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Resumo  
 

O posicionamento culturalista de Max Weber não encontra respaldo 
em Wilhelm Dilthey, o fundador das Ciências da Cultura, em cuja obra 
não ocorre atomização da realidade social em coleções de condutas 
individuais, nem tampouco a dissolução das obras de civilização em 
nominalismo ou doutrina de especialistas.  

Longe do pensamento diltheyano a concepção própria do 
culturalismo abstrato de que as condutas individuais tornam-se sociais 
unicamente na medida em que sejam orientadas para as condutas de 
outras pessoas, com a ajuda das significações internas ou subjetivas.  
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Apresentação  
 

A importância das análises filosóficas de Dilthey para a sociologia foi 
reconhecida expressamente por Georges Gurvitch ao remarcar que a 
fundamentação dos tipos sociológicos se beneficiou do conhecimento de que 
as totalidades humanas são apreendidas por intuição, e não apenas 
dependentes da interpretação abstrata do sentido interno das condutas, como 
pretendeu Max Weber.  

Nos termos de Gurvitch, “a apreensão das totalidades de que Dilthey já tinha 
falado antes de Mauss” é suficiente (para chegar aos tipos sociológicos), já que 
implica a apreensão de significações enxertando-se por vezes nessas totalidades 
e fazendo parte delas, como os juízos cognitivos, a experiência moral e a 
experiência jurídica. E Gurvitch não diminui a importância desta análise de 
Dilthey estabelecendo a noção de compreensão. Faz sobressair o alcance dessas 
significações apreendidas e como tais oferecendo-se à interpretação dos tipos 
sociológicos, especialmente no âmbito dos problemas das civilizações 
estudados nos respectivos ramos da sociologia (sociologia do conhecimento, do 
direito, da arte, da religião, da moral, da educação).  

Do ponto de vista do realismo sociológico, a iniciativa de Gurvitch visando 
constituir e estabelecer o conceito sociológico de Fenômenos Psíquicos Totais 
em complementação dialética ao conceito de Fenômenos Sociais Totais, 
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descoberto este último conceito por Marcel Mauss e Emile Durkheim, tem dois 
motivos provenientes da análise filosófica, seguintes: (a) – atender à 
recomendação formulada por Dilthey para que se pusesse em obra uma 
psicologia verdadeiramente descritiva no âmbito da análise dos fatos culturais, 
cujo caráter intuitivo esse pensador fez sobressair; (b) – levar em conta, ou 
melhor, buscar um desdobramento analítico e operativo à constatação 
assinalada igualmente por Dilthey de que, no seu dizer, “às relações 
permanentes dos atos psíquicos de um ser humano com os de outro estão 
conjugados sentimentos permanentes de co-pertinência” (e não somente uma 
fria representação dessas relações, como nas teorias de interação) i.  

Mas não é tudo. A afirmação da alta relevância metodológica da apreensão 
das totalidades liga-se à noção de “homem total”, notada primeiro em Marx e 
mutatis mutandis em Mauss ii, como a primeira pista da necessidade de um 
conceito como o de fenômenos psíquicos totais em sociologia, pensado em 
estreita ligação com os fenômenos sociais totais.  

    Tanto é assim que a utilização dessa noção de homem 
total em Gurvitch na esteira de Marx atende a um duplo protesto metodológico 
marcante no século XX, seguinte:  

Primeiro – a recusa da construção abstrata e arbitrária do homem econômico 
ou do homem político, ou do sujeito individual do direito, ou ainda do homem 
que joga, que conhece, ou do homem agente moral, afirmando-se, então, 
contra essas construções abstratas e arbitrárias a presença efetiva do homem 
que existe na realidade como sendo tudo isso e mais ainda;  

Segundo: a recusa da identificação do homem à sua vida mental esquecendo 
que o homem é igualmente um corpo, um organismo fisiológico e um 
participante nas sociedades, nas classes sociais, nos agrupamentos sociais 
particulares, em os Nós-outros, enfim, nos próprios fenômenos sociais totais.  
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 Desta sorte, as fronteiras entre o fisiológico, o psicológico e o social desde 

o ponto de vista dos novos conhecimentos metodológicos no século XX 
tornaram-se essencialmente instáveis, acentuando a imensa dificuldade para se 
definir o que se entende por psíquico e acrescentando um tópico de alta 
relevância para a argumentação em favor do conceito de fenômenos psíquicos 
totais iii.  
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Compreensão e Interpretação 
 
Somente uma inovadora fundamentação epistemológica e lógica diferente, que tenha princípio na 

relação especial do conhecimento e da realidade histórico-social, pode suprir as lacunas que 
existem, todavia, entre as ciências particulares das unidades psicofísicas e as ciências da 

economia política, do direito, da religião e outras. 

