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Cultura e Objetividade: Notas sobre Max Weber e Wilhelm Dilthey 

Jacob (J.) Lumier 

 

 

A possibilidade de um conhecimento do cultural 
 

Dentre os pensadores do início do século XX, é com Max Weber que 
se consagrou a noção de cultura no âmbito da sociologia como sendo algo 
mais do que um modelo social. Em sua notável obra “A Objetividade do 
Conhecimento”, a noção de cultura aparece na sequência de uma 
argumentação rejeitando qualquer mérito ao estudo que se pretenda 
objetivo dos eventos culturais e que seja voltado para efetuar a redução 
da realidade empírica ao plano das leis de explicação.  

Max Weber reconhece a equiparação entre os eventos culturais e os 
fenômenos de ordem mental. Não obstante isso toma por pouco relevante a 
proposição de que a insuficiência de uma redução da realidade empírica a 
leis causais sociais possa decorrer em razão do baixo grau de legalidade ou 
regularidade desses fenômenos mentais.  

Acrescenta o seguinte: 1) – que o conhecimento das leis 
sociais não é um conhecimento da realidade social, mas é um 
meio utilizado pelo pensamento em vista de tal efeito; 2) – que 
o conhecimento dos eventos culturais se funda na significação 
que a realidade da vida possui aos nossos olhos, sendo essa 
realidade sempre estruturada de maneira singular bem como 
são igualmente singulares as relações em que a realidade 
aparece aos nossos olhos como dotada de significação; 3) – 
que, estando vedado a qualquer lei de explicação causal revelar 
o sentido e as condições em que é possível conceber um 
conhecimento dos eventos admitidos como culturais, é, por 
contra, aceite por Max Weber que este problema se decide em 
virtude das ideias de valor.  

Quer dizer, a possibilidade de um conhecimento do cultural depende 
dessas ideias de valor, já que é sob essas ideias especiais que a cultura 
nos casos particulares vem a ser cada vez considerada por Nós-outros (i). 

Esse segmento de significação – a cultura – permanece assim 
irredutível e não admite nenhum retorno originário à natureza, sendo a 
proposição deste retorno à natureza absolutamente contrária a uma 
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civilização concreta. Quer dizer, Max Weber argumenta contra um 
interlocutor imaginário, supondo-o defensor do retorno à natureza (ii) e 
o faz com a finalidade de pôr em relevo a reciprocidade das ideias de valor, a 
que se liga sua definição.  

A cultura resta um segmento de significação, pois o defensor do 
retorno à natureza só pode adotar essa atitude referindo a civilização 
concreta, à qual ele se opõe, às suas próprias ideias de valor, sendo estas, 
por sua vez, que lhe fazem encontrar aquela fútil.  

Trata-se na cultura, ou nesta definição Weberiana de cultura, uma 
condição puramente lógica e formal, como ele próprio o declara. Condição 
esta que seria visada ao se dizer que todas as individualidades históricas 
são ancoradas de maneira logicamente necessária nas ideias de valor. 

Mas não é tudo. Essa definição da cultura em casos 
particulares, como segmento de significação baseado na 
reciprocidade das ideias de valor, aparece como decisiva para 
a conclusão de Max Weber, afirmando a pressuposição 
transcendental de toda a ciência da cultura, a respeito da qual 
esse autor nos dirá consistir no fato de os Nós-outros dos 
homens afirmarem-se como seres civilizados, dotados da 
capacidade e da vontade de tomar conscientemente posição 
em face do mundo e lhe atribuir um sentido.  

Nos seus esclarecimentos complementares, é-nos dito que é com base 
nesse sentido atribuído, seja lá qual for, que alguém é conduzido a portar os 
ajuizamentos sobre certos fenômenos da coexistência humana, a respeito 
dos quais, segundo Max Weber, também se é conduzido a tomar uma posição 
significativa, que tanto pode ser positiva ou negativa.  

 

Ideias de valor e significação 
 

Nessas formulações se vê então não só o estabelecimento de uma ligação 
conceitual entre as noções de seres civilizados, posição, atribuição de 
sentido, mas essa ligação surge como o que efetivamente esclarece sobre 
a definição de cultura, como condição puramente lógica e formal, dando-lhe 
uma dimensão transcendental ou permitindo opor em termos absolutos uma 
civilização concreta à veleidade de regresso à natureza. 

