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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho é traçar as primeiras linhas acerca da produção brasileira sobre 

a relação Nietzsche-Weber sob um problema em história das ideias, entre 1979 e 2004. O 

primeiro ano deste recorte se refere ao ano de publicação da tese de livre docência do sociólogo 

Gabriel Cohn, Crítica e Resignação, que possui um capítulo dedicado a investigação da 

influência do filósofo Friedrich Nietzsche sobre os escritos metodológicos de Max Weber – 

identificamos este capítulo como o primeiro escrito de um pesquisador brasileiro acerca do 

assunto, que por sua vez apresenta fortes influências do ensaio de Eugéne Fleischmann, 

pesquisador Húngaro que estudou em Paris, e em 1964 publica o ensaio Weber e Nietzsche – 

tomado como o estudo pioneiro na europa e de maior substância na época. Estes dois escritos, 

apesar de inegavelmente reconhecidos, encontrarão opiniões que divergem, em diferentes 

graus, acerca desta influência, a princípio, tão marcante do filósofo do martelo sobre a caneta 

weberiana. Dentre tais opiniões, analisaremos com mais substância os trabalhos de Otávio 

Velho (1995), Berthold Öelze (2000) e Renarde Freire Nobre (2004). Para tanto, nosso trabalho 

se desenvolve em três capítulos, onde o primeiro fará um breve contexto histórico acerca da 

chegada dos pensamentos de Nietzsche e Weber no Brasil, bem como as primeiras traduções e 

estudos sobre cada um; no segundo capítulo investigaremos os escritos dos dois autores 

considerados pioneiros na discussão; e no terceiro fecharemos nosso recorte com as análises 

dos três autores posteriores a Cohn. 

Palavras-chave: Nietzsche, Weber, história das ideias, produção acadêmica brasileira, Gabriel 

Cohn. 



ABSTRACT 

 

 This work aims to draw a first historical scenario about the Brazilian production on the 

Nietzsche-Weber relationship under a problem in the history of ideas, between 1979 and 2004. 

The first year of this historical section refers to the year of publication of the sociologist's thesis 

Gabriel Cohn, Crítica e Resignação, which has a chapter dedicated to investigate the influence 

of the philosopher Friedrich Nietzsche on Max Weber's methodological writings - we identified 

this chapter as the first work written by a Brazilian researcher on the subject, which in turn has 

strong influences from the essay by Eugéne Fleischmann, a Hungarian researcher who studied 

in Paris, and in 1964 publishes the essay Weber e Nietzsche - taken as the pioneer and most 

substantial study at the time. These two writings, although undeniably recognized, will find 

opinions that differ, in different levels, about this influence, which was, a priori, so striking 

from the german philosopher on the Weberian pen. Among these opinions, we will analyze with 

more substance the works of Otávio Velho (1995), Berthold Öelze (2000) and Renarde Freire 

Nobre (2004). To this end, our work is developed in three chapters, where the first will provide 

a brief historical context about the arrival of the thoughts of Nietzsche and Weber in Brazil, as 

well as the first translations and studies on each one; in the second chapter we will investigate 

the writings of the two authors considered pioneers in the discussion; and in the third, we will 

close our section with the analyzes of the three authors after Cohn. 

Key-words: Nietzsche, Weber, history of ideas, brazilian academic research, Gabriel Cohn. 
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INTRODUÇÃO 

a. História das ideias e estudos de recepção em 2020 – O rigor científico se faz urgente 

 Sejamos dolorosamente francos: esta pesquisa dificilmente se encaixaria, de maneira 

direta, num retrato de crítica ou elogio em relação ao atual contexto sociopolítico. Claro, 

abordamos nestas linhas temas e nomes muito caros a três (História, Filosofia e Sociologia) dos 

pilares das ciências humanas, mas temos a humildade e clareza de admitir que dificilmente esta 

dissertação poderia mover grandes debates, projetos sociais e qualquer tipo de atividade sob 

uma visão de curto prazo. É inquietante pensar que, enquanto nos dedicamos a um intenso 

processo de imersão na bibliografia e nas fontes citadas, nossas universidades públicas, suas 

pesquisas e as instituições de fomento sofrem duros golpes e cortes feitos pelas navalhas de um 

governo controverso, inconsistente e bastante perigoso para nossa tão jovem democracia. 

 A historiografia nos mostrou que muito dificilmente podemos escapar ilesos do 

contexto, leituras e culturas em que estamos inseridos; e as lentes da história que o historiador 

ou historiadora usam para enxergarem seu ofício não os deixam alheios ao que acontece. Ser 

historiador, bem sabemos, não é exclusivamente se ater a um tanto de documentos velhos, 

garimpando narrativas nos rios do tempo. E, ao longo desta pesquisa, mostrou-se bastante 

desconfortável manter-se numa profunda concentração específica de trabalho teórico – parece 

que estamos indo no sentido contrário aos nossos companheiros que tão arduamente levantam 

suas vozes, canetas e bandeiras contra os tempos sombrios que assolam o Brasil. 

 O sentimento de trabalho e tempo perdidos é quase imbatível: vale a pena falar de 

história das ideias num contexto tão inquietante? E quanto mais escavamos as camadas que 

ocultam certas características dos personagens que deram vida a este processo, mais difícil fica 

de responder a esta pergunta – estamos falando sobre uma historiadora no despertar de sua 

carreira acadêmica que se dedicou a ler e falar sobre homens, brancos e europeus, onde sua 

bibliografia é de maioria esmagadoramente masculina. Haja vista as discussões que hoje tomam 

espaço nas universidades – representatividade, gênero, feminismo, pós-verdade – consideramos 

uma falta grave deixar de observar tais fatos. As perguntas se acumulam e as respostas, cada 

vez mais escassas. Nesse caso, soa bastante plausível tal trabalho como uma tentativa de fazer 

ciência para sabermos o quanto podemos suportar – como Weber outrora escreveu. Não é à toa 

que muitos pensadores brilhantes carregaram em seus ombros a angústia de suas próprias 

descobertas – pesquisar, pensar, é estar suscetível a uma grande pressão de si mesmo e dos 

outros, de falhas, de desvios. Cabe a nós descobrirmos se estamos aptos, ao longo do fazer 

histórico e científico, a prosseguir. 
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 Enquanto historiadora, trabalhar com nomes tão presentes em outras camadas das 

Ciências Humanas nos requer rigor, disciplina e muita cautela – estes últimos como 

desdobramentos do primeiro. É no rigor histórico que procuraremos as respostas para as 

perguntas que surgirão ao longo deste trabalho, é na força de pesquisa e análise dos materiais 

aqui constantemente citados. Requer um esforço considerável não cair num trabalho de 

hermenêutica que se limitaria a comentar o que um ou outro autor disse – sem, obviamente, 

desmerecer aqueles que se dedicam a ela. A questão aqui é trabalhar com as lentes da história 

trabalhos de sociologia e filosofia – isso significa que traremos não somente datas, mas 

observações, cenários, contextos e relações que chamam nossas vistas para particularidades que 

outrora passariam desapercebidas nesse processo. Uma dessas lentes a qual recorremos é o 

estudo e história das traduções: interpretações e livros traduzidos dificilmente surgem de 

maneira abrupta nas estantes das bibliotecas – tais escritos atravessaram oceanos e mãos, 

chegaram muitas vezes aqui ou em outros lugares muito depois da morte de seus autores para 

só então os tradutores se debruçarem sobre tais obras – e, como veremos, o exercício de 

tradução está intimamente ligado com as interpretações de conceitos e cenários que são 

elaboradas pelo autor traduzido, por sua vez, por uma terceira pessoa. 

 As consideradas boas e más traduções posicionam-se, portanto, neste espectro do que 

está mais próximo e mais distante do teor original da obra. E o perigo mora justamente neste 

intervalo entre o que é dito e o que é compreendido – e, desta forma, reiteramos: não seria o 

estudo das ideias uma maneira de evidenciar a pluralidade de interpretações, os interesses por 

trás destas e afins? Bem sabemos que a pós-verdade trouxe consigo os assustadores fantasmas 

dos preconceitos travestidos de opinião pessoal, absurdos históricos e administrativos; pois 

bem, o rigor da pesquisa acadêmica, aliado a preocupação de se estudarem as ideias que se 

posicionam e se transformam no tempo, acabam por funcionar como um poderoso aliado contra 

colocações desrespeitosas e mal intencionadas. 

 Ainda nessa questão, caminhando a passos próximos das traduções, o estudo de 

recepção se faz imprescindível no rigor histórico deste trabalho: não se trata de comentar 

somente quando e onde Friedrich Nietzsche ou Max Weber foram lidos e comentados pela 

primeira vez em solo brasileiro, mas sim como isso se deu. Veremos adiante percepções 

adversas acerca destes dois autores – um oscilando entre o gênio póstumo e o louco precursor 

do fascismo; outro de difícil tradução cujos termos geram desavenças até os presentes dias. Não 

cabe a nós, historiadores, o julgamento de qual visão é correta ou errada, mas demonstrar que 

sim, tais querelas existem e podem gerar consequências em interpretações e leituras posteriores. 
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 Este trabalho, apesar de trazer em seu título “aproximações entre Nietzsche e Weber” 

fala muito mais da produção acadêmica brasileira acerca deste assunto do que tais 

aproximações em si. Aqui trataremos com muito mais volume os escritos de sociólogos, 

filósofos e historiadores brasileiros do que os dois pensadores diretamente citados no título 

dessa dissertação – pois a pergunta que procuraremos, ao menos, debater é: como e porque se 

deu essa busca tão intensa sobre as possíveis influências de Nietzsche sobre Weber aqui no 

Brasil? Sabemos, sim, por onde começa: a produção acadêmica do sociólogo Gabriel Cohn, o 

qual dedicaremos parte dessa dissertação a comentar a sua trajetória. Mas o germinar desta 

produção trará, como veremos, entre as pontas deste espectro que delimitamos – de 1979 a 2004 

– os respectivos posicionamentos de Berthold Ölze, Otávio Velho e Renarde Freire Nobre, que 

apesar da unânime concordância com o pioneirismo de Cohn no assunto, apresentam diferentes 

interpretações acerca do peso que a leitura de Friedrich Nietzsche teve sobre a caneta 

weberiana. 

 No entanto, a pergunta que virá a mover nossa pesquisa se desdobra em outras questões 

que, enquanto um trabalho de história, não podemos descartar: o que se pode produzir de novo 

acerca dos clássicos da filosofia e sociologia? Sabemos do perigo em falar sobre intelectuais 

que já foram estudados ao ponto de saturação – essa busca por uma espécie de ineditismo pode 

resultar em falha; mas possivelmente estará equivocado aquele que achar que não se pode 

conversar mais sobre os tão referidos clássicos. Falando de Brasil - geograficamente distante 

da tão admirada Europa, berço de muitos dos pensadores de referência nos estudos atuais das 

humanidades –, sobram lacunas a respeito de como estes autores chegaram aqui. Como 

veremos, a própria Scarlett Marton, uma das principais referências nos estudos nacionais 

nietzschianos, apontará a carência de trabalhos de recepção, e, até a época em que publicou seus 

primeiros artigos sobre Nietzsche no Brasil, as informações eram muito gerais e escassas. Os 

estudos de mais volume sobre os primeiros comentários brasileiros acerca do filósofo do 

martelo só começarão a aparecer com mais frequência depois de 2010 – e o que é algumas 

poucas décadas de estudo de recepção frente a décadas e décadas de estudo de hermenêutica? 

Não há, aliás, grande disparidade de anos que separam os primeiros estudos de recepção do 

filósofo com os acerca de Max Weber: as duas referências principais desta pesquisa quanto aos 

primeiros estudos nacionais acerca de Max Weber, Gláucia Villas-Bôas e Sérgio da Mata, 

apresentam ao mundo acadêmico o resultado de suas densas pesquisas a partir de 2006 - ano da 

publicação de “A recepção da Sociologia Alemã”, de Villas-Bôas. 

 Tendo em vista o quão recente é o interesse sobre tal área de pesquisa, sabemos que esta 
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dissertação procura abarcar em suas breves linhas um trabalho um tanto desafiador: pois nos 

dedicaremos a investigar em separado a recepção destes dois autores para então estudar o que 

foi produzido acerca da relação entre eles – o que, com certeza, não será suficientemente 

esclarecido num trabalho de dissertação. Aliás, a ideia para esta pesquisa se deu justamente ao 

detectar esta lacuna: Ao reunirmos produções de diferentes procedências, universidades e 

países, observamos que tal tema, as aproximações entre Friedrich Nietzsche e Max Weber, no 

que se refere a pesquisadores exclusivamente brasileiros, é recorrentemente tratado por um 

número restrito de estudiosos de referência (COHN, 1979; VELHO, 1995; ÖELZE, 2000), onde 

os autores mais recentes (NOBRE, 2004; DOS SANTOS, 2010; RIBAS, 2009; PINHEIRO, 

2010) quase sempre recorrem a um mesmo pequeno grupo de autores que desenvolveram 

pesquisas sobre o assunto (COHN, 1979; EDEN, 1983; OWEN, 1994), que por sua vez também 

recorreram a um determinado grupo de autores internacionais em comum (FLEISCHMANN, 

1964; HENNIS, 1987; SCHLUCHTER, 1995), ou mesmo uns aos outros, o que por sua vez 

resulta numa quantidade relativamente pequena, em comparação a outras temáticas e mesmo 

aproximações entre diferentes autores clássicos da filosofia e sociologia, de pesquisadores que 

tratam do tema e dialogam entre si. 

  Com nosso recorte, esperamos lançar algumas primeiras luzes acerca do tema – para 

que historiadores, e outros interessados no tema, possam também se debruçar sobre esta 

temática e dar continuidade ou mesmo aprofundar o que esta dissertação tomou a liberdade de 

começar. Talvez devamos enxergar esta pesquisa como um primeiro rascunho de um mapa que 

nos leve a tantas outras perguntas e desdobramentos da pesquisa brasileira acerca da relação 

Nietzsche-Weber. 

 Como veremos, o próprio Gabriel Cohn, o qual boa parte de sua pesquisa sobre teoria 

crítica se deu nos anos que a ditadura militar brasileira estava mais embrutecida, chegou a ser 

questionado acerca da importância de suas ideias para o contexto em questão – episódio que, 

como declarou, marcou profundamente a sua vida. É inquestionável a contribuição de Gabriel 

Cohn para a história da sociologia brasileira e do debate da teoria crítica no Brasil, aliado a 

outros nomes que também citaremos nesta pesquisa, mas não podemos deixar de evidenciar que 

este sentimento de angústia que ele sentiu em seus primeiros anos de pesquisa acerca da teoria 

crítica também repercute de forma parecida ao longo do processo de escrita desta dissertação – 

para não usar o termo “repetição”, visto que este trabalho, apesar de muito se esforçar, precisa 

ainda de muitos anos de dedicação para se equiparar a qualidade de conteúdo de Cohn. 

 Sabemos que não cabe à história lançar perguntas como “e se?” ao passado, de modo a 
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reconfigurar o presente e o futuro – mas que impactos teriam na história da teoria crítica caso 

Gabriel Cohn tivesse cedido a tais críticas acerca da “serventia” de seu trabalho durante aqueles 

duros tempos? Não podemos dar nenhum tipo de resposta concreta, mas acreditamos que 

dificilmente esta pesquisa nasceria na configuração que hoje está. E por isso, retornamos ao 

início: precisamos ser dolorosamente francos quanto a pouca visibilidade que esta pesquisa 

pode vir a ter frente as questões assombrosas que ameaçam a jovem democracia brasileira, mas, 

talvez por sabermos dessa ameaça, o nosso trabalho, em defesa da pesquisa histórica e 

científica, da pluralidade de conteúdos que devem ser debatidos no ambiente acadêmico, 

persistimos. Pois, como bem disse o professor Cohn na introdução de seu livro Para ler os 

Clássicos (1977), utilizando-se dos dizeres de Alfred North Whitehead, “a ciência que ignora 

os seus fundadores está perdida.”. 

b. Divisão de capítulos 

 

 Capítulo Um: Nietzsche e Weber no Brasil – Recepções 
 

 Neste primeiro capítulo, procuramos elaborar um estudo de recepção dos dois 

pensadores em separado, rastreando os primeiros escritos e traduções de obras dos referidos 

pensadores em solo nacional. Começamos com Nietzsche, cujo o primeiro registro de referência 

aos seus pensamentos data de 1873 por Tobias Barreto, professor e jurista da Faculdade de 

Direito do Recife. Seguiremos para o século XX e o impacto da Segunda Guerra Mundial – 

onde firmou-se a perspectiva de Nietzsche enquanto um dos precursores do nazismo – assim 

como a apropriação do pensamento nietzschiano por intelectuais conservadores na própria 

Alemanha; período que precede a redescoberta do filósofo do martelo pela intelectualidade 

francesa, e esta última sendo abraçada, por sua vez, pelos estudiosos brasileiros, que terão 

contato com as primeiras traduções francesas do trabalho de Nietzsche – o que abre a 

possibilidade para debatermos o peso da influência da escola nietzschiana francesa no Brasil. 

 Quanto a Max Weber, optamos por apresentar o que Sérgio da Mata identificou como 

“prelúdio extrassociológico”, visto que os primeiros indícios de contato de estudiosos 

brasileiros com o pensamento weberiano não estavam, como se espera, no cenário acadêmico - 

mas na intelectualidade além dos portões das universidades, como veremos com o comentário 

de Amoroso Lima quanto ao sociólogo alemão num jornal do Rio de Janeiro em 1925, e Lúcio 

Santos, psicólogo português radicado no Brasil que conduzirá em 1931 uma palestra que trará 

pontos da sociologia weberiana. Só a partir da década de 1930, aliás, que veremos com mais 

volume as apropriações da sociologia alemã por parte dos acadêmicos brasileiros. Outra querela 
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que deve ser abordada é a questão das primeiras traduções do trabalho weberiano para o 

português – que, ao contrário das obras de Nietzsche -, demoraram um tempo 

consideravelmente longo para serem bem traduzidas. 

 Na terceira subdivisão deste capítulo, apresentaremos também em linhas gerais o que já 

foi apresentado no cenário internacional sobre a relação Nietzsche e Weber, introduzindo o que 

será comentado nos próximos capítulos – a repercussão deste debate em solo brasileiro. Aqui, 

lançamos uma primeira ideia que norteará parte de nossa dissertação: o espectro, ou pêndulo, 

de maior ou menor influência dos escritos de Nietzsche sobre os de Weber, variando de um 

autor para outro; como veremos nos casos de Fleischmann, o pioneiro no estudo desta temática, 

Willhelm Hennis e Wolfgang Schluchter. 

 

 Capítulo Dois: Nietzsche e Weber no Brasil – Impressões 

 

 Investigaremos neste capítulo os dois estudos fundamentais considerados  pioneiros 

aqui no Brasil para o estudo da relação Nietzsche-Weber: Weber e Nietzsche, de Eugéne 

Fleischmann, lançado em 1964, e o capítulo referente ao tema da tese de livre docência do 

sociólogo Gabriel Cohn, Crítica e Resignação (1979). Veremos que o sociólogo foi o primeiro 

no Brasil a tratar a temática, e seus argumentos, em breves linhas, vão em direção ao Weber 

que “copia” o estilo nietzschiano em importantes aspectos dos seus escritos metodológicos. 

 Veremos que o ensaio de Fleischmann está inserido num processo que Gabriel Cohn 

apontará como uma espécie de rompimento da imagem de Weber enquanto um liberal pouco 

preocupado com alguns problemas sociais em específico (o poder é um deles). Este artigo é 

crucial para o debate da relação Nietzsche-Weber no Brasil – ainda que o mesmo nível de 

importância não seja notado na própria Alemanha ou na literatura internacional. 

 Gabriel Cohn, uma das figuras de merecido reconhecimento quanto a divulgação de 

temas hoje bastante significativos para a sociologia nacional, tem papel fundamental na 

recepção do estudo de Fleischmann no Brasil: ele publica em 1977 a tradução deste no livro 

Para ler os Clássicos, com comentários próprios. Dois anos depois da publicação desta 

coletânea, durante um contexto em que estudos sobre teoria crítica chegam a ser questionados 

dentro do ambiente acadêmico (especificamente na USP, universidade de formação do 

sociólogo e de concentração de boa parte dos sociólogos que serão citados neste capítulo), Cohn 

se dedica a esmiuçar os escritos metodológicos weberianos. 
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 Capítulo Três: Nietzsche e Weber no Brasil – Afinidades e Perspectivas 

 

 Neste terceiro e último capítulo do nosso trabalho, analisaremos separadamente os três 

principais pesquisadores posteriores ao trabalho de Cohn, no intuito de estruturar um estudo 

comparativo entre os três, de modo a indicar as perspectivas que se construíram dentro do nosso 

recorte histórico quanto à  relação Nietzsche-Weber. Na primeira subdivisão, abordaremos o 

trabalho de Otávio Velho – que propõe uma análise que não necessariamente segue uma 

linearidade histórica, lançando comparativas que, segundo ele, não excluem a possibilidade de 

uma “influência” de Weber sobre Nietzsche. 

 O segundo a ser comentado é o trabalho de Berthold Öelze, Weber e Nietzsche, fruto de 

um seminário que o mesmo apresentou no ano de 1997 sobre Max Weber. Seu comentário, 

apesar de breve em relação aos outros que apresentaremos, contribuirá grandemente para este 

estudo. Öelze é o único que se preocupa em analisar a relação Nietzsche-Weber sob um 

problema de história das ciências, e apresenta uma primeira tentativa de linha do tempo acerca 

do que já foi escrito sobre. Seu ponto de vista também vai de confronto direto ao que outros 

autores defendem – para ele, veremos, Weber está bem longe de ser considerado nietzschiano. 

 Perspectivas da Razão, livro derivado da tese de doutorado de Renarde Freire Nobre, 

onde o sociólogo nos apresenta uma proximidade entre Weber e Nietzsche a partir de Kant – a 

crítica da razão deste pensador influenciará os dois outros intelectuais de modo bastante 

significativo, no entanto, a particularidade de uma razão “transcendental” gerará também 

divergências por parte dos dois com relação a Kant. Assim sendo, Nobre procura estabelecer 

um ponto de encontro entre Nietzsche e Weber nesta encruzilhada de pensamentos, que 

seguirão direções opostas – um estranhamento – a partir de um ponto em comum, que os 

aproximaria. 
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CAPÍTULO UM: NIETZSCHE E WEBER NO BRASIL – RECEPÇÕES 

 
“Pode-se avaliar a honradez de um intelectual contemporâneo e em 

especial de um filósofo por sua postura com respeito a Nietzsche e 

Marx. Quem não admitir que não poderia levar a cabo o mais 

importante do seu trabalho sem contar com a obra desses homens se 

engana a si mesmo e engana aos demais. Nosso mundo intelectual foi 

modelado em sua maior parte por Marx e Nietzsche.” 

(Max Weber apud VELHO, Otávio. 1995, pp. 98) 
 

 Quando nos deparamos com a missão de investigar as aproximações entre Nietzsche e 

Weber, a citação acima se destaca, recorrentemente lembrada, de forma direta ou indireta, por 

boa parte autores que se debruçaram sobre esta temática1 – às vezes sendo utilizada como forte 

argumento para uma proximidade intelectual entre os dois2. No entanto, já percebemos ao longo 

de nossas pesquisas, como veremos no decorrer deste trabalho, que não há um consenso quanto 

a regularidade dos usos e do quão decisivo foram os escritos de Nietzsche na produção 

intelectual de Weber. Mas, é certo que, tanto para discordar ou concordar, tais pesquisadores se 

baseiam em vestígios: sabemos que Weber fez citações muito pontuais dos trabalhos do filósofo 

do martelo (COHN, 2003; ÖELZE, 2000; FILIPE, 2004), e que talvez seja pertinente refletir 

sobre como essa falta de referências a Nietzsche diga algo sobre aqueles que se apropriam dos 

pensamentos nietzschianos. Para isso, cabe uma leitura mais refinada e cuidadosa daqueles que 

abordam a temática aqui tratada. Concentrando-se na produção brasileira, qual o peso de 

Nietzsche para os leitores de Weber? Para responder tal pergunta, se faz necessário a 

investigação do processo de apropriação por parte destes pesquisadores, que também são, antes 

de tudo, leitores. 

 Sabemos que o ato de ler e interpretar um pensador ou obra não consiste única e 

                                                           
1FILIPE, 2004, pp. 25; NOBRE, 2004, pp. 15; VELHO, 1995, pp. 98; COHN, 2003, pp. 160; SCHLUCHTER, 

1988, pp. 316; DOS SANTOS, 2010, pp.  22 
2A partir desta mesma citação, por exemplo, podemos apresentar duas opiniões diferentes, em escala internacional. 