  
Note-se que o posicionamento culturalista de Max Weber não encontra 

respaldo em Wilhelm Dilthey, o fundador das Ciências da Cultura, em cuja obra 
não ocorre atomização da realidade social em coleções de condutas individuais, 
nem tampouco a dissolução das obras de civilização em nominalismo ou doutrina 
de especialistas.  

Longe do pensamento diltheyano a concepção própria do culturalismo abstrato 
de que as condutas individuais tornam-se sociais unicamente na medida em que 
sejam orientadas para as condutas de outras pessoas, com a ajuda das 
significações internas ou subjetivas.  

 
A apreensão das totalidades dispensa a interpretação do sentido interno das condutas para 

chegar à construção dos tipos sociológicos. 

Segundo Gurvitch, não há dúvida de que o problema da compreensão foi 
formulado por Dilthey, quem empregou esse termo para dizer apreensão 
direta, intuitiva, relativamente às totalidades reais concretas e às significações 
humanas correspondentes.  

Quer dizer, a apreensão das totalidades dispensa a interpretação do 
sentido interno das condutas para chegar à construção dos tipos 
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sociológicos, incluindo a apreensão de significações enxertando-se por vezes 
nessas totalidades e fazendo parte delas.  

A interpretação dessas significações apreendidas é particularmente 
importante para a construção dos tipos de sociedades globais, sendo 
nesses tipos que os problemas das civilizações ou das obras de civilização 
estão por sua vez implicados.  

Aliás, é com base na interpretação dessas significações apreendidas que 
se elaboram os ramos da sociologia das obras de civilização (iv) que 
Gurvitch enumera como segue: 1) – sociologia dos sinais, dos símbolos, 
das idéias e valores (incluindo as suas diferenciações, as suas 
combinações, as suas hierarquias variáveis em função de tipos sociais 
diversificados); 2) – sociologia do conhecimento; 3) – sociologia da 
religião; 4) – sociologia da moral; 5) - sociologia do direito; 6) – sociologia 
da arte; 7) – sociologia da linguagem; 8) - sociologia da educação.  

Portanto, essa orientação afirma a importância não da filosofia da 
história, mas da esfera simbólica e, nesse domínio a relevância da análise 
filosófica como indispensável para permitir reencontrar na realidade social 
os fenômenos específicos do conhecimento, da moral, da religião, do 
direito, etc., bem como para estabelecer os esquemas classificatórios que 
servem de referência à investigação sociológica.  

 

A orientação pró-realista 
 

Em sua orientação pró-realista, Dilthey se distancia tanto da “corrente histórica” quanto da 
“corrente abstrata” – as duas correntes de conhecimentos universitários mais influentes na 
vida acadêmica das universidades alemães, no período do liberalismo, entre 1870 e 1914. 

Essa orientação pró-realista é bem expressa na Introdução às Ciências do 
Espírito v, na qual, em bom contemporâneo de sua época, Dilthey se distancia 
das duas correntes de pensamento então predominantes nos salões intelectuais 
e na vida acadêmica das universidades alemães no período do liberalismo, entre 
1870 e 1914.  

Conforme sua procedência no romantismo, na chamada “escola 
histórica” notava-se o erro de fugir do mundo da abstração para 
refugiar-se no “sentimento profundo” da chamada "realidade viva", 
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tida esta como poderosamente irracional, ultrapassando todo o 
conhecimento adquirido segundo o princípio de razão suficiente.  

Em maneira complementar, este filósofo e historiador da filosofia 
se distancia igualmente da chamada “escola abstrata”, cujo erro 
registra como consistindo em descuidar a relação dos abstratos 
conteúdos parciais com o todo vivo e em tratar de maneira finalística 
essas abstrações como realidades.  

Uma metodologia propedêutica 
A realidade da vida histórico-social está escondida sob a bruma de certas entidades abstratas tais 

como a arte, a ciência, o Estado, a sociedade, a religião. 

