muito variados e estão dispersos. Encontram-se em 
três coletâneas: Gesammelte politische Schriften; Gesammelte Aufsãtze zur Sozial-und 
Wirtschaftsgeschichte; Gesammelte Aufsãtze zur Soziologie und Sozialpolitik. O estu
do sobre as tendências na evolução da situação dos trabalhos rurais na Alemanha Orien
tal foi publicado na segunda coletânea. Foi realizado por W eber em  1890-1892 a partir
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de uma pesquisa nessa região que lhe havia sido solicitada pela Verein für Sozialpolitik. 
Weber mostrava nesse estudo que os grandes proprietários de terra do Leste do Elba, 
para reduzir seus custos salariais, não hesitavam em importar mão-de-obra de origem 
eslava (russa e polonesa) para suas propriedades, forçando assim os trabalhadores de raça 
e cultura germânica a emigrar para as cidades industriais do Oeste. Denunciava esta ati
tude capitalista dos junkers que desgermanizavam assim o Leste alemão.

3. Os estudos de sociologia das religiões foram reunidos nos Gesammelte Aufsãtze 
zur Religionssoziologie, que compreendem três tomos. O tomo I contém os dois estudos 
sobre o protestantismo e o espírito do capitalismo e a primeira parte de A ética econô
mica das religiões universais (Introdução, “Confucionismo e Taoísmo”, e “Zwischenbe- 
trachtung”). O tomo II compreende a segunda parte de A ética econômica das religiões 
(Hinduísmo e Budismo). O tomo III contém a terceira parte (“O Judaísmo Antigo”). Na 
época da sua morte Max Weber projetava acrescentar um IV tomo dedicado ao Islã. Para 
ter uma visão completa da sociologia religiosa é necessário acrescentar aos textos dessa 
coletânea os capítulos de Wirtschaft und Gesellschaft relativos à religião, principalmen
te o capítulo V da segunda parte: “Typen religiõser Vergemeinschaftung.”

4. Ver a Bibliografia.
5. “Chamamos comportamento racional por finalidade aquele que se orienta ex

clusivamente pelos meios dos quais fazemos uma representação (subjetivamente) como 
sendo adequados aos fins percebidos (subjetivamente) de maneira unívoca.” (Essais sur 
la théorie de la Science, Paris, Plon, 1965, p. 328.)

6. Estas duas conferências pronunciadas em Munique em 1919 foram traduzidas 
para o francês e publicadas sob o título Le savant et le politique (Paris, Plon, 1959). O 
texto alemão de Politik ais Beruf faz parte dos Gesammelte Politische Schriften.

7. “O método de Tucídides não se encontra na alta erudição dos historiadores chi
neses. Não há dúvida de que Maquiavel teve precursores na índia, mas falta a todos os 
escritores políticos asiáticos um método sistemático comparável ao de Aristóteles e, 
sobretudo, faltam-lhes conceitos racionais. As formas de pensamento estritamente siste
máticas, indispensáveis a toda doutrina jurídica racional, próprias ao direito romano e ao 
seu herdeiro, o direito ocidental, não existem em nenhum outro lugar. E isso a despeito 
de ter havido verdadeiros inícios na índia, com a escola Mimâmsâ, a despeito de vastas 
codificações como as da Ásia anterior, e a despeito de todos os livros de leis indianos 
ou outros. Além disso, só o Ocidente possui um edifício como o direito canônico.” 
(Uéthique protestante et Vesprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964, Introdução, p. 12.)

8. “É e continua sendo verdade que na esfera das ciências sociais uma demonstra
ção científica, metodologicamente correta, que pretende ter atingido seu fim, também 
deve poder ser reconhecida como exata por um chinês ou, mais precisamente, deve ter 
este objetivo, embora talvez não seja possível realizá-lo plenamente devido a uma insu
ficiência de ordem material. De qualquer forma é verdade que a análise lógica de um 
ideal, destinada a desvendar seu conteúdo e seus axiomas últimos, bem como a explica
ção das conseqüências que dele decorrem, lógica e praticamente, quando se considera 
que nosso esforço logrou êxito, devem ser válidas também para um chinês -  embora 
este possa nada compreender dos nossos imperativos éticos, e até mesmo rejeitar (o que 
seguramente acontecerá muitas vezes) o próprio ideal e as avaliações concretas que
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dele decorrem, sem contestar em absolutamente nada o valor científico da análise teó
rica.” (Essais sur la théorie de la Science, p. 131.)