Se, por um lado, Wolfgang Schluchter se posiciona com um tanto de cautela acerca das aproximações entre 

Nietzsche e Weber, apesar de reconhecê-las, como apresenta ROSELINO (2014, pp. 221): “Weber, embora 

dialogue com muitos dos temas da reflexão nietzschiana, conduzia suas conclusões, com muita frequência, 

por caminhos opostos e incompatíveis com os elementos retóricos de Nietzsche e se há alguma afinidade, 

coisa a que Schluchter não dá total garantia, é no caso dessa teoria do ressentimento possuir, especificamente 

em dado momento no judaísmo, ou em outros casos isolados, certos elementos a se considerar como uma 

disposição psicológica.” Por outro lado, temos os argumentos de FILIPE (2004), o qual, baseando-se em Edith 

Weiller e Wilhelm Hennis, argumenta que: “a biografia de Marianne Weber sobre o marido (…) terá sido 

responsável pelo prolongado menosprezo da importância de Nietzsche para Weber. Wilhelm Hennis, por sua 

vez, vai ao ponto de se interrogar sobre se não terá sido mesmo a ocultação das raízes históricas da obra de 

Weber a mais importante condição das suas meteóricas promoção, assimilação (e também desvirtuação) nas 

fileiras da sociologia internacional, posteriormente a 1945. O que, diz Hennis, nunca teria acontecido, fosse a 

obra ‘suspeita’ de uma qualquer relação estreita com Nietzsche. O certo é que, a chamada Weber Forchung 

(…) ignorou sistematicamente qualquer presença de Nietzsche em Weber.” (FILIPE, 2004, pp. 26) 
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exclusivamente em entender as palavras que ali estão dispostas numa determinada lógica, mas 

vai além: o ato de ler revela, aliás, um tanto mais sobre o leitor do que o autor – e tal fato deve 

estar claro para aqueles que se dedicam ao estudo de recepção. Hans Jauss, argumenta que 

“Entre a intenção e o efeito de uma provocação, está na vida política, como na história da 

ciência, o imprevisível espaço de sua recepção. Para que uma provocação tenha êxito e que 

sirva de estímulo a um novo desenvolvimento ou se incorpore a outras tendências ou, ao 

contrário, dissipe-se e volte ao esquecimento, é algo que não pode ser atribuído apenas ao seu 

autor” (JAUSS, 1987, pp. 60, tradução livre). Em história das ideias, ter ciência de tais fatos é 

fundamental para evitar erros que desrespeitam os autores, cujas obras, então tomadas como 

clássicos, estão sob investigação – e, durante o processo de escrita, não necessariamente foram 

pensadas para plenamente acolher reconhecimento que ao longo dos anos fora depositado nelas. 

Como diz SKINNER (2001), deve-se evitar a construção de mitos históricos e doutrinas, 

atribuindo conceitos e visões que sequer existiam na época que foram elaborados, ovacionando 

ou criticando aquilo que jamais foi dito. Ainda seguindo a lógica de Quentin Skinner, é preciso 

tomar ainda mais cuidado com as chamadas relações de influência (logo, ao longo de nossa 

investigação), pois, para ele, é possível que tal relação de influência entre pensadores que estão 

sendo analisados ao longo numa pesquisa histórica, na verdade, esteja mais para uma projeção 

descontextualizada do pesquisador, que contraria as condições necessárias propostas por 

Skinner, do que uma relação de influência propriamente dita3. Assim sendo, quando 

dissertamos acerca de como a relação entre Nietzsche e Weber foi discutida no Brasil, é de 

grande importância que investiguemos seus respectivos processos de recepção, em separado, 

de tais autores por estas terras, de modo a melhor compreender como e quando se deu a leitura 

e apropriação destes, para em seguida discutirmos de maneira mais sóbria a afinidade que tanto 

nos interessa. 

1.a. Nietzsche no Brasil: Um alemão em linhas francesas? 

 

 Pode-se dizer sem grandes problemas que Friedrich Nietzsche é um dos filósofos mais 

                                                           
3“A escrita da Historia das Ideias é marcada por duas formas particulares de paroquialismo. A primeira delas é o 

perigo do historiador utilizar indevidamente sua posição de vantagem ao descrever a aparente referência de 

alguma declaração anterior num texto clássico. Um argumento de um trabalho pode acabar por relembrar ao 

historiador de um argumento semelhante em algum escrito mais antigo, ou aparentar contradizer este último. 

Nos dois casos, o historiador pode erroneamente supor que era intenção do autor mais recente referir-se ao 

mais antigo, e então indicar uma ‘influência’ inapropriada do trabalho anterior. Isso não significa que o 

conceito de influência é desprovido de força argumentativa. O perigo está, no entanto, na facilidade de se usar 

tal conceito de maneira aparentemente explanatória sem considerar se as condições suficientes e necessárias 

para a aplicação deste conceito foram encontradas.1 (SKINNER, 2001, pp. 75, tradução livre)” 
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estudados no cenário acadêmico brasileiro. Pesquisas, dissertações e teses relacionadas direta 

ou indiretamente com a sua vida e obra espalham-se ao longo do país. Scarlett Marton, uma das 

estudiosas mais reconhecidas por suas amplas pesquisas acerca do filósofo do martelo, no 

entanto, afirmava inicialmente que não haviam muitos estudos acerca da recepção de Nietzsche 

no Brasil. Quase vinte anos depois desta afirmação, vemos que o interesse no que se refere às 

primeiras publicações e impressões nacionais acerca de Nietzsche tem aumentado 

consideravelmente como apontaremos a seguir. 

 Desde o início do século já encontrávamos comentários acerca dos escritos 

nietzschianos disseminados nos nossos meios de leitura, MARTON (2001) diz que o 

movimento anarquista espanhol foi o responsável por uma primeira percepção de um Nietzsche 

de teor revolucionário; ela segue, aliás, tecendo um breve comentário acerca de alguns 

momentos na história do século passado em que o filósofo do martelo ganhara mais visibilidade 

no Brasil, apresentando algumas facetas do autor citado, passando muito brevemente – no 

mesmo parágrafo, aliás – sobre as impressões enquanto um autor com inclinações à direita; 

sendo bem recebido pela “revolução conservadora” alemã das primeiras décadas do século XX 

(MATA, 2016); e um dos precursores do fascismo. Por outro lado, de acordo com ONFRAY 

(2014), tal interpretação e possível direcionamento de Nietzsche para a direita, dentre muitos 

motivos, deveu-se a mal usos e apropriações de baixo rigor por parte da irmã mais nova de 

Nietzsche, Elizabeth Förster-Nietzsche, casada com Bernhard Förster, evidentemente 

antissemita, que, alimentando uma “amizade entre impostores” (ONFRAY, 2014, pp. 27), 

presenteou Adolf Hitler com a bengala de seu falecido irmão. 

“Menos de um século depois da morte do filósofo alemão, nós nunca 

examinamos o quanto ele foi revolucionário. Entre ele e nós se interpõem 

diversos tipos de parasitas: uma irmã, duas guerras, as ideologias e uma série 

impressionante de leituras de má-fé, agressivas e mal-intencionadas. Tudo isso 

contribuiu para produzir uma imagem falsa do filósofo, frouxa, mas que é a que 

ainda hoje se usa com toda força.” 

“Mais pérfida, a irmã, (…) sobrevive o suficiente a seu irmão para frequentar 

Hitler nos seus momentos mais gloriosos. (…) Ela faz do chanceler uma mistura 

de Super-homem e Novo Filósofo, e não recua diante da injúria de identificar o 

Napoleão antissemita e belicoso com Zaratustra. (…) O mesmo Hitler, com 

mais fome de sangue do que de saber, fez diversas e repetidas referências a um 

Nietzsche para maus iniciantes – o truque funcionou. O filósofo foi 

transformado em precursor do regime nazista, em pensador oficial do novo 

império, e assim se manteve durante muito tempo.” (ONFRAY, 2014, pp. 22; 

pp. 27) 

 

 Esta imagem do filósofo enquanto um pensador sobre o qual galgaram-se percepções 

antissemitas não demoraram para se espalhar no Brasil, sendo bastante perceptível nas 

considerações que João Scapino faz, publicadas no Diário de Notícias do Rio de Janeiro, em 7 
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de Outubro de 1945. Dentre algumas de suas considerações, destacamos: 

 

"Antes que a história do nazismo saia do cartaz dos acontecimentos mundiais é 

interessante olharmos a figura de Nietzsche, o filósofo que na Alemanha nazista 

teve grande atualidade, muito mais do que na época em que vivera, 

principalmente porque a idiotice do seu gênio de louco harmonizou-se com a 

loucura de um gênio idiota, formando a religião sagrada da Alemanha, cujo 

livro sagrado era a “Mein Kampf”, e cujo lema se poderia traduzir assim: 

“Hitler é o seu deus, e Nietzsche é o seu profeta”." (SCAPINO, João. Nietzsche, 

o filósofo da Alemanha nazista. Cad. Nietzsche, São Paulo, v. 36, n.1, p. 219 - 

224, 2015; originalmente publicado em: Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 7 

de Outubro de 1945) 

 

 Alternando-se entre uma fase de silêncio a seu respeito e injustos ataques asua figura, 

este cenário de incompreensão só vem a ser alterado a partir da década de sessenta em diante, 

quando intelectuais franceses, a exemplo de Foucault, Deleuze4 e Derrida se apropriam dos 

escritos nietzschianos, abrindo possibilidades para novas roupagens nas Ciências Humanas, 

dentre elas, a posição de “filósofo da suspeita”, ao lado de Freud e Marx5 (MARTON, 2001, 

pp. 254). Nesse ponto, Foucault, o mais constante dos nietzschianos franceses (ONFRAY, 

2014), e Deleuze dedicam-se a justificar um novo uso para a filosofia de Nietzsche, 

desprendendo-se do teor político e a falsa ideia de supremacia alemã que orbitou por sua 

imagem no período entre guerras, para o inserir numa discussão enquanto pensador que 

questiona o valor da verdade em absoluto e a genealogia dos símbolos. Como aponta Scarlet 

Marton: 

“difundiu-se então no Brasil a prática de lançar mão de Nietzsche como caixa 

de ferramentas e de utilizar como operadores conceitos seus. Não se tratava 

tampouco de cotejá-lo com outros sistemas filosóficos ou de comparar verdades 

doutrinárias, apontando afinidades e divergências. Atentos àquilo que o 

discurso nietzschiano suscitava, procuravam com a genealogia pôr sob suspeita 

as mais diversas formações ideológicas.” (MARTON, 2001, pp. 257). 

 Dessa forma, mergulha-se num segundo momento da apropriação de Nietzsche não 

somente no Brasil, mas num contexto internacional. No entanto, LOMEU (2013), que se 

debruçou sobre a recepção de Nietzsche no Brasil pelos modernistas da primeira metade do 

século XX, já entrega ao leitor um estudo mais próprio de um trabalho de historiador. 

                                                           
4De acordo com RODRIGUES (2014, pp. 150), “Embora (…) a Franca se interesse por Nietzsche desde 1898, 

(…) durante as quatro décadas que precederam a publicação de ‘Nietzsche e a Filosofia’, de Deleuze, apenas 

três títulos haviam sido publicados sobre Nietzsche na França.” 
5 “Há em Nietzsche uma crítica de profundidade ideal, da profundidade de consciência, que denuncia 

manifestamente que esta profundidade implica a resignação, a hipocrisia, a máscara; ainda que o intérprete, 

quando recorre aos símbolos para denunciá-los dava descender ao longo de uma linha vertical e mostrar que 

a profundidade de integridade é realmente algo muito diferente do que parecia.” (FOUCAULT, Nietzsche, 

Freud e Marx, ed. Principio, 1997, pp. 18) 
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 Diferente de Scarlett Marton, que apresenta um comentário mais introdutório sobre a 

chegada de Nietzsche no Brasil, detendo-se a discutir com muito mais propriedade, enquanto 

filósofa especialista em tal pensador, as implicações hermenêuticas da chegada dos escritos 

nietzschianos, Antônio Lomeu (2013) nos oferece uma visão mais abrangente sobre outros 

aspectos, tão importantes quanto, que orbitam o cenário intelectual brasileiro, sendo um deles 

em especial a chamada Belle Époque brasileira, que marca um período de efervescência 

econômica e cultural, a exemplo da cidade do Rio de Janeiro (MILAGRE JÚNIOR & 

FERNANDES, 2013), com taxas surpreendentes de crescimento populacional e de 

desenvolvimento, destacando-se largamente em comparação a outras capitais. Neste momento 

também desponta uma elite intelectual que se interessará pela modernidade europeia e 

especialmente a francesa (MILAGRE JÚNIOR & FERNANDES, 2013). 

 Neste ponto, não faltam estudos acerca da influência da França nas chamadas ciências 

humanas (BARROS, 2013), e apesar do considerável reconhecimento das origens de Nietzsche 

como indiscutivelmente alemãs (ANDLER, 2016), a classe intelectual francesa também será 

responsável por propiciar este contato mais íntimo de autores brasileiros com o filósofo do 

martelo – inclusive pela preferência por parte dos mesmos pelas traduções em francês que 

chegarão ao Brasil. Dentre estes divulgadores da bibliografia nietzschiana em francês, podemos 

citar intelectuais que escreveram sobre Nietzsche a exemplo de José Veríssimo (1857 - 1916), 

historiador literário e jornalista responsável escrever matérias sobre o filósofo para jornais 

cariocas de grande circulação6 - como o Jornal do Comércio, Correio da Manhã e Jornal do 

Brasil - entre os anos de 1903 e 1907 (LOMEU, 2013); João Ribeiro7 (1860 – 1934) e Araripe 

Júnior8 (1848 - 1911), ambos reconhecidos membros da Academia Brasileira de Letras, 

responsáveis por publicar estudos sobre o filósofo no Almanaque Garnier (LOMEU, 2013), 

anuário brasileiro que circulou entre 1903 e 1914; trazemos também o caso de Graça Aranha – 

que abordou temas em estética significativos para Nietzsche, trocando correspondência com 

                                                           
6“Publicados em diferentes diários do Rio de Janeiro, voltar-se sempre para o contexto cultural brasileiro é a 

característica básica do conjunto de ensaios de José Veríssimo sobre a filosofia de Nietzsche. O primeiro […] 

fora originalmente publicado no Correio da Manhã, em 1903; depois, dois outros foram publicados no Jornal 

do Commercio, entre 1907 e 1908: As ideias literárias de Nietzsche e Um ideal de cultura; Uma página sobre 

Nietzsche. Posteriormente, com mudanças de título, esses dois últimos foram acolhidos no livro Homens e 

coisas estrangeiras, editado em 1910; o primeiro, também com modificação, originalmente constava ‘Um 

Nietzsche diferente’, foi reeditado como ‘Nietzsche’, no livro ‘Que é literatura? E outros escritos’, publicado 

em 1907. (DIAS, 2014, pp. 97) 
7“Primeiramente publicado no anuário Almanaque Garnier de 1904, no texto Frederico Nietzsche – depois 

reeditado no livro de crônicas O Fabordão – temos um João Ribeiro germanista.” (DIAS, 2014, pp. 102) 
8“o breve texto de Araripe Júnior, como indica o título, volta-se para questões estéticas: Ulisses e Dionísio. 

Comentário e questionamento sobre a obra de Nietzsche ‘Origens da Tragédia’. Foi publicado originalmente 

no Almanaque Garnier do ano de 1904, depois também reeditado na Revista da Semana do mês de maio de 

1913, contudo, o texto sugere que a composição mesma data de 1902.” (DIAS, 2014, pp. 101) 
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Veríssimo acerca de suas proximidades intelectuais com certa regularidade; Monteiro Lobato 

(1882 - 1948), que chega a incorporar ideias nietzschianas em obras de grande reconhecimento 

como Ideias de Jeca Tatu9 e Sítio do Pica-Pau Amarelo10, e Lima Barreto (1881 - 1922), que 

também apontava em suas obras e cartas uma profunda admiração pelo filósofo que “dança 

sobre o abismo” (LOMEU, 2013). 

 Por outro lado, antes mesmo de Nietzsche chegar ao conhecimento da intelectualidade 

nacional de um modo mais abrangente, especialmente a carioca e paulista, pesquisas recentes 

também apontam referências à Nietzsche bastante anteriores ao que será conhecido como 

modernismo e belle epóque que citamos acima. A pesquisa de Tiago Lemes Pantuzzi (2016) 

aponta que as referências explícitas mais antigas à Nietzsche que temos notícia datam de 1876, 

nos escritos de Tobias Barreto (1839 - 1889) para a revista Estudos Alemães. Professor 

sergipano, filósofo e jurista, Tobias Barreto foi um profundo conhecedor da língua alemã e 

ganhou bastante notoriedade pelos estudos germânicos da Faculdade de Direito do Recife, onde 

tomou conhecimento da Primeira Consideração Intempestiva apenas três anos depois da 

publicação da mesma na Alemanha - o que, por sua vez, demonstra a sua familiaridade com 

estudos alemães, na época, mais recentes (PANTUZZI, 2016). No entanto, ainda de acordo com 

o pesquisador, o professor sergipano aborda o filósofo para discutir questões de estilo e domínio 

da língua alemã, posicionando-o enquanto linguista, em uma crítica endereçada ao Sr. 

Rodrigues, em resposta às críticas da revista Novo Mundo ao livro Ensaios e Estudos de 

Filosofia e Crítica do próprio Tobias Barreto. 

 

“Assim, Guizot achou quem dissesse que ele não sabia escrever bem o 

francês. Strauss, o sábio, venerado Strauss, encontrou também o Sr. 

Nietzsche da Basiléia que quis provar-lhe a sua ignorância da língua 

alemã!” (Tobias Barreto. apud PANTUZZI, Tiago. 2016, pp. 32) 
 

 Bem sabemos que a influência de Nietzsche no final do século XIX, no caso de Tobias 

Barreto e a Escola do Recife, e do início do século XX, com a disseminação das traduções e 

apropriações francesas das obras nietzschianas, não se concentrou apenas no campo literário e 

jurídico. Ainda de acordo com LOMEU (2013), nomes consagrados do cenário acadêmico da 

                                                           
9“Caricatura do caipira brasileiro, a figura do Jeca Tatu é caracterizada como parasita, indolente, doente, e caboclo 

preguiçoso. Tal visão foi inspirada em pensadores evolucionistas de sua época e também teve vínculo com 

Nietzsche.” (LOMEU, 2015, pp. 40) 
10“Da mesma forma que Nietzsche, Lobato lança mão de recursos poéticos, lúdicos e das fábulas para expor muitas 

de suas ideias filosóficas. A sua escrita fragmentária também se aproxima muito dos aforismos nietzschianos. 

O estilo fabulista de Assim falou Zaratustra, foi alvo de forte admiração lobatiana e isso fica claro, sobretudo 

na elaboração de O Sítio do Pica-Pau Amarelo.” (LOMEU, pp. 52) 
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época também se apropriaram das ideias nietzschianas, em especial o muito bem reconhecido 

historiador e professor universitário, Sérgio Buarque de Holanda, que utilizou-se de uma 

passagem do Assim Falou Zaratustra para expôr sua definição de “homem cordial brasileiro”11 

na sua obra mais conhecida, Raízes do Brasil, publicada em 1936 – não só isso: pesquisas mais 

recentes sobre escritos de Buarque de Holanda apontam que o professor não era somente 

familiar aos escritos nietzschianos, como também escreveu para o jornal Folha da Manhã, em 

1935 (um ano antes da publicação do referido livro Raízes do Brasil) uma crítica bastante 

contundente aos aspectos “romanescos” dos biógrafos de Nietzsche que teve acesso, bem como 

a controversa importância da irmã dele, Elisabeth Foerster, na criação dos Arquivos Nietzsche 

e a apropriação de escritos do filósofo reunidos por ela mesma e utilizados para formação do 

pensamento nazista (BURNETT, 2014; RUBIRA, 2016). Henry Burnett (2014), em seu artigo 

que aborda especificamente esta publicação, aliás, levanta a possibilidade de que Sérgio 

Buarque de Holanda - apontado como um historiador rigoroso e íntimo dos debates acadêmicos 

de sua época - como um dos primeiros pesquisadores brasileiros a posicionar o filósofo sob 

uma perspectiva de história das ideias, e os seus escritos sobre Nietzsche como umas das 

pioneiras recepções nacionais. 

 E tal familiaridade, como veremos adiante, não se limita exclusivamente ao filósofo do 

martelo. Cabe aqui enfatizar que este mesmo autor também apresentou notável interesse em 

outros grandes nomes da produção intelectual alemã (MATA, 2016a), por sua vez facilitada 

pela sua atuação como jornalista correspondente do Jornal do Brasil entre os anos de 1929 e 

1931 em Berlim, onde elaborou os primeiros manuscritos da obra supracitada, dedicando-se 

aos escritos de Sombart e Weber – este último considerado pelo autor como “o mais eminente 

sociólogo moderno” (Sérgio Buarque de Holanda, apud MATA, Sérgio da. 2014, p. 101). 

Retomaremos Sérgio Buarque e sua proximidade com Weber logo a seguir. 

 Apesar dos estudos do filósofo do martelo, como vimos, já se encontrarem em terras 

brasileiras há um tempo consideravelmente razoável, a primeira tradução publicada por uma 

editora nacional, no entanto, é a do livro Alzo Sprach Zarathustra, feita por Araújo Pereira e 

lançada somente em 1932 pela editora Moderna Paulistana – publicação esta que chegou a ser 

tomada como a primeira na língua portuguesa e, também, nacional. No entanto, RUBIRA 

(2016) aponta que já circulavam versões em português vindas de Portugal no Brasil já nos anos 

                                                           
11“No “homem cordial”, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente 

em viver consigo mesmo. [...] Ela é antes um viver nos outros. Foi a esse tipo de humano que se dirigiu 

Nietzsche, quando disse: ‘Vosso mau humor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro.’” 

(HOLANDA, 1995, pp. 147) Nesta passagem, o autor se utiliza do discurso de Zaratustra intitulado “Do Amor 

ao Próximo”. 
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dez, onde aponta o caso dos exemplares “Como Falava Zaratustra” (1913), traduzida também 

por Araújo Pereira, e “O Anti-Christo: estudo crítico sobre a crença cristã”, publicado em 1916 

e traduzido por Carlos José de Menezes – que também foi o responsável pela tradução 

portuguesa de Genealogia da Moral, nos anos finais do século XIX. 

 Sem seguir necessariamente a cronologia das publicações nietzschianas, é publicada em 

1936 a tradução de Ecce Homo, esta, sim, a primeira tradução brasileira, feita por Lourival de 

Queiroz Henkel. No prefácio deste volume, Affonso Bergnatoli escreve linhas em defesa de 

Nietzsche, no que se refere aos possíveis aspectos antissemitas de seus escritos; argumenta que 

o próprio Nietzsche anteveria a sua filosofia como póstuma, antecipando a ruína humana em 

virtude das grandes guerras (RUBIRA, 2016), no entanto, mesmo assim, ao longo e depois da 

Segunda Guerra o filósofo ainda será alvo de acusações como precursor do nazismo. 

 A partir da década de oitenta, as apropriações e perspectivas acerca da filosofia de 

Nietzsche ganham, por um lado, um novo fôlego – desta vez, nota-se uma preocupação 

vindoura principalmente daqueles intérpretes influenciados pela intelectualidade nietzschiana 

francesa em desprender de Nietzsche os argumentos que outrora prejudicaram a sua filosofia 

aos olhos de muitos leitores, como já vimos. Na França, é o caso de Michel Onfray, que escreve 

o manuscrito do livro La Sagesse tragique: Du bom usage de Nietzsche em 1988, quando, diz 

ele no prefácio de 2005 deste mesmo livro, que não era uma época favorável para Nietzsche e 

para ser nietzschiano12. No Brasil, temos o caso de Roberto Machado, que foi aluno de Foucault 

e Deleuze entre 1973 e 1980, responsável pela formação de gerações de pesquisadores sobre o 

pensamento de Nietzsche (RODRIGUES, 2014), e sua extensa produção bibliográfica já é mais 

que o suficiente para comprovar sua importância como comentador dos escritos nietzschianos 

até os dias atuais. Tão importante quanto este último está a própria Scarlett Marton, que no ano 

de 1996 criou o Grupo de Estudos Nietzsche (GEN), que acabou por se tornar o maior centro 

de estudos nietzschianos do Brasil, de referências e proporções internacionais. 