Trata-se nessas correntes equivocadas de duplo erro que tem a ver com a 
dificuldade própria para alcançar a realidade da vida histórico-social, a qual, 
segundo Dilthey está escondida sob a bruma de certas entidades abstratas tais 
como a arte, a ciência, o Estado, a sociedade, a religião.  

Em face de tais entidades abstratas ocultando a vida histórico-social, elabora-
se uma metodologia com caráter propedêutico, "para ensinar a ver", incluindo 
inicialmente um esquema sobre a dinâmica da realidade social que, por sua vez, 
revela-se capaz de introduzir no estudo diferenciado do plano das unidades 
delimitadas e do plano dos objetos de análise social, tomados como os dois 
planos básicos da realidade.  

Essa introdução toma em conta por sua vez a existência de dois 
processus sociais seguintes: 1) – o processus de articulação social, no 
âmbito do qual se conjugam (a) – não só a combinação do que Dilthey 
chama por um lado os efeitos pequenos e por outro lado os grandes efeitos, 
(b) – mas, igualmente, a combinação das relações permanentes entre os 
indivíduos, por um lado, e das formações permanentes existentes de 
antemão, por outro lado; 2) – o processus de homogeneidade e 
comunidade que, surgindo da articulação social alcança os grupos menores 
e os grupos maiores.  

 O campo dos estudos começa, pois, em referência dessa 
homogeneidade, e objetiva, primeiro, o plano dos diversos povos ou 
unidades delimitadas; segundo, o plano das formações permanentes ou 
objetos de análise social, o qual, este último, será privilegiado e definido 
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em maneira dinâmica como “um fim permanente que promove atos 
psíquicos (intuições, juízos)”, isto é, compreende uma intervenção, com 
seus grandes efeitos no âmbito da reciprocidade dos indivíduos 
interacionados ou interpenetrados, cujos pequenos efeitos asseguram 
essa interpenetração vi .  
 
O desenvolvimento da ciência da estética, tão ao gosto do sentimentalismo da corrente histórica, 

não é possível sem referência às ciências da moral ou às da religião, afirmando a conexão 
viva que liga a origem da arte e o fato ideal. 

      Nesse esquema complexo, o estudo do primeiro plano (o dos diversos 
povos ou unidades delimitadas) leva a distinguir o que Dilthey chama os 
sistemas culturais na sociedade, enquanto no segundo plano (o das 
formações permanentes ou objetos de análise social) se descobre a 
organização externa.   

A essa organização externa correspondem respectivamente os três 
âmbitos seguintes: (a) – os Estados, (b) – as associações, (c) – a 
trama das vinculações permanentes das vontades segundo relações 
de prestígio, dependência, propriedade, comunidade – sendo que a 
amplitude dessas últimas relações tipo estratificação aparece a 
Dilthey como sendo mais estreita que a amplitude da sociedade e 
como estando em oposição ao âmbito dos Estados.  

Temos, então, em correspondência aos dois planos, as Ciências da 
Cultura e as Ciências do Estado, havendo uma relação constante das 
verdades entre essas duas “classes de ciência”, bem como dentro de 
cada uma.  

►Para Dilthey o desenvolvimento da ciência da estética tão ao gosto do 
sentimentalismo da corrente histórica, não é possível sem referência às ciências 
da moral ou às da religião, afirmando a conexão viva que liga a origem da arte 
e o fato ideal.  
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Os tipos de dependências ou correlações 

 

Com efeito, na análise diltheyana, a ciência se utiliza do princípio de razão 
suficiente, pelo qual, primeiro, pretendem determinar certas correlações 
funcionais – como se diria em sociologia do conhecimento – ou no dizer de Dilthey 
“as dependências” entre os diversos elementos psíquicos ou psicofísicos 
formadores da conexão de fim, tomada esta última em sua efetividade como 
fusionando os indivíduos interacionados; segundo: busca-se determinar a 
maneira como se condicionam uns aos outros esses elementos e suas 
propriedades.  