9. “Existem ciências que estão destinadas a permanecer sempre jovens. E o caso 
de todas as disciplinas históricas e todas aquelas para as quais o fluxo eternamente em 
movimento da civilização traz, sem cessar, novos problemas. Por essência sua tarefa se 
defronta com a fragilidade de todas as construções idealtípicas, mas são inevitavelmen
te obrigadas a elaborar continuamente outras... Nenhum desses sistemas de pensamen
to, que não podemos desprezar se quisermos apreender os elementos cada vez mais sig
nificativos da realidade, pode esgotar sua riqueza infinita. Não são nada mais do que 
tentativas para pôr ordem no caos dos fatos que fizemos entrar no círculo de nosso inte
resse, sobre a base, a cada vez, do estado de nosso conhecimento e das estruturas con
ceituais que estão, cada vez, à nossa disposição. O aparelho intelectual que o passado 
desenvolveu por uma elaboração reflexiva, o que quer dizer, na verdade, por uma trans
formação reflexiva da realidade imediata, e por sua integração nos conceitos que cor
respondiam ao estado do conhecimento e à orientação da curiosidade, está perpetua
mente em processo com aquilo que nós podemos e queremos adquirir em novos conhe
cimentos da realidade. O progresso de trabalho nas ciências da cultura se realiza por 
esse debate. O resultado é um processo continuo de transformação de conceitos por 
meio dos quais procuramos perceber a realidade. A história das ciências da vida social 
em conseqüência é, e permanece, uma contínua alternância entre a tentativa de ordenar 
teoricamente os fatos por uma construção de conceitos -  decompondo os quadros de 
pensamento assim obtidos graças a uma ampliação e um deslocamento do horizonte da 
ciência -  e a construção de novos conceitos sobre a base assim modificada. Não se quer 
significar com isso, de modo algum, que seria errado construir em geral sistemas de 
conceitos, porque toda ciência, mesmo a simples história descritiva, trabalha com a pro
visão de conceitos de sua época. Ao contrário, o que se mostra é o fato de que nas ciên
cias da cultura humana a construção de conceitos depende do modo de colocar os pro
blemas que, por sua vez, varia com o próprio conteúdo da civilização. A relação concei
to/concebido traz para as ciências da cultura a fragilidade de todas as sínteses. O valor 
das grandes tentativas de construções conceituais em nossa ciência consistia, geralmen
te, em mostrarem os limites da significação do ponto de vista que lhes servia de fun
damento. Os maiores progressos no campo das ciências sociais estão ligados positivamen
te ao fato de que os problemas práticos da civilização se deslocam e que eles tomam a 
forma de uma crítica da construção dos conceitos.” (Essais sur la théorie de la Science, 
pp. 202-204).

10. Allgemeine Psychopathologie, traduzido para o francês por Kastler e Mun- 
dousse, sob o título Psychopatologie générale, Paris, 1923, 3? edição. Esta tradução foi 
revista em parte por Jean-Paul Sartre e Paul-Yves Nizam.

