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Problema: Diante da pluralidade dos fenômenos culturais de determinada sociedade faz-se 

imperativo a elaboração de uma metodologia que permita ao investigador analisar a realidade 

empírica de modo que consiga não apenas reconstruir a história do processo em questão, mas 

também que, a partir dessa reconstrução, seja possível a análise crítica da práxis, contudo, para 

tanto, é necessário anteriormente a distinção entre os momentos da investigação, ou seja, onde se 

trata de ciência e onde se trata da opinião do cientista, essa distinção reside antes de tudo na 

caracterização da peculiaridade do conhecimento dos fenômenos culturais em relação aos 

fenômenos das ciências naturais. 

Objetivos: a. delimitar o alcance do conhecimento das ciências sociais e mostrar a os fundamentos e 

potencialidades desse conhecimento na sua relação com a cultura; b. demonstrar os meios –

ferramentas – conceituais de que dispõe a sociologia para realizar essa tarefa, a saber, os tipos 

ideais; demonstrar e fundamentar a utilização dos tipos ideias.  

Tese principal 

Enquanto conhecimento teórico a ciência social deve, de modo enfático, se afastar de qualquer 

tentativa de prescrever normas e “leis” para a ação na realidade, como se fosse uma técnica no 

sentido atribuído as ciências médicas. Por ser uma ciência que trata da cultura e que, ao mesmo 

tempo está imerso nela a ciência social deve se voltar para aqueles processos – fenômenos -  que 

mobilizam o interesse de determinados sujeitos em certos contextos e que, só por essa razão são 

objetos dignos de conhecimento, o que significa em outras palavras que o objeto do conhecimento 

social não tem valor de conhecimento de forma intrínseca. Com efeito, cabe ao cientista tentar 

compreender os significados que determinado fenômeno adquire em um contexto particular. Desde 

já pode-se entrever a dimensão subjetiva do conhecimento nas ciências sociais que deve ser 

corrigido mediante rigorosa delimitação do conceito, para atingir esse fim a ciência social tem como 

meio o tipo ideal,conceito puramente lógico que busca através da acentuação unilateral e não 

contraditória de certos atributos do fenômeno compreender o sentido da ação atribuído aos 
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processos históricos em seu contexto,tentando assim, preservar certa plasticidade ao conceito sem 

se entregar a generalizações abstratas.  

 

Tese I 

Jamais pode ser tarefa da ciência empírica a fornecer juízos e ideais obrigatórios para a ação, nesse 

sentido deve se manter como teoria, o que não significa que a crítica deva se deter diante dos juízos 

de valor.    

Nossa revista, como representante de uma disciplina empírica, deve – 
gostaríamos de insistir de antemão – rejeitar em princípio este ponto de 
vista, pois é nossa opinião de que jamais poderá ser tarefa de uma ciência 
empírica proporcionar normas e ideais obrigatórios, dos quais se possa 
derivar ‘receitas’ para a prática.  [...] Toda reflexão conceitual sobre 
elementos últimos da ação humana prevista com sentido, prende-se, antes 
de tudo com, às categorias de ‘fim’ e ‘meios’. Queremos algo em concreto 
ou ‘em virtude de seu próprio valor’, ou como meio que está a serviço 
daquilo que se aspira em última instância.(pg. 109.) 

Nesse sentido, a ciência estaria autorizada a fornecer um quadro de ações que, por um lado 

permitiria se entrever se as ações tomadas, em contextos particulares, estariam em conformidade 

com a meta proposta, o quanto estaria de acordo com seu fim, assim como, apontar a economia dos 

meios mais frutíferos para a consecução desses fins, e por outro lado, a partir dela própria, criticar 

indiretamente a proposta dos fins, podendo ainda, no sentido de uma ciência do espírito apontar 

para os custos de determinada ação num caso particular observando suas consequências intentadas 

e não-intentadas levando em conta a interdependência de todo o devir. No entanto, a reflexão e a 

realização de certas ações ficam a cargo dos atores, dos homens da ação, é uma escolha, portanto 

uma opção pessoal. No tocante a ação, a ciência da vida cultural ainda pode fazer uma apresentação 

clara e transparente acerca dos sentidos dotados que resultou numa ação buscando compreendê-las 

quanto ao porquê de ter se lutado por elas. Resumindo, a ciência social está autorizada a elaborar 

“uma ordenação conceitual da realidade empírica” (pg. 110). Disso depreende-se que no âmbito das 

ciências sociais é impossível, por mais acabada que seja uma investigação, formular princípios dos 

quais sejam possíveis deduzir uma série de normas e receitas para os problemas práticos singulares 

da realidade.    