Daí, qualquer que seja o conteúdo da tomada de posição significativa, 
os fenômenos da coexistência humana seriam tais porque teriam aos 
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nossos olhos uma significação cultural. Ademais, o que Max Weber 
chama condicionalidade do conhecimento cultural pelas ideias de valor reflete o 
alcance da significação cultural como o que funda o interesse científico 
de tais fenômenos, à exclusão do caráter de que sejam fenômenos 
puramente notáveis.  

Desta sorte, a prostituição é um fenômeno cultural tanto quanto a religião 
ou o dinheiro - nos dirá Weber em seu relativismo culturalista.  Portanto, 
nessa argumentação se acentua que a condicionalidade pelas ideias de 
valor é proposta na referência do uso pelos lógicos modernos: os fenômenos 
culturais são tais unicamente para a razão e unicamente porquanto sua 
existência e a forma que assumem historicamente tocam diretamente ou 
indiretamente aos nossos interesses culturais e científicos.  

Em termos operativos, a definição de cultura é desdobrada nos critérios 
do fenômeno cultural como instigando nossa curiosidade intelectual, já que 
essa curiosidade procede igualmente dos pontos de vista das ideias de valor, 
sendo estas que, enfim, imprimem uma significação ao segmento de 
realidade entendido sob os conceitos de prostituição, religião ou dinheiro.  

Quanto à noção de civilização, compreende a mesma o campo dos 
fenômenos da coexistência humana, haja vista falar-se de uma civilização 
concreta, ou melhor, no sentido Weberiano, “civilização particular".  

 

Análise da racionalização 
 
Com referência à análise da racionalização e em 
especial no tocante à Renascença, a utilização 
aplicada do termo “cultura” em Max Weber se 
diferencia em certo aspecto da religião, já 

que “afirma a noção de bens de civilização sem 
alcance religioso imediato”. 

Com efeito, Max Weber ganhou o prestígio de um mestre da 
sociologia em virtude de notável influência de suas análises da civilização 
ocidental, cujo fenômeno peculiar examinou na racionalização, por vezes 
associada à noção de intelectualização, mas que compreendeu em 
definitivo como o resultado da especialização científica e da 
diferenciação técnica, no dizer do Weberianista Julien Freund.  

Essa racionalização consiste na organização da vida por divisão e 
coordenação das diversas atividades com base em estudo preciso das 
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relações entre os homens e das relações com seus instrumentos e seu 
meio, visando maior eficácia e rendimento. Max Weber teria ainda 
caracterizado essa racionalização como um refinamento engenhoso da 
conduta e um domínio crescente do mundo exterior analisando-a em sua 
evolução através da religião, do direito, da arte, da ciência, da política e 
da economia.  

Sob o aspecto da intelectualização progressiva da vida, a 
racionalização despoja o mundo de seus encantos e de sua poesia: é 
desencanto. O mundo se torna como a obra artificial do homem, que o 
governa como se comanda a uma máquina. Julien Freund nos lembra 
certa afinidade de Max Weber com Jacob Burckhardt, quem pôs em 
relevo a racionalidade na Renascença dando ênfase à perspectiva em arte 
e simbolizando o Estado constituído pelas cidades italianas livres como 
obra de arte. 

 

Racionalização e a Renascença 
 

De fato, na sua influente e polêmica obra "A Ética Protestante e o 
Espír ito do Capitalismo", Max Weber inicia com uma série de observações 
sobre a racionalização na civilização ocidental, destacando o legado da 
Renascença neste particular, já que o método experimental é um produto da 
Renascença, sem o qual nem a medicina teria fundamento biológico e 
bioquímico, apesar de utilizar uma técnica empírica avançada, pois uma 
química racional só veio a se conhecer na civilização ocidental.  

Mas não é tudo. Nessa mesma obra Max Weber lembra-nos novamente a 
Renascença quando o assunto é o aparecimento da música racionalmente 
harmônica – contraponto e harmonia – ou a própria racionalização tida hoje 
por clássica da arte no seu conjunto, notando em pintura a utilização 
racional da perspectiva.  