11. Rickert (1865-1936) foi professor de filosofia em Heidelberg. Suas obras prin
cipais são: Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, 1896-1902; Die 
Probleme der Geschichtsphilosophie, 1904; Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, 
1899. Para uma análise crítica da sua obra, vide Raymond Aron, La philosophie criti
que de Vhistoire. Essai sur une théorie allemande de l ’histoire. Paris, Vrin, 3? edição, 
1964, pp. 113-157.
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12. “Um tipo é obtido acentuando-se unilateralmente um ou vários pontos de vista 
e encadeando uma infinidade de fenômenos dados isoladamente, difusos e discretos 
que são encontrados, ora em grande, ora em pequeno número, e que não são encontra
dos em certos lugares, que são ordenados segundo os pontos de vista anteriores, esco
lhidos unilateralmente para formar um quadro de pensamento homogêneo (einheitlich). 
Um quadro como esse nunca será encontrado empiricamente em lugar algum na sua pure
za conceituai: é uma utopia. O que compete ao trabalho histórico é determinar, em cada 
caso particular, o quanto a realidade se aproxima ou se afasta desse quadro ideal, em 
que medida é preciso, por exemplo, atribuir, no sentido conceituai, a qualidade de ‘eco
nomia urbana’ às condições econômicas de determinada cidade. Aplicado com critério, 
este conceito dá a ajuda específica que se espera dele em benefício da pesquisa e da cla
reza.” (Essais sur la théorie de la Science, p. 181.)

“O tipo ideal é um quadro de pensamento; não é a realidade histórica e, sobretu
do, não é a realidade ‘autêntica’, e serve ainda menos como esquema no qual se pudes
se ordenar a realidade a título de exemplar. Não significa outra coisa que um conceito- 
limite (grenzbegriff), puramente ideal, com o qual se mede (messeri) a realidade para 
tomar claro o conteúdo empírico de alguns de seus elementos importantes e com o qual 
ela é comparada. Esses conceitos são imagens (Gebilde) nas quais nós construímos rela
ções, utilizando a categoria de possibilidade objetiva que nossa imaginação formada e 
orientada de acordo com a realidade julga adequadas.

“Nessa função o tipo ideal é, em particular, uma tentativa para apreender as indivi
dualidades históricas ou seus diferentes elementos em conceitos genéticos. Tomemos, por 
exemplo, as noções de ‘Igreja’ e de ‘seita’. Elas se deixam analisar por meio da pura clas
sificação em um complexo de características nas quais não apenas a fronteira entre os 
dois conceitos, mas também seu conteúdo, permanecerão sempre indistintos. Pelo contrá
rio, se me proponho a apreender geneticamente o conceito de ‘seita’, isto é, se eu o con
cebo em relação a certas significações importantes para a cultura que ‘o espírito de seita’ 
manifestou na civilização moderna, então, certas características precisas de um e de outro 
desses dois conceitos se tomam essenciais porque comportam uma relação causai ade
quada em relação à sua ação significativa.” (Ibid., pp. 185-186.)

13. A construção dos tipos ideais em relação aos valores é, em abstrato, distinta 
dos juízos de valor. No trabalho concreto do cientista, pçrém, é freqüente o deslize.

“Todas as exposições que têm como tema a ‘essência’ do cristianismo são tipos 
ideais que quando reivindicam a qualidade de uma exposição histórica do dado empí
rico têm apenas, necessária e constantemente, uma validade relativa e problemática; por 
outro lado têm um grande valor heurístico para a pesquisa e um grande valor sistemático 
para a exposição se forem utilizados simplesmente como meios conceituais para com
parar e medir a realidade. Nessa função eles são mesmo indispensáveis.

“Mas existe ainda um outro elemento que, regra geral, está ligado a esse tipo de 
apresentações idealtípicas, que complicam ainda mais a sua significação. Em geral elas 
se propõem a ser (e também podem sê-lo, inconscientemente) tipos ideais não apenas 
no sentido lógico, mas também no sentido prático, isto é, tipos exemplares (vorbildli- 
che Typeri) que — no nosso exemplo -  contêm aquilo que o cristianismo deve ter (sein 
soll) segundo o ponto de vista do cientista, isto é, aquilo que, segundo ele, é ‘essencial’
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nessa religião pelo fato de ela representar um valor permanente. Sendo assim, essas des
crições contêm então, conscientemente, ou, o que é mais freqüente, inconscientemen
te, os ideais que o cientista associa com o cristianismo quando o avalia (Wertend), isto 
é, as tarefas e os fins segundo os quais o sábio orienta sua própria ‘idéia’ do cristianis
mo. Naturalmente esses ideais podem ser diferentes, e sem dúvida sempre o serão, dos 
valores aos quais os contemporâneos da época estudada, por exemplo os primeiros cris
tãos, associavam por seu lado o cristianismo. Nesse caso as idéias, evidentemente, não 
são mais auxiliares puramente lógicos nem conceitos com os quais a realidade é medi
da por comparação, mas sim ideais a partir dos quais se julga a realidade avaliando-a. 
Não se trata mais, então, do procedimento puramente teórico da relação do empírico a 
seus valores (Biziehung auf Werté), mas propriamente juízos de valor (Werturteile) que 
são acolhidos no conceito de cristianismo. Como o tipo ideal reivindica nesse caso uma 
validade empírica, ele adentra a área da interpretação avaliativa do cristianismo: aban
donamos o domínio da ciência e encontramo-nos em presença de uma profissão de fé 
pessoal, e não mais de uma construção conceituai propriamente idealtípica.