 De acordo com o balanço feito por Scarlett Marton a respeito do grupo que fundou, até 

o ano de 2016, os integrantes do mesmo orientaram mais de vinte teses de doutoramento, cerca 

de sessenta dissertações de mestrado e por volta de noventa trabalhos de iniciação científica 

(MARTON, 2016). De acordo com a plataforma Scielo, os Cadernos Nietzsche, principal fruto 

do grupo, teve seu volume de número 40 lançado em maio de 2019; e neste mesmo ano, chega 

a sua 43ª edição do evento Encontros Nietzsche. Esta rede acadêmica foi responsável pelo 

                                                           
12“Esse livro procede de um combate. Ele propõe a reparação de um filósofo destruído pelo ódio, pela perversidade, 

a má-fé, a leitura superficial, a rejeição monotemática, a recusa a uma leitura que não esquece o homem no 

filósofo.” (ONFRAY, 2014, pp. 11) 
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“efeito multiplicador” (MARTON, 2016, pp. 11) dos estudos nietzschianos no país; e os ecos 

de tal grupo já reverberam para além das fronteiras da América Latina: exemplares impressos 

dos Cadernos Nietzsche já estão disponíveis em bibliotecas de alto reconhecimento, como Anna 

Amalia Bibliothek em Weimar, Library of Congress em Washington, Bibliothèque Nationale 

François Mitterand em Paris, dentre outras. 

 As proporções dos estudos nietzschianos na atualidade, como podemos ver, são muito 

grandes para serem evidenciadas num único capítulo de uma dissertação – ainda faltam nomes 

de tanta importância quanto os que foram supracitados, - a exemplo de Oswaldo Giacóia Júnior, 

autor de alguns livros que abordam questões nietzschianas13; Ivo da Silva Júnior14, atual editor 

responsável dos Cadernos Nietzsche; Viviane Mosé, que, apesar de formação acadêmica pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro atualmente dedica-se a um trabalho filosófico mais 

voltado para as redes de comunicação, atuando em programas da TV aberta. 

 Também nos é possível observar que este cenário de grande apreço e dedicação para 

com a filosofia de Nietzsche, ainda que tenha sofrido com as consequências de seu mau uso em 

anos anteriores, nos entrega também uma questão que mais diz sobre os leitores de Nietzsche 

do que o filósofo propriamente dito: Como vimos, mesmo não sendo uma totalidade, boa parte 

dos acadêmicos que se debruçaram sobre esta temática tiveram seus contatos mais 

aprofundados a partir de bibliografia e traduções nietzschianas francesas; e não somos capazes, 

ainda, de afirmar com plena certeza se tal interpretação de Nietzsche enquanto um “francês 

entre brasileiros”, apropriando-nos de uma expressão de Scarlett Marton, vem a ter impacto 

direto em como a relação entre Nietzsche e Weber será tratada por estas terras e até mesmo, 

aliás, o quanto difere este Nietzsche “francês” daquele que Max Weber teve contato pelas obras 

de Georg Simmel (COHN, 2003; FILIPE, 2004). Para seguir com nossa investigação, de modo 

a sanar de forma satisfatória ou não tais questionamentos, é necessário que também nos 

debrucemos sobre a recepção de Max Weber aqui no Brasil. 

1.b. Max Weber: um prelúdio extrassociológico 

 

 Gláucia Villas Bôas, ao trabalhar a recepção da sociologia alemã no Brasil, define três 

                                                           
13São alguns dos títulos de Giacóia Júnior: Nietzsche. O humano como memória e como promessa. (2013); 

Nietzsche versus Kant: Um Debate a respeito de Liberdade, Autonomia e Dever (2012); Nietzsche & Para 

Além de Bem e Mal (2005); Sonhos e pesadelos da razão esclarecida: Nietzsche e a modernidade. (2005); 

Nietzsche como Psicólogo. (2004); Nietzsche - Para a Genealogia da Moral (2001); Folha Explica: Nietzsche. 

(2000); Os Labirintos da Alma. Nietzsche e A Auto-Supressao da Moral. (1997) 
14São dois dos títulos de Silva Júnior: Filosofia e cultura. Festschrift para Scarlett Marton. (2011); Em busca de 

um lugar ao sol. Nietzsche e a cultura alemã. (2007) 
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tipos de modalidade de apropriação e leitura dos pesquisadores brasileiros acerca desta. São 

elas: a) “a leitura de autores alemães que são reinterpretados e utilizados na reflexão e na 

pesquisa sociológica.”; b) retomar a sociologia alemã como “objeto de reflexão”, onde a leitura 

dos sociólogos alemães “perde o caráter estritamente instrumental para acolher as ideias, teorias 

e conceitos como objeto próprio de reflexão”, e aqui ela insere o livro Crítica e Resignação 

(1979) de Gabriel Cohn como um “marco do trabalho de exegese e interpretação”; e c) “a 

pesquisa da recepção que tem como alvo apreender a lógica da leitura e reelaboração de 

concepções, conceitos e procedimentos da sociologia alemã”, onde “sua relevância está no fato 

de que leva a conhecer a elaboração do pensamento sociológico brasileiro a partir da lógica de 

apropriação que define seu diálogo com outras tradições” (VILLAS BÔAS, 2006, pp. 18; pp. 

21). 

 Contudo, segundo Sérgio da Mata, em suas investigações acerca da recepção de Max 

Weber no Brasil, “ampliar o contexto de explicação para todo aquele que estiver interessado 

em se embrenhar no pensamento e nos escritos de Weber, significa fazer história, e história das 

ideias.” (MATA, 2011, pp 175) Para tanto, defende que o estudo da recepção deve investigar 

também contextos por ele chamados de “extrassociológicos” (MATA, 2016a, pp. 98), pois 

focar-se num único ambiente – acadêmico, de acordo com o que Gláucia Villas Bôas definiu 

acima – pode gerar mais perdas do que ganhos (MATA, 2016a). Neste mesmo artigo, quando 

comenta dos três tipos de abordagens predominantes nos estudos weberianos – hermenêutico, 

filológico e história intelectual das ideias – Sérgio da Mata observa que há um obstáculo técnico 

que limita uma parte considerável das produções sobre Weber a “rubrica de hermenêutica” 

(MATA, 2016a, pp. 94), em detrimento das outras duas abordagens possíveis, que é justamente 

o domínio do alemão15. Não necessariamente um problema, mas já observado também no caso 

de Nietzsche que, como vimos, boa parte das leituras inicialmente feitas aqui no Brasil se deram 

mais a partir de traduções francesas do que no idioma original. 

 

“Um dos paradoxos que desde sempre marca a situação brasileira é essa 

impressionante assimetria entre sua enorme extensão territorial e sua 

insularidade do ponto de vista linguístico. Não se devem subestimar as 

consequências de tal fato para a lógica interna dos contextos intelectuais 

periféricos. Persiste um abismo entre as aspirações de reconhecimento dos 

intelectuais brasileiros e a pouca representatividade do português – o ‘chinês da 

                                                           
15Este trabalho, embora não tenha por característica mais predominante a hermenêutica dos trabalhos aqui citados, 

está sujeito a este mesmo obstáculo técnico citado por Sérgio da Mata, visto que não há o domínio e manejo 

com fontes alemãs, no entanto, faz-se um esforço a partir do que já foi produzido acerca da recepção brasileira 

de Max Weber, de modo que tal obstáculo não se porte como um impeditivo para o prosseguimento desta 

pesquisa. 
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Europa’, na expressão de Curt Meyer-Clason – no mercado internacional de 

ideias. […] Novos autores, teorias ou correntes intelectuais, advindas do 

exterior, têm maior chance de serem incorporadas na medida em que reafirmam 

ou reforçam as tendências dominantes e os paradigmas estabelecidos. Entende-

se assim porque Max Weber e Karl Marx tiveram de esperar tanto para que suas 

principais obras aparecessem em português. Para o público acadêmico, 

ademais, sempre foi mais cômodo recorrer às traduções em espanhol ou inglês.” 

(MATA, 2016a, pp. 98) 
 

 Assim sendo, tal como Nietzsche (com exceção do que fora comentado por Tobias 

Barreto), as recentes pesquisas apontam que as primeiras impressões de volume acerca do 

pensamento weberiano em território nacional se deram no âmbito jornalístico, sendo de Alceu 

Amoroso Lima, crítico literário carioca, a autoria da “primeira menção substantiva” à Max 

Weber (MATA, 2016). Em seis de setembro de 1925, apenas cinco anos depois da morte do 

pensador alemão, Amoroso Lima publica uma primeira resenha acerca da relação entre religião 

e capitalismo, onde afirma: “Werner Sombart e Max Weber estudaram detalhadamente o 

fenômeno, mostrando como o espírito judaico e o espírito protestante, em nome da liberdade 

de ação, venceram o espírito católico da economia limitada e deram início ao grande 

capitalismo moderno.” (O Jornal, apud MATA, 2016, pp. 99). Portanto, antes mesmo do 

surgimento da USP e da UFRJ enquanto universidades propriamente ditas - sem contar com as 

anteriores escolas de medicina e direito, fundadas pouco menos de dez anos depois da primeira 

publicação de Amoroso Lima (MATA, 2016) - comentários acerca de Max Weber já 

começavam a ganhar visibilidade em veículos de informação nacionais: em outubro de 1931, 

Lúcio dos Santos, psicólogo português radicado no Brasil, apresentou uma palestra a respeito, 

dentre outros assuntos, da sociologia compreensiva de Max Weber – tal informação fora 

divulgada pelo Diário de Notícias, que por sua vez também noticiou sobre o suicídio de Oskar 

Sebeck, editor das obras weberianas. Conclui-se, então, sem grandes problemas que “Weber 

não era propriamente um desconhecido nas distantes terras do Brasil” e que “não foi pela mão 

de sociólogos imigrados que seu nome começou a se difundir.” (MATA, 2016a, pp. 101) 

 De acordo com BLANCO (2004), é a partir da década de trinta que os pensadores 

alemães – no meio acadêmico e no mercado de traduções - começam a ganhar visibilidade na 

América do Sul, em especial na Argentina. Apesar de já nesta época registra-se o lançamento, 

em língua espanhola, de obras de Simmel, Toennies, Sombart, Spann (BLANCO, 2004) e 

outros, é a partir da década de quarenta que serão traduzidos os primeiros escritos weberianos 

para o espanhol – estes, por sua vez, amplamente utilizados no Brasil. Economia e Sociedade 

foi traduzido por José Medina Echavarria e publicado em 1944 (VILLAS BOAS, 2014; MATA, 

2016a). É importante observar o pioneirismo dessa tradução em relação a outros países e como 
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será de grande importância para divulgação das ideias weberianas pelas Américas; a tradução 

deste mesmo livro, na Itália, só aparece em 1962; em 1968 é lançada a tradução inglesa, e 

somente em 1991, com revisão técnica de Gabriel Cohn, que a versão integral deste livro é 

lançada em português (VILLAS BOAS, 2014). Ainda que seja notório o intervalo entre as 

traduções em espanhol e em português, mesmo assim, a história dos estudos, em última análise, 

não deve pouco à América Latina (MATA, 2016a). 

 E aqui resgatamos Sérgio Buarque de Holanda, que em seu livro Raízes do Brasil 

recorreu de maneira bem mais explícita a Max Weber em comparação a Nietzsche, como já 

citamos no tópico anterior. A Buarque de Holanda, Weber não oferece somente conceitos 

(como foi o caso do filósofo do martelo), mas “uma espécie de contra-modelo a partir do qual 

nossa história é interpretada.” (MATA, 2016a, pp. 101) Este livro, ainda, pode ser tratado como 

o primeiro a fazer uso criativo de ideias weberianas dentro da análise histórica da sociedade 

brasileira (MATA, 2016a), ainda que, apesar do teor romântico, este mesmo contra-modelo se 

porte, na verdade, como um modelo a ser seguido (MATA, 2016a). Contudo, em paralelo aos 

primeiros apontamentos do pensamento weberiano em escritos brasileiros, a historiografia 

francesa – que também ganhava visibilidade nesta mesma época aqui no Brasil – de certa forma 

contribuiu para um processo de “desweberianização” de Buarque de Holanda, que, antes tendo 

Weber como um dos mais bem reconhecidos sociólogos, passa a criticá-lo por suas “limitações” 

(MATA, 2016a). Este cenário ilustra muito bem que, apesar dos reconhecimentos acerca do 

pensamento weberiano, não necessariamente se tratou de um cenário acadêmico totalmente 

favorável às ideias do pensador16 

 Podemos citar o caso de dois estudiosos que, apesar de estrangeiros, também 

contribuíram ricamente para com a recepção e apropriação dos escritos weberianos. Seis anos 

depois da publicação de Raízes do Brasil, de acordo com Sérgio da Mata, é publicado por Karl 

Loewestein - estudioso nascido em Munique e bastante próximo dos Weber (MATA, 2016a), 

que passa vários meses na América Latina a mando do Departamento de Estado norte-

americano (MATA, 2016a) - o estudo Brazil under Vargas, considerado pelo autor “o primeiro 

grande estudo weberiano sobre o Brasil” (MATA, 2016a, pp. 102; 2016, pp. 55). 

 

“Sua abordagem se situa a meio caminho entre a sociologia e a ciência política, e seus 

objetivos são eminentemente práticos: aferir a verdadeira natureza do regime do Estado 

                                                           
16“Por outro lado, a crescente influência do Marxismo e, mais tarde, da Escola dos Annales, criou-se um clima 

menos favorável à recepção de Weber pelos historiadores brasileiros. Fernand Braudel, que trabalhou na 

Universidade de São Paulo entre 1935 e 1937, declarou em um de seus trabalhos que ele era ‘alérgico’ a 

Weber. Esta ‘alergia parece ter contaminado uma geração inteira.” (MATA, 2016b, pp. 60, tradução nossa)  



30 
 

Novo, bem como avaliar as chances de o Brasil passar à esfera de influência da 

Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial.” (MATA, 2016a, pp. 102) 
 

 Ainda no que se refere às produções weberianas pioneiras no Brasil, é importante citar 

o caso de Otto Maria Carpeaux, austríaco naturalizado brasileiro, responsável por elaborar a 

primeira “apresentação competente de Max Weber e sua obra no Brasil” (MATA, 2016a, grifo 

nosso), publicado em 1942: Weber e a catástrofe, lançado dentro da coletânea de ensaios A 

Cinza do Purgatório. Falamos de uma bastante eloquente apresentação da obra weberiana, 

porém, é importante comentar que o julgamento feito por Carpeaux acerca do processo de 

secularização dificilmente seria aceito como correto, pois toma Weber – e Marx – como 

procedentes da filosofia da história hegeliana17 (MATA, 2016a); e esta interpretação de Otto 

Maria Carpeaux, por sua vez, oferece uma pista de como Weber passará a ser lido e interpretado 

no Brasil (MATA, 2016a). Em resumo do que foi visto até agora, MATA (MATA, 2016a) 

define os pontos cardeais da recepção de Weber no Brasil: 

 

“Entre 1926 e 1942, nos escritos destes três críticos literários, Amoroso Lima, Sérgio 

Buarque e Carpeaux, encontramos as chaves de leitura da obra que ainda norteiam o 

grosso da recepção tropical de Weber: (a) a relação de estímulo, ou de desestímulo, 

existente entre uma ética religiosa e o ambicionado desenvolvimento econômico; (b) o 

grau relativo de racionalização das relações sociais e do aparato estatal no Brasil; e, 

enfim, (c) o fato de se buscar em Weber algo que sua obra não está de todo apta a 

oferecer, pelo menos não com a mesma clareza de formulação e a mesma inabalável 

certeza com que a encontramos em Marx: uma filosofia da história.” (MATA, 2016a, 

pp. 103) 
 

 Como vimos, o cenário descrito acima nos remete a um contexto que não diretamente 

está ligado a produção sociológica nacional – extrassociológico, nos termos de Mata (2016a). 

Weber inicialmente apareceu na crítica literária brasileira (Amoroso Lima, Otto Maria 

Carpeaux) e nos estudos de viés histórico (Sérgio Buarque de Holanda); portanto antes da 

apropriação de Weber pelos especialistas em sociologia nacionais. Podemos citar dois 

exemplos de obras pioneiras no pensamento sociológico, em seu sentido restrito, enquanto 

influenciadas pelo pensamento weberiano, começando por aquela que é considerada a primeira 

grande obra sociológica brasileira com claras influências de weberianas18 (MATA, 2016; 

KONDER, 2003): Os Donos do Poder, de autoria do jurista e sociólogo Raymundo Faoro, 

                                                           
17“Marx e Weber procedem ambos da filosofia da história de Hegel; eles próprios se sucedem, um ao outro, como 

a tese e a antítese do movimento dialético, que atinge a síntese.” (CARPEAUX, 2015, pp. 283) 
18 “Ele bem poderia, nessa linha de análise, ter se inspirado em Hegel, o grande patrono do pensamento histórico-

filosófico moderno. Preferiu, porém, apoiar-se em Max Weber, autor que, no momento em que fez publicar a 

primeira edição do seu livro (1958), era praticamente desconhecido no Brasil.” (KONDER, 2003, pp. 331) 
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publicado em 1958. Contudo, a obra de Faoro recebeu inúmeras críticas, sendo a mais forte 

delas acerca da visão ahistórica do autor sobre o patrimonialismo brasileiro (MATA, 2016). 

“Faoro delineou uma sociologia das origens e a partir desta, o desenvolvimento do 

‘grupo de status burocrático’. A principal tese é que no curso da história brasileira, os 

donos do poder político inseriram no Estado uma lógica patrimonial e então 

desenvolveu-se um grupo de status autônomo cujo custo de manutenção estrangulou 

completamente o desenvolvimento capitalista. 
Em resumo, com a história de Portugal e do Brasil, Faoro mostra que as teses de Weber 

se confirmam na relação parasitária entre as autoridades e o aparato estatal, assim como 

o efeito limitador deste tipo de dominação no processo econômico.” (MATA, 2016, pp. 

12, tradução nossa.) 
 

 O segundo exemplo é o caso do renomado sociólogo Florestan Fernandes, considerado 

um dos sociólogos mais influentes entre as décadas de cinquenta e sessenta (MATA, 2016) e 

um dos nomes mais importantes da sociologia brasileira. Seu pensamento ofereceu um novo 

horizonte para a pesquisa nacional, e permitiu que nomes também consagrados, a exemplo do 

já citado Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Silvio Romero e Oliveira Vianna, fossem 

relidos sob um olhar mais crítico. (IANNI, 1996) Fernandes possuía uma íntima relação com 

escritores alemães (IANNI, 1996) em seus escritos, e no que se refere a Max Weber, além de 

dedicar a este um dos capítulos de sua obra Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica 

(1959), tomou o pensador alemão como um centro teórico de referência, e considerava o uso 

dos tipos ideais como essencial para sociólogos (MATA, 2016), apesar de também fazer 

consideráveis ressalvas19 acerca deste conceito (VILLAS BOAS, 2014). 

 Na Universidade de São Paulo, onde lecionou até 1969, teve influência na formação de 

alguns dos principais pesquisadores nacionais que, por sua vez, também foram fundamentais 

para a popularização do pensamento weberiano no cenário acadêmico, sendo alguns deles 

estudiosos como Fernando Henrique Cardoso, o qual acreditamos ser o aluno de maior destaque 

de Florestan Fernandes, com reconhecimento tanto no cenário acadêmico como no político; 

Octávio Ianni, Maria Sylvia de Carvalho Franco e Gabriel Cohn20 – todos estes que, assim como 

                                                           
19“Muito embora gostasse de dizer que a fusão das contribuições positivas dos autores clássicos era o melhor 

caminho para o uso do bom método e do desenvolvimento da sociologia, Florestan argumenta contra os 

pressupostos da construção ideal típica de Max Weber, fazendo sérias objeções ao fato de que impossibilitava 

a apreensão de um todo/totalidade histórica: ‘Os novos desenvolvimentos da teoria sociológica dependem, 

fundamentalmente, da capacidade que revelarmos na fusão dessas orientações, separadas no passado, mas 

naturalmente interdependentes e complementares’ (Fernandes, 1967:121). Weber simplesmente excluía essa 

aspiração da ciência quando dizia que o objeto de investigação da ciência se limitava a uma ‘porção finita’ da 

realidade.” (VILLAS BOAS, 2014, pp. 20) 
20Optamos por não nos debruçarmos sobre a carreira acadêmica de Gabriel Cohn neste capítulo, que se trata, 

justamente, da recepção de Max Weber e Nietzsche, em separado, no Brasil. No capítulo seguinte, onde 

esmiuçaremos em específico a recepção da relação Nietzsche – Weber no Brasil, nos dedicaremos a comentar 

sobre este autor, que, como também evidenciamos anteriormente, foi pioneiro no estudo desta relação em 

específico no final da década de 70. 
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seu mestre, apresentaram fortes interesses, bem como produções de referência, acerca do 

pensamento weberiano e suas apropriações ao contexto nacional. 

 No se que refere ao âmbito das traduções, vimos que só muito tardiamente, mais de 

quarenta anos depois da morte do pensador alemão, que obras em português começaram a 

aparecer no mercado. Falando em alguns números, entre 1966 e 1979, um total de vinte escritos 

de Max Weber foram traduzidos e compilados em nove títulos de edições brasileiras – só que 

com um detalhe importantíssimo: destes títulos, apenas cinco tiveram como fonte a obra 

original em alemão (MATA, 2016a), o que inevitavelmente nos levaria ao debate acerca do 

impacto que estas traduções, que já têm como fonte outras traduções (do inglês, francês e 

espanhol), possuem na compreensão do leitor. O ofício da tradução não é algo necessariamente 

fácil, e quando deixa a desejar, pode ter como consequência problemas de interpretação que 

afetam gerações inteiras de leitores (MATA, 2016a). 

 Ainda no que se refere à questão das traduções, vimos anteriormente que só a partir da 

década de noventa passamos a ter obras weberianas integralmente traduzidas diretamente do 

alemão, como é o caso da já citada obra Economia e Sociedade (1991), revisado por Gabriel 

Cohn, ensaios metodológicos em 1992 e 1993; Fundamentos racionais e sociológicos da 

música, lançado em 1995 com tradução de Leopoldo Waizbort; A Ética Protestante, com 

tradução do alemão por José Marcos Mariani de Macedo e revisão de Antônio Flávio Pierucci; 

em 2013 é lançado a obra Estudos Políticos de tradução de Regis Barbosa e, em 2016, é 

traduzida a Ética econômica das religiões mundiais (MATA, 2016a). Desta forma, com base 

no que brevemente expusemos aqui, pode-se notar que a recepção nacional dos escritos e 

pensamentos weberianos, ainda que um tanto vasta e de importantíssimas implicações – pois 

um dos maiores sociólogos brasileiros se dedicara bastante a estes escritos e um dos presidentes 

de nossa jovem democracia também apresentava bastante familiaridade e apreço pelo autor 

alemão - ainda é minada por desafios: principalmente no que se refere a quantidade das 

traduções e qualidade de interpretações. 

 Comentamos no início deste capítulo que a leitura por vezes revela muito mais sobre o 

leitor do que o autor, e, naturalmente, revela também um pouco dos interesses daquele que lê 

sobre o que é lido. A respeito do que para a sociologia brasileira interessa nos escritos 

weberianos, Sérgio da Mata comenta: 

 

“Não obstante todas as diferenças de objeto e ênfase, a maior parte dos leitores 

brasileiros de Weber continua atada à mesma problemática básica, isto é: eles se 

perguntam que aspectos de nossa história, de nossa sociedade ou de nossa cultura 

impedem que nos tornemos uma sociedade moderna – melhor dizendo: desenvolvida. 
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[…] 

O Weber que mais interessa às ciências sociais brasileiras é ainda uma espécie de Weber 

hegelianizado [vide a interpretação de Otto Maria Carpeaux], de cuja a obra se extraem 

ferramentas teóricas e conceituais rumo à modernização, à secularização, numa palavra: 

ao advento da razão universal numa civilização tropical, confusa, periférica.” (MATA, 

2016a, pp. 108; pp. 109) 
 

 Tendo tais interesses em vista, perguntamos: qual seria, desta forma, o interesse por trás 

dos argumentos que levam pesquisadores brasileiros em falar de um “Weber nietzschiano”? 

Analisando as perspectivas apresentadas por Schluchter e Hennis, bem como de outros 

pesquisadores internacionais que evocaremos brevemente a seguir, e com o decorrer desta 

pesquisa, esperamos lançar um pouco de luz sobre essa e outras questões que permeiam essa 

relação. 

