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Entrevista com Hinnerk Bruhns

In ter view with Hinnerk Bruhns

Concedida a Bernardo Borges Buarque de Hollanda
Paris, 14 de dezembro de 2010

Co nhe ci o pro fes sor Hin nerk Bruhns no iní cio de 2009, por oca sião de um es tá -
gio de pós-dou to ra men to na Fran ça. Além de di re tor de pes qui sa emé ri to do Cen tre Na -
ti o nal de Re cher ches Sci en ti fi ques (CNRS) e mem bro do Cen tre de Re cher ches
His to ri ques, Bruhns era o res pon sá vel pelo aco lhi men to dos pós-dou to ran dos da Ma i -
son des Sci en ces de l’Hom me. Após um pri me i ro con ta to, de ci di as sis tir a seus se mi -
ná ri os, de di ca dos à obra do so ció lo go ale mão Max We ber. Após o en cer ra men to do ano
le ti vo de 2008-2009, vol tei a en con trar-me com Bruhns ain da no fi nal 2009, ago ra no
Bra sil, para uma sé rie de apre sen ta ções em uni ver si da des no Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, 
in clu in do uma pa les tra no CPDOC-FGV a con vi te do pro fes sor Mario Grynszpan.
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A opor tu ni da de de vol tar a Pa ris em de zem bro de 2010 es ti mu lou-me a gra var
esta en tre vis ta, com o ob je ti vo de di vul gar no Bra sil o tra ba lho do his to ri a dor fran co-ale -
mão. Estu di o so da his tó ria eco nô mi ca e da te o ria so ci al ger mâ ni ca, em es pe ci al de au to -
res como Otto Hint ze e Wer ner Som bart, é em tor no do pen sa men to de We ber que Bruhns
con cen tra seu ma i or in te res se.   

A en tre vis ta a se guir pro cu ra não ape nas apre sen tar a vi são de Bruhns so bre os
con ce i tos we be rianos fun da men ta is – do mi na ção, bu ro cra cia, ação so ci al – como tra zer
as pec tos me nos evi den tes quan do se fala do au tor clás si co das ciên ci as soci a is. Ao re tra çar 
a tra je tó ria bi o grá fi ca e pro fis si o nal que o le vou à Fran ça, Bruhns for ne ce os ele men tos
para a re cons ti tu i ção da re cep ção fran ce sa a We ber, que co me çou a ser tra du zi do na
Fran ça no fi nal dos anos 1950. Tal dado é par ti cu lar men te ins ti gan te, uma vez que no
Bra sil o pen sa men to po lí ti co, so ci o ló gi co e me to do ló gi co de We ber re ce beu lar ga in fluên -
cia da so ci o lo gia nor te-ame ri ca na, pas san do, por tan to, por ou tra sor te de cir cuns tân ci as,
in te resses, me di a ções e tra du ções.

Ou tro as pec to pou co usu al para o pú bli co bra si le i ro são as pes qui sas do cu men -
ta is so bre We ber em ar qui vos na Ale ma nha, o que tem pos si bi li ta do pre ci o sas des co ber tas
à som bra da obra já pu bli ca da e vas ta men te co nhe ci da. Ao fi nal da en tre vis ta, Bruhns
co men ta sua in ves ti ga ção nesses acer vos, em par ti cu lar a sé rie de cor res pon dên ci as epis -
to la res de We ber, que facultam, por exem plo, co nhe cer suas im pres sões e re fle xões con jun -
tu ra is so bre a Pri me i ra Gu er ra Mundial. 

                                                       *

For mu lei sete ques tões, a par tir de seus tex tos e ar ti gos. Antes de en trar mos na obra de
We ber, gos ta ria de co nhe cer um pou co so bre seu per cur so in te lec tu al. Por que es co lheu
a car re i ra de his to ri a dor até tor nar-se pro fes sor e ra di car-se na Fran ça? Qu a is fo ram
as ra zões para a es co lha da his tó ria?

– É uma gran de ques tão, a da es co lha da his tó ria. Não sou pro fes sor na
Éco le des Ha u tes Étu des en Sci en ces So ci a les, sou di re tor de pes qui sa no CNRS.
E como tal es tou li ga do ao Cen tre de Recher ches His to ri ques, que de pen de, ao
mes mo tem po, da EHESS e do CNRS. E des de me a dos de 1980, com al gu mas in -
ter rup ções, dei se mi ná ri os na EHESS. Mas em Pa ris – fa la re mos de po is, tal vez,
de mi nhas ou tras “es ta ções” –, en si nei igual men te na Éco le Nor ma le Su pé ri e u re 
da Rue d’Ulm e sobretudo na École Normale Supérieure de Cachan. 

Por que a his tó ria? Foi uma de ci são que to mei quan do me ins cre vi na
uni ver si da de, de po is de ter ter mi na do, logo após o bac ca la u réat, meu ser vi ço mi -
li tar na Ale ma nha, que na épo ca du ra va 18 me ses. No co lé gio eu que ria ser ar -
queó lo go, mas de po is do ser vi ço mi li tar e, por tan to, de uma lon ga re fle xão, op tei
pela his tó ria. Re tros pec ti va men te, essa es co lha pa re ce tal vez mais ra ci o nal do
que foi na que le mo men to. Nas ci em 1943,1 du ran te a guer ra: meus úl ti mos anos
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de es co la e os 18 me ses de ser vi ço mi li tar fo ram anos em que o de ba te pú bli co so -
bre o pas sa do na ci o nal-so ci a lis ta da Ale ma nha to mou en fim gran des pro por -
ções, de po is do re la ti vo si lên cio du ran te os anos 1950, de di ca dos à re cons tru ção e 
do mi na dos pela Gu er ra Fria. O iní cio dos anos 1960 as sis tiu, e isso tem sua im -
por tân cia, a uma mu dan ça de ge ra ção nas ca de i ras de his tó ria na uni ver si da de
ale mã. Com pre en der e ex pli car o cur so ne fas to da his tó ria ale mã (o na ci o nal-so -
ci a lis mo, a Se gun da Gu er ra Mun di al, o extermínio de judeus, ciganos...) era uma 
motivação importante. Mas o interesse pela história ia além da história
contemporânea da Alemanha.