O destino de uma época cultural que ‘provou da árvore do conhecimento’ é 
ter de saber que podemos falar a respeito do sentido do devir do mundo, 
não a partir do resultado de uma investigação, por mais perfeita e acabada 
que seja, mas a partir de nós próprios que temos de ser capazes de criar 
este sentido.  (pg. 113) 
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Tese II 

A sociologia deve abordar seus problemas de uma perspectiva socioeconômica, pois somente sob 

esse prisma seria considerado a disputa pelos bens que se dá nas civilizações modernas regidas pelo 

livre princípio da troca, atentando, dessa maneira, para os fenômenos em seu significado para luta 

material pela existência. Com efeito, percebemos que a condição de problema socioeconômico não é 

algo intrínseco ao fenômeno, esse só se torna objeto de estudo das ciências sociais, na medida em 

que, é dotado de sentido, pelos indivíduos em um caso particular, em conformidade com seu 

significado cultural. 

Na medida em que nossa ciência, por meio da regressão causal atribui 
causas individuais – de caráter econômico ou não – a fenômenos culturais 
econômicos, ela está buscando um conhecimento ‘histórico’. Na medida em 
que persegue um elemento específico dos fenômenos culturais –neste 
caso, o elemento econômico – através dos mais variados complexos 
culturais no intuito de distinguir o seu significado cultural, ela está a buscar 
uma interpretação histórica, a partir de um ponto específico. Oferece 
assim, uma imagem parcial, um trabalho preliminar, para o conhecimento 
histórico completo da cultura.  (pg. 119.)  

Desse modo, enquanto interpretação da história, a ciência social buscaria reconstruir a história 

através de seus elementos significativos para determinado contexto, buscando fornecer uma 

configuração do real que, embora não correspondesse com a realidade permitiria ao investigador a 

interpretação de certos processos de interesse para a crítica da cultura. Com efeito, há aqui uma 

distinção decisiva quanto ao objeto da ciência do espírito em relação a ciência natural. Ora, nos 

fenômenos da ciência natural a análise do objeto não dependeria – ou ao menos não seria primordial 

-  da motivação que possibilitou a experiência chegar a determinado resultado, nas ciências do 

espírito, ao contrário, é justamente esse o objetivo nuclear. A compreensão, portanto, seria a meta 

da ciência social, a procura pelo sentido da ação, que dessa forma, não permite ao investigador 

elaborar leis gerais, uma vez que, sua análise depende, em cada momento, da reconstrução da ação 

visando seu sentido e não somente sua conexão causal aparente, ou seja, necessita da interpretação 

dos fatos e não apena da descrição e explicação desses, o que interessa, pois é seu elemento 

qualitativo e não quantitativo.   

Não há qualquer dúvida de que o ponto de partida do interesse pelas 
ciências sociais reside na configuração real e, portanto, individual da vida 
sociocultural que nos rodeia, quando queremos apreendê-la no seu 
contexto universal, nem por isso menos individual, e no seu 
desenvolvimento a partir de outros estados socioculturais, naturalmente 
individuais também. [...] Enquanto que, no campo da Astronomia, os 
aspectos celestes apenas despertam o nosso interesse pelas suas relações 
quantitativas, suscetíveis de medições exatas, no setor das ciências sociais, 
pelo contrário, o que nos interessa é o aspecto qualitativo dos fatos. 
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Devemos acrescentar que nas ciências sociais, se trata da intervenção de 
fenômenos espirituais, cuja ‘compreensão’ por ‘revivência’ constitui uma 
tarefa especificamente diferente da que poderiam, ou quereriam resolver 
as formulas do conhecimento exato da natureza. [...] A meta do 
conhecimento socioeconômico, tal como entendemos aqui – ou seja, o 
conhecimento da realidade concreta segundo o seu significado cultural e 
suas relações causais.  (pg.126)    