Acresce que esses elementos são conscientes e em certo grau 
podem ser expressos em palavras, ou seja, mediante proposições e 
conceitos. Alcança-se então o nível propriamente epistemológico, 
em que Dilthey argumenta sua distinção a respeito da “escola 
abstrata” mostrando que a possibilidade de se pronunciar verdades, 
enunciados de conteúdo efetivo ou pronunciar regras: 1) – depende 
do modo pelo qual os elementos psíquicos se acham entrelaçados 
naquela conexão de fim; 2) – depende da pertinência predominante 
desses elementos psíquicos, seja ao pensamento, ao sentimento, à 
vontade.  

Segundo Dilthey, no conjunto das proposições e conceitos 
científicos nota-se não só a diversidade da natureza das proposições, 
mas a essa diversidade corresponde a do enlace dessas proposições 
em referência das dependências que a ciência encontra nelas.  

Quer dizer, a epistemologia é fundada no princípio de razão 
suficiente e esses enlaces das proposições e das dependências 
verificadas não podem ser tomados como unicamente lógicos.  

Caso contrário se incorreria no erro da escola abstrata que, ao 
impor o nível lógico como único, leva a reduzir todas as atividades 
orientadas para um fim à razão e ao pensamento.  

Desta forma, Dilthey define que a expressão sistema lhe serve 
para designar a conexão de fim, tal como entendida neste modelo 
de dependências dinâmicas.  
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  A epistemologia é fundada no princípio de razão suficiente e os enlaces das proposições e 
das dependências verificadas não podem ser tomados como unicamente lógicos. 

A exposição diltheyana da metodologia de análise dos sistemas culturais é 
orientada para pôr em relevo o problema das lacunas existentes entre as ciências 
particulares das unidades psicofísicas – baseadas na análise psicológica – e as 
ciências da economia política, do direito, da religião e outras, como ciências da 
cultura.  

Inicialmente, se distinguem dois tipos de dependências ou correlações. Um é 
o tipo que releva da teoria geral de um sistema e se dá por referência às relações 
fundamentais que são próprias a esse sistema em modo uniforme em todos os 
seus pontos: é chamado tipo generalíssimo.  

Assim, no caso de um sistema como o da religião, o tipo 
generalíssimo inclui o seguinte: 1)- as dependências entre os fatos 
do sentimento religioso e os da dogmática e os da concepção 
filosófica do mundo; 2) – as dependências entre os fatos desse 
sentimento religioso e os do culto e os da sociedade religiosa.  

Mas não é tudo. Na exposição diltheyana o mesmo tipo 
generalíssimo de dependência pode ser observado, por exemplo, no 
âmbito da economia política pela relação de que, ao influir na 
valorização dos produtos da terra, o distanciamento dos locais de 
mercado condiciona a intensidade da agricultura.  

Finalmente, quanto ao outro tipo de dependências, trata-se de um 
âmbito mais restrito e inclui as dependências que se dão entre as 
modificações das propriedades gerais de um sistema que constituem 
uma figura particular do mesmo.  

O incremento histórico 

A efetividade do incremento histórico é assimilada em graus nas várias formas de certeza 
científica. 

Nada obstante, Dilthey chama a atenção para o fato de que os sistemas 
culturais assentam em conteúdos psicofísicos e de que os conceitos 
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correspondentes a esses conteúdos são de segunda ordem, em comparação com 
os da psicologia individual.  

Há uma distinção por efeito do incremento histórico entre o conteúdo 
fundamental estudado pela psicologia e constitutivo da base da análise do 
sistema, por um lado, e por outro lado os fatos complexos.  

As várias formas de certeza científica absorvem esta distinção ou efetividade 
do incremento histórico em graus. Primeiro: ao nível da percepção, a efetividade 
do incremento histórico é assimilada como convicção da realidade; segundo: ao 
nível do pensar, como evidência; terceiro: ao nível do conhecer segundo o 
princípio de razão suficiente, como consciência da necessidade.  

Por sua vez, são os conceitos psicofísicos que constituem a base 
da análise, isto é, em economia política, por exemplo, os conceitos 
tais como “escassez, economia, trabalho, valor, etc.”. Desta sorte, 
os fatos dos sistemas da cultura só podem ser estudados unicamente 
por meio de fatos acessíveis à análise psicológica.  

►Em outras palavras, na metodologia diltheyana, há uma 
dependência dos conceitos das ciências da cultura em relação à 
análise psicológica, que Dilthey aprecia como uma dependência 
embrulhada ao extremo.  