Qu an do co me cei meus es tu dos de his tó ria e ro ma nís ti ca em 1964, na
Uni ver si da de de Frei burg, em Breisgau, ha via um con fli to bas tan te vi ru len to
en tre os his to ri a do res ale mães em tor no de um li vro pu bli ca do em 1961 que de -
nun ci a va for te men te a po lí ti ca ale mã na Pri me i ra Gu er ra Mun di al.2 Em
Freiburg esse de ba te era par ti cu lar men te ani ma do, pois ele opu nha es tu dan tes
de his tó ria e jo vens pro fes so res aos his to ri a do res da ve lha ge ra ção, en tre eles
Ger hard Rit ter, um in te lec tu al de gran de re pu ta ção. Como es tu dan te, eu de via
se guir cur sos so bre os três gran des pe río dos da his tó ria eu ropeia: Anti gui da de,
Ida de Mé dia e His tó ria Mo der na e Con tem po râ nea. Nesse mo men to, dois pro -
fes so res me cha ma ram par ti cu lar men te a aten ção. Um, Hans-Günter Zmarz -
lick, era es pe ci a lis ta nos sé cu los XIX e XX, e seus cur sos ver sa vam so bre a Re pú -
bli ca de We i mar, isto é, so bre o fra cas so da pri me i ra de mo cra cia ale mã e as con di -
ções que tor na ram pos sí vel a to ma da de po der por Adolf Hi tler. O ou tro, Chris-
tian Me i er, era es pe ci a lis ta em his tó ria an ti ga, e o pri me i ro cur so que fiz com ele
foi so bre a gra má ti ca po lí ti ca da Re pú bli ca ro ma na. Era to tal men te di fe ren te de
um cur so de his tó ria tra di ci o nal. Tra ta va-se, ao con trá rio, de uma ten ta ti va de
ana li sar a po lí ti ca ro ma na com a aju da de ins tru men tos con ce i tu a is mais mo der -
nos da ciên cia po lí ti ca e da so ci o lo gia po lí ti ca. Foi esse pro fes sor, mu i to jo vem na 
épo ca, que me fas ci nou mais. Fiz cur sos e se mi ná ri os du ran te os qua tro se mes -
tres em que fi quei em Freiburg, mas havia ainda outros professores que me
acrescentaram muito. 

Ao fi nal de dois anos, de i xei a ci da de de Freiburg para con ti nu ar meus
es tu dos na Fran ça, em Aix-en-Pro ven ce. Mi nha se gun da ha bi li ta ção era o fran -
cês, a ro ma nís ti ca, e por essa ra zão es co lhi a Fran ça. Ali fi quei por seis me ses e
tive a sor te de po der se guir se mi ná ri os de pes qui sa em his tó ria, o que es ta va, a
prin cí pio, aci ma do meu ní vel de es tu dos. Para um es tu dan te ale mão na épo ca, os 
in ter câm bi os de es tu do no es tran ge i ro eram mu i to mais li vres e in di vi du a is que
hoje. Nin guém nos obri ga va a tra zer cer ti fi ca dos, “uni da des de va lo res”, fa zer
pro vas, se guir um cur rí cu lo de fi ni do. Mi nha es ta da em Aix foi, as sim, um pe río -
do de des co ber ta de uma cul tu ra ci en tí fi ca e de um sis te ma uni ver si tá rio mu i to
di fe ren te do que co nhe ci na Ale ma nha. A ma ne i ra de os his to ri a do res fran ce ses
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fa zerem his tó ria me pa re cia ao mes mo tem po se me lhan te e di fe ren te do en si no
de his tó ria na Ale ma nha. Após essa ex pe riên cia fran ce sa, pas sei um se mes tre,
cur to, mas mu i to in ten so, na Uni ver si da de de Müns ter, na West fá lia. Inves ti
mu i to tem po em, de um lado, apren der o gre go an ti go, e de ou tro, ana li sar as es -
ta tís ti cas ele i to ra is do fi nal do sé cu lo XIX do Impé rio ale mão. 

A his tó ria con tem po râ nea fi nal men te ga nhou... (ri sos)
– Não, não, ain da não to tal men te. De po is des se ve rão de 1967, pas sa do

em Müns ter, me jun tei na Uni ver si da de de Co lô nia ao pro fes sor de his tó ria an ti -
ga que ha via co nhe ci do em Freiburg, Chris ti an Me i er, com o ob je ti vo de fa zer
com ele meu TCC. Mas para esse exa me de Esta do, o es tu do das três gran des épo -
cas da his tó ria era ob vi a men te obri ga tó rio. Fiz em Co lô nia cur sos de his tó ria
con tem po râ nea, bem como de ro ma nís ti ca. Ter mi nei meus es tu dos em 1969
com um TCC em his tó ria an ti ga e exa mes de his tó ria me di e val, con tem po râ nea
e de ro ma nís ti ca. Até en tão, meu per cur so foi al ta men te or to do xo. Foi de po is
que as co i sas se com pli ca ram e meu cur rí cu lo co me çou a de i xar os ca mi nhos tra -
di ci o na is. 