1. c. Wolfgang Schluchter, Wilhelm Hennis e a pesquisa internacional: Um espectro de 

interpretações 

 Já foi comentado anteriormente acerca da importância da pesquisa internacional, a qual 

marca presença em todas as produções brasileiras acerca do tema aqui abordado. Não é de se 

estranhar tal presença, obviamente, visto que se tratam de dois autores estrangeiros, oriundos, 

mais especificamente, de um país que apresenta – pelo menos do ponto das ciências humanas 

– uma forte tradição de pensamento. Tendo isso em vista, considera-se de importância sumária 

para essa dissertação que nos dediquemos também a comentar, ainda que muito brevemente, 

essa produção internacional que tanto influenciou os pesquisadores brasileiros, acerca das 

nuances interpretativas a respeito do peso dos escritos de Nietzsche sobre a pena de Weber. 

 De acordo com ÖELZE (2000), cuja palestra dada na UnB dá origem ao artigo 

publicado – A Atualidade de Max Weber (2000), podemos dividir a discussão internacional 

acerca da relação Nietzsche – Max Weber em três fases bem definidas e mais uma quarta fase 

que, até o momento em que a palestra tinha se dado, estava em andamento. A primeira fase data 

até 1933, a partir das publicações de Landshut (1929) e Löwith (1932), onde, no caso deste 

último, só se falava de maneira muito sutil acerca de temas comuns tanto a Nietzsche quanto a 

Weber21, sem, no entanto, falar abertamente de uma relação de influência. Quem vem a delinear 

esta primeira fase é Hennis, que, de acordo com Öelze, não deveria tomar estes breves 

comentários como argumentos sólidos para provar alguma convicção por parte de Löwith 

acerca da influência de Nietzsche sobre Weber. 

                                                           
21“La pregunta ‘metodológica’ de Weber por el valor de la ciencia es basicamente la misma pregunta frente a la 

cual Nietzsche ha puesto a la filosofia cuando preguntó por el sentido y el valor de la ‘verdad’ - porque ‘¿qué 

sentido tendría nuestro ser-ahí [Dasein], sino que en nosotros aquella voluntad de verdad ha venido como 

problema a la consciencia?” (LÖWITH, Karl. 2007, pp. 45) 
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 A segunda fase vai de 1959 a 1965, inclui alguns dos escritos de Wolfgang Mommsen22 

e o ensaio de Eugéne Fleischmann publicado em 1964, que, até agora, temos como o estudo de 

maior implicação a respeito do tema, e que trataremos com mais afinco nos próximos capítulos. 

Ainda de acordo com Öelze, este texto de Fleischmann é, talvez, “conhecido até demais” no 

Brasil, principalmente em virtude da tradução realizada por Gabriel Cohn em 1977 – que, 

inclusive, comenta de uma certa “explosão” quanto ao interesse sobre a relação Nietzsche-

Weber nesta época: 

 

“O artigo de Fleischmann teve o mérito de chamar a atenção de maneira especialmente 

enfática para uma circunstância curiosamente negligenciada na maior parte da 

bibliografia sobre Weber. Trata-se da nítida afinidade entre seu pensamento e certos 

temas centrais em Nietzsche. […] A negligência em relação a esse fato não é 

simplesmente curiosa nem casual, mas é congruente com a tendência, dominante 

durante longo tempo, de tentar firmar uma imagem de Weber como um liberal pouco 

preocupado com um tratamento mais duro do problema do poder na sociedade. O 

consenso tácito a esse respeito só foi rompido em 1959, com a publicação do 

pensamento político de Weber entre 1890 e 1920 [vide nota de rodapé nº 26] e, após 

isso, por artigos como esse de Fleischmann e alguns do próprio Mommsen, para 

explodir de vez no Congresso Alemão de Sociologia, de 1964, dedicado ao centenário 

de Weber, com as polêmicas provocadas pelos trabalhos de Raymond Aron, sobre a 

política do poder e de Herbert Marcuse, sobre a industrialização e capitalismo na obra 

de Weber.” (COHN, 2003, pp. 152) 

 

 A terceira fase está entre os anos de 1982 e 1989, reforçada por Habermas – o qual busca 

apresentar uma reavaliação de Nietzsche23 enquanto precursor da teoria e pensamento pós-

modernos (ÖELZE, 2000) - começa com a publicação de um ensaio do weberiano Horst Baier24 

sobre Nietzsche e a sociologia, onde ele argumenta, de acordo com ANTONIO (1995), que 

Nietzsche foi o “padrinho” da sociologia da cultura, tendo impacto formal sobre alguns dos 

maiores teóricos alemães, dentre eles Weber, Simmel, Scheler, Tonnies, Freyer e Manheim; 

Também é posicionado neste recorte o ensaio de Robert Eden Political Leadership and Nihilism 

-  A Study of Weber and Nietzsche (1983), em que o autor aborda “predominantemente, a 

                                                           
22“A perspicácia com que Max Weber enfatizou a autonomia dos valores em relação à ciência pode ser atribuída, 

acima de tudo, a influência de Nietzsche. Esta influência, aqui notada desde o primeiro momento, continuou 

ao longo do pensamento de Max Weber.”(MOMMSEN, 1974, pp. 54, tradução nossa) 
23Aqui Berthold Öelze se refere à avaliação que Habermas fez de Nietzsche na obra “Discurso Filosófico da 

Modernidade” (considerando tal avaliação, na opinião dele, positiva), onde, em um dos capítulos, Habermas 

opta por apresentar o filósofo do martelo como um “ponto de inflexão” na entrada da pós-modernidade, o qual 

escolhe por abrir mão da chamada dialética do esclarecimento em busca de uma “crítica da racionalidade que, 

tornada total, destrói seus próprios pressupostos e, desse modo, não encontra outra saída senão precipitar-se 

no abismo irracional metafísico”, negando qualquer tipo de validade objetiva. (Giacoia Junior. Oswaldo. 

Jürgen Habermas e Michel Foucault. Trans/Form/Ação, Marília, v. 36, p. 19-32, 2013. Edição Especial.) 
24O ensaio de Horst Baier que nos referimos é o “Die Gesellschaft – ein langer Schatten des toten Gottes. Friedrich 

Nietzsche und die Entstehung der Soziolopgie aus dem Geist der Décadance”, publicado em 1982, na revista 

Nietzsche-Studien, volume 10, número 1, pp. 6-33. 
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problemática política de Weber, a sua concepção do caudilhismo democrático, mas que se 

estende ainda à influência de Nietzsche sobre os trabalhos de Weber na área da sociologia das 

religiões” (FILIPE, 2004, pp. 26); está aqui também um livro de Detlev Peukert, publicado em 

1989, chamado “O diagnóstico da modernidade em Weber” (ÖELZE, 2000, pp. 263) e, 

finalmente a obra de destaque do cientista político alemão Wilhelm Hennis: “A questão central 

de Max Weber”, publicado em 1987, onde consta um ensaio de título “Os vestígios de Nietzsche 

em Max Weber”. 

 De acordo com FILIPE (2004), este ensaio de Hennis foi uma conferência realizada na 

Academia de Ciências de Göttingen em novembro de 1985. Nesta obra, rompendo 

abruptamente com a Weber Forcschung – a qual, para Filipe, teria sido “sistematicamente 

ignorada qualquer presença de Nietzsche em Weber” (FILIPE, 2004, pp. 26) – Hennis compilou 

uma série de vestígios nietzschianos em Weber e elaborou teses que lhe dessem argumentos 

fortes o suficiente para falar de uma “consonância” (FILIPE, 2004, pp. 26) entre os dois autores. 

Rafael Gomes Filipe enumera resumidamente tais teses: 

 

 1. Weber aceita, sem quaisquer reservas, o diagnóstico epocal de Nietzsche, 

cujo traço mais fundamental é o da vivência, humana e filosófica, relacionada com um 

“acontecimento”: o da “morte de Deus”. Weber terá sido mesmo, para Hennis, quem 

primeiro extraiu as mais radicais consequências do diagnóstico de Nietzsche sobre o 

niilismo. Qualquer ordem axiológica objectiva assente na ideia tradicional (cristã) de 

Deus estaria irremediavelmente comprometida; 

 2. Weber recolhe em Nietzsche o seu “tipo ideal” do cristianismo. A 

“estilização” ideal-típica do cristianismo como religião acosmista do amor e da 

fraternidade, tal como se exprime no Sermão da Montanha, religião essa que entra 

necessariamente em conflito com todas as outras ordens de vida do “mundo” – dos laços 

familiares ao erotismo, da economia à política e à guerra, da estética ao pensamento 

especulativo e à ciência -, traduz uma clara e forte influência de Nietzsche. Tal como 

para este, também para Weber a vida é luta, e a luta é vida. 

 3. A problemática histórico-universal de Weber tem a sua raiz na funda 

apreensão ante a perspectiva de um radical “desencantamento do mundo”, o que move 

a interrogar-se sobre a gênese do processo ocidental de racionalização. A sua ciência 

pretende ser uma “ciência da realidade” (Wirklichkeitswissenschaft), que procura saber 

como este mundo veio a ser o que é. Neste desiderato, Weber está próximo da crítica 

nietzscheana dos “ideais” e do “wishful thinking” (Wünschbarkeiten), sustentando 

também a superioridade ontológica e ética daquilo que é, tal como é; 

 4. À semelhança de Nietzsche, Weber afirma a dimensão trágica da história, e 

com esta a da política, o que não vai sem consequências paradoxais para a sua inclusão, 

sempre tão suscitadora de polêmicas, no campo liberal. (FILIPE, 2004, pp. 27) 
 

 Öelze comenta muito brevemente de uma quarta fase, na qual ele posiciona o próprio 

estudo, onde fala de “comparações mais detalhadas” (ÖELZE, 2000, pp. 263) e traz para este 

momento um ensaio do sociólogo Wolfgang Schluchter, publicado em 1996 – o qual se 
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posiciona do lado oposto, fazendo consideráveis ressalvas, a esta “inegável influência” de 

Nietzsche sobre Weber. Este ensaio, cujo título é “Contemporâneo atemporal: De Friedrich 

Nietzsche, passando por Georg Simmel a Max Weber” (tradução livre), além de fazer 

consideráveis críticas quanto aos argumentos e fontes apresentados por Hennis, também faz 

apontamentos das interpretações de Fleischmann acerca do Nietzsche lido por Weber25. Alguns 

dos principais argumentos que SCHLUCHTER (1995) traz em seu artigo são: 

 1) Apesar do reconhecimento e dos pontos em comum que Max Weber tem com 

Nietzsche, Schluchter não considera seguro tomar como argumento último o reconhecimento 

por parte deste pensador acerca da importância de Marx e Nietzsche para a modernidade – esta 

citação, comenta, não se encontra inclusive em nenhuma das suas obras, mas se trata de um 

suposto comentário pessoal do pensador alemão, registrado por Eduard Baumgarten e já 

desprendido de seu contexto original, depois de um debate público com Spengler. 

(SCHLUCHTER, 1995); 

 2) O documento mais importante utilizado por Hennis para justificar sua tese é uma 

carta de Max Weber para sua esposa Marianne Weber, com a data do dia 26 de julho de 1894, 

em que, dentre outros comentários, fala: “Entretanto, sua cartinha revela ainda uma forte perda 

de dimensão reflexiva, mas isso é assim mesmo e provavelmente se manterá até você voltar 

para minha companhia, em lugares mais cultos, para que seus nervos, maltratados pela pesquisa, 

por Kierkegaard, Nietzsche e Simmel, possam se restabelecer um pouco”26 (Max Weber apud 

SCHLUCHTER, 1995, pp. 110, n6, tradução: Sérgio da Mata) – E aqui fala mais da grande 

quantidade de leitura de Weber do que suas predileções teóricas e influências propriamente 

ditas, o que pode gerar bastante confusão, e Hennis insistiu em usá-la repetidas vezes.; 

 3) Para falar de uma “dependência” de Weber em relação a Nietzsche, Schluchter 

estabelece três tipos para que tal dependência exista: genética, hermenêutica e sistemática. 

Ainda que, no caso da citação acerca de Nietzsche e Marx, fosse possível extrair uma 

dependência de caso genético, ainda ficaria muito vago para afirmar dependências do tipo 

hermenêutica e sistemática, pois tal comentário se refere muito mais ao Zeitgeist que orbita 

                                                           
25De acordo com ÖELZE (2000), Schluchter destaca três teses centrais do ensaio de Fleischmann: “1. Foi 

Nietzsche quem livrou Weber das amarras da filosofia de valores de Rickert. Rickert havia tentado integrar 

Weber em sua escola neokantiana.; 2. Weber formulou seu entendimento sobre Nietzsche a partir do livro de 

Simmel, Schopenhauer e Nietzsche, publicado em 1907, Simmel tinha interpretado Nietzsche sob um plano 

cristão e kantiano e considerou a chamada moral da nobilidade como centro da filosofia nietzschiana.; 3. 

Weber tinha – nos passos de Simmel – uma leitura político-relista de Nietzsche, oposta a leitura poético-

romântica, a qual era popular, naquela época, no círculo do poeta Stefan George.” (pp. 263) 
26“Dein Briefchen zeugt ja allerdings noch von starker Herabminderung des Geistes, aber das ist gut und gesund 

und bleibt hoffentlich so, bis Du wieder in kultivierte Gegenden hier bei mir zurückgelangt, damit die durch 

Enquete, Kierkegaard, Nietzsche und Simmel maltraetierten Kopfnerven sich einmal etwas verpusten können" 
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Weber e a Alemanha em que viveu. E, mesmo assim, não poderíamos deduzir a influência de 

Nietzsche em Weber apenas porque este último leu o filósofo alemão; e por fim, 

 4) A leitura que Weber fez de Nietzsche teria se dado principalmente por meio de 

Simmel, ou seja, de acordo com Wolfgang Schluchter, a leitura de tal obra, Schopenhauer e 

Nietzsche, tem muito mais a dizer sobre as interpretações que Simmel fez de Nietzsche. A 

leitura de Weber acerca de Nietzsche, em última análise, seria mediada por Georg Simmel. 

 De acordo com Schluchter, Weber, no que se refere aos elementos teóricos de 

Nietzsche: “[ele] os despe dos ornamentos biológicos e das matizes moralistas. Eles são abertos 

a pesquisa histórica e sociológica ao mesmo tempo que sua pretensão de validade é limitada” 

[...] “Weber decerto não apreciava Nietzsche como moralista e, se o estimava de alguma 

maneira, era como um psicólogo moral” (Wolfgang Schluchter, apud. ROSELINO, 2014, pp. 

221) Não se trata, portanto, uma relação de influência tão íntima como aponta Hennis. 

 Haja vista que as fases propostas por Öelze só vão até o ano de lançamento de seu ensaio 

(2000), ficaria em aberto para discussão se seria pertinente falarmos de uma nova fase acerca 

do estudo desta relação que desde a primeira metade do século passado alimenta intensos 

debates. Contudo, é importante que, ainda que feita com bastante minúcia, as fases propostas 

por Öelze consideram muito pouco acerca de em qual ou quais fases a produção brasileira 

estaria posicionada – mesmo que ainda comente sobre Gabriel Cohn estar entre a segunda e a 

terceira fase, dado o pioneirismo do seu ensaio, que foi lançado antes mesmo do já referenciado 

Wilhelm Hennis. E ele também não evoca outros escritos internacionais que também poderiam 

ser encaixados nestas fases – seja por não considerá-los influentes ou substanciais o suficiente, 

ou mesmo escapam ligeiramente da relação Nietzsche – Weber em seu sentido restrito. É o caso 

do livro de David Owen, publicado em 1994, Maturity and Modernity – Nietzsche, Weber, 

Foucault and the ambivalence of reason – elaborado, principalmente, como uma resposta a 

Habermas27 a respeito da narrativa hegeliana que o mesmo apresenta; e, para tanto, Owen se 

utiliza de Kant, que, por sua vez, foi fundamental, sob diferentes aspectos tanto para Nietzsche 

quanto para Weber. 

 Neste primeiro capítulo, tivemos como principal intenção a de elaborar um pano de 

fundo para as impressões dos pesquisadores nacionais acerca da relação Nietzsche – Weber, e, 

                                                           
27“Eu afirmo neste texto que a tradição nietzschiana deveria ser lida como emergente em reflexo dos problemas 

do pensamento kantiano e que esta outra forma da crítica pós-katiana que emerge em Nietzsche e se 

desenvolve através de Weber e Foucault (como se para obscurecer a tradição de crítica que emerge em Hegel 

e se desenvolve através de Marx para Habermas) nos proporciona uma alternativa à tradição hegeliana que 

Habermas situa a si mesmo. De fato, uma forma de ler este texto seria como uma resposta estendida à  

Habermas, como uma intervenção contra-hegemônica.” (OWEN, 1994, pp. 2, tradução nossa) 
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para tanto, comentamos breve e separadamente acerca da chegada de cada um deles no Brasil, 

algumas das apropriações por parte de intelectuais para além das portas das universidades. Num 

terceiro e último momento, comentamos os escritos internacionais sobre a relação em questão 

que por sua vez terão papel importante em nortear as pesquisas daqui do Brasil. Entre as citadas, 

as duas que chamam mais atenção são as apropriações de Wilhelm Hennis, que de um lado fala 

de um Weber que mergulhou profundamente nos estudos e na estética nietzschiana, e Wolfgang 

Schluchter, no extremo oposto desta opinião, que, apesar de reconhecer a importância de 

Nietzsche para o pensador alemão, não o toma como decisivo em seus escritos. Em última 

análise: trata-se de um espectro de percepções, como veremos no caso nacional, que se 

posicionam para mais próximo ou mais longe de um ou de outro – ou mesmo não se baseia em 

nenhum deles, como será o caso de Gabriel Cohn, mas que também apresenta suas próprias 

opiniões quanto ao tema. 

 No segundo capítulo desta dissertação, nos debruçaremos sobre a obra de Gabriel Cohn, 

a trajetória acadêmica do autor até a sua tese de livre docência Crítica e Resignação (1979), 

abrindo o primeiro espaço para o debate que começava a ganhar força internacionalmente; em 

paralelo com a obra, também pioneira, de Eugéne Fleischmann, publicada 15 anos antes. 
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CAPÍTULO DOIS: NIETZSCHE E WEBER NO BRASIL – 

IMPRESSÕES 

2.a. Desdobramentos do pioneirismo: Os escritos de Eugéne Fleischmann e Gabriel 

Cohn 

 No capítulo anterior, fizemos um breve estudo de recepção dos dois autores em 

separado. A partir deste segundo capítulo, haja vista a contextualização já feita, podemos tecer 

alguns comentários acerca dos primeiros estudos sobre a relação, de influência ou não, 

existente entre os dois. E para isso, é importante trazermos, mais uma vez, o nome de Eugéne 

Fleischmann para este capítulo – que foi recorrentemente tratado tanto a nível nacional quanto 

internacional como o pioneiro em se dedicar a  temática Nietzsche-Weber. 

 De acordo com a Société d’Ethnologie, da Universidade Paris Nanterre, Eugène 

Fleischmann (1921-1990) nasceu na Hungria e estudou nas Universidades de Jerusalém e Paris. 

Foi reconhecido por suas pesquisas sobre Hegel e sobre a relação entre cristianismo e judaísmo 

em todo o romantismo alemão, recebendo medalha de prata em 1979 pelo Centre National de 

la Recherche Cientifique – CNRS, tendo feito grandes contribuições aos estudos sociológicos 

e etnológicos ao longo de sua carreira acadêmica28. Em 1964 este autor publica o referido estudo 

De Weber a Nietzsche, nos Archives Européennes de Sociologie. Apesar de pioneiro, de acordo 

com COHN (2003), o artigo de Fleischmann está inserido num processo de rompimento de um 

“consenso tácito” (COHN, 2003, pp. 152) da imagem de Weber como um “liberal pouco 

preocupado com um tratamento mais duro do problema do poder na sociedade”. O sociólogo 

ainda comenta, em 1979, que o ponto máximo desse processo de ruptura se dá em abril de 1964, 

no 15º Congresso Alemão de Sociologia, dedicado ao centenário de Weber, com os lançamentos 

dos “polêmicos” artigos de Raymond Aron e Herbert Marcuse. (COHN, 2003; LEPSIUS, 1983) 

 É a coletânea Sociologia: Para Ler os Clássicos organizada por Gabriel Cohn que 

divulgará junto ao público brasileiro o ensaio de Eugéne Fleischmann, traduzido para o 

português por José Augusto Guilhon de Albuquerque, em 1977. Na introdução da coletânea - 

cujo título deixa claro o intuito de preparar o leitor para uma visão mais abrangente no que se 

refere aos três nomes os quais o organizador considera como basilares, mas não os únicos, nos 

estudos sociológicos, Cohn apresenta sua própria convicção de que, para organizar tal 

coletânea, é preciso ter em mente de que é “a partir da ideia de que o conhecimento e a reflexão 

                                                           
28SOCIÉTE D’ETHNOLOGIE. Le fonds Eugène Fleischmann, 2017. MAE – Université Paris Quest Nanterre La 

Défense. Disponível em: www.mae.parisnanterre.fr/societe-ethnologie/pdf/Brochure-2017.pdf 
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acerca das grandes construções teóricas, sobre as quais repousa todo o desenvolvimento 

posterior da sociologia como ciência” que se pode fazer um trabalho sólido e de qualidade na 

área em questão. (COHN, 1977, pg. 2) Tais construções teóricas são justamente, nesta 

coletânea, aquelas que foram elaboradas por Marx, Durkheim e Weber. No entanto, as reflexões 

organizadas neste livro foram elaboradas pelos principais comentadores destes autores a 

respeito de pontos relevantes em específico de tais construções teóricas. Assim sendo, a obra 

Sociologia: Para ler os clássicos está organizada em oito capítulos, três deles dedicados ao 

estudo de aspectos do pensamento weberiano – e um dos critérios de seleção se tratava 

justamente de obras que analisavam o pensamento de Weber em confronto com duas figuras 

apontadas pelo próprio pensador como decisivas: Marx e Nietzsche. E é no que se refere a 

Nietzsche que o artigo de Fleischmann é citado. 

 

“As relações entre aspectos centrais do pensamento weberiano e as ideias de Nietzsche 

de há muito haviam sido notadas, mas nenhum texto na literatura recente explorou esse 

tema com mais vigor do que o artigo de Eugène Fleischmann aqui reproduzido.” 

(COHN, 1977, pg. 10) 

 

 Haja vista então tal preocupação de Cohn em evidenciar possíveis proximidades entre 

Nietzsche e Weber, ao selecionar o texto de Fleischmann para a coletânea publicada em 1977, 

podemos então afirmar que o ponto de partida para um primeiro interesse em entender as 

relações Nietzsche – Weber por parte de um público brasileiro, ou falante da língua portuguesa, 

se daria muito possivelmente pelas contribuições de Cohn ao tema (VELHO, 1995) – tanto com 

a tradução do referido artigo quanto em publicações posteriores – e aqui nos referimos a sua 

tese de livre docência lançada dois anos depois, na qual uma parte considerável se dedicou em 

analisar esta relação, e, como já vimos, servirá de importante referência para os estudos 

posteriores sobre o assunto. 

 Em seu artigo, buscando justificar o seu posicionamento de que “Weber é o executor 

testamentário de Nietzsche na política” (FLEISCHMANN, 1977, pp. 165)29, Eugéne 

Fleischmann posiciona Weber num contexto de “florescimento intelectual”, onde destaca-se o 

tempo dos epígonos e da invasão do pensamento filosófico no cientificismo – o que 

                                                           
29Não é preciso de muitos argumentos para comprovar que este posicionamento de Fleischmann quanto a esta 

posição de “executor testamentário” de Nietzsche é mais do que questionável. Nossos próprios comentários 

acerca da relação Nietzsche-Weber ao longo desta dissertação tratarão de contradizer esta afirmação. Como 

veremos mais a frente, aliás, argumentos de Nobre (2004) apontam para uma relação bem mais complexa do 

que mera influência, herança ou mesmo “missão” de continuidade ao que este ou aquele pensador não 

concluiu. Dentre os debates que estabeleceremos aqui, estará tanto o desmonte dessa imagem, nas palavras de 

Öelze, de um “nietzschianismo clandestino” quanto o estudo dos ancestrais intelectuais de ambos que, apesar 

de próximos, desenvolvem-se no pensamento de cada um sob diferente formas. 
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inevitavelmente levaria Weber a um “ecletismo filosófico” e um saber de “caráter 

enciclopédico” (FLEISCHMANN, 1977, pp. 137). Não só isso, neste mesmo contexto do 

pensamento alemão, a vida intelectual seria “dominada” por Marx e Nietzsche, que, 

respectivamente, se afiliavam à realidade econômica e a psicologia. Conforme o ensaio avança, 

o autor nos explica, com recortes da obra weberiana e nietzschiana, que basicamente teria 

havido uma espécie de movimentação por parte de Weber em relação aos seus escritos de 

juventude e escritos já nas últimas décadas de sua vida, distanciando-se da teoria e do 

pensamento de Marx, em direção de Nietzsche. 

