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Hinduísmo e Budismo em Max Weber: uma indologia sem orientalismos  
 

 
RESUMO 

 

Da posição de vanguarda intelectual orientalista se eximiram, em parte, aqueles intelectuais 

na modernidade ocidental que de fato ficaram profundamente envolvidos com a filosofia oriental 

(em especial, indiana), inegavelmente com maior ênfase entre os alemães. Tal olhar intelectual 

alemão, junto a uma indomania evidente, manteve-se quase que absolutamente à parte das 

justificativas exploratórias imperialistas, tão atraentes às mentes inglesas e francesas, os orientalistas 

de Said, e tão exploradas pelos ditames literários e orientalistas apresentados por ele. Assim sendo, 

confirmamos e discordamos ao mesmo tempo do autor de Orientalismo em um ponto fundamental: 

a Alemanha possui orientalismos opostos. Um, em menor proporção, calcado especificamente nos 

vasos comunicantes de ingleses e franceses, que confirma a tese do Said; outro, e aqui sob o olhar 

particular de Max Weber, contrapõe-se ao orientalismo imperialista. Diante desta premissa, 

tratamos de um entendimento intelectual frutífero e amplo, sob o olhar weberiano, no tocante ao 

contato ou transmissão de ideias ocorridas no século XIX e início do XX, entre os assim chamados 

Oriente indiano e o Ocidente alemão. Não obstante, temos os seguintes problemas centrais: quais 

seriam os interesses indológicos de Weber? O que e como ele apresentou as religiões indianas? Seria 

ele um mero influenciador do orientalismo, como assim apregoa Said? Mais um aventureiro 

eurocêntrico e racionalista em torno de uma cultura oriental? Para as duas primeiras questões, nossa 

pesquisa aponta para interesses intelectuais profundos por parte do alemão, muito além do esperado; 

para as demais, notadamente não, já que Weber irá além de seu tempo em muitos aspectos e terá 

preocupações, conclusões e amplificações inéditas em relação à análise indológica; além de não 

ficar omisso ou submisso aos relatos e análises advindas da Inglaterra e França, muito menos aos 

ditames racionalistas europeus e modernos que propagam a ideia de serem “melhores” a outros 

tempos e a outras culturas.    

 
Palavras-chave: Said; Orientalismo; Max Weber; Índia; Religião 
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Hinduism and Buddhism in Max Weber: an Idology without Orientalisms  
 
 

ABSTRACT 
 

 OLIVEIRA, Arilson Silva de.. Tese de Doutorado – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 
 

Those intellectuals in Western modernity who exempted themselves from the Orientalist 

intellectual vanguard position did so, in part and in fact, once they were deeply involved with Eastern 

philosophy (especially, the Indian); undeniably in greater number among the Germans. This German 

intellectual look, along with a clear indomania, remained almost completely apart from the imperialist 

exploratory justifications, so attractive to the British and the French minds, as Said’s Orientalists, 

those explored by literary dictates and other Orientalists presented by him. Therefore, we confirm 

and disagree, at the same time, with the author of Orientalism on a fundamental point: Germany has 

opposed orientalisms. One, to a lesser extent, based specifically on Hegel’s communicating vessels 

(coming from some English and French), which confirms Said’s thesis; the other, and here under the 

particular look of Max Weber, opposed to the imperialist and modernist Orientalism. Given this 

premise, we deal with a fruitful and broad intellectual understanding, under the Weberian look, with 

respect to the transmission of ideas that took place in the nineteenth and early twentieth centuries, the 

so-called East India towards West Germany. Nevertheless, we have the following central problems: 

what would Weber's interests be? What and how did he present the Indian religions? Was he a mere 

influencer of Orientalism, as Said claims? Another Eurocentric adventurer and rationalist when it 

comes to an oriental culture? About the the first two questions, our research points to deep intellectual 

interests on the part of the German, far beyond what was expected; on the other questions, the answer 

is notably negative, since Weber will go beyond his time in many respects and will have 

unprecedented concerns, conclusions and amplifications regarding the indological analysis. Besides, 

he was not oblivious and submissive to the reports and analyzes coming from England and France, 

much less to the rationalist European and modern dictates that propagate the idea of being "better" 

than other times and other cultures. 

 
Keywords: Said; Orientalism; Max Weber; India; Religion 
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NOTAÇÕES SOBRE A TRANSCRIÇÃO SÂNSCRITA 

 

A palavra “sânscrito” (saàskåta) etimologicamente significa “purificado” e é formada pela 

raiz kå (“fazer”) mais o prefixo saà (“perfeito”). Todas as literaturas védicas e brahmânicas são 

escritas em sânscrito – parte dessa literatura será referida nessa obra.   