De po is do exa me de Esta do, co me cei uma tese em his tó ria an ti ga. Nes se
ín te rim, ha via me ca sa do; ti nha co nhe ci do mi nha es po sa em Aix-en-Pro ven ce.
Como ela era pro fes so ra lá, pos tu lei um car go de le i tor de ale mão na Uni ver si da -
de de Aix-en-Pro ven ce. Pas sei e fi quei lá por qua se cin co anos, tra ba lhan do em
mi nha tese so bre a his tó ria ro ma na e en si nan do, ao mes mo tem po, his tó ria ale -
mã do sé cu lo XX... (ri sos). Hoje, quan do pe di mos a um dou to ran do para dar au -
las, ele o faz na sua es pe ci a li da de. Eu, en tre tan to, ti nha um car go de ver da de,
com 12 ho ras se ma na is de en si no – his tó ria ale mã, ci ne ma ale mão, cur so de tra -
du ção –, que não ti nha nada a ver com meu dou to ra do. Mas pen so que, fi nal men -
te, isso não foi in con ve ni en te, pelo con trá rio, e defendi minha tese rapidamente,
em 1973, na Universidade de Colônia, e fiquei em Aix até dezembro de 1975. 

Em se gui da, vol tan do à Ale ma nha, fui no me a do para um car go de as sis -
ten te em his tó ria an ti ga na Uni ver si da de de Bo chum. Fi quei so men te três anos e 
meio, mas foi uma ex pe riên cia de ci si va. Fa zia ape nas dez anos, em 1965, que essa 
uni ver si da de ti nha co me ça do a fun ci o nar mu i to par ci al men te. A cons tru ção só
ter mi nou em 1974. Era, ao mes mo tem po, a pri me i ra fun da ção de uma nova uni -
ver si da de no seio da Repú bli ca Fede ral, e, so bre tu do, a pri me i ra uni ver si da de na 
re gião ope rá ria, no vale do Ruhr, em uma ci da de in dus tri al sem tra di ção in te lec -
tu al. A uni ver si da de ti nha sido cons tru í da em um cam pus ao sul da ci da de, era
ri ca men te do ta da e apa re ce ain da hoje, no ta da men te sob o pon to de vis ta da pes -
qui sa, en tre as me lho res uni ver si da des ale mãs. Ti nha atra í do mu i tos jo vens pro -
fes so res com idéi as de re for ma, e as sim que che guei fui in te gra do, no âm bi to da
Facul da de de His tó ria, em um gru po de jo vens co le gas que ex pe ri men ta vam no -
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vas for mas de en si no. Para abo lir as fron te i ras ar ti fi ci a is en tre os três “pe río dos”
da his tó ria, fa zía mos se mi ná ri os com os mes mos es tu dan tes, tra tan do de um
tema co mum, por exem plo, “ur ba ni za ção”, ou “guer ra e tra ta dos de paz”, ou “ci -
da de e cam po”, per cor ren do os três pe río dos – an ti go, me di e val e con tem po râ -
neo. E o mes mo gru po de jo vens edu ca do res en con tra va-se re gu lar men te à noite, 
de forma privada, para discutir longamente questões de história universal ou de
metodologia em história. 

Esses se mi ná ri os co muns ti nham uma fór mu la in te res san te...
– Sim. Cha má va mos Inte gri er te Pro se mi na re, se mi ná ri os in tro du tó ri os

in te gra dos. O es sen ci al era par tir de uma pro ble má ti ca. O ob je ti vo era mos trar
aos es tu dan tes como as ques tões mu da vam ou não de um pe río do para ou tro. E
sob o pre tex to des sa pro ble má ti ca, ou com a aju da dela, in tro du zía mos as me to -
do lo gi as di fe ren tes ou aná lo gas em his tó ria an ti ga, me di e val ou con tem po râ nea,
e en si ná va mos os alu nos a tra ba lhar com fer ra men tas que exis tem es pe ci fi ca -
men te para cada pe río do. Mesmo quan do, em al guns anos, eu era es ta tu ta ri a -
men te um professor de história antiga, me interessava muito ativamente pela
história de outras épocas.

No en tan to, por ra zões fa mi li a res, de i xei a Ale ma nha no fi nal de 1979
para ocu par o car go de dire tor ad jun to de ofí cio de in ter câm bi os uni ver si tá ri os
(DAAD) em Pa ris. Foi ali que co me cei mi nha “vida du pla”, que du rou até o fi nal
de 2010: uma vida de ad mi nis tra dor de pes qui sa, com bi na da a uma vida de pes -
qui sa dor e pro fes sor. Essas fun ções de ad mi nis tra ção da pes qui sa, eu as exer ci no
DAAD (1979-1984), no CNRS (1985-1997) e na Fun da ção Casa de Ciên ci as do
Homem (1997-2010), mas sem pre fiz ques tão de re a li zar pes qui sas e le ci o nar ao
mes mo tem po. Con cre ta men te, foi o CNRS que me ofe re ceu essa pos si bi li da de,
me re cru tan do como di re tor de pes qui sa em his tó ria. Can di da tei-me, in clu si ve,
com um pro je to que ver sa va so bre o de sen vol vi men to das ciên ci as so ci a is na
Ale ma nha no fi nal do sé cu lo XIX.

Na con di ção de his to ri a dor, como você se in te res sou pela obra de Max We ber?
– Foi gra ças, em gran de par te, aos aci den tes de meu per cur so bi o grá fi co