Além disso, a cultura da Renascença tem em Max Weber 
uma referência de destaque em sua análise do ascetismo 
racional.  

Quer dizer, ao observar que nas polêmicas teológicas se dava 
mostra de erudição e alusões clássicas, assinala o ideal do 
puritano como não implicando desprezo pela cultura, ainda 
que se verificassem tomadas de posição desconfiadas ou até 
hostis aos bens de civilização sem alcance religioso imediato.   
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O ideal do puritano em relação à cultura acolhe de bom 
grado a ciência, fazendo exceção da escolástica.  

Podemos então registrar nessa passagem, com referência à análise da 
racionalização e em especial no tocante à Renascença, que o uso aplicado 
do termo cultura em Max Weber se diferencia em certo aspecto da religião 
já que afirma a noção de bens de civilização sem alcance religioso imediato.  

Noção esta que, compondo uma imagem da Renascença como foco do 
moderno, Max Weber tornará a frisar em suas célebres conferências 
sobre “Le Savant et le Politique”, sobretudo o alcance da 
experimentação racional tornando possível a ciência empírica moderna: 
no seu dizer foi a Renascença que elevou a experimentação ao estatuto 
de um princípio da pesquisa como tal.  

 

Arte e Ciência 
 

Antes de passar às ciências, esse procedimento encontra paralelo no 
domínio da arte, com Leonardo da Vinci e seus pares e, em maneira 
característica, no domínio da música como dissemos, em que Max Weber 
homenageia os “experimentadores do cravo” no século XVI, tendo sido sob 
a influência de Galileu que esse procedimento de experimentação controlada 
se torna o grande instrumento da atividade científica – estendendo-se ao 
campo da teoria com Bacon para ser adotado nas universidades, sobretudo 
em Itália e nos Países Baixos.  

No pórtico dos tempos modernos a ciência aparecia aos olhos dos homens 
da Renascença como o caminho que conduz à arte verdadeira, interpretado 
por Max Weber como o caminho que conduz à verdadeira natureza.  

Quer dizer, esse autor nos sugere ter sido essa ligação entre arte e 
ciência, ambas procedendo da mesma ideia de Natureza como acessível à 
experimentação, que está na base da convicção renascentista elevando em 
ideal e em realidade o artista ao nível de um homem douto. Fato este 
observado na sociedade da Renascença, onde os artistas assumiam por eles 
mesmos essa convicção e onde a ambiência social lhes reservou um lugar 
de prestígio.  

 
Se a incredulidade moderna é tirada do culto da 

Renascença pelos heróis, lembrando-nos 
inclusive o florentino Maquiavel, Max Weber 
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nega que o problema da ética seja um apanágio 
dessa mesma Renascença. 

 
O humanista da Renascença 

 

Mas não é tudo. A afinidade de Max Weber com Jacob Burckhardt pode ser 
acompanhada na revalorização dos humanistas, na utilização da imagem 
positiva destes por Max Weber que, em suas análises dos tipos sociais dos 
letrados, alerta-nos para o humanista da Renascença, não só como 
paradigma de um tempo onde se aprendia a fazer discursos em latim e 
poesias em grego a fim de se tornar conselheiro político e historiógrafo de 
um príncipe, mas também como caracterizando um fino letrado que recebeu 
uma educação humanista ao entrar em contato com os monumentos 
linguísticos do passado longínquo.  

Há outras passagens em que a imagem da Renascença como foco do 
moderno serve de apoio a Max Weber para contrarrestar sua análise da 
especialização da ética como favorecendo a organização da política em 
atividade perfeitamente consequente, submetida às suas próprias leis e 
sempre mais consciente dela mesma.  

Quer dizer, se a incredulidade moderna é tirada do culto da Renascença 
pelos heróis, lembrando-nos inclusive o florentino Maquiavel, Max Weber 
nega que o problema da ética seja um apanágio dessa mesma Renascença. 
Tanto que sua análise da especialização da ética é comparativamente 
referida ao quadro de conjunto de todas as religiões.  