Através dos séculos, a língua sânscrita tem sido apresentada sob a convenção de inúmeros 

alfabetos, todavia, o modo mais utilizado em toda a Índia é o devanägaré que, literalmente, significa 

“escrita usada nas cidades dos Deuses”. O alfabeto devanägaré consiste em 48 caracteres, 13 vogais 

e 35 consoantes. Antigos gramáticos sanscritistas, como Päëini no século V a.C. (AIYAR, 2000), 

organizaram este alfabeto de acordo com princípios linguísticos práticos, e essa ordem tem sido 

utilizada por sanscritistas modernos. 

O sistema de transliteração do devanägaré para o alfabeto latino utilizado nessa obra segue a 

Convenção de Genebra de 1949.    

Todas as palavras em sânscrito estão em itálico e sob a fonte balaram – uma fonte aceita 

internacionalmente e que segue a Convenção de Genebra. 

Algumas regras básicas para um mínimo entendimento: 

3 No sânscrito não se faz normalmente o plural com “s”, no entanto, aqui, para efeito 
de uma melhor e mais dinâmica leitura, o utilizaremos; 

4 A única pontuação é o ponto, representado por um traço vertical no fim da frase e do 
parágrafo, por dois traços; 

5 Quando ocorre a fusão de letras iguais (ä, é, ü) aparece o sinal diacrítico (macron); 
6 Terminadas em “a” as palavras geralmente são masculinas, terminadas em “é” 

geralmente são femininas e terminadas em “n”, neutras;  
7 “h” é aspirado, como em holy (inglês); 
8 “ç” soa como o ch em chá; 
9 “g” tem som gutural, como em garganta; 
10 “r” sempre soa como r em parada, nunca como em rato; 
11 “c” soa como o tch em tchê; 
12 “ä” é som longo, como em arte; 
13 “e” é som fechado, como em cedo; 
14 “o” é som fechado, como em iodo; 
15 “j” soa como o dj em Djalma; 
16 “s” soa como o ss em pássaro; 
17 Não existem as letras nem o som de “z”, “f” e “q”. 
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ABREVIATURAS 
 
 

4 ATs: Arthaçästra 

5 AU: Aitareya Upaniñad 

6 BG: Bhagavad-gétä 

7 BP: Bhägavata Puräëa 

8 BU: Båhadäraëyaka Upaniñad 

9 Bs: Brahma-saàhitä 

10 Cc: Caitanya-caritämåta  
 
11 ChU: Chändogya Upaniñad 
 
12 DS: Dharmasütra (as citações possíveis desta literatura virão seguidas das iniciais DS às letras A, G, 

B e Va, representando respectivamente as iniciais dos quatro autores da obra, quais sejam: Äpastamba, 
Gautama, Baudhäyana e Vasiñöha). 

  
13 KaU: Kaöha Upaniñad 

14 MBh: Mahäbhärata 

15 MANU: Manu-saàhitä 

16 PC: Païcarätra 

17 RV: Åg Veda 

18 SP: Çatapatha Brähmaëa 

19 TaU: Taittiréya Upaniñad 

20 VP: Viñëu Puräëa 

21 YS: Yoga-sütra 
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O atual sistema numérico racional, fundamento técnico de toda 

“calculabilidade”, é de origem indiana. Os indianos [...] cultivaram a ciência 
racional (e entre ela, a matemática e a gramática). Também tiveram a 

experiência do desenvolvimento de numerosas escolas filosóficas e religiosas, 
de quase todos os tipos sócio-historicamente possíveis. Em boa medida, 

surgiram estas sobre o substrato de uma poderosa tendência ao 
intelectualismo e à racionalidade sistemática que se apoderaram dos mais 

diversos domínios da existência.   
 

MAX WEBER  
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INTRODUÇÃO 

 
 

Problemas e Senda 

 

Seria Max Weber um típico orientalista aos moldes do clássico Orientalismo de Edward 

Said?1 Seria ele um defensor do racionalismo ocidental moderno? Um apoiador do desencanto 

desenfreado ou do individualismo puritano? E atrelado a tudo isso, um, portanto, defensor do 

caráter linear do progresso, do evolucionismo, do determinismo econômico e, acima de tudo e 

em suma, um eurocêntrico e incentivador de tal posição (política, econômica, religiosa ou 

racional)? E mais: tudo isto estaria evidente em suas declarações, análises e conclusões em 

torno da Índia ou de suas comparações Oriente-Ocidente? Obviamente, nos posicionaremos 

negativamente em relação às interrogações anteriores. 