 Fleischmann faz questão de apontar a existência de visões “ortodoxas” e “heterodoxas” 

de Weber – e se posiciona em favor destes últimos (FLEISCHMANN, 1977, pp. 138). Seu 

artigo procura justamente se distanciar das interpretações divulgadas por Marianne Weber, a 

qual, segundo ele, quis “transmitir à posteridade a imagem de um homem puro, piedoso, nobre, 

que sacrificou sua carreira política no altar da ciência” (FLEISCHMANN, 1977, pp. 139), onde 

tal visão acaba por formalizar a interpretação do pensamento weberiano. Desta forma, o autor 

abre mão desta perspectiva “formal” defendida por Marianne Weber e outros intérpretes do 

pensamento weberiano (Schelting, Parsons, Bendix), e se propõe a mostrar um processo de 

conflito intelectual protagonizado por Weber contra seus contemporâneos, testemunhado por 

Troeltsch, amigo do pensador e seu companheiro em Heidelberg. (FLEISCHMANN, 1977, pp. 

140) 

 Berthold Öelze, o qual comentaremos mais adiante, muito bem resume alguns dos 

argumentos defendidos por Fleischmann para elaborar esse ensaio que liga os dois pensadores 

aqui tematizados. De acordo com Öelze e Schluchter (apud. ÖELZE, 1997, pp. 263), 

Fleischmann se dedica a três teses principais. Nos termos de Öelze: 

 

1. Foi Nietzsche quem livrou Weber das amarras da filosofia de valores de Rickert. 

Rickert havia tentado integrar Weber em sua escola neokantiana. 
2. Weber formulou seu entendimento sobre Nietzsche a partir do livro de Simmel, 

Schopenhauer e Nietzsche, publicado em 1907, e considerou a chamada moral da 

notabilidade (Moral der Vornehmheit) como centro da filosofia nietzschiana. 
3. Weber tinha – nos passos de Simmel – uma leitura político-realista de Nietzsche, 

oposta à leitura poético-romântica, a qual era popular, naquela época, no círculo do 

poeta Stefan George. 

[…] Fleischmann afirmou, além do mais, que Weber tivesse sido, em primeiro lugar, 

um filósofo da cultura e da história, e não um sociólogo. (ÖELZE, 1997. pp. 263-264) 

 E dentro destas teses, ÖELZE ainda destacou vinte pontos de aproximação entre 

Nietzsche e Weber que, por sua vez, foram identificados por Eugène Fleischmann – desde o 

conceito de moral dos donos e moral de rebanho até desconfortos ante os assim chamados 
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últimos homens e o diagnóstico do niilismo. (ÖELZE, 1997, pp. 266) 

 Fleischmann afirma que Weber vai na direção de Nietzsche também por conta de seu 

“isolamento” em relação aos colegas e contemporâneos – tecendo críticas “impiedosas e 

injustas” a nomes como Roscher, Knies e Eduard Meyer -, sendo o filósofo do martelo 

considerado por Eugéne Fleischmann como o “mais isolado de todos” (FLEISCHMANN, 1977, 

pp. 151). Tal similaridade entre os autores (de isolamento e “impiedosas críticas”) levaria 

Weber a coincidir com Nietzsche quanto às percepções deste acerca da causalidade. O 

sociólogo alemão teria repulsa pelos “arquinacionalistas da Prússia”, acusando-os de misturar 

ciência e atividade política em ambiente acadêmico. Para resolver este problema, ele apresentou 

uma solução que foi tomada como dualista, onde a personalidade do pesquisador traduziria este 

conflito entre os estes dois referidos polos (ciência e política) - “o mundo objetivo da ciência 

causal e o mundo subjetivo dos valores extracientíficos” (FLEISCHMANN, 1977, pp. 152), 

onde: 

 

“Weber irá encontrar a posição nietzschiana, e, sob a influência dos acontecimentos 

políticos, a ‘causalidade objetiva’ se transformará pouco a pouco em ‘causalidade pela 

vontade de dominação’ que retirará todo valor à primeira a não ser o valor acadêmico e 

que vai pertencer à individualidade empírica do professor,” (FLEISCHMANN, 1977, 

pp. 152) 

 

  O modo o qual Fleischmann posiciona Weber (um homem solitário que vai encontrar 

identificação em outro pensador em virtude do processo de isolamento que ambos sofreram) é 

de causar estranhamento a quem lê, haja vista os próprios argumentos de Cohn, que ao longo 

de seu comentário, veremos a seguir, tratou Weber como um homem de influência e atenção 

tamanhas, ainda que o pensador mais evidente em sua escrita se trataria, justamente, de 

Nietzsche. 

 Não conseguimos localizar a principal motivação – se é que houve apenas uma - de 

Gabriel Cohn para dedicar-se ao assunto em que Fleischmann mostra-se pioneiro em nível 

internacional, mas veremos a seguir o que o sociólogo tem a dizer sobre o tema no terceiro 

capítulo da sua tese de livre docência Crítica e Resignação – que difere de Fleischmann em 

determinados pontos. Escrito na década de setenta, durante os anos mais duros da ditadura 

militar, Crítica e Resignação é um livro que Cohn escreveu no contrafluxo da tendência dos 

seus colegas de departamento da USP30. Chegou a afirmar em entrevistas que debruçar-se sobre 

                                                           
30Falamos aqui de Florestan Fernandes e Luiz Pereira, professores da USP e autores de estudos marxistas, 

orientadores de Cohn em diferentes períodos de sua carreira acadêmica. As colocações dos professores, em 

especial a visibilidade de Florestan e seu posicionamento contra a ditadura militar, culminou em 
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a teoria crítica rendeu-lhe bastantes inquietações31 – num período em que a universidade 

dividia-se entre estudos marxistas e opiniões pró-militares, posicionava-se os estudos do jovem 

Cohn. 

 Outra pergunta que se faz ao se debruçar sobre este ensaio: por qual motivo (ou mesmo 

mais de um) que o estudo de Fleischmann se tornou tão importante em solo nacional? Veremos 

a seguir que boa parte dos estudiosos brasileiros da relação Nietzsche-Weber, ao longo das 

décadas, acaba por retornar a Fleischmann – seja para apoiá-lo ou rebatê-lo; A nível do trabalho 

desta dissertação, a hipótese que levantamos é que tal relevância se dê mais em virtude do 

trabalho de Cohn de divulgação e análise do estudo de Fleischmann na década de setenta do 

que o estudo per si. Mas para analisar tal hipótese teríamos que esmiuçar ainda mais a história 

que permeiam tais ideias – o que, por enquanto, não nos caberá. 

2.b. Crítica e Resignação – Max Weber e a teoria social (1979) 

 

 Na página onze de Crítica e Resignação, Cohn anuncia: “Pode-se, no máximo, sugerir 

que há uma figura singular no pensamento alemão em relação à qual as afinidades de Weber 

são nítidas: Friedrich Nietzsche.” (COHN, 2003, pp.11) É importante frisar o grau de 

importância que Cohn confere a Nietzsche sobre os escritos de Weber. Não há como discutir o 

pioneirismo de Gabriel Cohn em trazer para a discussão nacional a temática citada, no entanto, 

tal inovação nestes estudos trazem consequências como críticas e refutações ao que fora 

comentado. Desta forma, Cohn não sai ileso de apontamentos que refutam as suas colocações 

– e o primeiro destes apontamentos que podemos elucidar se desdobra a partir dessa passagem. 

 Veremos no desenvolver deste capítulo que, tendo como base exclusivamente os 

apontamentos de Cohn e Fleischmann, uma aproximação entre os dois autores é bem evidente 

– porém, os estudos mais recentes que aqui trazemos, que mergulham com bastante minúcia 

acerca das raízes do pensamento weberiano, em especial dos seus escritos metodológicos, no 

mostram que a constelação de autores que influenciaram o sociólogo e historiador alemão acaba 

por se portar como uma rede bem mais complexa. A similaridade de escrita e de temática entre 

os dois autores, como veremos, talvez não seja suficiente para justificar afirmações tão 

importantes – e o modo que pesquisas mais recentes demonstram, as discussões de Weber 

                                                           
aposentadoria compulsória dele e de outros docentes da universidade. (GASPARI, 2003) 

31Gabriel Cohn comenta em entrevista: “O trabalho teórico sobre Weber me deu muita angústia, muito remorso. 

Estávamos nos anos 70 e a cobrança era de intervenção direta. Não o tempo todo, mas havia a cobrança. 

Senti-me um ‘monstro’ fazendo reflexão sobre fundamentos.” (LOUREIRO, Maria Rita; BASTOS, Elide 

Rugai; REGO, José Márcio Rebolho. Conversas com Sociólogos Brasileiros. São Paulo: FGV – EAESP. 

399 p. Relatório de Pesquisa 11/2008) 
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estavam muito mais próximas de debates recorrentes em sua época do que algo próximo da 

originalidade; em outras palavras – termos e pensamentos desenvolvidos por ele não 

necessariamente eram exclusivos, nunca antes vistos ou utilizados em conotações parecidas. 

Retomaremos este pensamento em breve. 

 Cohn se atém a tomar Nietzsche como o carro-chefe dentre todas as influências já 

identificadas ao longo dos escritos de Weber – uma clara pista de afinidade, ou ao menos notória 

aproximação, com o que Eugéne Fleischmann dissera outrora. Como já foi demonstrado, a 

tradução e lançamento do artigo de Fleischmann em 1977 e o lançamento do Crítica e 

Resignação dois anos depois, ambos da autoria de Cohn, são as primeiras germinações deste 

tema – relação Nietzsche-Weber – em solo nacional. E este interesse se destaca, enfatizamos, 

no âmbito da sociologia; trata-se de um momento em específico que coincide a presença de 

Friedrich Nietzsche nos estudos sociológicos com a tentativa de desvio das interpretações não 

ortodoxas de Weber (FLEISCHMANN, 1977) que já ganhavam voz na década de sessenta 

(COHN, 2003). 

 Convém enfatizar que o enfoque do livro não é, exclusivamente, a relação Nietzsche-

Weber, mas é o capítulo dedicado a este tema que repercutirá diretamente nas produções que 

trazemos aqui. O objetivo de Cohn neste capítulo de sua tese de livre-docência é mostrar a 

partir de noções e conceitos pertinentes à crítica dos valores, que a influência de Nietzsche 

sobre Weber, apesar de presente, como bem argumentou Fleischmann, ainda tem espaço para 

alguns questionamentos – não se trata, portanto, de provar que Weber é ou não um 

“nietzschiano clandestino” (ÖELZE, 1995), mas como essa afinidade está mais para um viés 

instrumental, de uso propriamente dito dos escritos de Nietzsche do que uma identificação 

“ideológica” – e isso se alia a investigação de Cohn dos escritos metodológicos de Weber em 

busca de detectar as condições históricas que permeariam a sua obra. 

 Gabriel Cohn, então, reitera essa forte tendência de desprendimento da perspectiva que 

Marianne Weber apresentou sobre seu marido, bem como as leituras “ortodoxas” de Weber, 

mas sem, no entanto, reduzir toda pluralidade do trabalho deste autor a um único filósofo com 

quem ele teve afinidade. A divisão de Crítica e Resignação se dedica a apresentar como a 

comunidade intelectual que o cercava repercutiu nos seus escritos – o que também inclui os 

nomes de Dilthey, Simmel, Windelband, Rickert, Menger e outros. 

 

“É possível demonstrar, em numerosas passagens, como Weber praticamente copia o 

estilo de Nietzsche. Claro que isso não é o suficiente […]. É igualmente verdade, creio 

eu, que não se pode falar num Weber ‘nietzschiano’, pois ele sempre usou ideias, 

terminologias e estudos alheios como meros instrumentos para tentar abrir o seu 
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caminho. Weber é, teórica e praticamente, um mestre na visão instrumental das coisas.” 

(COHN, 2003, pp. 134) 

“Onde Weber foi buscar os fios para sua infindável urdidura? A resposta é tão 

desconcertante quanto a sua figura e a sua obra: do conjunto da cultura alemã da sua 

época, nada menos. Não houve uma só corrente de pensamento à qual ele tenha ficado 

indiferente e, o que é mais importante, não há tendência particular à qual ele possa ser 

filiado.” (COHN, 2003, pp. 11) 

 

 A presença de Nietzsche nos escritos teóricos weberianos é bastante proeminente – 

dentre todos os outros neokantianos (COHN, 2003, pp. 156) –; no entanto, Weber ora se 

aproxima, ora se distancia de Nietzsche – ou mesmo concorda de maneira um tanto atenuada 

com as considerações que o filósofo do martelo apresentou. É o caso do processo de 

“desencantamento do mundo”32 - que, apesar de bastante parecido com a visão nietzschiana da 

morte de deus e de ruptura com a visão cristã de sentido e valores morais, não necessariamente 

anuncia o surgimento de um novo homem ou “super-homem”33 (Übermensch). De acordo com 

Cohn, para Weber, tal visão de “novo homem” acaba por soar-lhe como utopia – termo este que 

o pensador só se utiliza a nível metodológico, e “não hesita em usar afirmativamente o termo 

para caracterizar esse instrumento analítico que é o tipo ideal” (COHN, 2003, pp. 157). 

 

“Afinal, somos ‘homens de cultura’: só a nós compete instaurá-la, na luta com outros 

homens portadores de outros valores e na persistente recusa da mediocridade. […] É 

verdade que já aqui desponta o momento básico em que Weber evidentemente deixa de 

acompanhar Nietzsche.” (COHN, 2003, pp. 157) 

 

 Uma importante diferença entre o trabalho de Cohn e o trabalho de Fleischmann está 

justamente nesse contato de Weber com o mundo alemão, que cada um diz se dar de uma 

maneira diferente. O primeiro, como já vimos, indica que Max Weber bebeu de praticamente 

todas as fontes que lhes fosse permitido ao longo de seus estudos, enfatizando sempre que 

necessário o uso instrumental34 daquilo que Weber absorvia de outros pensadores; enquanto 

                                                           
32O termo desencantamento do mundo é utilizado pela primeira vez por Weber em “A Ética Protestante e o Espírito 

do Capitalismo”, para designar o processo em que a magia é eliminada como uma força de salvação, em 

virtude da religião, que a torna “irracional” de acordo com pressupostos próprios (uma das características deste 

processo de desencantamento está, por exemplo, na deslegitimação do politeísmo em prol do monoteísmo). 

Pierucci (2013) enfatiza que a magia, por sua vez, é diferente da religião. Esta, aliás, por conta deste processo, 

se sobressai – os intelectuais da religiosidade acabam por se sobressair em relação aos animistas e feiticeiros. 

No entanto, a ciência irracionaliza a religião. 
33“Super-homem (Übermensch) é um modo da vida humana que mais se aproxima da vida da natureza, capaz de 

viver como uma afirmação dela. O conceito de super-homem está ligado a outras noções que envolvem tal 

afirmação (amor fati, eterno retorno do mesmo). O que este termo frequentemente denomina como ‘espíritos 

livres’ são seres humanos ‘preparatórios’ - aqueles que reconheceram e entenderam este novo ideal e estão em 

processo de libertarem a si mesmos daquilo que os prende ao status corrente da humanidade.” (BURNHAM, 

Daniel. The Nietzsche Dictionary. Bloomsbury Academic, 2015. pp. 249, tradução livre) 
34“Para ele [Weber], as obras alheias, a sua própria, as noções de compreensão e sentido, os tipos ideais, a 

descoberta de regularidades na história, e, no final, a própria ciência e a racionalidade […] comparecem 
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que Fleischmann demonstra em seu ensaio que, sim, de fato Max Weber era um homem muito 

atento ao cenário intelectual de sua época, no entanto, de sua produção de juventude até os 

últimos escritos em vida, este intelectual passou por um processo de isolamento, e de um longo 

processo de recusa do pensamento marxista para então encontrar-se no pensamento 

nietzschiano. 

 A influência de Nietzsche sobre Weber, para Cohn, se dá de uma forma tão matizada ao 

ponto de que a influência dos escritos do filósofo – no que se refere a estilo – acaba por não 

sofrer o mesmo “controle sistemático” que Weber submete aos “lógicos modernos” (COHN, 

2003, pp. 160). As similaridades entre os dois pensadores, no que tange a experiência estética, 

são tão grandes quanto as diferenças, que acabam, neste ponto, secundárias. É o caso do 

distanciamento da análise. 

 

“Comum a ambos os autores, […] expressa na exigência nietzschiana, em Ecce Homo35, 

de ter um ‘senso de distância de ver em todo lugar a hierarquia, a graduação, a ordenação 

entre homem e homem, de distinguir; […] Com uma diferença profunda, contudo: 

Nietzsche está disposto a submeter tudo às suas experiências de pensamento, expressas 

em seus aforismas, ao passo que Weber pára num ponto, que é o da validade do 

empreendimento científico metódico e racional.” (COHN, 2003, pp. 160-161) 
 

 No caso, Nietzsche aponta este distanciamento como uma das etapas fundamentais para 

a “transvaloração dos valores” – que por si só é uma característica bastante marcante daqueles 

que o filósofo do martelo vem a chamar de “legisladores”. Esse questionamento dos valores – 

morais e estéticos – é levado até as últimas consequências quando é posto nos ombros dos 

“filósofos do futuro”, trata-se de algo  latente aos chamados “espíritos livres”36. E apesar de 

também apresentar questionamentos parecidos quanto à crítica dos valores e estética, Weber se 

porta de uma maneira mais atenuada – argumenta Cohn -, de maior resignação e focado muito 

mais na esfera da pesquisa científica, da ciência enquanto vocação e mesmo no seu estudo sobre 

                                                           
sistematicamente na condição de instrumentos.” (COHN, 2003, pp. 154, grifo nosso) Aqui convém comentar 

a forte presença frankfurtiana sobre a leitura de Cohn: o sociólogo foi um dos  principais nomes da Teoria 

Crítica no Brasil ao longo da década de 70, e ainda que nomes como Adorno (estudado a fundo por Cohn), 

Horkheimer, Marcuse e outros não tenham tanta força nos estudos weberianos mais recentes, a leitura de Cohn 

destes autores é um pano de fundo que não passa despercebido para quem já é familiarizado com as 

interpretações do pensamento weberiano. Para mais informações neste assunto, ver Camargo (2012) 
35Nietzsche se refere à necessidade de hierarquização e graduação do conhecimento de forma a se alcançar a 

transvaloração (ou tresvaloração) dos valores (Umwertung aller Werte): “Para a tarefa de uma tresvaloração 

dos valores eram necessárias talvez mais faculdades do que as jamais coexsistiram em um só indivíduo, 

sobretudo também antíteses de faculdades, sem as quais estas se poderiam obstruir, destruir. Hierarquia das 

faculdades; distância; a arte de separar sem incompatibilizar; nada misturar, nada ‘conciliar’; uma imensa 

multiplicidade, que no entanto é o contrário do caos.” (NIETZSCHE, Friedrich. Ecce Homo, pp. 46. São Paulo: 

Companhia de Bolso, 2015) 
36Vide nota 31. 
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a “objetividade”37. 

 Outro ponto de aproximação e também distanciamento, entre Nietzsche e Weber, de 

acordo com Gabriel Cohn é acerca da história e historiografia. Neste caso, Max Weber é visto 

como “uma espécie de Nietzsche positivo” (COHN, 2003, pp. 162) – já que, novamente, não 

vai até as últimas consequências do pensamento nietzschiano – que chega a afirmar que não há 

fatos mas somente interpretações. 

 

“Weber não está empenhado em desmascarar radicalmente os valores e suas 

manifestações históricas, não está procurando uma resposta genérica sobre o que valem 

afinal os valores, mas parte da vigência empírica e particular deles, para preocupar-se 

com o método adequado para estabelecer relações entre eles que possam ser aceitas 

como válidas por todos os que aceitam a verdade como valor legítimo.” (COHN, 2003, 

pp. 163) 
 

 Desta forma, Weber concorda na possibilidade de inúmeras perspectivas dentro da 

história38, sem, porém, negar que exista uma verdade científica a ser alcançada – o que o filósofo 

do martelo veementemente condenaria, de acordo com Cohn, caso tivesse algum contato com 

os escritos weberianos (COHN, 2003, pp. 163); visto que Nietzsche identificava nessa 

pretensão dos historiadores de seu tempo em buscar por uma verdade científica um erro, pois, 

o passado, na perspectiva nietzschiana, “não é passível de ser reconstituído e narrado por um 

discurso rigoroso e exato: no final, o que se obtém é somente o discurso e um discurso de resto 

sempre comprometido.” (SOBRINHO, 2015, pp. 28) 

 Cohn também aponta a aproximação, com ressalvas, entre Nietzsche e Weber no que se 

refere à racionalidade – esta mesma a partir da concordância de ambos que o mundo não 

apresenta necessariamente um sentido ou sistema de valores pré-determinados, mas, muitas 

vezes, estes valores se consolidam a partir de grupos humanos que se sobressaem em relação a 

outros. Se, num momento, Weber comentaria de forma bastante precisa, em Ciência como 

Vocação (WEBER, 2005), que “as diferentes ordens de valores do mundo estão entre si numa 

luta sem solução possível” (WEBER, 2005, pp. 24); n’outro momento, Nietzsche abordaria um 

conflito de valores de forma parecida em Genealogia da Moral (2015) onde “foram os ‘bons’ 

                                                           
37No que se refere ao estudo da “objetividade”, com as aspas, Cohn argumenta: “Weber fala de ‘objetividade’, 

entre aspas. Com isso, ele sinaliza que está tomando a objetividade do conhecimento das ciências sociais como 

algo já dado, que ele só quer examinar melhor. É a própria ideia de objetividade que está em questão.” 

(COHN, Gabriel. “Apresentação - O sentido da ciência” In: A “objetividade” do conhecimento nas ciências 

sociais. Max Weber. São Paulo: Ática, 2006) 
38Aqui nos cabe um parêntese: há em Weber uma preocupação em discordar de que o trabalho histórico se 

diferencia qualitativamente do trabalho científico – porém, no que se refere ao que é efetivamente histórico, 

que deve ser tomado como relevante historicamente, é uma questão de perspectiva, que varia de acordo com 

valores social e historicamente relativos (MATA, 2013, pp. 123). 
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mesmos, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição e pensamento, que sentiram e 

estabeleceram a si e a seus atos como bons, […] em oposição a tudo que era baixo, […] vulgar 

e plebeu. Desse pathos da distância é que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar 

nomes para os valores: que lhes importava a utilidade.” (NIETZSCHE, 2015, pp. 27) 

 Esta proximidade de caminhos em questão – de crítica aos valores tomados como 

preestabelecidos – começa a se distanciar na ênfase que cada pensador dá para a consequência 

desta crítica aos seus respectivos escritos: “Enquanto Nietzsche está mais empenhado em trazer 

à tona os mecanismos psicológicos mais profundos que conduzem os homens a conceberem 

seus valores como verdadeiros, Weber busca a caracterização em termos sociais e históricos 

dos processos que engendram as próprias estruturas de dominação.” (COHN, 2003, pp. 163) O 

que os levaria, enfim, a sentidos distintos, e maneiras também distintas de abordagem, para 

cada autor quanto ao termo “racionalização” - termo este que, por sua vez, Cohn se propõe a 

explorar melhor no apêndice de seu livro, num comentário intitulado “Sobre o significado da 

racionalização” (originalmente publicado em 1995 como prefácio do livro Os fundamentos 

racionais e sociológicos da música, de Weber). 