pro fis si o nal. Ten do ocu pa do um car go na Fran ça para ge ren ci ar co o pe ra ções
uni ver si tá ri as en tre a Fran ça e a Ale ma nha, fre quen tei ao mes mo tem po se mi ná -
ri os de his tó ria an ti ga de pro fes so res cu jas pu bli ca ções eu ha via lido quan do en -
si na va na Ale ma nha. Entre eles, Cla u de Ni co let em his tó ria ro ma na, e Cla u de
Mos sé e Pi er re Vi dal-Na quet em his tó ria gre ga. Nes ses se mi ná ri os, en con tra -
va-me com co le gas que per ten ci am à mi nha ge ra ção, e fo ram eles que, um dia, me 
pe di ram para fa zer um se mi ná rio anu al na EHESS so bre Max We ber e a his tó ria
an ti ga. Foi pri me i ra men te pela his tó ria an ti ga que me tor nei o que cha mam de
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um “es pe ci a lis ta” em We ber. O in te res se de meus co le gas de his tó ria an ti ga fran -
ce ses por We ber era du plo: de um lado, ha via o in te res se pelo so ció lo go We ber,
seu apa re lho con ce i tu al, sua so ci o lo gia his tó ri ca; de ou tro, eles es ta vam in te res -
sa dos em co nhe cer me lhor os tra ba lhos de We ber so bre a his tó ria an ti ga, que em
gran de par te, na épo ca, não eram tra du zidos para o fran cês. Ha via pou cos es tu -
dos, e ne nhum em fran cês, so bre es ses tra ba lhos con sa gra dos à his tó ria an ti ga. A
ma i o ria dos so ció lo gos con si de ra va, e mu i tos o fa zem ain da hoje, es ses tra ba lhos
como obras do “jo vem” We ber, tra ba lhos his tó ri cos sem in te res se para a so ci o lo -
gia. Ha via um tipo de con sen so para di zer que a ver da de i ra so ci o lo gia we be ri a na
co me ça va com a pu bli ca ção da Éti ca pro tes tan te e o es pí ri to do ca pi ta lis mo, em 1904. 

Na épo ca, en tre 1981-1982, eu não sa bia gran de co i sa so bre We ber, e
tam bém não co nhe cia seus tra ba lhos de his tó ria an ti ga. Ti nha, na tu ral men te,
ou vi do fa lar de We ber em meus cur sos na uni ver si da de, no ta da men te nos cur sos
de Chris ti an Me i er em Freiburg. Mas era o so ció lo go We ber que ha via sido ci ta -
do nos cur sos, não o his to ri a dor. Entre pa rên te ses: pu bli quei há al guns anos um
ar ti go so bre a sig ni fi ca ção de Max We ber para Chris ti an Me i er.3 Para pre pa rar
meu se mi ná rio, co me cei a ler pri me i ra men te os tra ba lhos do “jo vem” We ber,
dos anos 1890. É im por tan te des ta car que We ber de fen deu uma pri me i ra tese de
dou to ra do em his tó ria do di re i to, com um tra ba lho so bre as so ci e da des co mer ci -
a is nas ci da des me di e va is ita li a nas. Sua se gun da tese, a de livre-docência, tinha
por objeto a história agrária romana e sua significação para o direito público e
privado. 

Enquan to his to ri a dor dos pe río dos an ti go e me di e val, po de mos ser le va -
dos a nos in te res sar por es ses tra ba lhos “his tó ri cos” de Max We ber. No en tan to,
para mim, isso era uma abor da gem en tre ou tras, pois, se qui ser mos evi tar o erro
de mu i tos so ció lo gos que con si de ra ram os tra ba lhos “his tó ri cos” de We ber
como des pro vi dos de in te res se – com o pre tex to que eles se si tu a vam an tes do
iní cio da so ci o lo gia we be ri a na –, é ne ces sá rio fa zer o elo en tre es ses es cri tos de
We ber so bre a Anti gui da de e a Ida de Mé dia, de um lado, e suas pre o cu pa ções e
tra ba lhos so ci o ló gi cos, eco nô mi cos e po lí ti cos, do outro. 

Você está men ci o nan do as gran des pes qui sas de We ber so bre a si tu a ção dos ope rá ri os
agrí co las ao leste de Elba?

– Sim, cla ro, mas não so men te elas. O in te res se pe las es tru tu ras agrá ri as
é uma li ga ção evi den te en tre a His tó ria agrá ria ro ma na e as pes qui sas que você aca -
bou de ci tar. Mas já há tam bém um in te res se pela ques tão do ca pi ta lis mo. Qu a is
são os efe i tos das es tru tu ras agrá ri as e da po lí ti ca eco nô mi ca – num con tex to de
tran si ção de um ca pi ta lis mo agrá rio para um ca pi ta lis mo in dus tri al – so bre a po -
pu la ção dos cam pos e so bre o es ta do da na ção? We ber es cre ve no mes mo mo -
men to so bre a Bol sa, tra tan do as sim de ou tro as pec to des sa gran de ques tão. E,
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pa ra le la men te, o re tor no à eco no mia an ti ga em um ar ti go so bre os “Agrar ver -
hält nis se im Alter tum” (1897,) em Hand wör ter buch der Sta ats wis sens chaf ten, se ex -
pli ca, en tre ou tras ra zões, pela car re i ra de We ber, que, gra ças ao re no ma do re sul -
ta do das pes qui sas so bre os ope rá ri os agrí co las, foi con vi da do a ocu par uma ca -
de i ra de eco no mia na Uni ver si da de de Freiburg em Breis gau. A fa mo sa aula ina -
u gu ral que We ber deu após sua no me a ção como pro fes sor ilus tra per fe i ta men te a 
que pon to seus interesses históricos e contemporâneos estavam ligados. 

Para o his to ri a dor que sou, a aná li se que We ber faz de sua pró pria épo ca e 
so ci e da de é tal vez ain da mu i to fas ci nan te, mais es ti mu lan te que sua aná li se das
so ci e da des an ti gas. Mas, no fun do, é di fí cil de se pa rá-las, e é isso que é mais esti-
mu lan te. 

Você di ria que po de mos re su mir es ses as pec tos que você aca bou de men ci o nar den tro
do con ce i to de uma so ci o lo gia his tó ri ca weberiana?