“Por mais marcante que seja esta distinção quanto aos princípios, constatamos que 
a confusão entre essas duas significações fundamentalmente diferentes da noção de 
‘idéia’ invade, com muita freqüência, a condução do trabalho histórico. Ela espreita 
principalmente o historiador logo que ele se põe a expor sua própria ‘interpretação’ de 
uma personalidade ou de uma época. Contrariamente aos padrões éticos estabelecidos, 
que Schlõsser utilizou dentro do espírito do racionalismo, o historiador moderno, de es
pírito relativista, que se propõe, por um lado a ‘compreender em si mesma’ a época sobre 
a qual trabalha e que, por outro lado, insiste em fazer um ‘julgamento’, sente a neces
sidade de tomar ‘na própria matéria’ do seu estudo os padrões de seus julgamentos; isto 
quer dizer que ele deixa surgir a ‘idéia’, no sentido de ideal da ‘idéia’, no sentido de 
‘tipo ideal’. Além disso a atração estética desse procedimento leva-o sem cessar a apa
gar a linha que separa as duas ordens -  daí esta meia medida que, por um lado, não 
pode privar-se de fazer juízos de valor e que, por outro lado, faz de tudo para não assu
mir a responsabilidade desses julgamentos. A isso é necessário opor o dever elementar 
do controle científico de si mesmo que é, também, o único meio de nos preservar das con
fusões, convidando-nos a fazer uma distinção estrita entre a relação que compara a reali
dade com tipos ideais no sentido lógico e a apreciação valorizante dessa realidade com 
base em ideais. O tipo ideal como nós o entendemos é, repito, algo totalmente indepen
dente da apreciação avaliativa; não tem nada em comum com uma outra ‘perfeição’; [sua 
relação é] puramente lógica. Existem tipos ideais de bordéis assim como de religiões; no 
que se refere aos primeiros existem aqueles que, do ponto de vista da ética policial con
temporânea, poderiam aparecer como tecnicamente ‘oportunos’ ao contrário de outros 
que não o seriam.” (Essais sur la théorie de la science, pp. 191-194.)