No seu entender, somente uma inovadora fundamentação 
epistemológica e lógica diferente, que tenha princípio na relação especial 
do conhecimento e da realidade histórico-social (vii), pode suprir as 
lacunas que existem, todavia, entre as ciências particulares das unidades 
psicofísicas e as ciências da economia política, do direito, da religião e 
outras.  

Com efeito, tal relação especial do conhecimento e da realidade 
histórico-social será tornada mais transparente com a tomada em 
consideração do que Dilthey chama as ciências do Estado, bem como 
mediante a colocação em relevo da complementaridade destas 
ciências do Estado e das ciências da cultura.  

Para esse pensador, não se pode olvidar a relação que mantêm os 
conteúdos parciais artificialmente destacados pelas ciências com o 
organismo da realidade em que pulsa a vida mesma.  
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E acrescenta: a mais desse "não-olvidar", é exigido assumir essa relação 

com a realidade viva para que o conhecimento possa estabelecer a forma 
exata dos conceitos e proposições, bem como atribuir-lhes seu valor 
cognoscitivo adequado.  

Na falta da consciência metodológica de tal relação e na falta de 
sua colocação em obra não se poderiam desenvolver as verdades da 
ciência da estética que, como vimos, são para Dilthey referidas às 
da moral e às da religião.  

O sentimento de sociabilidade 
 

►Portanto, em vista de pôr em relevo a complementaridade entre as duas 
classes de ciência, Dilthey examina as ciências do Estado, começando sua 
exposição por rejeitar a hipótese de que a interação transcorra somente no 
âmbito da ligação dos atos psíquicos em um sistema cultural.  

Se assim fosse – argumenta nosso autor – ainda que cada um dos seres em 
interação acomodasse sua atividade à do que se encontra junto dele seriam cada 
um para si e somente a inteligência estabeleceria a conexão entre eles, e cada 
um contaria com os outros, porém não se daria nenhum sentimento vivo de 
sociabilidade entre eles (Dilthey emprega comunidade por sociabilidade). Como 
átomos conscientes, tais seres daquela hipótese defeituosa realizariam tão 
pontual e perfeitamente as tarefas de suas conexões finais que entre eles seria 
dispensável qualquer associação ou qualquer constrição (Dilthey emprega coação 
por constrição).  

Quer dizer, essa argumentação se afirma como decorrente da tomada em 
consideração da condição humana. Segundo Dilthey, o que converte o homem 
em membro da organização exterior sem deixar de ser igualmente um elemento 
integrante da trama de um sistema cultural é o poder desatado de suas paixões 
ou sua necessidade íntima, isto é, seu sentimento de sociabilidade.  

Desta forma, diante da estrutura que mostra uma conexão de elementos 
psíquicos no todo final de um sistema, há que distinguir essa outra estrutura que 
surge na associação de unidades de vontade.  
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A essa última estrutura correspondem então as seguintes análises: (a) – a 

análise das propriedades da organização externa da sociedade, (b) – a análise 
das comunidades propriamente ditas, (c) – a análise das associações, (d) – a 
análise das urdiduras que surgem nas relações de dominação e na vinculação 
exterior das vontades.  

O fundamento dessas ciências do Estado, tomado este como forma 
de relações permanentes dentro da interação, radica primeiro na 
virtude do homem que é um ser social.  

Quer dizer, se o homem se acha dentro da conexão natural, então 
os sentimentos permanentes de co-pertinência estão 
conjugados às semelhanças decorrentes de tal conexão, bem como 
estão igualmente conjugados às relações permanentes dos atos 
psíquicos de um ser humano com os de outro, constituindo, portanto, 
um nível além da fria representação dessas relações.  

Segundo: a mais desses sentimentos de co-pertinência há outras 
forças que, atuando conjuntamente, impulsionam as vontades para 
a associação, a saber: os interesses e a coação. Tal a 
complementaridade das ciências do Estado para com as ciências da 
cultura.     

 

Análise dos sistemas culturais  
 

Ao parecer de teoria sociológica, e porquanto favoreçam (a) – a investigação 
da forma do processus cognitivo orientado para a realidade social e (b) – a 
investigação correlata da conexão de suas verdades como vinculadas à vontade 
de adentrar-se no conhecimento, será em atenção à interpolação desses 
sentimentos de co-pertinência que Dilthey nos apresentará sua análise dos 
sistemas culturais.  