 

A ordem simbólica e os grupos de status 
 

►Retornando aos aspectos metodológicos da noção de cultura e da 
utilização aplicada da mesma pode-se observar em Max Weber e em sua 
obra monumental “Economia e Sociedade” certa equiparação da noção 
de cultura à ordem simbólica. É o que nos sugere Pierre Bourdieu ao nos 
mostrar que, na análise Weberiana da assim chamada “ordem 
propriamente social”, todos os traços atribuídos ao grupo de status 
pertencem à ordem simbólica.  
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Por cultura se compreenderia, então, o conjunto das convenções portadas 
pelos grupos desse tipo nas sociedades tradicionais ou a exemplo dessas 
sociedades.  

Tratar-se-ia de uma noção utilizada na descrição da funcionalidade 
desses grupos de status e de sua influência e que incluiria, portanto, além 
de modelos de comportamento, as regras convencionais que definem a 
maneira justa de executar os modelos.  

Segundo esse autor, na análise da assim chamada “ordem propriamente 
social” Max Weber atribui a cada grupo de status como camponeses, 
burocratas, guerreiros, intelectuais certas propriedades que Bourdieu 
chama trans-históricas ou transculturais tais como certa atitude diante do 
mundo ou certo tipo de religiosidade. Desta forma a cultura como ordem 
simbólica inclui um estilo de vida ou de privilégios honoríficos – por exemplo: 
o uso de vestimentas características, o consumo de iguarias específicas 
proibidas a outros, o direito de se dedicar a práticas artísticas, etc. – bem 
como as regras e proibições que regulam certas trocas sociais como dentre 
outras o casamento.  

Segundo Bourdieu, a funcionalidade dessa noção mais etnológica de 
cultura a que já nos referimos (ver nota “1”) está em acentuar a autonomia 
parcial da ordem social em relação à ordem econômica, já que tal autonomia 
deriva da possibilidade inerente à ordem social para desenvolver a sua 
própria lógica como universo de relações simbólicas – definindo-se esta 
ordem como modo de distribuição do prestígio social.  

   Bourdieu nos sugere que o aproveitamento da noção de cultura em 
Max Weber conduz ao conceito de certa lógica da simbolização da posição 
social que, nessa linha de interpretação, é equivalente à lógica da 
estrutura social, posto tratar-se de uma lógica da distinção.  

Neste ponto pode-se notar que o aproveitamento dessa noção mais 
etnológica de cultura baseia-se em simplificações e atribuições 
perfeitamente arbitrárias, com o sistema social sendo reduzido a uma 
lógica da inclusão e da exclusão sem referência aos quadros sociais 
específicos e valendo em maneira abstrata para qualquer estrutura social, 
como se as lógicas sociais não sofressem variações em função de quadros 
sociais precisos e dos tipos de sociedades globais, como se aprende com 
Durkheim e seus colaboradores (iii).  
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Culturalismo espiritualista 
 

Sem dúvida, essa orientação abstrata revela a dificuldade própria ao 
aproveitamento da noção de cultura em Max Weber impregnada do 
neokantismo e da filosofia da história de Heinrich Rickert, tanto que Georges 
Gurvitch situa Max Weber na confusa e equivocada corrente do culturalismo 
espiritualista, pondo em relevo tal dificuldade.  

Os pré-conceitos espiritualistas intervindo indevidamente no âmbito da 
sociologia consistem não só em considerar todas as ciências sociais como 
ciências da cultura, mas são igualmente afirmados lá onde se atribui aos 
modelos, regras, ideias e valores o papel de fatores predominantes, 
estabelecendo as significações internas das condutas sociais como ligadas 
às significações e valores culturais, de tal sorte que um lugar proeminente 
na sociologia vem a ser concedido às sistematizações das significações 
culturais feitas pelos teólogos, juristas, moralistas, etc.  

Gurvitch sublinha que no culturalismo de Max Weber a sociologia da 
religião, do Direito, etc. deve limitar-se ao estudo das repercussões 
unilaterais dos encadeamentos dos dogmas, das normas, dos valores – 
elaborados por ciências sociais particulares – sobre as condutas sociais 
que os realizam, relegando o problema das correlações funcionais 
recíprocas para um nível implícito ( iv).  

Nessa crítica, a dificuldade maior no aproveitamento da sociologia de Max 
Weber é sua incapacidade para apreender as totalidades concretas e não 
ver que a compreensão e a explicação são apenas momentos do mesmo 
processus, a tipologia qualitativa não podendo ser aplicada no vazio, mas 
exigindo apreender a sociedade, os grupos, as classes, os Nós-outros, bem 
como as suas obras diretas v.  