– We ber con tri bu iu for te men te para o nas ci men to ou o de sen vol vi men -
to de mu i tas so ci o lo gi as se to ri a is: so ci o lo gia agrá ria, eco nô mi ca, das mí di as, da
mú si ca, e as sim por di an te. Há até mes mo so ci o lo gi as se to ri a is que to mam, sem
ra zão, Max We ber como seu pai fun da dor. Um exem plo tipo é a so ci o lo gia ur ba -
na.4 A so ci o lo gia his tó ri ca re pre sen ta um caso di fe ren te: não se tra ta de uma so -
ci o lo gia se to ri al, mas de uma abor da gem par ti cu lar que, in clu si ve, foi uma es pe -
ci fi ci da de ale mã no iní cio do sé cu lo XX. A so ci o lo gia we be ri a na é, evi den te men -
te, uma so ci o lo gia his tó ri ca. Po de ría mos di zer que to das as pá gi nas da imen sa
obra de We ber são ali men ta das de his tó ria, e quan do ele tra ba lha as so ci e da des
dis tan tes (no tem po e no es pa ço), ele uti li za as mes mas fer ra men tas con ce i tu a is
que lhe são úte is na análise da sociedade contemporânea. A história universal é
igualmente um imenso reservatório de casos, exemplos e contraexemplos para a
sociologia weberiana.

Você con si de ra que a so ci o lo gia his tó ri ca per mi te com pre en der os elos en tre as
re gu la ri da des so ci a is e a sin gu la ri da de do processo histórico? 

– Se for mu la do de for ma ge ral, po de mos di zer que sim, mas não cre io
que We ber te ria dito isso nes ses ter mos. Pos tu la dos teó ri cos des se gê ne ro não o
in te res sa vam. Vou ten tar pre ci sar mi nha re fle xão de duas ma ne i ras. To me mos,
pri me i ra men te, o exem plo do gran de pro ces so his tó ri co de ra ci o na li za ção que é
cen tral para o pen sa men to de We ber. A evo lu ção sin gu lar do Oci den te que We -
ber des ta ca é “cons tru í da” por ele por meio da aná li se de for ma ções so ci a is – a ci -
da de, a bur gue sia –, de de sen vol vi men tos téc ni cos, de sis te mas de pen sa men tos,
de for mas de con du ta de vida e as sim por di an te. O ob je ti vo des se ca mi nho de
“so ci o lo gia his tó ri ca” não era des co brir os elos en tre as re gu la ri da des so ci a is e a
sin gu la ri da de do pro ces so his tó ri co, mas ex pli car a sin gu la ri da de pro pri a men te
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dita do pro ces so his tó ri co e, no in te ri or des se pro ces so, o apa re ci men to de cer tos
fe nô me nos his tó ri cos par ti cu la res. Em uma car ta es cri ta al gu mas se ma nas an tes
de sua mor te, We ber se de fen de con tra a crí ti ca que lhe fa zi am de ne gli gen ci ar a
te o ria – em sua dis ci pli na: a eco no mia!:

“Que a so ci o lo gia e a his tó ria eco nô mi ca não subs ti tu em nun ca a te o ria,
esta é uma de mi nhas con vic ções mais pro fun das. Eu es ta ria mais in te res sa do
nas con fi gu ra ções ‘par ti cu la res’? Sim, se cha mam a ques tão de ‘con fi gu ra ções
par ti cu la res’: por que o ca pi ta lis mo (de ren ta bi li da de) nas ceu so men te no Oci den -
te? É ne ces sá rio que haja pes so as que se ocu pem des sa ques tão.”5   

Como se gun da res pos ta par ci al à sua ques tão, po de ría mos ci tar o que es -
cre veu We ber em 1904 no en sa io so bre “A ob je ti vi da de do co nhe ci men to na
ciên cia po lí ti ca e na ciên cia so ci al”. Ele diz que é ab sur do pen sar “que o ob je ti vo,
não im por ta quão dis tan te ele for, das ciên ci as da cul tu ra, con sis ti ria em ela bo rar 
um sis te ma fe cha do de con ce i tos que con den sa ri am de uma ma ne i ra ou de ou tra
a re a li da de em uma ar ti cu la ção de fi ni ti va, a par tir da qual po de ría mos no va men te 
de du zi-la a pos te ri o ri”.

Ve mos cla ra men te que a so ci o lo gia e a his tó ria não são áre as se pa ra das para We ber.
– Abso lu tamen te, e to das as ten ta ti vas de en cer rar We ber em uma dis ci -

pli na ou de com par ti men tá-lo não têm ne nhum in te res se. Dito isto, as dis ci pli -
nas uni ver si tá ri as exis tem, e elas es tru tu ram nos sas for mas de pen sar. Sob essa
óti ca, mes mo di an te de um es pí ri to uni ver sal como We ber, de ve mos su bli nhar
que ele teve uma pri me i ra for ma ção de ju ris ta – e isso se per ce be em seu per cur so
–, e evo lu iu, em se gui da, como pro fes sor de eco no mia no in te ri or da Na ti o na lö ko -
no mie e nos de ba tes com a abor da gem teó ri ca con cor ren te, a eco no mia mar gi na -
lis ta. De sen vol ven do a so ci o lo gia, ele pre ser va va sua iden ti da de de eco no mis ta,
seu per ten ci men to à dis ci pli na mais apre ci a da de sua épo ca na uni ver si da de ale -
mã. 

Nor mal men te, quan do pen sa mos na so ci o lo gia de Durk he im, pen sa mos em uma lei
so ci al que ex clui um pou co, que abs trai o tem po his tó ri co, o es pa ço. Assim, pen so que
uma de fi ni ção de so ci o lo gia his tó ri ca traz con si go a im por tân cia da his tó ria em
diá lo go com a so ci o lo gia. Normalmente o positivismo ou a sociologia...

– De ve mos acres cen tar e ex pli car que quan do We ber fez seus es tu dos, e
co me çou a se for mar tam bém como pro fes sor de eco no mia, e a fa zer, em se gui da,
so ci o lo gia, a es co la de pen sa men to ma jo ri tá ria na Ale ma nha era a es co la his tó ri -
ca em di re i to e em eco no mia, por tan to ele se for mou dentro desse pensamento.