Dessa forma, fica reduzida a mera ilusão a tentativa da tradição positivista de encerrar a infinitude 

dos fenômenos sociais na forma leis e normas – em outras palavras, num sistema-fixas que visem 

alcançar a totalidade dos fatos, outro ponto que se depreende-se dessa afirmação diz respeito a 

tentativa de apagamento do sujeito do conhecimento nas ciências sociais, ora se o objeto da 

investigação socioeconômica diz respeito aos processos qualitativamente significativos para 

determinados indivíduos de certo contexto sociocultural, razão pela qual se tornou objeto do 

conhecimento social, fica afastada aquela corrente que acredita na total imparcialidade do cientista 

diante do objeto de pesquisa, uma vez que, seja por razões conscientes ou inconscientes desde o 

início – na escolha do próprio tema da pesquisa – o cientista já se encontra comprometido com a 

temática a ser desenvolvida, de modo que, a simples escolha já revela em si elementos da 

subjetividade do pesquisador envolvendo, e sempre é assim nos assuntos da cultura, a predileção, o 

interesse, desse pelo tema o levando a dotar de sentido, e assim, constituindo a opção dele pelo 

problema a ser enfrentado.      

 

TeseIII 

Para o conhecimento nas ciências sociais é fundamental a existência de conceitos claros, assim como 

o conhecimento de “leis”, todavia essas leis teriam apenas o valor heurístico, ou seja, ocupariam um 

lugar preliminar na investigação para a formulação de hipóteses, que posteriormente deveriam ser 

confrontadas com a realidade concreta a fim de descobrir sua objetividade. 

A significação da configuração de um fenômeno cultural e a causa de dessa 
significação não podem contudo deduzir-se de qualquer sistema de 
conceitos de leis, por mais perfeito que seja, como também não podem ser 
justificados nem explicados por ele, tendo em vista que pressupõe a relação 
dos fenômenos culturais com ideias de valor. O conceito de cultura é um 
conceito de valor. A realidade empírica é ‘cultura’ para nós porque e na 
medida em que a relacionamos com ideias de valor. Ela abrange aqueles e 
somente aqueles componentes da realidade que através desta relação 
tornam-se significativos para nós. (pg. 127)   

Apenas colocando em relevo as causas que se podem atribuir concretamente a determinado 

fenômeno podemos perguntar por seus elementos “essenciais”, desse modo, no tocante a 

individualidade de um fenômeno , o problema da causalidade não incide sobre as leis, mas sobre as 
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causas concretas , sendo que, onde quer que se trate da explicação causal de um fenômeno cultural, 

o conhecimento das causas não pode se constituir no fim, ao contrário deve ser entendido como um 

meio, nesse sentido, ele se mantém enquanto permita a imputação causal dos elementos que 

ganharam importância devido aos sentidos neles imprimidos no decorrer de um processo particular.  

Se o conhecimento causal do historiador consiste na imputação de certos 
resultados concretos a determinadas causas concretas, então é impossível 
uma imputação válida de qualquer resultado individual sem a utilização de 
um conhecimento ‘nomológico’, isto é, de um conhecimento das 
regularidades das conexões causais. (pg. 130)  

O estabelecimento de regularidades em ciência social, portanto, constitui um meio e não um fim 

para a investigação, com efeito quanto mais geral se mostra uma lei menor se torna seu valor para 

essa área do conhecimento, uma vez que, se pede a particularidade do conteúdo e com isso a 

diversidade e riqueza da realidade, portanto o conhecimento de generalidades não tem valor em si 

mesmo nas ciências que se dedicam a analisar os fenômenos do espírito. Disso decorre que para as 

ciências sociais o trabalho científico deverá consistir na redução da realidade empírica a 

determinadas leis – que não visam produção da realidade. Dessa maneira, a premissa transcendental 

da ciência da cultura reside no fato de sermos sujeitos de cultura, dotados assim da capacidade de 

decidir e desejar algo em relação a contextos particulares, e conferirmos sentido a essas decisões e 

ambições, assumindo uma postura positiva ou negativa sobre os fatos, logo pode-se entrever o 

condicionamento que os juízos de valor exercem em nosso conhecimento dos fenômenos culturais.  

 

Tese IV 

O meio conceitual do qual dispõe as ciências sociais para atingir o conhecimento objetivo é o tipo 

ideal, somente eles, mediante rigorosa delimitação conceitual, pode preservar a objetividade do 

conhecimento dos fenômenos em suas particularidades e ainda permitir ao investigador a crítica 

indireta dos fenômenos culturais da vida concreta.  

