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Metodologia das ciências sociais (parte 2), tradução de Agustin Wernet (3ª ed.), São Paulo, Cortez, 

Campinas, Editora Unicamp, 2001.  

Temas: metodologia das ciências sociais, ‘neutralidade axiológica’, Avaliações práticas, progresso, 

juízos de fato, Juízes de valor, racionalização, tipos ideais.  

Problema: Dada a necessidade de se consolidar uma ciência capaz de assegurar com máximo grau 

possível de objetividade a avaliação científica das tendências do desenvolvimento social, colocou-se 

a tarefa de indicar em que sentido é possível construir uma tal ciência valendo-se inteira e 

exclusivamente de princípios heurísticos axiologicamente neutros.  

Objetivos: a) Caracterizar a noção weberiana de ‘neutralidade axiológica’, bem como o seu emprego 

metodológico nas ciências sociais; b) indicar em que sentido a neutralidade axiológica é emprega 

para assegurar ao cientista o máximo possível de ‘objetividade’ empírica na explicação e 

compreensão dos objetos das denominadas ciências do espírito.  

 

Tese I:  

Os recursos conceituais empregados na delimitação dos sentidos da neutralidade axiológica, tais 

como ‘avaliação’, racionalização tipos ideais, entre outros, são formulados de tal modo que o seu 

emprego tem valor estritamente heurístico. Em outros termos, a serem empregados, esses 

conceitos, mesmo quando se referem à prática científica, não tem intenção de se impor como norma 

e sim como instrumento lógico para aferir possibilidades em sentido estritamente empírico.  

Quando utilizarmos o termo ‘avaliação’, seu sentido será, sempre que nada 
mais esteja implícito ou expressamente afirmado, o de juízos de valor 
práticos quanto ao caráter insatisfatório ou satisfatório de fenômenos 
sujeitos a nossa influência [do cientista]. O problema envolvido em estar 
determinada disciplina ‘livre’ de avaliações dessa espécie, isto é, a validade 
e o significado desse princípio lógico, de modo algum é idêntico a questão 
que será em breve discutida, ou seja, se, na atividade docente, deve-se ou 
não declarar sua aceitação de avaliações práticas, independente de se 
fundamentarem em princípios éticos, ideias culturais ou pontos de vista 
filosóficos. Esta questão não pode ser proposta cientificamente. Ela é em si, 
inteiramente, uma questão de avaliação prática e, por isso, não pode ser 
definitivamente resolvida (p. 362).  

Weber distingue a noção de‘avaliação’ empregada com finalidade estritamente científicadaquela 

noção referente a ação individual de caráter decisório [daí as aspas]. Dado que no primeiro caso a 

avaliação é orientada por fins estritamente explicativos e compreensivos, isto é, motivado pela 
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intenção de explicitar a evolução interna de um dado fenômeno, ela é distinta da avaliação prática, 

uma vez que esta tem por finalidade estabelecer metas e cursos para ação de indivíduos e 

instituições em situações em que as consequências escapa ao julgo empírico, por manter-se 

condicionada a esferas políticas e, consequentemente, atravessadas por sentimentos de caráter 

moral que interferem na casuística inerente ao fenômeno tomada por objeto. Nesse sentido só é 

considerado válido aquele ponto de vista que distingue, por um lado, “afirmações dedutíveis de 

maneira puramente lógica e afirmações puramente empíricas e, por outro lado, avaliações práticas, 

éticas ou filosóficas” (p. 362).  

 

Tese II.  

Dado que “as ciências empíricas não podem abordar as ‘avaliações’ subjetivas dos homens como 

sendo o seu objeto” (p. 369), deve-se tomar como princípio metodológico a ausência de juízos de 

valor, a fim de evitar que os dados aferidos na pesquisa sejam contaminados por valores morais que 

imputarão ao fenômeno estudado causas e sentidos estranhos ao seu curso próprio, o que, 

consequentemente, interferiria e modificaria os resultados obtidos. Nesse sentido, o princípio da 

neutralidade axiológica não pretende postular a completa inexistência de valores nos processos 

sociais tomados por objetos, uma vez que a constituição mesma dos fenômenosencontra-se 

atravessada por valores de distintas naturezas. Assim sendo, a ‘avaliação’ deve considerar esses 

valores como dados empíricos e explorar o sentido que eles possam ter para o desenrolar do 

desenvolvimento histórico.  