14. “A teoria abstrata da economia nos oferece um exemplo desses tipos de sínte
ses, que designamos habitualmente por ‘idéias’ (ideen), dos fenômenos históricos. Com 
efeito, ela nos apresenta um quadro ideal (Idealbild) dos acontecimentos que ocorrem 
no mercado de bens, no caso de uma sociedade organizada segundo o princípio da tro
ca, da livre concorrência e de uma atividade estritamente racional. Esse quadro de pen
samento (Gedankenbild) reúne relações e acontecimentos determinados da vida histó
rica num cosmos não contraditório de relações pensadas. Por seu conteúdo essa cons-
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tração tem o caráter de uma utopia que se obtém acentuando, pelo pensamento (gedank- 
liche Steingerung), determinados elementos da realidade. Sua relação com os fatos que 
são dados empiricamente consiste simplesmente no seguinte: ali onde se constata ou se 
suspeita que relações, do tipo das que são apresentadas abstratamente na construção ci
tada anteriormente -  no caso, os acontecimentos que dependem do ‘mercado’ -, tive
ram a um certo grau uma ação sobre a realidade, podemos representar pragmaticamen- 
te, de modo intuitivo e compreensível, a natureza particular dessas relações segundo um 
tipo ideal (Idealtypus). Esta possibilidade pode ser preciosa, até mesmo indispensável, 
para a pesquisa assim como para a exposição dos fatos. Quanto à pesquisa, o conceito 
idealtípico se propõe a formar o julgamento de imputação: não é em si mesmo uma ‘hi
pótese’, mas procura guiar a elaboração das hipóteses. Por outro lado não é uma expo
sição do real, mas se propõe a dotar a exposição de meios de expressão unívocos. É, 
portanto, a ‘idéia’ da organização moderna, historicamente dada, da sociedade numa eco
nomia de troca; idéia esta que se deixa desenvolver por nós exatamente segundo os 
mesmos princípios lógicos que serviram, por exemplo, para construir a da ‘economia 
urbana’ na Idade Média sob a forma de um conceito genético (genetischer Begriff). 
Neste último caso, o conceito de ‘economia urbana’ não é formado estabelecendo uma 
média dos princípios econômicos que existiram efetivamente na totalidade das cidades 
examinadas, mas sim, justamente, construindo um tipo ideal.” (Essais sur la théorie de 
la Science, pp. 178-181.)

15. “O destino de uma época de cultura que provou do fruto da árvore da sabedo
ria é saber que não podemos ler o sentido do devenir mundial no resultado, por mais per
feito que seja, da exploração que possamos fazer desse devenir, mas que nós mesmos é 
que temos de ser capazes de criá-lo; que as ‘concepções do mundo’ não podem ser nun
ca o produto de um progresso do saber empírico, e que, em conseqüência, os ideais pro
fundos que atuam mais fortemente sobre nós só se atualizam na luta contra ideais que 
são tão sagrados para os outros quanto os nossos o são para nós.” (Essais sur la théorie 
de la Science, p. 130.)

16. Max Weber retomou o problema da definição do capitalismo no fim da sua vi
da, no curso de Munique sobre a história econômica geral.

Encontramo-nos, no capitalismo, naquele ponto em que, numa economia de produ
ção, as necessidades de um grupo humano são cobertas por meio da empresa, pouco im
portando a natureza dessas necessidades a serem satisfeitas; e a empresa capitalista ra
cional é, de modo particular, uma empresa que comporta um cálculo de capitais, isto é, 
uma empresa de produção que calcula e controla a rentabilidade pelo cálculo, graças à 
contabilidade moderna e à realização de um balanço (exigido pela primeira vez em 1608, 
pelo teórico holandês Simon Stevin). É claro que as medidas em que uma unidade eco
nômica pode se orientar de modo capitalista podem ser radicalmente diferentes. Alguns 
aspectos do suprimento das necessidades podem ser organizados segundo o principio 
capitalista, outros de um modo não capitalista, na base do artesanato ou da “economia de 
subsistência” (Wirtschaftsgeschichte, citado por Julien Freund in Sociologie de Max 
Weber, p. 150).