 Num rápido salto para este apêndice, Cohn expõe o rigor de Weber em apresentar as 

possibilidades de uso e interpretação do termo “racionalização” [“ou seja, o processo que enseja 

a prevalência crescente da condução racional da ação” (COHN, 2003, pp. 234)], onde define 

dois níveis em que tal termo se apresenta em Weber: 

 

“O primeiro é de caráter histórico-estrutural, e diz respeito à diferenciação entre linhas 

de ação, que caracteriza a modernidade. Esse primeiro nível oferece a condição para o 

segundo, que remete ao interior de cada linha de ação, no plano da constituição da sua 

lógica intrínseca, da legalidade própria a cada qual.” (COHN, 2003, pp. 234) 

 

 Já Nietzsche vai investigar – genealogicamente - os princípios da racionalidade em 

Sócrates; e a visão socrática, para ele, emprega a racionalidade como a negação dos instintos 

humanos de forma a alcançar uma dita sabedoria e controle de si mesmo; uma espécie de 

“antídoto para as consequências arrebatadoras derivadas do excesso instintivo ecoando na 

cultura [grega]” (DOS SANTOS, 2010, pp. 45). Esta “cultura socrática”, que nega os instintos 

em detrimento de uma visão racional das coisas, acaba por se estender até a modernidade – os 

filósofos, aliás, acabam por arrastar esta referida cultura de racionalidade a todo custo, e por 

consequência a figura de Sócrates, ao longo dos séculos como coisas objetos de incontestável 

adoração; as chamadas “múmias conceituais” (NIETZSCHE, 2009, pp. 34). É a razão, portanto, 
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responsável pela negação do que é sensorial39, empírico, em busca de uma “luz da verdade”, 

portanto, metafísica. 

 

“O moralismo dos filósofos gregos desde Platão é condicionado patologicamente. Do 

mesmo modo sua avaliação da dialética. Razão = virtude = felicidade significa apenas: 

é preciso imitar Sócrates e produzir uma luz diurna permanente contra os desejos 

sombrios – a luz diurna da razão.” (NIETZSCHE, 2009, pp. 32) 
 

 Ao que se refere o debate acerca da ciência e outras temáticas intrínsecas a esta, como 

pudemos ver ao longo dos últimos parágrafos acima, Nietzsche e Weber apresentam um ponto 

de maior distanciamento neste espectro. Para Cohn, este ponto é justamente a “insistência de 

Weber no caráter causal da explicação em ciências sociais” (COHN, 2003, pp. 164) em virtude 

do seu interesse de fazer uma ciência da realidade - argumentando, em seus escritos 

metodológicos -, que a exigência da análise causal sujeita o pesquisador às “regras 

universalmente aceitas do método científico” (COHN, 2003, pp. 166), ou seja, universal 

enquanto válida para todos aqueles que por ela se interessam. Portanto, a causalidade é plausível 

pois, “já que não há garantia alguma de universalidade para os fins, que ao menos ela exista 

para a ciência enquanto meio” (COHN, 2003, pp. 167). 

 Nietzsche, por sua vez, rechaça noção de causalidade, na ciência e em aspectos sociais, 

em seus escritos (por isso então tomar como o ponto de maior afastamento entre os dois), como 

aponta o aforismo 667 de Vontade de Poder: 

 

A ciência não questiona o que nos impulsiona à vontade: ela nega, antes, que se queira 

e acha que algo inteiramente diverso tenha acontecido – em suma, acha que a crença 

em vontade e fins é uma ilusão. Não pergunta pelos motivos da ação como se estes 

houvessem existido em nossa consciência antes da ação: antes, decompõe primeiro a 

ação em um grupo mecânico de manifestações e procura a história anterior desse 

movimento mecânico – mas não no sentir, ter sensações, pensar. [...] Seu problema é 

justamente: explicar o mundo sem recorrer a sensações como causas […]. A tarefa da 

ciência não está, de forma alguma, resolvida. (NIETZSCHE, 2008, pp. 336) 
 

 Contudo, como comenta Gabriel Cohn (COHN, 2003, pp. 167), neste ir e vir entre os 

conceitos que ora aproximam, ora afastam tais autores, mesmo neste ponto tão distante entre os 

dois que é justamente a noção de causalidade, o sociólogo adverte que quando Weber admite a 

causalidade enquanto um meio da ciência de alcançar seu objetivo – a ciência da realidade, 

acabando por atribuir uma certa noção de valor para o fazer científico, Weber age, neste aspecto, 

                                                           
39Aqui é pertinente uma observação: Aquilo que Nietzsche considera justamente como ciência é aquela que está 

próxima do que os nossos sentidos conseguem, de fato, apreender – não cabendo a esta, portanto, trabalhar 

com questões metafísicas ou de espiritualidade; as que se utilizam destes últimos, não são consideradas 

ciências mas “aborto e ainda-não-ciência”. (NIETZSCHE, 2009, pp. 36) 
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em congruência com Nietzsche; tomando como base o que o filósofo do martelo adverte na 

Genealogia da Moral40 acerca dos valores que a ciência assume (o que é diferente de criá-los) 

de modo a validar a si própria. 

 Num último ponto em que Cohn apresenta, Weber evoca pensamentos parecidos com 

os de Nietzsche quanto à relação entre memória e esquecimento. A primeira vez que o filósofo 

do martelo aborda tal temática de maneira mais substancial é na segunda das Considerações 

Extemporâneas, aproximando-se de querelas típicas de seu tempo sobre o fazer histórico e 

historiadores. Nela, ele defende que o esquecimento não é somente importante, mas 

fundamental para a “saúde” tanto de um indivíduo, quando de um povo ou cultura. 

“A serenidade, a boa consciência, a atividade alegre, a confiança no futuro – tudo isto 

depende […] da existência de uma linha de demarcação entre o que é claro e bem visível 

e o que é obscuro e impenetrável, da faculdade tanto de esquecer quanto lembrar no 

momento oportuno, da faculdade de sentir com um poderoso instinto quando é 

necessário ver as coisas sob um ângulo histórico, e quando não.” (NIETZSCHE, 2015c, 

pp. 52) 
 

 Desta forma, Gabriel Cohn aponta tais aproximações quanto ao tema em Weber no seu 

ensaio sobre a objetividade41, pois, nele, argumenta que dificilmente o ser humano age em 

concordância total com uma “ideia” original, historicamente falando, visto que esta chamada 

ideia original possivelmente já tenha perecido ou dissolvido através das suas consequências – 

logo, “não é possível fazer ciência com base no imediatamente vivido pelos agentes, cumpre 

construir tipos”, e depois cabe a ciência a responsabilidade de portar-se como um órgão de uma 

memória não espontânea, que chama a atenção para os reais valores e consequências de suas 

ações (COHN, 2003, pp. 168) - que por sua vez se aproxima do que Nietzsche diz a respeito do 

uso ou não do “ângulo histórico” - assim como das faculdades da lembrança e esquecimento - 

por um indivíduo, povo ou cultura. 

 Cohn então fecha este capítulo comentando sobre o conceito de destino em Weber, e 

como sua discussão metodológica se porta ante a inevitabilidade ou não de determinadas 

consequências – ou melhor, desenha, a partir de Jacob Taubes (1923 - 1987), uma importante 

crítica que vem a cair sobre Weber, um autor que “tão bem conhecia os perigos dos conceitos 

                                                           
40“[…] a ciência está longe de assentar firmemente sobre si mesma, ela antes requer, em todo sentido, um ideal 

de valor, um poder criador de valores, a cujo serviço ela possa acreditar em si mesma – ela mesma jamais 

cria valores.” (NIETZSCHE, 2015b, pp. 131) 
41“Le caractère idéaltypique de ces synthèses d'idées qui ont eu une action historique se manifeste encore plus 

nettement si les principes directeurs et les postulats fondamentaux n'habitent pas ou plus du tout l'esprit ,des 

individus, encore que ceux-ci continuent à être gouvernés par des pensées qui sont la conséquence logique de 

ces principes ou qui s'en sont dégagés par association, soit que l'« idée » historiquement originelle qui leur 

servait de fondement soit morte, soit qu'elle n'ait jamais eu d'influence en général que par ses_ conséquences.” 

(WEBER. 1973, pp. 198) 
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coletivos, como o atesta sua insistência em que as entidades coletivas reduzem-se às ‘chances’ 

de que ações determinadas sejam executadas por indivíduos determinados, deveria sempre, que 

fala do destino, dar os nomes” (COHN, 2003, pp. 170). Justamente no que se refere à crítica 

dos valores, Weber parece cambalear entre esta e seus argumentos acerca da realidade dos fatos 

– o que o levaria, aponta Cohn, ao que o próprio autor denomina  “paradoxo das consequências”. 

Tal crítica poderia ser considerada como válida, mas sempre tendo em vista que Weber, “com 

mais força do que qualquer outro clássico da Sociologia” (COHN, 2003, pp. 171), de uma 

maneira não tão urgente como vemos nos aforismos de Nietzsche, estaria profundamente 

interessado em identificar o “quem” que há por trás cada essência de um valor. 

“Interesses (materiais ou ideais) e não ideias dominam diretamente a ação dos homens. 

Mas: as ‘imagens do mundo’ criadas por ideais muito frequentemente determinaram, 

como guarda-trilhos, os rumos pelos quais a dinâmica dos interesses impulsionou a 

ação.” (Max Weber apud COHN, 2003, pp. 171, grifo nosso) 
 

 Aqui, ecos de Nietzsche em argumentos weberianos, com base no que Cohn defende 

acerca desta relação, se tornariam perceptíveis: 
 

“[…] necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor deses valores 

deverá ser colocado em questão – para isto é necessário um conhecimento das condições 

e circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se modificaram.” 

(NIETZSCHE, 2015b, pp. 12) 

 

 Ao longo do que foi mostrado, viu-se que Cohn apresenta Max Weber como um 

pensador que acompanha de perto as considerações nietzscheanas acerca da crítica dos valores 

em seu sentido mais amplo, no entanto, também, opta por um tanto de resignação quando 

afunilamos tais afinidades para conceitos em específico – distanciamento analítico, ciência, 

racionalidade, enfim. Já Fleischmann, por outro lado, direciona Max Weber quase que 

inteiramente para a filosofia nietzschiana, como um “convertido”, detectando um “gérmen 

nietzschiano”(FLEISCHMANN, 1977, pp. 173) desde os primeiros trabalhos do pensador. E 

quando se tratou de escolher entre alternativas intelectuais que mais reverberavam na sua época 

de acordo com Fleischmann – no caso, Marx e Nietzsche – Weber sempre escolheria Nietzsche 

(FLEISCHMANN, 1977, pp. 180). 

 Eugéne Fleischmann nos apresenta um Weber quase que inevitavelmente nietzschiano, 

que parece negar Marx e propôs inclusive pesadas críticas ao socialismo,  situando-o 

ideologicamente para a extrema-direita (FLEISCHMANN, 1977, pp. 163); enquanto que Cohn, 

por sua vez, não se dedica a tais nuances muito menos parece se preocupar – neste capítulo – 

com um Weber político, e sim, como vimos, no que ele tem a dizer sobre metodologia e crítica 

dos valores. 
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 A respeito desta inclinação à extrema-direita de Weber defendida por Fleischmann, nos 

cabe um importante adendo: estudos mais recentes (MATA, 2016) nos apontam que não se 

atribuiu a Weber o papel de representante (ou um entre dos representantes) de um pensamento 

conservador alemão, ou portar-se como uma voz bastante ouvida quanto ao assunto; no entanto, 

o mesmo não podemos dizer de Nietzsche. A revolução conservadora, a qual já foi tratada na 

historiografia alemã, e que citamos brevemente no primeiro capítulo, teve o filósofo do martelo 

como uma influência obrigatória (MATA, 2016). Não nos faltam provas que Nietzsche foi mais 

de uma vez a voz de movimentos conservadores – o nazismo sendo o mais assombroso, por 

mais que suas próprias convicções em vida dificilmente o levariam a falar em nome de qualquer 

um deles. 

 Fleischmann não faz essa ressalva. Pelo contrário, preocupa-se em encaixar Weber num 

posicionamento político a partir das afinidades eletivas que ele possuiria, segundo Fleischmann, 

com Nietzsche. Cohn, apesar de ser mais brando em algumas afirmações acerca dessas 

semelhanças e de não encaixar o sociólogo alemão nesta posição radical, toma Nietzsche como 

a similaridade mais evidente em Weber. Sabemos que tais relações de influência e 

aproximações são bem mais complexas – e aqui retomamos o pensamento deixado em aberto 

no início deste capítulo. 

 Sim, Weber aproximou-se de muitos elementos da cultura alemã, bebendo de variadas 

fontes e não esteve de forma alguma à margem do que era debatido na Alemanha de seus tempos 

– do contrário. E esse é apenas um dos motivos pelos quais não podemos tomar Nietzsche como 

o grande e exclusivo nome que pairou sobre os escritos do sociólogo. Aliás, os escritos 

metodológicos de Weber – os quais Cohn justamente se propõe a analisar em “Crítica e 

Resignação” - estariam mais para tentativas de fundamentar perspectivas que já ganhavam 

destaque nas ciências culturais num sentido mais abrangente. É o caso do tipo ideal weberiano. 

 De acordo com Mata (2013), Gustav Schmoller e Carl Menger já se utilizavam do termo 

“tipo” com frequência, e podemos encontrar o uso deste termo em autores próximos e 

considerados por Weber, como é o caso de Simmel, Sombart, Breysig e Bücher. Aliás, Georg 

Simmel é apontado como uma importante via de acesso de Weber até a filosofia de Nietzsche 

– em especial o livro “Schopenhauer e Nietzsche”; o que nos levaria a pensar: até que ponto a 

leitura e interpretação de Simmel sobre Nietzsche teria impacto direto na visão de Weber a 

respeito do filósofo? 

 A busca da “genealogia” do pensamento weberiano, tendo como premissa essa tentativa 

de detectar pistas de Nietzsche em passagens que carecem de referências explícitas, pode acabar 
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por ocultar um detalhe muito importante: Apesar de Weber estar, sim, atento à querela dos 

métodos entre historicismo e economia política que se deu na Alemanha, como apontam 

Willhelm Hennis (1987) e Rafael Gomes Filipe (2004), outros contextos da vida do próprio 

autor o levaram ao desenvolvimento do “tipo ideal” e de seus estudos metodológicos. 

 Para além do uso do termo “tipo” por parte dos autores já citados, que sem sombra de 

dúvida foram fundamentais,  Mata (2013) nos aponta outras quatro possíveis “variações 

histórico-conceituais” (MATA, 2013) acerca da gênese do termo: a própria querela dos métodos 

estudada por Hennis (1987); o debate entre historiadores políticos e historiadores culturais nos 

fins do século XIX; a aproximação de Weber das ciências jurídicas e Georg Jellinek; e a própria 

teologia. 

 Acerca da influência de Jellinek em Weber, Sérgio da Mata aponta que, apesar de 

fundamental, o jurista não foi, no entanto, citado diretamente, enquanto referência, pelo 

sociólogo em seus escritos. No entanto, existem cartas e passagens que justificam essa 

proximidade intelectual42. Não é o caso de Nietzsche. Uma das citações mais claras em que 

Weber evidencia a importância do filósofo do martelo, em nível de contexto intelectual, é a que 

utilizamos para abrir o capítulo um desta dissertação, que não foi escrita pelo próprio sociólogo, 

mas por Eduard Baumgarten em uma de suas cartas, desprendendo tais palavras de seu contexto 

original, que era um debate público (Mitzman apud VELHO, 1995, pp. 98). 

 Ao longo de sua investigação, Sérgio da Mata identifica que o termo havia “se tornado 

um jargão na Alemanha entre fins do século XIX e inícios do XX. O próprio Weber admitiria, 

não muito tempo depois, que tal conceito havia caído em ‘descrédito’ em razão dos ‘abusos’ de 

que fora alvo.” Portanto, seria “inegável que os seus ensaios metodológicos são, em grande 

medida, fruto deste momento.” (MATA, 2013, pp. 88, grifo nosso) Atentemo-nos a estas 

últimas palavras do pesquisador: trata-se de posicionar os escritos weberianos mais próximos 

de uma série de autores e discussões, que por sua vez estão inseridos num contexto histórico e 

intelectual, vide as possibilidades de “origem” já citadas, do que uma relação de cópia de estilo 

ou similaridade de conceitos com um único autor (Nietzsche), como sugerem Cohn e 

Fleischmann. 

 E isso é porque nos debruçamos, a nível de exemplo, num único termo em específico. 

Gabriel Cohn nos apresenta claramente uma quantidade maior de termos e ideias que indicariam 

ecos de Nietzsche em Weber, e, posto deste modo, o apontamento que Cohn faz sobre a quase 

exclusiva afinidade de Weber para com Nietzsche se mostra bem frágil, ainda que seus 

                                                           
42MATA, 2013, pp. 92 - 95 
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comentários sejam bem menos categóricos que os de Fleischmann, o qual coloca Weber muito 

próximo do que se entenderia como continuador da obra de Nietzsche. 

 Acreditamos que seria igualmente proveitoso para esta pesquisa nos dedicarmos com 

mais afinco ao que Fleischmann elaborou – no entanto, demandaria tempo e estudo que se 

fazem mais pertinentes de modo a convergir com os propósitos iniciais de nossa pesquisa. 

Então, partirmos para outros autores, em especial os brasileiros que se debruçaram sobre a 

relação Nietzsche-Weber depois deste capítulo de Gabriel Cohn que acabamos de apresentar. 

 No próximo capítulo nos dedicaremos a investigar os três últimos estudos acerca da 

relação Nietzsche-Weber do nosso recorte histórico – Otávio Velho; Berthold Öelze e Renarde 

Freire Nobre. Veremos que enquanto Velho (1995) e Nobre (2004) transitam neste espectro 

entre aproximação e distanciamento de Weber e Nietzsche, Öelze (2000) é o único dos autores 

apresentados que 1) se apresenta claramente convencido de que não há grandes traços de 

influência em Weber – a ponto de torná-lo “tão” nietzschiano como outros autores retrataram; 

2) expressa em seus escritos a preocupação de trabalhar tal relação enquanto um problema em 

história da ciência. 
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CAPÍTULO TRÊS: NIETZSCHE E WEBER NO BRASIL – AFINIDADES 

E PERSPECTIVAS 

 

 Neste capítulo, damos prosseguimento a nossa análisse de três sociólogos: Otávio 

Velho, Berthold Öelze e Renarde Freire Nobre. De modo geral, os três se posicionam de formas 

bastante diferentes entre um e outro. O primeiro a ser apresentado neste capítulo é Otávio Velho 

– que em 1995 publica uma coletânea de artigos produzidos ao longo de onze anos, cujo título 

é “Besta-fera: recriação do mundo. Ensaios de crítica antropológica”; e dentre estes artigos, 

está o “Considerações (IN) Tempestivas sobre Nietzsche e Weber”. Nele, Velho apresenta a 

questão do tipo-ideal e perspectivismo entre os dois autores, de onde desenvolve a sua tese 

principal de que esta relação se dá de uma maneira mais indireta do que fora demonstrada 

anteriormente, e também sugere uma posição “intermediária” de Weber, em alguns conceitos, 

quando comparado à Nietzsche e outros autores – como é o caso de Durkheim e Schopenhauer. 

 O segundo subtópico trabalha a conferência de Berthold Öelze, que é o único em nossa 

produção a defender que “Weber não era nietzschiano” (ÖELZE, 2000, pp. 272) de uma 

maneira mais concreta – percebemos que, quando não se dão ao trabalho de defender as 

similaridades entre os dois autores, argumentando uma relação de influência mais ou menos 

presente, ainda assim, boa parte dos pesquisadores aqui trazidos tratam de tais semelhanças sob 

um viés que mais os aproxima, enquanto que Öelze é mais objetivo, e mesmo incisivo, em 

posicionar os dois autores bem distantes um do outro neste espectro. 

 No terceiro subtópico traremos o livro “Perspectivas da Razão: Nietzsche, Weber e o 

conhecimento”, fruto da tese de doutorado43 de Renarde Freire Nobre, o último a ser 

apresentado neste capítulo e no recorte histórico inicial da pesquisa. A tese principal de seu 

trabalho é a de que os pensamentos de Weber e Nietzsche, a grosso modo, são duas partes de 

uma bifurcação – um estranhamento que surge a partir de um núcleo comum que é o estudo e 

crítica da razão. Cada um, apresentará, por sua vez, resultados distintos de uma mesma 

preocupação que é a de “compreender a historicidade da cultura ocidental” (NOBRE, 2004, pp. 

17). 

 

 

                                                           
43“Nietzsche e Weber: dois pólos de um mesmo mundo, dois mundos”; NOBRE, Renarde. Tese de Doutorado. 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, 2003. 
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3. a Otávio Velho: Aproximações (in)diretas entre Nietzsche e Weber 

 No artigo em questão, Velho divide o texto em subtópicos e, no primeiro deles, atesta 

como o interesse na relação Nietzsche-Weber, no tempo de publicação, ainda era relativamente 

recente. Em comparação ao tempo que os dois autores, em separado, já despertavam grande 

interesse intelectual, a preocupação pela temática em questão se deu, por Velho, com demora. 

Isso se dá por alguns motivos, e dentre eles “a parcimônia do próprio Weber em termos de 

reconhecimento esclarecedores, passando pelas conotações políticas que tenderam a ser 

atribuídas à obra de Nietzsche em função de sua apropriação por autores nazistas […] e, 

possivelmente, pela própria segmentação dos intelectuais a que não é estranha uma 

intencionalidade no esforço fundador e diferenciador da sociologia em relação à filosofia.” 

(VELHO, 1995, pp. 99) No entanto, em concordância com Cohn, ele aponta Eugéne 

Fleischmann como um marco nesta discussão, e acrescenta, também a nível de marco no estudo 

desta temática, o livro Crítica e Resignação já apresentado por nós. 

 Velho diz que se aproximará dos dois autores supracitados ao mesmo tempo que 

também distancia-se deles, ao adotar algumas estratégias para o seu artigo que diferem um tanto 

das que os dois autores argumentam, são elas: 1) sob forma de “notas de leitura”, pretende 

socializar o tema entre cientistas sociais; 2) procurará “minimizar a análise não só em termos 

de origens, precursores e linhagens, mas também de ‘influências’ no sentido de reconstituição 

histórico-causal, de demarcação de períodos”; 3) o estabelecimento de um diálogo entre os 

próprios autores, no sentido “metafórico” de uma relação de influência entre eles, considerando, 

inclusive, a “influência” de Weber em Nietzsche. Tais características levam a uma perspectiva 

alternativa à relação Nietzsche-Weber, para além da pura causalidade ou razões históricas, mas 

de corroboração das posições de Weber por parte de Nietzsche. (VELHO, 1995, pp. 99/100) 

 Otávio Velho apresenta seus argumentos de forma a estender-se mais no pensamento 

nietzschiano – não no sentido de concordância, mas em relação ao que é de debate menos 

recorrente nas ciências sociais (sua área de pesquisa) -, partindo da crítica de Nietzsche quanto 

às palavras e conceitos, o que, segundo ele, correspondem, basicamente, a nomes para “estados 

extremos”. É aqui que Velho busca uma referência à Nietzsche por parte de Weber, em especial 

no que concerne ao entendimento de lei (que, seguindo o preceito nietzschiano, é um nome para 

indicar um estado extremo), considerada pelo sociólogo como um “vício, derivado das ciências 

naturais” (VELHO, 1995, pp. 101), que acaba por ser indevidamente introduzido nas ciências 

sociais. Para isso, ele também traz Durkheim, posicionando o filósofo do martelo e este último 

em pontos opostos. 
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 De acordo com Velho, Durkheim preocupa-se em distinguir as ciências naturais das 

sociais – e Weber outrora foi tomado como oposto à Durkheim. Ou seja, sugere-se que o 

primeiro não distingue tais ciências tal como faz o segundo. Porém, a ressalva feita é que: 

quando traz-se Nietzsche para este debate, desconfiado que é a respeito de conceitos e em 

muitos momentos levando-os até suas últimas consequências – inclusive no que se refere à 

separação dos domínios científicos, Max Weber acaba por se mostrar não necessariamente 

como um oposto à Durkheim, nem se assemelhar ao extremismo de Nietzsche; se trataria, então, 

de um intermediário entre os dois no que se refere ao distinguir das ciências (VELHO, 1995, 

pp. 101). Weber se aproxima de Nietzsche em direções não-óbvias: as noções de poder e lei, se 

para o sociólogo são separadas em discussões distintas (respectivamente, método e política) 

para o filósofo elas se combinam. 