 
*** 
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Comentário Anexo  
 

Segundo GURVITCH, o balanço da definição oferecida por Max WEBER do objeto e 
do método da sociologia mostra que este autor amargou alguns reveses. Eis sua 
definição: “A sociologia é uma ciência da cultura que investiga os tipos ideais das 
oportunidades das condutas individuais que têm um caráter social, das quais estuda 
as significações internas e as significações culturais, procedendo pela compreensão 
interpretativa e atingindo, desse modo, a explicação causal das suas realizações nas 
condutas” (apud GURVITCH: “Tratado de Sociologia, vol. I”, pp.31-33).  

Em seu comentário, GURVITCH concede que Max WEBER descobre o método 
tipológico ao fazer frente à objeção de que a sociologia, como ciência da cultura, 
estaria prejudicada por agasalhar a pretensão de generalizar num domínio onde a 
generalização não seria viável.  

Os “tipos” são construídos conscientemente com base na compreensão 
interpretativa dos “sentidos de condutas” (donde derivam os “valores”), de início 
“sentidos internos”, mas que, no desdobramento, se juntam às significações 
culturais. Portanto, os tipos não são considerados nem como espécies biológicas, 
nem como fases do desenvolvimento histórico, nem como essências 
fenomenológicas.  

 Esses tipos descobertos por Max WEBER são intermediários entre a generalização e 
a individualização.  E GURVITCH esclarece:  a sua generalidade nada tem contudo 
a ver com a média; a individualização, derivando das significações, não se 
identifica a uma não-repetição, sendo os “sentidos internos” ou subjetivos mais 
individualizados do que os sentidos cultura. 

Quer dizer, os tipos ideais Weberianos, como elaborações especiais caracterizando 
os sociólogos, são “imagens mentais” obtidas, no dizer de GURVITCH, por 
“racionalizações utópicas das condutas sociais a partir das suas significações”.   

Tais tipos são irredutíveis uns em relação aos outros, são descontínuos e qualitativos. 

São estilizações conscientes e desejadas, onde se acentua, se elimina, se exagera, 
para atingir imagens coerentes de aspecto original que podem servir de quadros 
de referência operativos (ib.p.31). 

Segundo GURVITCH, Max WEBER deu um duplo passo em frente ao reconhecer o 
caráter qualitativo e descontinuista dos tipos construídos pela sociologia e ao 
recusar a renúncia à explicação em favor da compreensão, de que padeceu 
DILTHEY.  
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Nada obstante, seus reveses podem ser bem apreciados no seguinte: 

A ligação arbitrária da compreensão e da interpretação subjetiva; 

A impossibilidade em justificar a passagem das significações internas ou subjetivas 
para as significações sociais e culturais; 

A sua renúncia a todos os critérios objetivos que permitem construir tipos; 

A ligação dos critérios a um culturalismo abstrato; 

A dispersão e a inaptidão desses mesmos critérios para serem aplicados aos 
fenômenos sociais e às suas estruturas; 

A destruição da realidade social por um nominalismo probabilista e individualista que 
torna WEBER incapaz de apreender a sociedade, os grupos, as classes, os Nós-
outros, bem como as suas obras diretas (demolição esta, acrescenta GURVITCH, 
dissimulada pela imensa erudição histórica de Max WEBER); 

A combinação do formalismo, do culturalismo e do psicologismo que não se 
sintetizam, e que permanecem desligados uns dos outros; 

A ausência, enfim, de qualquer orientação dialética. 

A crítica de GURVITCH insiste pois nestes últimos defeitos, sobretudo na ausência de 
orientação dialética, “que impediu a WEBER de apreender as totalidades 
concretas”, o que o permitiria ultrapassar a consciência fechada.  Quer dizer, o 
impediu de chegar a ver que a compreensão e a explicação são apenas momentos 
do mesmo processus, e que a tipologia qualitativa não pode ser aplicada no vazio. 

GURVITCH não apenas se opõe ao culturalismo abstrato, mas critica a ausência de 
uma teoria dinâmica no próprio pensamento probabilitário em WEBER, sua 
limitação pelo nominalismo e o individualismo, na “teoria das oportunidades das 
condutas individuais”. 