Os problemas das disciplinas empíricas, certamente, devem ser resolvidos 
dentro de uma postura de ‘neutralidade axiológica’. Eles não são problemas 
de valor ou ‘problemas axiológicos’. Mas, mesmo assim, no âmbito de 
nossas disciplinas sofrem a influência relacionamento das realidades ‘com’ 
valores. No tocante à expressão ‘relacionamento com valores’ 
(wertbeziehung) [...] basta lembrar que a expressão relacionamento com 
valores refere-se unicamente à intepretação filosófica que precede à 
seleção e à constituição empírica (p. 367)  

Diante disso, parece não ser demais afirmar que Weber emprega a noção de valor com duas funções 

distintas: de um lado a noção de juízo de valor é empregada como uma atribuição de sentido 

normativo que deve a todo custo ser evitado no fazer científico. Aqui temos a ideia de que existe 

alguma instrução normativa, subjacente a toda análise científica, cujo intento seria o de orientar 

aquilo que pode, deve e/ou deveria ser feito. Em outras palavras, Juízos de valor estabelecem um 

dever-ser a partir da suposição de que há uma.  Com outra conotação é empregada a concepção de 

“valores culturais”. Com essa noção sustenta-se que a ação humana e, consequentemente, os 

eventos sociais tomados por objetos são constituídos fundamentalmente por valores religiosos, 
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éticos, estéticos, entre outros, que estruturam o modo como os indivíduos agem nos mais variados 

contextos.  

A discussão acima descrita remonta ao problema da distinção entre juízos de valores e juízos de fato, 

em que apenas os segundos servem para a apuração científicas por serem aqueles que prestam à 

exposição empírica das disposições factuais da história. É importante advertir, portanto, que tal 

distinção restringe apenas o emprego metodológico dos juízos de valor nas matérias das ciências 

empíricas e não às posturas individuais que o cientista social deve assumir frente aos problemas de 

seu tempo. Cumpre saber, entretanto, que a penas a tomada de posição de caráter político estão 

restritas ao âmbito específico da política. Citando Weber: 

Não somente os historiadores da arte, mas também os historiadores em 
geral, costumam fazer a seguinte objeção: que não querem abster-se do 
direito de emitir juízos de valor sobre questões políticas, culturais, éticas e 
estéticas, e que nem teriam condições de desenvolver seu trabalho sem 
estes juízos de valor. A metodologia não tem a força nem o propósito de 
prescrever a ninguém o que uma obra literária lhe pretende oferecer. Ela 
apenas reclama para si o direito de estabelecer e mostrar que certos 
problemas são heterogêneos no que diz respeito ao sentido e que sua 
confusão somente traz como consequência um debate ocioso como entre 
surdos e que tem sentido uma discussão recorrendo aos meios e recursos 
da lógica e da ciência empírica o que é impossível para outros problemas (p. 
386). 

Conclui-se que embora os indivíduos sejam confrontados cotidianamente com a possibilidade 

iminente de tomarem decisões de caráter práticos, as decisões a serem tomadas ‘devem’ ser 

tomadas sempre fora do âmbito das ciências. Assim como ao cientista não cabe a prescrição de um 

deve-ser, mas tão somente fazer uso metodológico dos meios e possibilidades de ação para uma 

descrição empiricamente orientada dos fatos correlatos ao desenvolvimento da história, 

independentemente da natureza desse objeto, p. ex., a questão de saber se se deve empregar estes 

ou aqueles valores estéticos na produção de uma determinada obra de arte é uma questão que 

compete somente ao artista, ao historiador e ao esteta cabem a tarefa de investigar quais meios e 

quais correlações entre meios e valores tornaram possíveis a emergência de uma obra ou corrente 

artística específica.  

 

Tese III  

A partir da constatação da existência de três noções de progresso, (1) o mero ‘progredir’ da 

diferenciação; 2) a progressiva racionalidade técnica dos meios, e, por último; 3) o aumento do valor 

(p. 387)). Weber formula a ideia de “progresso racional” baseando-se estritamente na evolução 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
3 



 

técnica dos meios para se proceder a avaliação, esta entendida sempre no sentido de uma escolha 

dos meios e possibilidades heurísticas, jamais no sentido prático normativo.  