Gos ta ria de abor dar a ques tão da re cep ção do pen sa men to we be ri a no na Fran ça.
Po de mos di zer que a tese de Wolf gang J. Momm sen so bre Max We ber e a po lí ti ca
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ale mã, pu bli ca da em 1959 na Ale ma nha, teve im por tân cia na re va lo ri za ção de
We ber nas ciên ci as so ci a is fran ce sas?

– É ver da de que o ano de 1959 mar ca, de al gu ma for ma, o iní cio da ver da -
de i ra re cep ção de We ber na Fran ça, mas não há ne nhu ma re la ção com a tese de
Momm sen. Foi em 1959 que a pri me i ra tra du ção de uma obra de We ber foi pu bli -
ca da: O po lí ti co e o ci en tis ta. No fi nal dos anos 1950 te mos, na Fran ça, um re co nhe -
ci men to ins ti tu ci o nal da so ci o lo gia como dis ci pli na uni ver si tá ria. Em 1957, Ray -
mond Aron ob tém uma ca de i ra na Sor bon ne; a in fluên cia de Gur vitch, gran de
opo si tor de Aron, en tra em de clí nio, e, após um lon go pe río do de mar gi na li za ção,
as chan ces de di vul ga ção do pen sa men to de We ber na Fran ça tor nam-se fa vo rá ve -
is: toda uma sé rie de tra du ções é pu bli ca da na dé ca da se guin te. Tra ta-se es sen ci al -
men te do We ber “so ció lo go das re li giões” e do We ber “me to dó lo go das ciên ci as
so ci a is”. O We ber “po lí ti co” ain da era des co nhe ci do ou pou co co nhe ci do. Aron se
in te res sa va, cla ro. Foi ele que, no con gres so de so ci o lo gia ale mã em He i del berg,
em 1964, cen te ná rio do nas ci men to de We ber, foi o de ba te dor das te ses ico no clas -
tas de Wolf gang Momm sen. Mas o li vro de Momm sen só foi tra du zi do para o fran -
cês em 1985, por ini ci a ti va de Ray mond Bou don.6 Não po de mos di zer que ele te -
nha sus ci ta do um ver da de i ro in te res se jun to ao pú bli co fran cês; se ria ne ces sá rio
es pe rar até 2004 para que os le i to res fran có fo nos ti ves sem aces so, fi nal men te, a
uma an to lo gia de tex tos po lí ti cos de We ber em tra du ção fran ce sa.7

Na Ale ma nha, a si tu a ção era na tu ral men te mu i to di fe ren te. Pri me i ro
por que Momm sen ti nha, por as sim di zer, in ver ti do a es tá tua do co man dan te:
após a Se gun da Gu er ra Mun di al, We ber apa re cia como uma das gran des re fe rên -
ci as in te lec tu a is e po lí ti cas ho no rá ve is e ín te gras do co me ço do sé cu lo XX.
Momm sen ha via re ve la do as di men sões na ci o na lis tas e cha u vi nis tas no pen sa -
men to de We ber. Ele ou sou, na pri me i ra edi ção de seu li vro, cri ar uma li ga ção
bas tan te di re ta en tre a con cep ção we be ri a na de uma de mo cra cia sob um che fe
ca ris má ti co e a re a li da de do re gi me na ci o nal-so ci a lis ta.8

Hoje, ao con trá rio, a di men são po lí ti ca da obra e da pes soa de We ber des -
per ta um gran de in te res se en tre os po li tó lo gos, so ció lo gos e his to ri a do res, como
mos tra o eco que teve o li vro so bre Max We ber e a po lí ti ca que tive a oca sião de edi -
tar em 2009, jun ta men te com Pa tri ce Du ran.9 

Fa lan do de tra du ções, no que tan ge aos in ter câm bi os fran co-ale mães no mun do
aca dê mi co, que pa pel de sem pe nha a tra du ção de cer tas obras na di vul ga ção dos
de ba tes con cer nen tes ao sociólogo alemão? 

– As tra du ções são in dis pen sá ve is, pois o ale mão é pou co lido pe los pro -
fes so res e es tu dan tes de so ci o lo gia, e mes mo em ou tras dis ci pli nas. Po de mos ci tar
o exem plo da his tó ria an ti ga da qual fa la mos no iní cio. O li vro Eco no mia e so ci e da de 
na Anti gui da de foi ra pi da men te re e di ta do em edi ção de bol so.10 O co nhe ci men to
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de We ber me lho rou mu i to no cur so dos úl ti mos anos, gra ças, so bre tu do, às boas
tra du ções re a li za das por pes qui sa do res que se con ver te ram in te i ra men te ou par-
ci al men te em tra du to res de We ber: Jean-Pi er re Gros se in, Cat he ri ne Col li ot-
Thélè ne, Isa bel le Ka li nows ki e Eli sa beth Ka uff mann, para ci tar ape nas qua tro.

Jun to com os tex tos de We ber, de ve mos tra du zir igual men te os es tu -
dos so bre We ber. Nes sa área, pou cas co i sas atra ves sa ram a fron te i ra en tre os
dois pa í ses. Entre os au to res ale mães tra du zi dos em fran cês, deve-se men ci o -
nar Wi lhelm Hen nis, que teve uma in fluên cia se gu ra so bre a jo vem ge ra ção
de pes qui sa do res que se in te res sam por We ber. Per mi ta-me men ci o nar igual -
men te um dos siê so bre Max We ber e a bu ro cra cia que foi pu bli ca do em 2010
pela re vis ta Tri vi um e que con tém tra du ções de tex tos de vá ri os au to res ale -
mães e fran ce ses.11

Em suas úl ti mas pes qui sas, você ex plo rou a cor res pon dên cia de We ber du ran te a
Gran de Gu er ra, pu bli ca da par ci al men te e dis po ní vel nos ar qui vos da Uni ver si da de
de Düs sel dorf. Em sua opi nião, até que pon to o aces so a esse tipo de fon te, como
car tas e ar ti gos pu bli ca dos em jor na is, pode lan çar uma nova luz so bre as obras
clás si cas de We ber, como Eco no mia e so ci e da de, O po lí ti co e o ci en tis ta e A ética
pro tes tan te e o es pí ri to do ca pi ta lis mo?  