Esse mestre-pensador não só incorpora o incremento histórico em suas 
análises, mas põe em relevo que os sistemas culturais assimilam uma vontade 
de eficácia, designada como vontade total, à qual são relacionadas as atividades 
da organização exterior porquanto combinadas às ações recíprocas dos 
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indivíduos, sendo dessa vontade de eficácia assim entendida como vontade total 
que dependerá a forma particular dos sistemas culturais.  

Na premissa dessa análise se afirma a constatação no indivíduo de 
um ponto de entrecruzamento da pluralidade desses sistemas 
culturais, que Dilthey observará mediante o cotejo do ato e da obra 
tomando o caso das obras intelectuais, já que uma obra intelectual 
pode expressar ao mesmo tempo um fato de ciência, um fato 
econômico de mercado, o cumprimento de um contrato (acentuando 
o fato jurídico), a manifestação do profissional.  

Aliás, o cotejo do ato e da obra está na base da objetividade dos 
sistemas culturais sendo deste ponto de vista que, mais uma vez, 
Dilthey se distancia da “ciência abstrata”, haja vista separar esta 
última em seus procedimentos metodológicos os diversos sistemas 
culturais que, ao contrário disso, aparecem entrelaçados na 
realidade histórico-social.  

Os critérios da objetividade dos sistemas culturais são os 
seguintes: (a) – aparecem ao indivíduo em fatos que lhe são 
anteriores, que haverão de sobreviver-lhe e cujas disposições atuam 
sobre ele; (b) – aparecem à imaginação científica como repousando 
sobre si mesmos; (c) – aparecem ao homem atual ou moderno não 
só como parte da ciência natural mais ampla, porém como um fato 
com independência das pessoas que praticam esta ciência.  

Para Dilthey, cada sistema de cultura por sua vez é definido nos 
seguintes aspectos: (a) – como um modo de atividade constitutivo 
da pessoa que se desenvolve em múltiplos aspectos a partir da 
mesma; (b) – satisfaz a um fim no todo da sociedade; (c) – está 
equipado com os meios duradouros estabelecidos no mundo exterior 
e finalmente, (d) – em uma etapa cultural superior, alcança uma 
diferenciação internamente rica em significações por efeito do 
incremento histórico.  

 

A formação do direito  
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Assim, atento a esta última característica onde já predomina o 

complexo dos sistemas culturais, Dilthey sustenta que a análise deve 
começar em nível mais simples, isto é, pelo sistema em que os 
elementos da cultura e da organização exterior ainda se encontram 
juntos, a saber: pelo fato do direito.  

 

 Na análise do processus do incremento histórico, o fato do direito não pode ser identificado 
nem a uma função da vontade de eficácia ou total, nem tampouco à função de um sistema de 

cultura e constitui o nível mais simples onde os elementos da cultura e da organização 
exterior ainda se encontram juntos. 

Notando que o individualismo crescente provoca o desenvolvimento do direito, 
Dilthey em sua análise destaca as seguintes correlações: (A) – que o prestígio 
dos indivíduos se mede na referência da função que desempenham na sociedade; 
(B) – que a mesma vontade de eficácia ou total efetua por um lado a medida dos 
direitos individuais na referência da função que os indivíduos desempenham e 
por outro lado domina na organização externa da sociedade, figurando 
igualmente a sede da formação do direito; (C) – que, nessa formação do direito, 
a vontade de eficácia ou total, como portadora dos imperativos estabelecidos, e 
a consciência jurídica dos indivíduos atuam em consonância, sendo essa 
consciência jurídica não um fato teórico, mas uma realidade da vontade.  

Vale dizer: a razão pela qual o direito, que concentra em si ambas 
as classes de realidade social, não pode ser identificado nem a uma 
função da vontade total nem tampouco à função de um sistema de 
cultura deve-se a que a substanciação do direito depende, por um 
lado, da consciência jurídica dos indivíduos interpenetrados – que 
são e permanecem sendo as forças viventes formadoras do direito – 
e, por outro lado, depende da unidade de vontade encarnada na 
organização externa da sociedade.  