Na teoria econômica abstrata temos um exemplo dessa síntese a que se 
costuma chamar de ‘ideias’ dos fenômenos históricos. Oferece-nos um 
quadro ideal de eventos. [...] Este quadro de pensamento reúne 
determinadas relações e acontecimentos da vida histórica para formar um 
cosmos não contraditório de relações pensadas. Pelo seu conteúdo, essa 
construção reveste-se do caráter de utopia, obtida mediante a acentuação 
mental de determinados elementos da realidade. A sua relação com os 
fatos empiricamente dados consiste apenas em que, onde quer que se 
comprove ou se suspeite que determinadas relações chegaram a atuar, em 
algum grau, sobre a realidade, podemos representar e tornar 
compreensível pragmaticamente a natureza particular dessas relações 
mediante um tipo ideal. (pg. 137) 
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O tipo ideal, portanto, não existe na realidade empírica, é antes de tudo uma ferramenta conceitual 

para a investigação dos fenômenos da cultura, existe enquanto ordenação puramente lógica da 

realidade, embora pretenda representar, a partir da observação os fenômenos reais da realidade 

empírica. Cumpre ainda ressaltar que em sua pureza lógica se afastam de qualquer noção de dever-

ser, são relações que se apresentam como coerentes na imaginação, objetivamente possíveis, 

adequadas ao saber nomológico, dessa forma, o tipo ideal emerge como meio para a delimitação dos 

conceitos utilizados para a ordenação da realidade. “Nesta função o tipo ideal é, acima de tudo, uma 

tentativa de apreender indivíduos históricos ou os diversos elementos em conceitos genéticos.”  (pg. 

140).  Se limita ao aspecto formal do conhecimento. Tipos ideais servem portanto para controlar o 

investigador, ou ao menos dar-lhe consciência dos elementos imputados por ele na pesquisa. 

 

Tese V 

Tipos ideais não são esquemas fechados e cristalinos que não carecem de atualização, o que não 

significa que necessitam ser atualizados a cada investigação, sua atualização dependerá da 

diversidade do fenômeno a ser analisado.  

O seu resultado é um constante processo de transformação dos conceitos 
através dos quais tentamos apreender a realidade. Por conseguinte a 
história das ciências da vida social é, e continuará a ser, uma alternância 
constante entre a tentativa de ordenar teoricamente os fatos mediante 
uma construção de conceitos e a decomposição dos quadros mentais assim 
obtidos, devido a uma ampliação e deslocamento do horizonte cientifico, e 
à construção de novos conceitos sobre a base assim modificada. (pg.148, 
149) 

Conseguimos perceber a partir dessa afirmação que a própria construção dos tipos ideais, em 

consonância com o contexto histórico-cultural em que a investigação será realizada, deve sua 

plasticidade aos motivos, sentidos, interesses que, determinada investigação em sua particularidade 

preserva em relação a cultura de seu tempo – no tocante a pergunta – e conforme a própria temática 

a ser estudada. Segundo Weber, pois o tipo ideal consistiria na salvaguarda da objetividade do 

conhecimento nas ciências sociais devido seu caráter puramente lógico e formal, que permitiria – 

para se fazer valer do exemplo do próprio Weber – um chinês reconstituir os passos de uma 

investigação a fim de saber quais os critérios utilizados para a formulação das hipóteses de certa 

interpretação da história, não obstante, o mesmo chinês também estaria ciente, se respeitados os 

critérios expostos por Weber, do limite da investigação puramente científica e  onde começariam os 

juízos de valor.  

Já vimos que no campo das ciências sociais empíricas da cultura, a 
possibilidade de um conhecimento dotado de sentido daquilo que, para 
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nós, é essencial na infinita riqueza do devir, liga-se à utilização ininterrupta 
de pontos de vista de caráter especificamente particular que, em última 
instância, são orientados por ideias de valor. Estas por sua vez, podem ser 
comprovadas e vividas empiricamente como elementos de qualquer ação 
humana significativa, mas o fundamento da validade não deriva da própria 
matéria empírica. A ‘objetividade’ do conhecimento do campo de 
conhecimento das ciências sociais depende antes do fato de o 
empiricamente dado estar constantemente orientado por ideias de valor, 
que são as únicas a lhe conferi o valor de conhecimento. [...] A realidade 
irracional da vida e o seu conteúdo de possíveis significações são 
inesgotáveis, e a configuração concreta das relações valorativas mantém-se 
flutuante, submetida às variações do futuro obscuro da cultura humana. 
(pg. 153.) 
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