– A cor res pon dên cia de We ber é uma fon te in dis pen sá vel para o co nhe -
ci men to da per so na li da de e da obra de We ber. Na MWG, Max We ber Ge sam ta -
us ga be, a edi ção com ple ta dos es cri tos de We ber, suas car tas pre en chem uns dez
vo lu mes de apro xi ma da men te 700 pá gi nas cada um. Tra ta-se uni ca men te da cor -
res pon dên cia ati va, com um im por tan te apa re lho de no tas e co men tá ri os. No
mo men to, dis po mos de vo lu mes que co brem os anos de 1906 a 1917; fal tam-nos
ain da, por tan to, as car tas do jo vem We ber, e os anos de 1918 a 1920, que pude
consultar em Düsseldorf.  

To das es sas car tas tra zem mu i tos es cla re ci men tos so bre a vida pri va da
de We ber, so bre suas re la ções com co le gas e a vida aca dê mi ca em ge ral, so bre suas 
ide i as e en ga ja men tos po lí ti cos etc. Qu an to à com pre en são das gran des obras
que você ci tou, a res pos ta deve ser pru den te. Deve-se es pe rar a pu bli ca ção das
car tas de 1904 e 1905 para sa ber se elas tra zem algo novo com re la ção à Éti ca pro -
tes tan te e o es pí ri to do ca pi ta lis mo. Por ou tro lado, as car tas en de re ça das seja a seu
edi tor Si e beck, seja a co le gas, en tre 1909 e o iní cio da guer ra, per mi ti ram-nos co -
nhe cer me lhor as in ten ções de We ber e as di fi cul da des para es cre ver Eco no mia e
soci e da de. As car tas de We ber, mas tam bém as de sua mu lher Ma ri an ne e ou tros
mem bros da fa mí lia, fo ram uma fon te im por tan te, re cen te men te, para a bi o gra -
fia – mu i to con tes ta da – de We ber, pu bli ca da por Jo a chim Rad kau12 e para o im -
por tan te li vro de Gu ent her Roth, Max We ber de utsch-en glis che Fa mi li en ges chich te
1800-1950 mit Bri e fen und Do ku men ten (Tü bin gen: Mohr-Si e beck, 2001).  
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Em uma con fe rên cia pro fe ri da na Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro em 2009,
você se re fe riu lar ga men te à cor res pon dên cia de We ber para ana li sar sua per cep ção da 
guer ra. Você evo cou es pe ci al men te a ques tão de sa ber se a guer ra ha via se tor na do,
para We ber, um ob je to de re fle xão so ci o ló gi ca. Po de mos di zer que ele con si de rou a
guer ra como um fe nô me no so ci al, como um pro du to das dis pu tas en tre na ções
mo der nas em um determinado nível preciso do desenvolvimento do capitalismo?

– Eu não di ria exa ta men te isso, pois isso apro xi ma ria We ber de um de -
ter mi nis mo his tó ri co, pró xi mo de um mar xis mo vul gar. Em pou cas pa la vras, o
pen sa men to de We ber era mais sim ples. A po lí ti ca, na épo ca do Esta do naci o nal,
era para ele com ba te e luta pela so bre vi vên cia den tro da con cor rên cia en tre as
gran des na ções. E era, cla ro – e aí você tem ra zão – li gada à eco no mia, à eco no mia
ca pi ta lis ta em um mun do de glo ba li za ção.

O que é bas tan te in te res san te de ver é a re a ção de We ber quan do a guer ra
não é mais uma abs tra ção teó ri ca, mas uma re a li da de con cre ta. A pri me i ra re a -
ção, que vai du rar mu i to tem po, é uma aco lhi da en tu si as ma da: a guer ra é gran de
e ma ra vi lho sa, mes mo se ela cor re o ris co de ser per di da no fi nal. É a ex pres são de 
um sen ti men to am pla men te com par ti lha do na Ale ma nha, que, após dé ca das de
uma vida imó vel em um Esta do na ci o nal que Bis marck cer ta men te uni fi cou,
mas cuja cons tru ção fi cou ina ca ba da e não al can çou a po si ção in ter na ci o nal que
me re cia, via fi nal men te a his tó ria se mo ven do no va men te, a na ção res pi ran do ar
li vre. As car tas que We ber en via à sua mu lher, sua mãe, ou as car tas de con do lên -
cia que en via aos pró xi mos e aos co le gas que per de ram nas ba ta lhas um fi lho, um
ir mão, um es po so, es sas car tas são mu i to es cla re ce do ras. Ve mos que We ber, o
ana lis ta frio da mo der ni da de, vive ao mes mo tem po em um mun do an ti go, um
mun do de guer re i ros, um mun do que é re gi do por con ven ções de hon ra en tre be -
li ge ran tes que, no fun do, se res pe i tam e con fi am um no outro.

Mas na me di da em que a guer ra dura e se eter ni za, e fica evi den te que sua 
na tu re za mu dou, que cen te nas de sol da dos são sa cri fi ca dos nas guer ras de trin -
che i ras, a re a ção de We ber muda. Ele acu sa de in com pe tên cia po lí ti cos e mi li ta -
res, se pre o cu pa com o es ta tu to po lí ti co dos sol da dos que vol ta rão após o fim da
guer ra. Mas não po de mos di zer que a guer ra tor na-se um ver da de i ro ob je to de
re fle xão so ci o ló gi ca. A úni ca di men são des sa guer ra so bre a qual We ber se in cli -
na en quan to “pro fis si onal” é a eco no mia de guer ra, a eco no mia pla ni fi ca da.