Nesse contexto, temos os problemas centrais: quais seriam seus interesses indológicos? 

O que ele apresentou, e como, sobre as religiões indianas? Seria ele mais um aventureiro 

eurocêntrico e racionalista em torno dessa cultura oriental? Para as duas primeiras questões, 

nossa pesquisa aponta para interesses intelectuais profundos por parte do alemão, muito além 

do esperado; para a terceira, notadamente não, já que Weber irá além de seu tempo em muitos 

aspectos e terá preocupações, conclusões e amplificações inéditas em relação à análise 

indológica; além de não ficar omisso e submisso aos relatos e análises advindas de seus 

compatriotas conservadores, como bem da Inglaterra e da França, e muito menos aos ditames 

gerais, racionalistas europeus e modernos que propagam a ideia de serem “melhores”: a outros 

tempos e a outras culturas. Assim sendo, Weber ausenta-se inteligentemente das incansáveis 

ofertas e propragandas orientalistas e eurocêntricas.  

Mas, para tanto, ou seja, para buscarmos respostas e indícios cabais de seu desvio ou 

blindagem contra o orientalismo que na Europa se fazia (e faz) exacerbado e voraz, iniciaremos 

introdutoriamente nossa empreitada com uma abordagem sucinta acerca da Indologia em geral, 

bem como do Orientalismo em Edward Said. Prosseguindo, analisaremos a recepção da 

indologia na Europa e, em especial, na Alemanha; aqui, nos concentrando naquilo que a priori 

tenha impactado Weber e o motivado a buscar, ler e analisar o pensamento indiano. Em seguida, 

                                                 
1 Escolhemos Edward Said e não os seus seguidores ou debatedores, por simplesmente vê-lo como o difusor 

primordial da ideia, e por ser o mais abrangente, o mais explícito e o mais combatente em torno do Orientalismo; 
além de ter indicado o Weber como um dos diversos eruditos que motivou essa mentalidade ocidentalmente 
etnocêntrica.    
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adentraremos à indomania weberiana e suas fontes advindas desta recepção. Logo após, 

tentaremos compreender como Weber localiza em geral as religiões do Oriente e do Ocidente 

no contexto das religiões mundiais, bem como sua divergência teórica em relação ao Durkheim, 

o que, mais uma vez, o blinda de um funcionalismo eurocêntrico. No mesmo capítulo, 

sequenciaremos com a questão das esferas sociais, através das quais notaremos o quão Weber 

utiliza-se da dicotomia Oriente e Ocidente e sem os ditames orientalistas, senão o contrário.  

Nos três próximos capítulos, focar-nos-emos na religião asiática e, em especial, no 

hinduísmo e budismo presentes na obra weberiana, para que com tal abordagem possamos 

averiguar o quão Weber envolveu-se com o pensamento dessas religiões, e não apenas por 

curiosidade ou aventura intelectual, mas por interesse profundo; chegando a utilizar-se de 

conceitos, formas e métodos dessas religiões em sua própria teoria sociológica. 

Por fim, nos três últimos capítulos, abordaremos com Weber a questão da racionalidade 

e das esferas sociais indianas, que nada devem ao Ocidente; e, por fim, tentaremos finalizar 

com as equivocidades ou não compreensão de Said em torno do “orientalismo” alemão e, 

consequentemente, da indologia weberiana que aqui apresentaremos.  

 

Constatação Inicial 

 

De imediato, notamos com as primeiras folhas lidas e um olhar mais apurado, que apesar 

de todas as relações teóricas e culturais de Weber com a Índia, permaneceu-se no âmbito 

sociológico (principalmente) um nítido obscurecimento da indologia weberiana e de sua marca 

divisora de águas na Europa moderna. Fato de ausência, negligência ou ignorância que não está 

apenas em obras arguciosas, recentes e bem elaboradas, como em Orientalism and Religion, do 

professor de Filosofia Asiática e Religião Comparada da Derby University, Richard King 

(2008), por exemplo, o qual não dedica uma única alusão ou exame à indologia weberiana, uma 

vez que Weber lhe transporta teoricamente com exemplos e contraexemplos para aferições e 

asseverações que lhe são particularmente importantes. Ademais, Weber chega a ser emudecido 

por seus compatrícios como o famoso indólogo e eminente professor da Universidade de 

Königsberg, Helmuth von Glasenapp, o qual, em seu precursor Das Indienbild Deutscher 

Denker (A Imagem Alemã Sobre os Pensadores Indianos) se detém extensivamente a diversos 

autores que não têm o fôlego e a coragem intelectual de Weber em torno da Índia. Ou como o 

mais recente e brilhante indólogo alemão Wilhelm Halbfass, que nas 550 páginas de sua 

indologia referencial Indien und Europa, tão só inclui uma alusão a Weber numa nota final 

(HALBFASS, 1981, p. 521, n. 53), referida à problemática da carência do direito natural na 
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Índia. Sem falar do weberólogo alemão Fritz Ringer (2004), que elaborou uma exaustiva e 

minuciosa análise de Weber em Max Weber’s Methodology, mas não fez uma única menção ao 

método indológico weberiano, tocando no assunto, enquanto breve resumo, apenas em An 

Intellectual Biography (2004).  