Desta forma, se revela o simples valor e o alcance de mera 
instância inicial que a análise da formação do direito produz, haja 
vista o estatuto dos demais sistemas culturais, que vão sendo 
diferenciados à medida do incremento histórico.  
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Trata-se de um processus de diferenciação em que, tanto as ações 

recíprocas dos indivíduos – base na qual se desenvolve um sistema 
cultural – quanto às atividades da vontade total, deixam-se ir 
particularizando cada vez mais, redundando na seguinte 
sequência dos sistemas culturais:  primeiro – a economia política; 
segundo – a moral; terceiro – a linguagem e a religião; quarto – a 
arte e a ciência.  

 

A psicologia descritiva 
 

Mas não é tudo. Esse desenvolvimento está em correspondência 
com a tomada em consideração (a) das propriedades gerais das 
ciências que estudam tais sistemas da cultura, (b) bem como da 
delimitação do campo das mesmas.  

 Dilthey insiste na importância de uma psicologia verdadeiramente descritiva 
para, por exemplo, (a) – esclarecer sobre o conceito de vontade ou de 
imputabilidade, no âmbito de direito; (b) – esclarecer sobre o conceito de 
imaginação ou de ideal, no âmbito da arte; (c) – elucidar proposições 
elementares como o princípio da gestão econômica, no âmbito da economia 
política; (d) – o princípio da metamorfosis das representações sob a vida 
anímica, no âmbito da estética viii; (e) – as leis do pensamento, em teoria da 
ciência.  

A indispensabilidade de tal psicologia descritiva procede do 
fato ou situação de que esses sistemas culturais particulares se 
apresentam para Nós-outros como poderosos fatos objetivos, 
obstáculos que resistem e suscitam a tomada de 
consciência, isto é, fatos de intuição: o espírito humano houve 
por conformá-los desta sorte antes de atendê-los 
cientificamente.  

A exposição de Dilthey deixa bem claro seu pensamento a respeito 
do caráter intuitivo dos fatos culturais e da importância dessa 
intuição intelectual para o conhecimento desses fatos.  
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Diz-nos que existe uma etapa no desenvolvimento dos sistemas 

culturais na qual a reflexão teórica não está, todavia, separada da 
ação e da conformação prática.  

O mesmo entendimento que se dirigiu mais tarde para a fundação 
e explicação teórica do direito e da economia esteve ocupado no 
princípio com a configuração desses sistemas (no sentido de 
Gestalt).  

 

O sistema moral 
 

Será mediante a análise de um sistema de moral configurado como 
independente que esse caráter intuitivo intelectual é posto em 
relevo.  

►Em diferença do costume, que se diversifica segundo os povos e os Estados, 
a moral é observada como constituindo um único sistema ideal que só pode ser 
modificado unicamente pela diferença de articulações, comunidades, 
associações.  

A proposição básica de análise desse sistema ideal implica enlaçar por um lado 
o que nosso autor chama a autognosis psicológica com a comparação das 
modificações afetando tal sistema ideal no âmbito dos diferentes povos, por outro 
lado. Lembre-se neste ponto as análises de Jacob Burckhardt como 
paradigmáticas na comparação das modificações afetando o sistema da vida 
moral ix.  

A análise de Dilthey é orientada para pôr em relevo no seu dizer “o poder 
regulador da consciência moral comum”, tomado este elemento regulador como 
um efeito diretamente observado sob os dois aspectos que se seguem, porquanto 
constituam os critérios objetivos do fato moral.  

Com efeito: (a) – por um lado, o elemento regulador é observado 
no fato de que o indivíduo só é capaz de contrarrestar à imposição 
sobre si de certa corrente de opinião pública moral na medida em 
que encontra respaldo em outra atmosfera de opinião pública que o 
sustente; (b) – por outro lado, o elemento regulador é também 
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observado na transmissão do resultado total da cultura moral como 
tendo sido feito em proveito do desenvolvimento ou elevação da 
pessoa humana em seus começos. Mas não é tudo.  

Para introduzir seu modelo, Dilthey assinala o campo da moral 
como se apresentando em forma dupla, seguinte: (a) – sob a forma 
do juízo do espectador sobre as ações e, (b) – sob a forma assumida 
no âmbito dos motivos por um conteúdo independente de seu 
resultado no mundo exterior, isto é, independente de sua 
adequação. Neste caso o domínio moral aparece como força que vive 
na motivação, enquanto que no caso do item “ (a) ”, embora seja da 
mesma natureza que o item “ (b) ”, o domínio moral se apresenta 
como força que reage de fora em face das ações de outros 
indivíduos, afirmando-se em aprovação ou desaprovação 
desinteressada. Em ambos os casos a vinculação moral se deixa 
expressar sob a mesma proposição.  