Qu an to ao efe i to da guer ra nos ho mens, há, como aca bei de di zer, uma
re fle xão so bre o di re i to do sol da do que re torna e deve po der par ti ci par da vida cí -
vel. Mas não há uma re fle xão so bre a ma ne i ra pela qual a guer ra, lon ga e ter rí vel,
trans for ma os ho mens fí si ca e psi co lo gi ca men te, e so bre qua is se ri am as con se -
quên ci as para a so ci e da de ale mã. E, no en tan to, essa te ria sido uma ques tão pro -
pri a men te we be ri a na. 
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Pas se mos à úl ti ma ques tão. No Bra sil, a obra de We ber teve uma in fluên cia
con si de rá vel. Isto quer di zer que ela se tor nou im por tan te na me di da em que ser viu
para pen sar, por exem plo, o con ce i to de Esta do pa tri mo ni al, he ran ça de um mo de lo
po lí ti co e eco nô mi co co lo ni al por tu guês. Em sua opi nião, até que pon to os con ce i tos
fun da men ta is we be ri a nos são vá li dos atu al men te para com pre en der os de sa fi os da
democracia e da ação racional em um país como o Brasil?

– Eu diria, pri me i ra men te, que a re fle xão de Max We ber so bre as for mas
do Esta do ou as for mas de do mi na ção foi uma aqui si ção para as ciên ci as so ci a is e
a ciên cia po lí ti ca em par ti cu lar. Mas é ne ces sá rio lem brar que ele mes mo dis se
que é pró prio ao pes qui sa dor ser ul tra pas sa do por seus su ces so res. Ele dis se
igual men te que o tra ba lho das ciên ci as so ci a is é uma cons tan te cons tru ção, des -
cons tru ção e re cons tru ção dos con ce i tos que são uti li za dos para ana li sar a re a li -
da de so ci al. Dito isto, an tes de re je i tar os con ce i tos for ja dos por We ber sob o pre -
tex to de que a si tu a ção his tó ri ca mu dou, se ria ne ces sá rio ve ri fi car se seus ins tru -
men tos con ce i tu a is não são mais ver da de i ra men te uti li zá ve is. 

To me mos o exem plo do con ce i to de pa tri mo ni a lis mo que você ci tou. We -
ber uti li zou esse con ce i to no con tex to de sua ti po lo gia das for mas de do mi na ção e
o apli cou a so ci e da des mu i to di fe ren tes, da Anti gui da de até a Chi na an ti ga. Ora,
cer to nú me ro de Afri ca nis tas e es pe ci a lis tas na Amé ri ca La ti na, se guin do os tra ba -
lhos de Shmu el Ei sens tadt, de Gu ent her Roth e ou tros, con si de ra ram que a na tu -
re za dos re gi mes po lí ti cos em di ver sos pa í ses pós-co lo ni a is de po is da Se gun da Gu -
er ra Mun di al era mu i to di fe ren te dos re gi mes ana li sa dos por We ber e que era ne -
ces sá rio in tro du zir uma dis tin ção con ce i tu al com a aju da do con ce i to de ne o pa tri -
mo ni a lis mo. Por que não? No en tan to, a uti li da de de um con ce i to é uma ques tão
prá ti ca, não teó ri ca. Enquan to ob ser va dor ex ter no des se lon go de ba te so bre o pa -
tri mô nio we be ri a no e o ne o pa tri mo ni a lis mo pós-we be ri a no, eu cons ta to sim ples -
men te que, na ma i o ria dos ca sos, os ter mos do de ba te es tão mal co lo ca dos. Expli -
co-me: cri ti ca mos a cons tru ção con ce i tu al de We ber – o que é to tal men te le gí ti mo
– ba se an do-nos em uma le i tu ra in su fi ci en te de seus tex tos ou, mu i to fre quen te -
men te, con ten tan do-nos com uma le i tu ra de se gun da mão, o que, para mim, é
muito me nos le gí ti mo. Len do di ver sos des ses tra ba lhos, não com pre en de mos
mu i to bem o que o ter mo ne o pa tri mo ni a lis mo traz de cla re za, que não po de ria ser
tra zi do igual men te com um afi na men to da ti po lo gia pro pos ta por We ber, ou seja,
um tra ba lho so bre os sub ti pos da do mi na ção pa tri mo ni al.13

Não de ve mos nun ca nos fe char em uma doxa we be ri a na. Isto se ria
anti-we be ri a no no mais alto grau, mais do que que rer imo bi li zar a obra de We ber 
e fa zer dela um tipo de bí blia para as ciên ci as so ci a is. No mí ni mo, se ria ne ces sá -
rio re tor nar de vez em quan do aos tex tos ori gi na is e não se con ten tar com le i tu -
ras de se gun da mão.

Qu an do ve mos o mun do hoje, a cri se fi nan ce i ra, a evo lu ção do ca pi ta lis -
mo, a ques tão da imi gra ção etc., es ta mos di an te de pro ble mas que têm gran de
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pro xi mi da de com os pro ble mas so ci a is e eco nô mi cos da épo ca de We ber. Mas, ao
mes mo tem po, era um mun do mu i to di fe ren te. Bas ta evo car mos ape nas um
exem plo, o do Esta do e sua in fluên cia so bre a eco no mia, em ou tros ter mos, a
ques tão da po lí ti ca eco nô mi ca do Esta do na ci o nal que tan to pre o cu pou Max We -
ber ao lon go de sua vida. Se hoje nós vi ve mos em um mun do ra di cal men te di fe -
ren te, o modo pelo qual We ber pro cu rou ana li sar os pro ble mas da so ci e da de de
seu tempo pode ser ainda esclarecedor para nosso trabalho de pesquisadores em
ciências sociais.

Agra de ço por esta en tre vis ta.   
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