No Brasil, um dos maiores weberólogos, Flávio Pierucci, chegou a escrever sobre a 

China e o Islã, mas nunca sobre a Índia em Weber; neste caso, provavelmente, por ter morrido 

prematuramente. Jessé de Souza também escreveu abundantemente e organizou obras sobre 

Weber, mas não existe um único olhar direcionado para a Índia pela via weberiana. Lísias 

Negrão e Gabriel Cohn, conhecidos weberólogos brasileiros, da mesma forma, sempre a 

discursarem sobre Weber, se utilizarem de sua metodologia e até de teorias para análises do 

fenômeno religioso (como é o caso de Lísias Negrão), mas, novamente, nenhuma palavra sobre 

a indologia do alemão.  

Só recentemente tentamos, desde a graduação na USP e via motivação honrosa do prof. 

Flávio Pierucci, com suas eloquentes aulas sobre Weber e sua surpresa em saber que alguém 

no Brasil interessava-se pela indologia weberiana. No mestrado em Sociologia, também na 

USP, por exemplo, tentamos preencher um pouco essa lacuna, com uma pesquisa sobre uma 

das linhas do hinduísmo em Weber, o vaishnavismo, tento o Pierucci como coorientador, mas 

que na prática foi o orientador de fato: com muitas conversas particulares e leituras sobre o 

tema. Em seguida, e ainda contando com o apoio intelectual de Pierucci, tentando suprir uma 

lacuna do mestrado, qual seja, a necessidade de entender o impacto do pensamento indiano na 

Europa (e em especial na Alemanha), demos sequência com uma tese de doutorado em História 

(USP), agora com a pesquisa em torno do advento da indologia moderna na França, Inglaterra 

e Alemanha (aqui, focando-nos em Nietzsche e Weber); o que nos proporcionou um maior 

vislumbre do contexto no qual inseria-se Weber para sua elocução indológica e da real situação 

dicotômica entre indomaníacos e indofóbicos europeus na modernidade. Agora, retornando à 

Sociologia, tentamos unir as margens de todas as pesquisas para, enfim, entendermos a real 

ligação do pensamento indiano em Weber e todo efeito intelectual que possamos averiguar em 

seus escritos.   

Também verificamos que no Brasil há uma tímida iniciativa indológica weberiana por 

parte de Carlos Eduardo Sell em seu Max Weber e a Racionalização da Vida (2013), bem como 

em seu projeto de pesquisa na UFSC sobre a “Racionalidade e Racionalização nos Ensaios de 

Sociologia da Religião de Max Weber”.  

E o interessante é que a indologia em Weber não está apenas espalhada por sua obra 

aqui e acolá, faz-se presente em quase todas as obras do alemão e, muitas vezes, com destaque. 
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Mas isto não é tudo, há uma obra inteira dedicada ao assunto, e aí a questão fica mais estranha, 

já que explicita-se uma ausência de comentários, citações ou lembranças da existência de uma 

obra inteira, como Hinduismus und Buddhismus. E tal análise indológica em várias de suas 

obras, foi realizada com muito esmero e preocupação constante, o que não justifica serem 

simplesmente deixadas de lado ou tocadas apenas como um capricho intelectual ou exotismo 

de um alemão.  

E diante dessa primeira constatação, nos perguntamos sobre o porquê.  

E temos como hipótese, a priori, que essa ausência (ou silêncio) da indologia weberiana 

se deve por algumas razões. Por exemplo, alguns poucos weberólogos modernos consideram, 

por um lado, que o trabalho de Weber não contribui com nada significativamente profundo 

sobre a Índia; e, por outro, que está cheio de imprecisões, clichês e erros (KULKE, 1986, p. 

97). Mas isto se deve, em especial, ao fato de tais pesquisadores não perceberem as múltiplas 

faces da teoria da racionalidade em Weber, junto às suas devidas comparações analíticas em 

torno da Ásia pré-moderna e da Europa moderna. Além destes fatores, Hinduismus und 

Buddhismus, a principal obra indológica de Weber, lhes põe a dificuldade – muito mais do que 

outras obras – de se ter em conta as linhas fundamentais dos desenvolvimentos teóricos 

weberianos, acrescidas da exigência de conhecimento mínimo da cultura indiana, 

principalmente da língua sânscrita (exaustivamente utilizada por Weber e sem glossário) – 

quase sempre não familiar aos pesquisadores ocidentais –, para relacioná-los e compreendê-los.  