17. Max Weber definiu a burocracia no Capítulo 6 da terceira parte de Wirtschaft 
und Gesellschaft. Julien Freund, resumindo essa passagem e algumas outras, expõe as
sim o pensamento weberiano:
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“A burocracia é o exemplo mais típico da dominação legal. Baseia-se nos seguin
tes princípios: 1? A existência de serviços definidos, portanto, de competências rigoro
samente determinadas pelas leis ou regulamentos, de modo que as funções são nitida
mente divididas e distribuídas, assim como os poderes de decisão necessários ao cum
primento das tarefas correspondentes; 2? A proteção dos funcionários no exercício de 
suas funções, em virtude de um estatuto (inamovibilidade dos juizes, por exemplo). 
Geralmente, o indivíduo se toma funcionário para toda a vida, de modo que, ao lado de 
um outro trabalho, o serviço do Estado se toma uma profissão principal e não uma ocupa
ção secundária; 3? A hierarquia das funções, o que significa que o sistema administra
tivo é fortemente estruturado em serviços subalternos e cargos de direção, com possi
bilidade de se apelar de uma instância para a instância superior; esta estrutura é, em 
geral, monocrática e não-colegiada, e mostra uma tendência para a maior centralização; 
4? O recmtamento se faz por concurso, exames ou títulos, o que exige uma formação 
especializada por parte dos candidatos. Em geral o funcionário é nomeado (raramente 
eleito) com base na seleção livre e no compromisso contratual; 5? A remuneração regu
lar do funcionário sob a forma de um salário fixo e de uma aposentadoria quando deixa 
o serviço do Estado. As remunerações são hierarquizadas com base na hierarquia inter
na da administração e da importância das responsabilidades; 6? O direito da autorida
de de controlar o trabalho de seus subordinados, eventualmente por meio da instituição 
de uma comissão de disciplina; 7? A possibilidade de os funcionários progredirem com 
base em critérios objetivos e não segundo a descrição da autoridade; 8? A separação 
completa entre a função e o homem que a ocupa, porque nenhum funcionário poderia 
ser proprietário da sua tarefa ou dos meios da administração.

“Essa descrição só tem valor, evidentemente, para configurar o estado moderno, 
porque o fenômeno burocrático é mais antigo, uma vez que já o podemos encontrar no 
Egito antigo; na época do principado romano, em particular depois do reino de Dio- 
cleciano; na Igreja romana a partir do séc. XIII; na China desde a época de Shi-hoang- 
ti. A burocracia modema se desenvolveu sob a proteção do absolutismo real no início 
da era modema. As antigas burocracias tinham um caráter essencialmente patrimonial, 
isto é, os funcionários não gozavam das garantias estatutárias atuais nem da remunera
ção em espécie. A burocracia que conhecemos desenvolveu-se com a economia finan
ceira modema, mas não é possível, no entanto, estabelecer uma relação unilateral de 
causalidade porque outros fatores entram em consideração; o racionalismo do direito, 
a importância do fenômeno de massas, a centralização crescente devida às facilidades 
de comunicação e às concentrações de empresas, a ampliação da intervenção estatal nos 
mais diversos campos da atividade humana e, sobretudo, o desenvolvimento da racio
nalização técnica.” (Sociologie de Max Weber, pp. 205-206.)

18. A ética protestante e o espírito do capitalismo foi, e continua a ser, o livro mais 
conhecido de Max Weber. Foi amplamente comentado e suscitou o aparecimento de 
toda uma literatura em razão da importância dos problemas históricos evocados e do 
seu caráter de refutação da versão corrente do materialismo histórico. Citemos, entre as 
resenhas recentes: a controvérsia entre Herbert Lüthy e Julien Freund; Preuves, julho-se- 
tembro de 1964; o artigo bibliográfico de Jacques Ellul, Boletim do S.E.D.E.I.S., 20 de 
dezembro de 1964.
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Citemos entre a literatura sobre o protestantismo e o capitalismo: A. Bieler, La pen- 
sée économique et sociale de Calvin, Genebra, Georg, 1963; R. H. Tawney, La religion et 
Vessor du capitalisme, Paris, Rivière, 1951; W. Sombart, Le bourgeois, Paris, Payot, 1966;
H. Sée, Les origines du capitalisme moderne, Paris, Armand Colin, 1926; H. Sée, “Dans 
quelle mesure puritains et juifs ont-ils contribué au progrès du capitalisme moderne”, 
Revue historique, 1927; M. Halbwachs, “Les origines puritaines du capitalisme moder
ne”, Revue d ’histoire et de philosophie religieuses, março-abril de 1925; H. Hauser, Les 
débuts du capitalisme, Paris, 1927; B. Groethuysen, Les origines de Vesprit bourgeois en 
France, Paris, Gallimard, 1927; H. Lüthy, La banque protestante en France de la révo- 
cation de VÊdit de Nantes à la Révolution, Paris, S.E.VP.E.N., 1960-1962, 2 vols.