Existem, portanto, neste sentido - note-se bem: no caso dos fins 
univocamente dados – conceitos univocamente comprováveis de caráter 
tecnicamente correto e de progresso técnico referentes aos meios 
(entendemos aqui “técnica” no sentido mais amplo como comportamento 
racional em geral e em todos os setores incluindo o manejo e a dominação 
políticos, sociais, educacionais e propagandístico dos homens. É possível em 
particular (para mencionar apenas aspectos que são importantes para nós), 
falar de maneira aproximadamente precisa de ‘progresso’ num setor 
específico que é habitualmente denominado ‘técnica’ (p. 388)  

Está em jogo, para Weber, a constatação de que a avaliação do progresso racional nas ciências 

empíricas somente é possível mediante a consideração dos meios empregados para a tomada de 

decisão quanto à prática dos indivíduos inseridos em domínios técnicos específicos. Não obstante, a 

avaliação do cientista está sempre condicionada a formulação orientada por princípios heurísticos e 

não normativos. Ademais, mesmo quando critérios normativos aparecem imiscuídos a avaliação o 

cientista deve toma-los como princípios lógicos para a exposição a fim de evitar complicações na 

explicação dos eventos.  

Neste caso [no caso de interesses econômicos particulares], realmente, a 
avaliação se refere ao meio racional para uma solução a mais ótima possível 
de um problema técnico particular de distribuição de bens. Mas é preciso 
ver que as ficções de uma economia pura que são úteis para fins teóricos 
não podem ser convertidas em base para avalições práticas de fatos reais 
(p. 390). Com isto, fica estabelecido que a teoria econômica não pode dizer 
algo além do seguinte: para o fim técnico dado X, a medida Y é o único 
meio apropriado, ou o é justamente com Y1 e Y2.  

Ou seja, em um dado caso é possível que as ciências econômicas façam uma previsão baseada em 

uma dada casuística a fim de expor as tendências do comportamento dos indivíduos, mas jamais 

poderá ser tomada como norma para ações de fato. Disso decorre que o emprego do “racional” 

dentro das disciplinas empíricas está condicionado à transformação dos fins normativos em fins 

empíricos.  

Quando o normativamente válido se torna objeto de uma investigação 
empírica, este ‘válido’ enquanto objeto perde o seu caráter de norma: 
apenas deve ser tratado como “algo que é” e não como “algo que deve 
ser”. Por exemplo, se mediante uma estatística se quisesse estabelecer o 
número dos erros aritméticos dentro de uma determinada esfera de cálculo 
profissional [...] as proposições básicas da tabuada poderiam ser válidas em 
dois sentidos completamente distintos. Por um lado a sua validade 
normativa constituiria, naturalmente, um pressuposto absoluto de seu 
próprio cálculo. Mas, por outro lado, na medida em que o grau da aplicação 
‘correta’ da tabuada é colocada como objeto da investigação, a situação 
modificasse por completo, do ponto de vista puramente lógico. Neste caso, 
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a aplicação da tabuada, por parte de pessoas cujos cálculos são a matéria 
da investigação estatística, é tratada como uma máxima de comportamento 
fático que se tornou habitual através da educação e o seu emprego deve 
ser comprovado referente à sua frequência (p. 391) 

 

Tese  IV 

A neutralidade axiológica requerida pela metodologia das ciências do espírito tem por intento 

promover um movimento de progresso científico em direção à máxima racionalização dos meios e 

critérios científicos, cabe, pois, ao cientista social explicar e compreender esse processo valendo-se 

de recursos e meios puramente heurísticos.  

Para o fim da imputação causal de processos empíricos, exatamente, 
construções racionais, técnico-empíricos ou lógicas, que dão uma resposta 
à pergunta: como se desenvolveria (ou teria se desenvolvido) certo estado 
de coisas, consistindo este numa conexão externa da ação ou numa 
formação de pensamentos (p. ex., um sistema filosófico) no caso de uma 
absoluta logicidade e de uma total “ausência de contradições”, no que diz 
respeito à dimensão lógica ou à empírica. Sob o ponto de vista lógico a 
construção de uma tal utopia ou utopia semelhante que é racionalmente 
correta é apenas uma das mais diversas formações possíveis de um “tipo 
ideal” (p. 394) 

Os tipos ideais são recursos consoantes à neutralidade axiológica, pois, dadas as suas especificidades 

e conteúdos, construídos artificialmente tomando por base as tendências da ação social, eles 

funcionam estritamente como se fossem elementos lógicos a priori, responsáveis tão somente por 

guiar a ação do cientista explorando as tendências internas a um certo curso de ação e sem 

intenções normativas. O tipo ideal é um instrumento lógico para aferir hipóteses sobre como os 

indivíduos tendem a agir em determinadas circunstâncias, não como eles devem agir sempre que as 

circunstâncias forem as mesmas, nesse sentido trata-se de um elemento de caráter explicativo e não 

normativo.  
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