 E ainda seguindo essa similaridade não óbvia, Velho aponta que a noção de tipo ideal 

de Weber está diretamente articulada com a crítica à noção de lei de Nietzsche, visto que tal 

conceito, para Velho, é uma utopia, inevitável e extremado. Enquanto que Nietzsche dizia que 

“se pudermos expressar nossos ‘cálculos’ em termos de leis e fórmulas, tudo bem; contanto que 

saibamos tratar-se de uma ficcção” (VELHO, 1995, pp. 103), Weber afirma: “Nada é mais 

perigoso do que a confusão entre teoria e história oriunda de preconceitos naturalistas.”  (Weber 

apud VELHO, 1995, pp. 103) No entanto, apesar de tais semelhanças, Velho aponta a seguinte 

divergência entre os dois pensadores: 

 

“Nietzsche chega a demonstrar um verdadeiro horror aos conceitos, o leito de Procusto 

a que se refere Weber não representando um mero desvio da boa norma, mas uma 

manifestação fundamental do ‘humano, demasiadamente humano’. Para Weber, trata-

se de – reconhecida a sua verdadeira natureza – utilizá-los como instrumento. Em sua 

obra, sobretudo na História Geral da Economia e em Economia e Sociedade, 

transforma-se como que numa máquina incessante de produção de tipos ideais que 

desnorteiam o leitor. Nietzsche, por seu lado, tende a lançar mão da imagística poética, 

dos aforismos e da produção igualmente incessante e descarte de metáforas.” (VELHO, 

1995, pp. 104) 
 

 Velho, para além de elencar as similaridades entre os dois autores, em acordo com 

Klossowski, se sujeita a utilizar argumentos de um para expressar de maneira “melhor” 

elaborada o que o outro, em seus escritos, não deixou claro. Não está bem evidenciado no texto, 

aliás, se é através desta forma, utilizando argumentos de Weber para rebater críticas lançadas à 

Nietzsche, que Velho visualizou a possibilidade onde o sociólogo influenciaria o filósofo. Ele 

sugere uma aproximação entre os aforismos nietzschianos e o “método compreensivo” em 

Weber: Nietzsche, em sua linguagem aforismática, acaba por subestimar as estruturas objetivas 
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em detrimento de um individualismo absoluto (Stern apud VELHO, 1995, pp. 104), enquanto 

que, para argumentar sobre seu método enquanto sociólogo, Weber escreve que “para outros 

fins de conhecimento ou tendo em vista finalidades práticas pode ser conveniente e até 

simplesmente inevitável tratar determinadas formações sociais […] como se fossem indivíduos 

[…]. Para a interpretação compreensiva da sociologia, pelo contrário, essas formações não são 

outra coisa senão desenvolvimentos e entrelaçamentos de ações específicas de pessoas 

individuais, já que só essas podem ser sujeitos de uma ação orientada por seu sentido.” (Weber 

apud VELHO, 1995, pp. 107) 

 Para Velho, essas semelhanças entre o estilo de Nietzsche e o método weberiano, 

levadas em consideração, acabaria por “abrir uma fresta” na distinção, exposta anteriormente, 

das ciências. Neste caso, ele lança a possibilidade de uma ciência, em Weber, “inspirada 

filosoficamente”. 

 

“Certamente, há aí um parentesco entre Weber e Nietzsche muito mais profundo e 

interessante, mesmo que por afinidade, do que eventual consaguinidade, por vezes 

estabelecida, devido a origens históricas evidentes no tratamento de certas áreas 

temáticas substantivas. E se chegar a haver, de fato, relação entre a sociologia 

compreensiva weberiana e o uso de aforismos em Nietzsche, que é sugerido por 

Klossowski, será até possível imaginar que, ao centrar aí uma distinção fundamental 

entre ciência natural e ciência social, Weber terá, na verdade, deixado aberta uma fresta 

para realizar uma aproximação desta com aquilo que Nietzsche consideraria como 

filosofia, num sentido “irracionalista” que, dificilmente, afloraria nas interpretações 

usuais: talvez, na expressão de Jaspers, uma ciência inspirada filosoficamente.” 
(VELHO, 1995, 108) 

 Velho, ainda, apresenta pontos em comum entre os dois autores de uma maneira 

inusitada: No que se refere à construção de tipos ideais de Max Weber – baseados na ideia de 

se assumir “novos pontos de vista” (VELHO, 1995) – e o perspectivismo de Nietzsche, para 

evidenciar a similaridade de suas ideias, ele se utiliza de uma publicação do primeiro de 1904 

e do segundo de 191144– o que sugeriria um anacronismo não fossem as intenções que o autor 

já esclarecera no início do texto, uma delas, justamente, de desprender-se de continuidades 

históricas. 

“Toda pesquisa nas ciências culturais em uma era de especialização, […] considerará a 

análise dos dados como um fim em si mesmo. Deixará de avaliar os fatos individuais 

em termos de sua relação com ideias valorativas íntimas.” (Weber, apud VELHO, 1995, 

                                                           
44A passagem de 1911 de Nietzsche a qual Velho se refere foi extraída de um dos esboços do que viria a ser o livro 

póstumo Vontade de Potência. Então, obviamente, não teria como Weber, enquanto escrevia, ficar sabendo 

de tal passagem antes de sua publicação. No entanto, Velho continua: “É realmente difícil imaginar que, ao 

escrever tal passagem [como veremos a seguir], Weber não tivesse em mente observação muito próxima feita 

por Nietzsche.” (VELHO, 1995, pp. 109) 
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pp. 109) 

“Em um meio democrático, onde todos são especialistas, o para quê? E o para quem? 
Ficam faltando.” (Nietzsche, apud VELHO, 1995, pp. 109) 

 

 Velho não chega a comentar sobre, mas, utilizando-nos do viés histórico (do qual ele 

procurou se abster), talvez tais publicações semelhantes sejam mais um indicativo do que já 

comentamos nos escritos de Cohn, nas breves linhas sobre a pesquisa de Schluchter e também 

veremos a seguir em Öelze: o pensamento de Nietzsche e o de Weber fariam parte de um grupo 

maior de pensamentos – um contexto intelectual - que já circulavam pela Europa do fim do 

século XIX – longe de sugerir uma falta de originalidade, mas a exclusividade dada a estes 

autores sobre determinados conceitos é um debate bastante possível nos estudos em histórias 

das ideias. 

 A partir de Nietzsche (VELHO, 1995, pp. 110), Velho estabelece quatro principais 

pontos entre os dois pensadores quanto aos tipos ideais e o perspectivismo nietzschiano, dois 

de aproximação (em crítica ao Positivismo, não se pode estabelecer nenhum fato em si; o mundo 

é, no lugar de cognoscível, interpretável); dois de distanciamento (para Nietzsche, tudo é 

subjetivo e o sujeito não é algo dado, mas inventado e projetado – relação que não aparece em 

Weber; e são as necessidades que interpretam o mundo). 

 Se para Nietzsche, o sujeito é múltiplo, em Weber existe “uma unidade privilegiada para 

a análise compreensiva na medida em que locus da significação é o indivíduo.” (VELHO, 1995, 

pp. 111) 

 No tópico V, a partir do conceito de vontade, Velho levanta uma consideração sobre o 

ensaio de Fleischmann, trazendo uma hipótese que, segundo ele, o sociólogo não chegou a 

comentar – que é justamente o quão presente é a obra de Simmel, Nietzsche e Schopenhauer, 

sobre os textos weberianos. Se Eugéne Fleischmann aponta a vontade nietzschiana como um 

dos pontos mais fortes da filosofia de Nietzsche sobre Weber, Velho toma como possível a 

vontade weberiana, por assim dizer, estar mais próxima do que é apresentado, na verdade, por 

Schopenhauer (VELHO, 1995, pp. 114). 

“É curioso que Fleischmann não tenha dado a devida importância nesse particular ao 

fato de o livro de Simmel que, segundo ele próprio, teve influência decisiva em Weber, 

no que diz respeito às ideias de Nietzsche, ser sobre este [...], mas também sobre 

Schopenhauer. Acresce que Fleischmann parece aproximar bastante Nietzsche e 

Schopenhauer.” (VELHO, 1995, pp. 114) 

 Levanta-se então a hipótese no texto: tendo como base que, segundo Velho, por um 
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lado, Weber se aproxima mais da concepção de vontade schopenhaueriana, e, por outro, 

aproxima-se da valorização da vontade do filósofo do martelo, pode-se sugerir que Weber 

combinou ecleticamente, Nietzsche e Schopenhauer? Tendo em vista que estes dois últimos 

possuem percepções distintas45 quanto a esta. Ainda quanto sobre a vontade, Velho utiliza-se 

das críticas de Nietzsche a Schopenhauer, mas direcionando-as a Weber – sem se preocupar, 

novamente, com relações de temporalidade. Ele as faz mais no sentido de elucidar uma 

similaridade que vai muito mais em direção de Schopenhauer, por parte do sociólogo, do que 

de Nietzsche. 

 Velho trata do “desencantamento do mundo”, em semelhança com Nietzsche, de um 

jeito diferente do que fora apresentado por Cohn. A “morte de Deus” nietzschiana está ligada 

ao desencantamento de modo indireto, e não é tão parecida como o que Gabriel Cohn 

apresentou. Para Velho, “pode até ser a morte de Deus ser vista como um ponto final de um 

processo de desencantamento, mas não se omitindo estar o desencantamento, pelo contrário, 

mais continuamente associado à transferência do encantamento para um outro mundo e, 

justamente, ao monoteísmo” (VELHO, 1995, pp. 119). 

 Velho nos apresenta um Weber que passeia por entre muitos outros nomes, para além 

do nome de Nietzsche, e algumas de suas concepções, que se atribui como próximas às do 

filósofo do martelo, para ele, na verdade, se aproximam de outros pensadores. Ele parece 

apresentar, então, um Weber muito mais eclético em termos de influências – utilizando-se até 

mesmo de alguns argumentos dos autores que se preocuparam a investigar a relação Nietzsche-

Weber – do que foi apresentado outrora. 

  Ele supõe, aliás, que os autores que defendem a tese de um Weber nietzschiano 

acabaram por se surpreender com as poucas referências diretas a Nietzsche – e mesmo quando 

elas aconteceram, Velho aponta que estes mesmos pesquisadores não perceberam o viés 

antinietzschiano de tais declarações de Weber (VELHO, 1995, pp. 124). 

 Escapando dessa percepção de Max Weber tão sujeito a Nietzsche, como apresentado 

                                                           
45“[…] ao invés de apreender a ideia do desenvolvimento de uma vontade definida em muitas formas, eliminou-

se o caráter da vontade subtraindo-lhe o conteúdo, o seu ‘onde?’ - esse é o caso no mais alto grau de 

Schopenhauer: o que ele chama de ‘vontade’ é uma mera palavra vazia.” (NIETZSCHE, apud VELHO, 1995, 

pp. 116) “Poder-se-ia retrucar que a vontade em Weber, tal como em Nietzsche, está referida à questão do 

poder, sendo mesmo a questão do poder e da dominação em Weber uma das temáticas mais usualmente 

associadas a Nietzsche. Isso, sem dúvida, dá à vontade em Weber uma positividade que o aproxima de 

Nietzsche. Todavia, mais uma vez, em Weber as coisas estão separadas: de um lado temos a vontade, e de 

outro, o poder como dado externamente na relação estabelecida no cruzamento das vontades. A vontade, 

enquanto tal, não tem a ver, intrinsecamente, com o poder em Weber.” (VELHO, 1995, pp. 116) 
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antes, Velho inverte mais uma vez o jogo: para a comunidade intelectual latino-americana, 

“herdeiros da cultura latina e francesa, mas descendentes da periferia da Europa” (VELHO, 

1995, pp. 125), sugere que Nietzsche seja, justamente, o seu próprio Weber. Tal cultura, 

“bárbara” e “decadente” do ponto de vista da Europa, seria capaz, por sua vez, de explicar 

Nietzsche para os europeus. 

3. b Berthold Öelze: Uma perspectiva distanciada de um Weber não nietzschiano? 

 

 Aqui apresentamos a versão escrita da conferência inaugural do Seminário Internacional 

Max Weber, dada por Öelze na Universidade de Brasília, no dia 22 de setembro de 1997, 

intitulada “Weber e Nietzsche”. Ela se encontra no livro “A atualidade de Max Weber”, que 

foi fruto desta mesma conferência, organizado por Jessé Souza. Na introdução deste livro, o 

organizador argumenta que, para além de apresentar alguns tópicos importantes do pensamento 

weberiano, também almeja oferecer diferentes interpretações de pesquisadores tanto da 

“vanguarda internacional na teoria social de inspiração weberiana” quanto dos mais renomados 

pesquisadores brasileiros de quando o livro foi lançado. 

 Berthold Öelze é doutor em Filosofia pela Universidade de Münster, Alemanha. É co-

organizador, com Jessé Souza, do livro Simmel e a Modernidade (2008), e de estudos em 

História da Ciência – aliás, é o único de nossa pesquisa que se preocupa em apresentar seu 

comentário sobre a relação Nietzsche-Weber como uma investigação sob a ótica deste campo. 

 Ao longo de seus comentários Öelze é bastante direto em suas afirmações, e a primeira 

delas a chamar atenção está logo no primeiro parágrafo, onde ele afirma assumir, nesta análise, 

o papel de um “advogado céptico” (sic), partindo de uma “perspectiva distanciada” (ÖELZE, 

2000, pp. 261). Tratando-se de um trabalho que, expressamente, se dedica a uma abordagem 

histórica, tal afirmação é de arquear as sobrancelhas dos historiadores que se preocupam com 

o debate acerca do uso de palavras (e métodos de pesquisa) que se aproximem desta visão 

“cética” e “distante” no fazer histórico. E, como veremos a seguir, determinados comentários 

do próprio pesquisador colocam em dúvida este referido ceticismo. Em tempo: não se trata, 

obviamente, de desconfiar da capacidade argumentativa do pesquisador, que se mostra bastante 

eloquente em seu comentário e por vezes já foi citado nesta pesquisa antes mesmo de chegarmos 

a parte dedicada ao mesmo, mas de questionar o papel que diz assumir utilizando-nos das 

próprias palavras do pesquisador ao longo da conferência. 

 Apontando Eugéne Fleischmann como o primeiro a se preocupar de uma maneira mais 

concentrada com o estudo da relação Nietzsche-Weber, Öelze constrói o seu campo histórico 
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no triângulo Weber, Marx e Nietzsche – os quais, entre eles, apresentam relações bastante 

nebulosas, que foram dificultadas pelas seguintes questões: 1. Weber foi tratado como, em 

matéria de teoria, oponente de Marx; 2. Não se considerava qualquer semelhança entre Marx e 

Nietzsche; 3. (Como também mostramos no primeiro capítulo) Nietzsche foi visto como um 

precursores do fascismo e, argumenta Öelze, weberianos evitam o nome do filósofo em prol de 

um Weber “puro, livre da radicalidade política de Nietzsche” (ÖELZE, 2008, pp. 262); 4. Os 

franceses, ele cita Gilles Deleuze e Michel Foucault, foram responsáveis pela redescoberta de 

Nietzsche na própria Alemanha – e foi esta influência francesa, finalmente, que o pesquisador 

considera como responsável pelo interesse intelectual na relação Nietzsche-Weber a partir da 

década de 1980. Com base neste cenário, que começa em desconhecimento e relações 

improváveis até um claro interesse pós-segunda guerra, Öelze apresenta uma primeira divisão 

em quatro etapas, ou fases, pelas quais a relação Nietzsche-Weber passou – e já apresentamos 

as três primeiras etapas no primeiro capítulo desta dissertação. 

 Como vimos, a primeira etapa é até 1933; a segunda vai de 1959 a 1965 (e aqui 

evidenciamos um período “vazio”, não explicado por Öelze, nesta linha do tempo, entre 1945 

e 1959) e a terceira de 1982 a 1989; e Öelze ainda apresenta uma quarta etapa que se segue a 

partir de 1996 com um ensaio de Wolfgang Schulchter, considerado como uma resposta crítica 

a Hennis – e onde ele posiciona o interesse atual no tema. Öelze, ainda que comente e mostre 

conhecimento acerca da produção brasileira no assunto, não se dedica a posicioná-la em 

nenhuma das etapas supracitadas – aliás, em matéria de temporalidade, podemos observar que 

as publicações brasileiras se encontram no intervalo entre estas etapas. Cabe questionar: Com 

base na linha do tempo elaborada por Öelze, e nas lacunas que ele deixou ao construí-la, 

poderíamos pensar em etapas para o interesse na relação Nietzsche-Weber em solo brasileiro? 

No caso, esboçaríamos uma primeira fase entre 1977 e 1979, com os estudos de Gabriel Cohn, 

responsável por trazer a primeira tradução do artigo de Eugéne Fleischmann e uma primeira 

preocupação em investigar o tema proposto em Crítica e Resignação, como vimos; a segunda 

entre 1995 e 2000, onde encaixaríamos tanto Otávio Velho quanto o próprio Berthold Öelze, 

os quais abraçariam um lado, respectivamente, nesta dicotomia entre Habermas e Schulchter 

sobre o assunto; e uma terceira fase a partir de 2003 com os estudos de Renarde Freire Nobre, 

de forte influência por parte dos escritos de Willhelm Hennis – e para apontarmos uma quarta 

fase, possibilidade não descartada, seriam necessários estudos para além do que foi traçado nos 

objetivos da dissertação. 

 Fortemente influenciado por Wolfgang Schulchter, Öelze traz uma questão não vista até 
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agora por nenhum dos outros comentadores: de acordo com ele, tanto Fleischmann quanto 

Hennis se ocupam do objetivo de tratar Weber não como um sociólogo (mas como filósofo) – 

tendo em vista que ele procurava “driblar” os conceitos de sociologia e sociedade, no entanto, 

aponta Öelze, esse não seria um argumento suficientemente forte para invalidar a designação 

de sociólogo para Max Weber. (ÖELZE, 2000, pp. 264) 

 Berthold Öelze preocupa-se bastante com os argumentos de Eugéne Fleischmann – o 

qual considera audacioso em sua pesquisa, haja vista que ele possuía um conhecimento limitado 

em ambos os autores, mas nem por isso o ensaio deixa de ser importante sob a perspectiva da 

História da Ciência. Aliás, o pesquisador aponta que grande parte dos debates sobre o assunto 

estão no mesmo nível do trabalho de Fleischmann – ou seja, sem superá-lo em matéria de 

argumentação ou descobertas quanto a tal relação46. 

 

“Fleischmann marcou uma posição extrema – ideal típica – na qual o Weber quase perde 

sua originalidade toda. Sabemos que Fleischmann partiu de um conhecimento restrito 

de Weber, […] mas mesmo com estas deficiências, o ensaio permanece um desafio para 

nós. Ninguém depois insistiu tanto na influência direta de Nietzsche sobre Weber.” 

(ÖELZE, 2000, pp. 268) 
 

 Vimos no capítulo anterior que Öelze lista pontos os quais são chave para Fleischmann 

no seu argumento – e a chave do argumento de Öelze, por sua vez, é demonstrar como estas e 

outras informações, feitas ao longo do tempo, estão baseadas no terreno, por sua vez, instável - 

que são as escassas referências diretas de Weber à Nietzsche e uma mudança de estilo por parte 

do sociólogo que o pesquisador considera pouco precisa. 

 Dentre os pesquisadores que aqui analisamos, Berthold Öelze é o primeiro a se dedicar 

ao comentário da obra de Hennis – que será utilizada bastante, veremos, por pesquisas 

posteriores a dele. Nesta obra de 1987, Öelze aponta que Willhelm Hennis tenta “filosofar” 

Weber a partir d’A Ética Protestante, e todos os aspectos centrais da obra weberiana voltam-se 

ao ser humano num sentido antropológico, e não ao “racionalismo ocidental” – que ele 

considera como uma perspectiva próxima da banalidade, construída com “intensidade e tensão” 

(ÖELZE, 2000, pp. 268). Tal reducionismo do pensamento weberiano por parte de Hennis se 

dá, para Öelze, com toda teoria maior que não abraça ou afunila-se no que ele chama de 

“paradigmas intersubjetivos” (é o caso da virada linguística). 

                                                           
46“As influências em Weber raramente estão visíveis pelas indicações de nomes e de fontes. Afinal das contas, não 

são mais que uma dúzia de trechos que parecem provar uma influência direta de Nietzsche em Weber. As 

pesquisas sobre a relação de Weber e Nietzsche sempre voltam para os mesmos parágrafos. Por isso ficam, 

em grande parte, no nível que Fleischmann já tinha alcançado.” (ÖELZE, 2000, pp. 265) 
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 De fato, Weber se interessa pelo estudo do ser humano e condução da vida intelectual 

(Lebensführung) – mas isso não fecha a obra weberiana, necessariamente, em questões de 

indivíduo ou estudos antropológicos – e, repetimos, este mesmo interesse, como atestou o 

pesquisador, não o torna num filósofo ou torna imprópria alcunha de sociólogo para Weber. 

Esta construção de argumentos elaborada por Hennis facilmente levaria o pensador alemão a 

aproximar-se de Nietzsche – aliada a uma mudança estilística que teria se dado entre 1892 e 

1895, período o qual Hennis afirma que Weber começou a estudar o filósofo do martelo, a prova 

estaria na conferência de Freiburg no último ano do referido recorte. 

 

“O conjunto destes conceitos leva a associar Weber com a chamada Lebensphilosophie 

(filosofia de vida), que estava na moda, naquela época. Mas os conceitos-chave nos 

enganam: Weber não foi um protagonista da filosofia de vida, mas sim, em muitos 

aspectos, um adversário dela. Concluímos que o método de entender uma obra por meio 

de certos conceitos-chave pode levar a resultados falsos. […] Por falta de referências 

claras, a prova de um nietzschianismo em Weber depende, em grande parte de uma 

análise de estilo. Só que esta análise nunca foi feita cuidadosa e competentemente. Além 

disso, também não foi feita uma avaliação histórica crítica destas fontes. A palestra de 

Freiburg, por exemplo, […] pode ser entendida como tentativa tática para corresponder 

às expectativas do público.” (ÖELZE, 2000, pp. 269) 
 

 Öelze contribui, de outras formas, para um argumento que apresentamos anteriormente: 

O interesse de Weber por temas caros a Nietzsche não o tornaria nietzschiano, ou mesmo tais 

temas eram exclusivos ao sociólogo ou ao filósofo, mas era de interesse comum a 

intelectualidade da época. “Nietzsche tinha inspirado o ‘espírito do tempo’ em torno da virada 

do século, e Weber tomou parte. Irrefutável, esta posição, mas todos nós estamos sempre 

influenciados pelo espírito do nosso tempo.” (ÖELZE, 2000, pp. 268). Abre-se um comentário 

para um estilo “patético” - típico de Nietzsche para Öelze - também presente em outros 

pensadores da época de Weber (Simmel, Troeltsch, Scheler), e tal estilo estaria bastante atrelado 

a ideais possivelmente, argumenta Öelze, nacionalistas, típicos da burguesia e do movimento 

liberal-nacionalista alemão. 

 Um Weber nietzschiano, sensível e tímido é o que Hennis apresenta. Aos olhos de 

Berthold Öelze, isso se dá por um bom motivo: falta de interpretação minuciosa, aliada a 

carência de análise do contexto em que tais passagens foram escritas. Mesmo as passagens mais 

diretas de Weber, que vão em direção a Nietzsche (a exemplo do “último homem” que aparece 

n’A Ética Protestante), precisam ser observadas mais atentamente – a interpretação de Öelze 

acerca do uso de algumas destas passagens sugerem que Weber foi muito mais cuidadoso em 

distanciar-se de determinados termos, através do uso de aspas, por exemplo, do que aponta 

Willhelm Hennis. 



65 
 

 Öelze utiliza-se ainda de uma terminologia bastante interessante: tendo como base os 

argumentos de Hennis, ele descarta a possibilidade de um “nietzschianismo clandestino” 

(ÖELZE, 2000, pp. 271) em Weber – dadas as elaborações tendenciosas, no sentido que se 

desprendem da análise do contexto em que se deram as obras weberianas, que foram 

apresentadas. A imagem que o pesquisador aponta é que desde algum tempo - passadas as 

agitações das grandes guerras, fascismo e mesmo o resgate francês de Nietzsche – houve um 

interesse em justificar a aproximação de Weber ao filósofo de um modo ingênuo, sofrido – 

patético, nas palavras de Öelze. Caminhando bem próximo a Schluchter, ele posiciona Weber 

para ainda mais distante de Nietzsche em comparação a outros pesquisadores – aliás, a última 

linha de seu artigo confirma que, contrariando possíveis expectativas, Weber não era 

nietzschiano. Vimos que Schluchter é menos incisivo neste aspecto apesar de compartilhar de 

argumentos bem favoráveis a este afastamento. 

 Nos dedicamos em analisar o trabalho de Öelze para então retomarmos o título deste 

subcapítulo, inspirado nas colocações do primeiro parágrafo da conferência: Berthold advoga 

em favor de Weber daquilo que considera como nietzschianismo clandestino – e entende-se 

também o seu ceticismo, no sentido de desconfiança dos aspectos “nietzschianos” que outros 

apontam em Weber; mas e quanto à “perspectiva distanciada” que alega tomar? 