19. “Algumas vezes a teoria da dominação carismática gerou mal-entendidos, por
que se procurou ver nela, a posteriori, uma prefiguração do regime nazista. Alguns ten
taram, até mesmo, fazer de Weber um precursor de Hitler, embôra ele apenas se limi
tasse à análise sociológica e idealtípica de uma forma de dominação que sempre exis
tiu. Houve regimes carismáticos antes de Hitler e houve outros depois, como por exem
plo o de Fidel Castro. Mesmo supondo que a análise weberiana‘possa ter ajudado os 
nazistas a adquirir uma consciência mais nítida de sua posição, ainda assim a acusação 
precedente não é menos ridícula porque eqüivale a responsabilizar o médico pela doen
ça que ele diagnostica. Se fosse assim a sociologia política deveria transformar-se em 
questão de bons sentimentos, renunciar ao exame objetivo de certos fenômenos e, por 
fim, renegar-se como ciência para fazer condenações que agradariam aos que reduzem 
o pensamento às puras avaliações ideológicas. Uma atitude assim seria contrária à dis
tinção que Max Weber sempre fez entre constatação empírica e juízo de valor, ao seu 
princípio da neutralidade axiológica em sociologia e ao dever que ele exige do cientista, 
de nunca fugir diante do exame de realidades que lhe pareçam pessoalmente desagradá
veis. Além disso os censores de Max Weber negligenciaram o essencial de sua concep
ção do tipo carismático. Em vez de procurar aí a teoria de um movimento histórico par
ticular, que ele não conheceu, ganhariam mais lendo as páginas consagradas a esse tipo 
de dominação; elas contêm, de modo explícito, seu pensamento sobre o fenômeno revo
lucionário, porque, ao redigi-las, ele pensava sobretudo em Lenin ou em Kurt Eisner (este 
último citado explicitamente).” (Julien Freund, Sociologie de Max Weber, pp. 211-212.)

20. Sobre Max Weber e a política alemã, vide J. P. Mayer, Max Weber in German 
Politics, Londres, Faber, 1956; W. Mommsen, Max Weber und die Deutsche Politik, Tü- 
bingen, Mohr, 1959.

21. Marianne Weber relata a conversa que seu marido teve em 1919 com Ludendorff, 
que ele considerava um dos responsáveis pelo desastre alemão. Depois de um diálogo de 
surdos, em que Max Weber procurou convencê-lo a se sacrificar, apresentando-se aos Alia
dos como prisioneiro de guerra, a conversa se orienta para a situação política da Alemanha. 
Ludendorff acusa Max Weber e a Frankfurter Zeitung (da qual Max Weber era um dos 
principais editorialistas) de se constituírem advogados da democracia:

“Weber — E você pensa que eu considero essa porcaria que temos atualmente 
como democracia?

Ludendorff -  Se você fala assim, talvez nós possamos chegar a um acordo.
W. -  Mas a porcaria de antes também não era monarquia.
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L . - O  que você entende por democracia?
W. -  Na democracia o povo escolhe um chefe (Führer) em quem deposita a sua 

confiança. Depois, aquele que foi escolhido diz: ‘Agora calai a boca e obedecei.’ O po
vo e os partidos não têm mais direito de colocar seu grão de sal.

L. -  Uma tal democracia me agradaria.
W -  Mais tarde, o povo pode julgar. Se o chefe cometeu erros, que se enforque.” 

(Marianne Weber, Max Weber, ein Lebensbild, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1926, pp. 664-665.)
22. Max Weber und die Deutsche Politik, Tübingen, 1959.
23. Archives européennes de sociologie, t. V, 1964, 2, pp. 190-238.
24. As citações são de uma conferência pronunciada em Viena, em 13 de junho de 

1918, diante de oficiais da monarquia austro-húngara e reproduzidas em Gesammelte 
Aufsãtze zur Soziologie und Sozialpolitik e em Max Weber, Werk und Person, por E. 
Baumgarten, Tübingen, 1964, pp. 243-270.
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