 Por contra, para estabelecer um contraste, todo o pensamento de GURVITCH baseia-
se no caráter intermediário dos tipos sociológicos; na afirmação de que os tipos 
sociológicos “representam quadros de referência dinâmicos adaptados aos 
fenômenos sociais totais e chamados a promover a explicação em sociologia”;  

 Daí decorre a importância de distinguir entre generalização, singularização e 
sistematização, bem como entre repetição e descontinuidade, sem falar na 
distinção entre explicação e compreensão, pois estas distinções e critérios dos 
tipos sociológicos só podem ser utilizados numa orientação de teoria dinâmica. 

Segundo GURVITCH, o método de estudo da realidade social consiste na tipologia 
qualitativa e descontinuista que se liga, necessariamente, (a)- “à aplicação de uma 
visão de conjunto recusando-se a sacrificar tanto a unidade quanto a 
multiplicidade”, por um lado e, por outro lado, (b)- “ao recurso aos procedimentos 
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do hiperempirismo dialético”, os únicos que, no dizer do nosso autor, “se mostram 
capazes (a)- de frustrar a tentação de mumificar os tipos e estabilizar a visão de 
conjunto e (b)- de fazer sobressair toda a complexidade do método da sociologia”. 

 GURVITCH põe em relevo os dois pontos seguintes: 

 º  que os tipos sociológicos podem repetir-se e por isso o método tipológico 
generaliza até um certo limite, mas para fazer assinalar a especificidade do tipo, e 
constrói diferentes tipos em função da variedade dos quadros sociais reais e suas 
estruturas, como um método singularizante, mas só para reencontrar os quadros 
suscetíveis de se repetirem. 

Da mesma maneira, o método tipológico utiliza os dados da história, mas só para 
acentuar as descontinuidades ou rupturas não apenas (a)- entre Nós-outros, 
grupos, classes, sociedades globais, por um lado, mas também, (b)- por outro lado,  
entre fenômenos sociais totais e suas estruturas. 

Desta forma, são distinguidos três gêneros de tipos sociológicos: (a)- os tipos 
microssociológicos ou tipos de ligações sociais: os Nós-outros, as relações com 
Outrem; (b)- os tipos de agrupamentos particulares e classes sociais; (c)- os tipos 
de sociedades globais. 

São distinguidos, no desdobramento, as três espécies dos tipos: (a)- a espécie 
microssocial é abstrata;  (b)- a espécie dos agrupamentos particulares é abstrata 
concreta;  (c)- enquanto que as classes sociais e as sociedades globais são de 
espécie concreta. 

º  O segundo aspecto do método da sociologia consiste em tomar sempre em 
consideração todas as camadas, todas as escalas, todos os setores da realidade 
social ao mesmo tempo e de chofre, aplicando-lhes uma visão de conjunto –isto 
é, como dissemos: em ligação com os procedimentos do hiperempirismo dialético, 
pois que se trata de estudar o vaivém, a interpenetração e a tensão (a)- entre as 
camadas, as escalas; (b)- entre os elementos anestruturais, estruturados, 
estruturáveis; (c)- entre o espontâneo e o organizado; (d)- entre os movimentos 
de estruturação, de desestruturação e de reestruturação; e ainda, (e)- entre o 
indivíduo e a sociedade. 

Finalmente, GURVITCH sintetiza que o pluralismo hiperempírico é essencialmente a 
característica do método da sociologia, é a sua forma específica de aplicar a visão 
de conjunto, sem absorver a multiplicidade na unidade. 

***  

Mais informação no artigo Culturalismo e Sociologia, de Jacob (J.) Lumier. 
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Notas de Fim 

i Esse Nós-outros que Max Weber menciona é o que se apreende e se afirma desde o 
ponto de vista do homem como tal, sendo daí que ele apresenta sua definição de cultura como 
um segmento finito investido pelo pensamento de uma significação e de uma importância no 
seio do porvir mundial infinito e estranho a toda a significação.  