 Para nós, está claro que Berthold Öelze estaria mais aberto para um distanciamento das 

alegações usuais (de um Weber nietzschiano) do que a neutralidade que o termo pode vir a 

sugerir – coisa que não acontece com o autor, que é bastante firme em colocar suas posições. 

Não se faz necessário aqui comentar acerca dos grandes obstáculos que surgem nessa busca 

pela “neutralidade” do fazer histórico. A riqueza do trabalho de Öelze está, principalmente, na 

abordagem histórica que trouxe ao debate – que nenhum autor anterior a ele propôs; elaborando 

uma primeira linha do tempo no intuito de mapear e organizar historicamente o referido 

interesse pela relação Weber-Nietzsche. 

3. c. Renarde Freire Nobre: Nietzsche, Weber e a encruzilhada do conhecimento 

 

 Neste subcapítulo, nos dedicamos à investigação do trabalho de Renarde Freire Nobre 

- “Perspectivas da Razão – Nietzsche, Weber e o Conhecimento”, publicado no ano de 2004 

pela editora UFMG, fruto, como vimos, da tese de doutorado defendida pelo sociólogo no 

departamento de Pós-Graduação em Sociologia da USP em 2003. Até o momento desta 
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pesquisa, o trabalho de Nobre, com exceção de alguns artigos47 do próprio, de outros e uma 

dissertação48 acerca do tema, é um dos estudos mais recentes e de volume sobre a temática que 

temos. 

 Seguindo o curso dos estudos sociológicos, o estudo apresentado por Nobre trata da 

relação, de aproximação e distanciamento, entre Nietzsche e Weber, no entanto, com um 

diferencial: A partir das perspectivas de cada um (como sugere o título) acerca do conhecimento 

e do que é tido como racional e irracional, Nobre identifica uma proximidade com a teoria do 

conhecimento de Kant por parte de ambos os pensadores. No entanto, tal proximidade, a 

princípio bastante similar entre um e outro, desenvolvem-se em disparidades que, por sua vez, 

culminarão em concepções de mundo bastante diferentes no que se refere aos temas elucidados 

pelo autor - o diferencial da tese de Nobre, aliás, em comparação ao caso de Gabriel Cohn, por 

exemplo, está no deslocar-se um tanto de uma possível relação de influência de Nietzsche sobre 

Weber (onde este último ‘copiaria’ o estilo do primeiro) para dedicar-se à referida influência 

de Kant sobre estes dois, e como ela tomará diferentes rumos quando somadas ao entendimento 

de cada autor. 

 Haja vista os nomes, já citados nesta dissertação, que podemos tomar como ascendentes 

intelectuais em comum entre os dois autores, por que tomar Kant como ponto de partida para 

traçar uma relação de possível proximidade? Nobre nos oferece três motivos: 1. Estamos 

conversando sobre a razão, e Kant é “reconhecidamente o filósofo da razão”, cujos 

pensamentos estenderam o debate acerca desta do plano cognitivo para o campo moral, indo 

além da discussão iniciada pelo “pai do racionalismo moderno”, Descartes; 2. O filósofo 

procurou sistematizar uma filosofia da razão, concatenando (criticamente) as ideias mais 

expressivas da tradição filosófica de seu tempo - leia-se Platão, Aristóteles, Berkeley, Rousseau, 

etc – no que se refere ao debate sobre razão e sensibilidade. Desta forma, para Nobre, tal 

esquema se mostrara bastante eficaz; 3. Kant e Hegel eram as duas grandes referências 

filosóficas na Alemanha do século XIX e início do XX, e “tanto Nietzsche quanto Weber 

tiveram de se haver com as duas mais potentes tradições filosóficas da época” (NOBRE, 2004, 

pp. 44-45). 

 Sobre a razão, Kant postula que a realidade só pode ser conhecida como fenômeno, 

desmontando a percepção que a validez objetiva do conhecimento está no objeto. Em outras 

                                                           
47NOBRE (2004a; 2004b), PINHEIROS (2010), RIBAS (2009) 
48Santos, Leandro dos. Da desvalorização e dominação do mundo [dissertação]: o diagnóstico do racionalismo 

ocidental a partir de Nietzsche e Weber / Leandro dos Santos; orientador, Carlos Eduardo Sell. - 
Florianópolis, SC, 2010. 100 p. 
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palavras: o ser humano, no ato de conhecer, deposita suas próprias  abstrações naquilo que é 

conhecido, não sendo capaz de acessar o que este último “é” em “absoluto”. Desta forma, o 

fenômeno (a representação) diferencia-se da coisa em si - E é neste ponto que, nas vistas de 

Nobre, Nietzsche e Weber recorrem a Kant. No entanto, do mesmo modo que ambos concordam 

com o filósofo, também discordam quando ele determina uma razão teórica pura, a qual “se 

pressupõe uma racionalidade primária composta de intuições e juízos sintéticos a priori, com 

que são coordenadas as experiências e tomadas passíveis de conhecimento” (NOBRE, 2004, 

pp. 47). Haveria, portanto, uma condição transcendental para a razão, apesar da distinção antes 

postulada sobre o fenômeno e a coisa em si. 

 Atenção neste movimento: tanto Nietzsche quanto Weber recorrem ao sistema de 

distinção da coisa em si e de sua representação, pensamento elaborado por Kant, mas acabam 

por discordar da característica transcendental contida neste processo – discordando, aliás, de 

maneiras distintas em seus escritos. Daqui já começamos a esmiuçar melhor o título escolhido 

para este subcapítulo, “encruzilhada de pensamentos” - termo que Nobre também utilizará, 

como veremos em breve. 

 

“Kant fez da razão a condição transcendental de universalização e harmonização das 

relações entre experiência, conhecimento e verdade, no exercício da qual o homem faz-

se sujeito de entendimento. Com sua concepção, ele ligou, de modo umbilical, filosofia 

e ciência.” 
“O ponto de convergência comum a Nietzsche e Weber para com Kant diz respeito à 

ideia básica de ser o conhecimento da ordem da representação, nunca uma imagem 

fidedigna da realidade; que o conhecimento é algo, antes de tudo, relativo ao mundo 

humano e, não, ao mundo das coisas; que, portanto, as representações cognitivas 

repousam sobre pressuposições de alguma ordem. […] Mas a maneira como essa ideia 

básica repercutiu nas concepções de conhecimento dos dois pensadores foi bastante 

variada, fazendo com que eles se afastassem da tradição kantiana. O que varia 

sobremaneira é ‘o que se coloca’ na realidade e o ‘como’.” (NOBRE, 2004, pp. 48) 
 

 Portanto, há dois pontos em comum (de concordância e discordância) por parte de 

Nietzsche e Weber com relação a Kant, mas que, por sua vez, se desdobram de maneiras 

diferentes no pensamento weberiano e nietzschiano. Tais perspectivas, então, são comparadas 

por Nobre: Assim como a encruzilhada que parte de um ponto inicial (a razão kantiana), cada 

caminho leva a entendimentos, em alguns aspectos, bastante diferentes um do outro. É o caso 

dos conceitos que ele usa para diferenciar as percepções, bastante distintas, dos dois autores 

quanto à razão: a racionalidade teórica, que cabe a Weber, e a transracionalidade vital, que 

remete aos preceitos estabelecidos por Nietzsche. 

 

“Pode-se resumir a polarização nos seguintes termos: enquanto a racionalidade teórica 
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designa a busca do conhecimento ‘válido’ e prescreve, para tal, o uso rigoroso de 

recursos lógicos e abstratos (conceitos e juízos causais) voltados para a evidência 

empírica, a transracionalidade vital designa a busca de um conhecimento ‘ativo’ e 

prescreve, para tal, o uso expressivo de recursos estilísticos e retóricos (tropos, 

adjetivos, entonações, humor, etc.) voltados para a assimilação psíquica.” (NOBRE, 

2004, pp. 16, grifo nosso) 
 

 E mesmo com essa polarização sugerida por Nobre, de “duas” razões, há uma 

preocupação comum aos dois autores: o peso da razão na historicidade da cultura ocidental e 

como aspectos da identidade histórica desta podem ser determinados a partir de uma ou mais 

perspectivas – seja sob as lentes de tipos ideais, seja por análise genealógica dos valores. Ele 

argumenta: 

“Nietzsche e Weber reconheceram no cultivo de práticas, mentalidades e estruturas de 

tipo racional – subentenda-se ‘conscientes’ - a grande marca daquilo que qualquer 

consideração sobre os fenômenos da modernidade – notadamente o conhecimento – 

deve levar em consideração a sua ‘imagem primeira’, a qual só pode ser posta em 

perspectiva como uma cultura demarcada por ações, valores e conhecimentos 

conscientes. Dispersa em ‘máscaras’ ou ‘processos’, a ‘cultura da razão’, é posta em 

perspectiva pelos dois pensadores, como um ‘objeto’ que, à distância, pode ser 

vislumbrado num plano definido.” (NOBRE, 2004, pp. 17) 
 

 Nobre, então, procura desmistificar essa imagem de Nietzsche e Weber enquanto dois 

polos que jamais se aproximariam: onde o primeiro defende uma concepção irracionalista e o 

outro, necessariamente, uma racionalidade inexorável. Tais percepções devem ser repensadas 

pelos seguintes motivos: Quanto à “irracionalidade” nietzschiana, 1. “por mais que vida e obra 

se misturem em seu pensamento […] ele [Nietzsche] sempre e inevitavelmente é tratado como 

um pensador, ou seja, é conhecido a partir das suas reflexões” (NOBRE, 2004, pp. 23); 2. Nobre 

refuta certas características atribuídas a Nietzsche por outros ou por ele mesmo, como a solidão 

de sua filosofia e a crítica ferrenha à cultura, pois não se pode esquecer das “apostas” que fez 

“relativas à cultura e ao homem, como aparecem em noções expressivas como as da ‘grande 

política’, ‘filosofia do futuro’ e ‘Übermensch’. Essas ‘apostas’ refletiam um espírito que 

aspirava por um futuro e se recusava ao realismo dos que não sonham”; 3. O termo 

“irracionalismo” para caracterizar a sua filosofia não faz “jus ao esforço do filósofo em romper 

com os dualismos, tais como corpo e alma, essência e aparência, sujeito e objeto, subjetivo e 

objetivo e, também, razão e desrazão. […] Nietzsche defendeu que a vontade é desde sempre 

múltipla, o que invariavelmente se apresenta como efeitos, representações, máscaras.” 

(NOBRE, 2004, pp. 24) 

 E no caso de Weber, Nobre defende que não é adequado atribuir ao pensador uma 

percepção bem delimitada da realidade humana – esta, aliás, só deveria ser assim vista, 

idealmente, para fins de método. Fora da análise metodológica, ele reconhece a fluidez e 
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descontinuidade do real; dentro dela, “a opção weberiana por uma sociologia dos ‘tipos puros’ 

é correlata ao reconhecimento das impurezas reais. […] Ao interpretá-los como construções 

mais elevadas em relação ao real, Weber equacionou os termos racionalidade e pureza apenas 

como princípio metodológico” (NOBRE, 2004, pp. 31). Assim sendo, ele mesmo recusaria as 

dualidades que Nietzsche, também, condenou. 

 

“Pode-se dizer que Weber rompeu com o dualismo racional/irracional através de dois 

pressupostos relativos ao conhecimento. O primeiro é o de que a pureza racional é um 

contra-senso com a realidade, devendo ser concebida apenas em termos abstratos. O 

segundo é o de que as mais expressivas racionalizações históricas não podem ser 

investigadas conforme o seu sentido último, o que remete à premissa da multiplicidade 

e escolhas humanas. […] Daí o reconhecimento que muitos motivos originais se perdem 

nas reorientações, daí a necessidade de fazer recortes abstratos para encontrar as 

conexões mais expressivas.” (NOBRE, 2004, pp. 33) 

 

 Numa comparação inicial, Nobre nos apresenta os respectivos pontos de vista dos 

pensadores, que se opõem, a partir desta mesma recusa de Kant e da dualidade racional e 

irracional. Por um lado, Nietzsche tinha em sua filosofia esta mesma dualidade 

(racional/irracional) como um preconceito humano, apresentando o “real” como uma questão 

plural, de perspectiva. Dessa forma, as manifestações culturais teriam sua origem em impulsos 

naturais não necessariamente irracionais – trata-se de forças imponderáveis, a vontade de 

potência. Assim, a força que prevalece – seja qual for, genealogicamente - molda as 

manifestações culturais vindouras e a perspectiva a qual é tomada como racional ou irracional; 

mas que nem por isso é algo rígido, imutável, visto que as forças, e as perspectivas, são plurais 

e distintas. 

 De outro lado, Weber, ao deparar-se com a fluidez contida neste dualismo, defende que 

a busca pela compreensão das condutas racionais e irracionais a partir da valoração de acordo 

com determinados parâmetros de “consciência e objetividade”. Essa opção do sociólogo em 

depurar o racionalismo se dá por dois motivos: 1. Cognitivamente, a demarcação dos limites 

metodológicos, a fim de conhecer manifestações culturais, separa inconsistências e melhor 

esclarece as consequências de tais condutas, evidenciando o que há de mais próximo de um 

sentido ou “antagonismo dos valores”; 2. Historicamente, no Ocidente, a trajetória cultural é 

“marcada pela autonomização de configurações intelectuais de valor e, mais especificamente, 

por formalizações racionais e interesses práticos, que operam, em boa medida, à revelia das 

ingerências irracionais”. 

 Mas neste mesmo ponto, de distanciamento com algumas ressalvas, Nobre nos oferece 

uma similaridade: o “exagero” no sentido de radicalização das ideias, mas que, novamente, se 
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desdobram em formas distintas - seja pela veia do que é intempestivo e contraditório nas 

manifestações culturais, seja pelo rigor em tipificar tais manifestações. 

 

“Há o exagero de ambos no sentimento da busca da ‘verdade’ como um ‘ato de 

coragem’. […] Para eles, exagerar era, sobretudo, um modo de afirmar a singularidade 

dos seus pensamentos. […] Em Nietzsche, a valoração das intuições e as construções 

aforismáticas revelam o anseio por uma linguagem que expresse a natureza da 

existência, com suas contradições, sua fluidez e sua intempestividade. Em Weber, ao 

contrário, a valoração do racionalismo como base das tipificações será um esforço para 

‘corrigir’ a fluidez e as inconsistências presentes na realidade.” (NOBRE, 2004, pp. 40) 
 

 Este movimento, de encontro e desencontro partido do pensamento Kantiano, é o ponto 

central desta “encruzilhada” que Nobre procura elaborar com seus argumentos – conforme a 

leitura avança, ele nos apresenta pontos entre Nietzsche e Weber em que tal figura, 

gradativamente, ganha a sua forma. Para isso, Nobre adota a estratégia de estabelecer temáticas 

em comum aos dois autores, como vimos, para então confrontá-las. Num primeiro momento, 

as respectivas aproximações com Imannuel Kant para em seguida afastarem-se do mesmo, 

depois, os confrontos acerca de razão e racionalidade, interpretação, consciência, linguagem, 

amor e ética. 

 Não caberia, por ir além dos limites deste trabalho, nos dedicarmos a esmiuçar cada 

comparação explanada por Nobre no seu livro e mesmo nos artigos que publicará depois deste, 

no entanto, havemos de considerar que, de fato, Nobre dá continuidade à proposta lançada por 

Gabriel Cohn em sua tese de livre docência (Giacóia Júnior in NOBRE, 2004, pp. 10); no 

sentido de colocar os dois pensadores em comparação a partir de alguns pontos em comum. 

Porém, o diferencial de Perspectivas da Razão está no seu caráter de não se ater em explicar, 

ou mesmo provar, uma possível relação de influência, mas estender-se até uma espécie de 

“ancestral” filosófico em comum, que de certa forma justificaria uma semelhança inicial, mas 

que se desdobra em concepções bastante diferentes – dois polos de um mesmo mundo, como 

sugeriu no título de sua tese. 

 

“Dois homens de um mesmo mundo – o moderno Ocidente , dois mundos. O ponto de 

intercessão dos caminhos trilhados por seus pensamentos é uma encruzilhada: uma vez 

nos pomos no centro, somos obrigados a escolher rotas que se excluem, porque miram 

para destinos distintos. Weber nos convida a seguir para o ‘norte’, e quem nos guia é a 

consciência racional cultivada historicamente e da qual já não podemos (nem devemos) 

mais nos livrar. Ele ousou encantar-se pela ciência, mesmo sabendo-a eminentemente 

desencantada e desencantadora. Nietzsche nos convida a seguir para o ‘sul’, em que 

nosso guia é a desrazão e a intensidade.” (NOBRE, 2004, pp. 193) 
 

 Nobre, ao desprender-se desta busca de uma necessária relação de influência entre os 
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dois, partindo dos argumentos já expostos, nos oferece um lugar diferente neste espectro de 

aproximações e distanciamentos que procuramos elaborar ao longo dos capítulos. Não se trata 

de tomar Weber como nietzschiano ou não – a encruzilhada que ele nos apresenta, aliás, parece 

por um certo momento nos aproximar do que abordamos no capítulo dois: a similaridade dos 

temas entre os dois autores pode estar mais próxima do contexto histórico em que se 

encontravam (os últimos anos do século XIX), com seus debates e rupturas quanto à ciência, 

método e cultura; e mesmo o peso que a filosofia kantiana exerceu na Alemanha ao longo das 

décadas) do que uma questão de ler ou ser lido, influenciador ou influenciável. Por mais que o 

autor utilize alguns dos argumentos de Otávio Velho (NOBRE, 2004, pp. 106; 158) e reconheça 

a importância do trabalho de Cohn (NOBRE, 2004, pp. 186) - concordando com a precisão do 

título do livro do sociólogo da USP para caracterizar a postura weberiana em seus escritos 

metodológicos (ora de crítica, ora de resignação), seria possível aproximar, guardando as 

devidas proporções, o trabalho de Nobre ao seminário de Öelze, ao questionar essa necessidade 

de submeter o pensamento weberiano, exclusivamente, ao que Nietzsche outrora pensou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste trabalho, apresentamos diferentes perspectivas acerca da influência, 

grande ou pequena, de Nietzsche sobre os estudos de Weber. Ainda que seja um sonho quase 

ingênuo alcançar a imparcialidade num trabalho como este, tentamos trazer de alguma forma a 

pluralidade de opiniões acerca desta relação de influência. Durante a escrita é natural que a 

própria opinião daquele que escreve mude quanto à estrutura de seu trabalho e como os 

respectivos argumentos foram concatenados. Cada parte desta dissertação foi escrita em um 

diferente contexto – tanto em aspectos de estudo, o que inclui conhecimento de bibliografia, 

quanto em aspectos de acontecimentos na história recente. Nossa introdução já tratou de debater 

a urgência em falar de teoria e pensamento em tempos tão sombrios. 

 A princípio, pareceu interessante nos aproximarmos de uma medida mais concreta do 

quanto Weber foi influenciado por Nietzsche, no entanto, na reta final desta pesquisa, 

percebemos que outras questões sobressaíram, e nos mostram perspectivas para além de, 

somente, uma relação de influência – descobrimos que, mais do que saber o quão nietzschiano 

é Weber, gostaríamos de saber qual o interesse num Weber nietzschiano. Nosso trabalho se 

atreveu a “descascar” um pouco da superfície deste assunto, e bem sabemos que as águas desta 

investigação são bem mais profundas. 

 Nos faltaram entrevistas; investigações de outros trabalhos – como a tese do sociólogo 

português Rafael Gomes Filipe, que a princípio fazia parte do nosso plano de análise, e a 

dissertação de Lucas Santos, publicada no ano de 2010 e que apresenta a relação Nietzsche e 

Weber sob as lentes da ciência política; a dissertação de mestrado de Júlio Pinheiro, defendida 

em 2011, que também estabelece uma comparativa entre Nietzsche e Weber a partir de 

conceitos-chave de cada um (respectivamente, Morte de Deus e Desencantamento do Mundo); 

a tese de doutorado do sociólogo José Guilherme Merquior, cuja tese “Rousseau e Weber – 

Dois estudos sobre a teoria da legitimidade”, apesar de não tratar diretamente sobre a relação 

aqui apresentada, traz algumas importantes considerações sobre a mesma em certas passagens; 

bem como a bibliografia internacional, especialmente estudos alemães acerca do tema; dentre 

outros elementos que em muito viriam a enriquecer este trabalho. No entanto, mesmo com a 

falta destes elementos, algumas particularidades foram capturadas pelas nossas lentes. 

 No que se refere aos estudos nacionais, a escola francesa nietzschiana foi fundamental, 

acreditamos, para a sustentação do interesse de pesquisadores brasileiros sobre esse debate. 

Berthold Öelze, mesmo sem ser brasileiro, já apontava esta possibilidade em seu estudo – e 
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Velho também nos apresentou uma visão onde a comunidade intelectual sul-americana se 

portaria como herdeira periférica do pensamento francês, e ele vai além: Pelos intelectuais 

latinos, Nietzsche é explicado aos europeus – será que aqui teríamos uma pista para uma 

explicação mais palpável para esta tentativa tão árdua, por parte de alguns, em colocar palavras 

nietzschianas no discurso de Weber? 

 Percebamos: Para Cohn, Weber “copia” Nietzsche; Para Velho, essa relação é mais 

complexa, e apesar das breves referências de Weber a Nietzsche, elas guardam, na verdade, 

colocações antinietzschianas – contudo, quando posicionado em relação a outros pensadores 

(Durkheim, Schopenhauer), Weber parece estar mais próximo de partilhar dos conceitos do 

filósofo do martelo; Öelze condena um “nietzschianismo clandestino” em Weber, e prefere 

atribuir essa semelhança de pensamentos ao Zeitgeist em que se encontravam; e Nobre parece 

querer escapar da afirmação de influência ao mesmo tempo que coloca as perspectivas de cada 

autor, seja sobre razão ou método, em constante embate. 

 A tendência, tendo como base apenas estes autores trabalhados, é mostrar que a relação 

Nietzsche-Weber está sujeita a mais variáveis, seja de conceitos, seja de contextos, do que se 

imaginou no início da década de sessenta. Mas mesmo assim, a pergunta persiste: porque este 

tema ainda é tão interessante no solo nacional? Talvez, num futuro próximo, possamos dar mais 

alguns passos nesta investigação. 

 Não é novidade que, para o olhar mais apurado, a “fascinação nietzschiana” foi um dos 

maiores obstáculos ao longo do processo de escrita deste trabalho – se por um lado trabalhar 

com a metodologia weberiana significou uma escrita, digamos, “nas rédeas curtas”, sempre 

vigilante acerca do emprego dos conceitos e debates mais recentes, num esforço consciente de 

fazer entender o que foi captado em nossa análise bibliográfica; por outro, a maior familiaridade 

com Nietzsche por algumas vezes acabou por sobrepujar ainda mais o pouco de neutralidade 

que este texto tentou apresentar. A voz de Nietzsche em alguns momentos pareceu ecoar 

independente, enquanto que a voz de Weber, na grande parte das análises, se fez “ouvida” a 

partir das palavras de intérpretes. 

 E como se já não bastassem todos os desafios dentro e fora deste trabalho, nos últimos 

meses de elaboração desta dissertação, surge mais um desafio que é grande demais para não ser 

comentado: como falar de Nietzsche, Weber, e história das ideias, em plena pandemia? Por 

“sorte”, o isolamento social e o congelamento das atividades não afetou tão gravemente a reta 

final desta dissertação – mas o mesmo não se pode dizer de outros colegas de departamento. A 

pergunta que fica, em tempos tão imprecisos, é: como falar de teoria quando precisamos 
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sobreviver? 

 Enquanto historiadores, buscamos no passado uma forma de suportar a angústia de um 

futuro impreciso, investigando suas lacunas, interpretações, narrativas. Tentamos lançar aqui 

as primeiras análises na tentativa de responder as perguntas do início, do meio e do fim desta 

pesquisa – e tantas outras, temos certeza, virão. E dessa mesma forma, com tantas perguntas e 

poucas respostas, o conhecimento humano, demasiado humano, se constrói. 

 Justamente por conta da imprecisão destes tempos, o rigor metodológico de Weber se 

faz mais do que necessário. Uma vacina não será descoberta em passagens sagradas ou em 

floreios filosóficos, mas na disciplina científica. No que se refere a um trabalho em história das 

ideias, é imprescindível que, para além da hermenêutica, andemos de mãos dadas com os 

estudos de recepção e tradução, de modo que não sejam repercutidas leituras desrespeitosas, ou 

mesmo errôneas, sobre o que alguém outrora escreveu. É importante, sim, falarmos de 

perspectivas, mas sempre tendo em mente que mesmo elas (principalmente elas) estão sujeitas 

às ações do tempo. 
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