Nada obstante, nosso autor elabora sobre o fato de que o caráter 
dos homens lhe aparece como algo misterioso, admitindo que 
somente suas próprias ações possam revelar parcialmente a eles 
esse caráter algo misterioso que, nas criações literárias políticas, se 
trata como transparente.  

Quer dizer, nosso autor considera de difícil acesso na vida real a 
transparência da conexão entre caráter, motivo e ação dos homens.  

Sua análise põe em relevo que a moral aparece sem cisão 
facilitando a própria análise ao afirmar-se na aprovação ou 
reprovação pelos espectadores, enquanto que a dificuldade é maior 
na análise da moral da motivação.  

Nesta, o analista só alcança com clareza unicamente a conexão 
entre o motivo e a ação, mas os motivos como tais restam 
misteriosos. 

Dilthey observa dificuldade semelhante, mas em maneira inversa, 
na moral de aprovação e desaprovação, pois, se a moral está 
inteiramente contida no juízo dos espectadores, essa mesma moral 
se debilita por completo no aspecto da união íntima dos motivos com 
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o conteúdo do espírito, uma vez assumida nos indivíduos a que tal 
juízo é referido.  

 Segundo Dilthey, essa dupla forma da consciência moral na sociedade tem 
atuação direta e atuação indireta, realizando um efeito regulador.   

Diretamente, porque a consciência moral surge espontaneamente como o 
sentimento do valor inseparável da afirmação mesma da dignidade distintiva do 
ser humano; indiretamente, porque a consciência moral que se desenvolve na 
sociedade exerce uma pressão sobre o indivíduo, submetendo aos motivos mais 
variados.  

Esse poder do sistema moral se exerce sob vários aspectos: como opinião 
pública, como o juízo dos demais homens, como a honra.  

Daí que Dilthey fale de um sistema autônomo de moral, com ênfase no seu 
caráter autônomo, e assine ao mesmo uma espécie de coação interna (um efeito 
constringente) por contraposição à coação externa do sistema do direito.      

***  
 Cultura e Objetividade: Notas sobre Max Weber e Wilhelm Dilthey 

FIM 
 

 

Notas de Fim 

i Ibid, ibidem.  
ii A expressão homem total designa o homem completo ou em reciprocidade de perspectiva e não o 
homem indiferenciado. 
iii Ver GURVITCH, Georges (1894-1965): “O Conceito de Fenômenos Psíquicos Totais” in “Tratado de 
Sociologia - Vol.2”, Revisão: Alberto Ferreira, Iniciativas Editoriais, Porto 1968, (1ªedição em Francês: 
PUF, Paris, 1960).  

iv Impropriamente chamada “sociologia do espírito” para diferenciar dos materialismos. 

v Ver Dilthey, Wilhelm: “Introducción a las Ciencias del Espíritu: em la que se trata de fundamentar el 
estudio de la sociedad y de la historia”, tradução e prólogo por Eugenio Ímaz , México, Fondo de Cultura 
Económica, 1944, 485 pp. (1ªedição em Alemão, 1883).   

vi Sobre isto, Dilthey nos lembra o processamento a partir do século XVII do movimento inovador em 
efervescência cultural conhecido por “Sturm und Drang”. 
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vii O interesse das análises e inferências de Dilthey para a sociologia do conhecimento e para a 
complexa psicologia da consciência coletiva será assinalado no meu ensaio "Psicologia e Sociologia: o 
Sociólogo como Profissional das Ciências Humanas", e-book pdf 158 págs. Web da OEI, 16 de Fevereiro 
2008, ver págs. 111 sq. link http://www.oei.es/noticias/spip.php?article2005   

viii A estética como disciplina crítica da cultura histórica, voltada especialmente para a arte em todos 
os seus aspectos, inclusive a literatura, é discutida por importantes pensadores sociólogos do século 
XX como Gyorg Lukacs, Ernst Bloch, Lucien Goldmann, Theodor W. Adorno. 

ix Ver nesta obra / eBook o ensaio anexo intitulado Arte e Função Simbólica. 
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