ii Neste seu recusar a proposição do retorno originário à natureza Max Weber assinala um 
problema dos anos vinte que um antigo frequentador dos círculos weberianos como Ernst Bloch 
tratará com espírito crítico mais aprofundado ao examinar o legado do passado dentro do processus 
histórico e sustentar a tese de que, como matéria das contradições contemporâneas, o legado do 
passado não pode ser adequadamente contemplado caso o enfoque seja limitado ao capitalismo 
como ao presente em seu estágio último. Na análise do tradicional como positividade há que 
distinguir outra matéria diferenciada: a matéria de uma contradição que se rebela a partir de 
forças produtivas absolutamente não-desencadeadas: que se rebela a partir de conteúdos 
intencionais de uma espécie que permanece sempre não-contemporânea. O fundamento da 
contradição não-contemporânea é o conto irrealizado do bom velho tempo, o mito literário, a 
lenda fabulosa mantida sem solução do velho ser obscuro da natureza. Nessa lenda fabulosa se encontra 
um passado não superado desde o ponto de vista do desenvolvimento das oposições 
econômicas, mas sob o aspecto material também é um passado que não foi ainda dignificado 
como passado. Cf. Bloch, Ernst: Héritage de ce Temps (Erbschaft dieser Zeit, Zürich, 1935), 
tradução de Jean Lacoste, Paris, Payot, 1978, 390 pp.  

iii Contra a tese que pretende separar análise estrutural e análise histórica, Georges Gurvitch 
sustenta que o procedimento de apreciar em um só conjunto e aí contrapor grupo e estrutura na 
análise sociológica é válido, não só para agrupamentos de grande envergadura, como os estratos 
numa classe social, os desempregados, os produtores e os consumidores, mas para os 
agrupamentos particulares funcionais, já que: 1) - não pode deixar de haver certa semelhança 
entre grupo e estrutura, sendo característica de todos os agrupamentos o fato de serem 
estruturáveis, como já mencionado; ademais, a possibilidade de uma estrutura não se confunde, 
e não é nem estruturação, nem estrutura adquirida; 2) - num grupo não-estruturado, as relações 
com os outros grupos e com a sociedade global ficam fluidas; 3) - é somente quando começa a 
estruturação que essas relações se tornam precisas, quer dizer, que se coloca toda uma série de 
questões a propósito de como o grupo se integra na sociedade global e da medida da sua tensão 
com os outros grupos; 4) - por isso, assinala Gurvitch, os mesmos grupos específicos podem 
adquirir estruturas variadas em função da sua integração nos diversos tipos de sociedades globais, 
como o grupo familiar, que ora é família doméstica, ora é família conjugal, ora é família-lar; 
como, igualmente, o grupo profissional, que ora aparece fazendo parte da família doméstica, ora 
identificado a uma confraria mágica, ora fazendo um todo com uma casta, ora tomando o caráter 
de uma associação voluntária, etc.; 5) - por fim, é indiscutível que um grupo não-estruturado em 
um tipo de sociedade global, como é o caso das indústrias, o dos consumidores, ou, ainda, o dos 
estratos tecnocráticos, em regime de capitalismo concorrencial, pode vir a estruturar-se muito 
fortemente noutros tipos de sociedades globais, como é ainda o caso dos grupos mencionado 
uma vez postos sob o regime do capitalismo dirigista. Ver GURVITCH, Georges (1894-1965): 
“A Vocação Actual da Sociologia - vol.I: na senda da sociologia diferencial”, tradução da  
4ªedição francesa de 1968 por Orlando Daniel, Lisboa, Cosmos, 1979, 587pp. (1ªedição em 
Francês: Paris, PUF, 1950).  

iv Ver o artigo Culturalismo e Sociologia. 
v E Gurvitch acrescenta: toda a explicação pressupõe a integração em um conjunto que 

compreendemos e toda a compreensão é precisamente a apreensão das significações que se 
inserem nesse conjunto.  

 
Leituras do Século XX – http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

 

                                                 



Cultura e Objetividade - primeira parte 
© 2014 Jacob (J.) Lumier 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leituras do Século XX – http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

 

                                                                                                                               


	A possibilidade de um conhecimento do cultural
	Ideias de valor e significação
	Análise da racionalização
	Racionalização e a Renascença
	Arte e Ciência
	O humanista da Renascença

	A ordem simbólica e os grupos de status
	Culturalismo espiritualista
	Comentário Anexo
	Notas de Fim