Como diz David Gellner (1991), muitos estudiosos (ocidentais) de Weber possuem em 

Hinduismus und Buddhismus sua única fonte de conhecimento sobre a Índia. Isso revela um 

problema, tanto para o pressuposto teórico de um Weber sociólogo transeuropeu e não 

orientalista, quanto para o entendimento de sua indologia em geral; e ainda muito mais para ter-

se a percepção do impacto de tal cultura na teoria e metodologia de um sociólogo clássico ou 

de um erudito como Weber.  

Mas, quais foram as fontes de Weber que o motivou e o auxiliou a produzir o que muitos 

ignoram? Veremos posteriormente no capítulo II, quando abordarmos sobre Weber e sua 

indomania. 

 

Método 

 

Antes de nossa empreitada que aqui se inicia, faz-se necessário uma sucinta abordagem 

sobre como e onde selecionamos nossos objetos indológicos weberianos para análise.  
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Nao obstante, após uma análise inicial e geral sobre a teoria do orientalismo saidiano e 

das perspectivas que a pesquisa vislumbra como problemas centrais em torno da sociologia 

indológica weberiana, também verificamos que algumas alegações sobre Weber, tanto de Said 

como de leitores apressados ou críticos em geral, não possuíam uma compreensão mais clara 

de sua teoria: principalmente suas intenções, leitura, envolvimento e profundidade em torno da 

cultura indiana. Assim sendo, decidimos analisar as obras de Weber relacionadas ou plenamente 

identificadas com a Índia, centrando-nos em Hinduismus und Buddhismus2, com o auxílio 

contudente de Wirtschaft und Gesellschaft, por verificarmos que estas possuem relações 

teóricas comparativas e categorias metodológicas chaves do/ao autor.  

Tais obras, dentre outras, debatem com orientalistas (e não orientalistas) de sua época e 

com todo o historicismo alemão até então desenvolvido (com fortes representantes 

eurocêntricos), bem como servem de parâmetro crucial para a compreensão da particularidade 

racionalização ocidental e de seu desencantamento promovido, dentre outros fatores, pela 

sinergia cultural entre o judaismo antigo e o advento do protestantismo; ambos como 

representantes tipos-ideias e extremos-opostos ao mundo mágico indiano.  

Ou seja, utilizamos o método weberiano para analisar o próprio Weber, qual seja, a 

clássica tríade: motivo, ação e sentido (como panoramicamente vista no nosso sumário). O 

motivo estará em torno do seu contato e impacto para com a cultura indiana, sabendo que ela 

promoveu um real Renascimento Indiano na Alemanha, desde o século XVIII; a ação voltar-

se-á para a sua interpretação sociológica da cultura indiana em si; e o sentido estará na sua 

intenção teórica antimodernista ou transeuropéia e não eurocêntrica. Para apresentação do 

motivo, faremos uma abordagem de como e qual Índia chegou à Alemanha e à Europa neste 

período; para a ação, de como Weber, a todo momento, utiliza-se de conceitos, como a 

“racionalização”, assim como da cultura indiana em geral, para não apenas encorpar sua teoria, 

mas tê-la como “tipo” extremo; quanto ao sentido, faremos uma defesa de um Weber bem longe 

do orientalismo e bem próximo de um pensador transeuropeu com preocupações intelectuais (e 

até pessoais) que batem de frente com o etnocentrismo orientalista da Filosofia da História 

hegeliana.      

Em relação aos textos complementares e de subsidio para apoiar a pesquisa em seu 

contexto sociológico, foram devidamente consultados, além de nosso arquivo particular, o 

Europaeisches Archiv fuer Soziologie (online), o Max Weber Studies (da British Sociological 

Association – online), a Oxford German Studies (online)), o Sociosite (online) e o Scielo 

                                                 
2 Lembrando que tivemos a oportunidade de estudar sânscrito na Universidade de São Paulo durante a 

graduação, mestrado e doutorado.  
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(online). Também foi pesquisado, in loco, o Max Weber Archive de Munique, como parte de 

pesquisa de campo, entre dezembro de 2014 e março de 2015, juntamente com a realização de 

um roteiro intelectual da composição weberiana, passando por Erfurt, Weimar, Frankfurt, 

Heidelberg e Munique.  

Dentre os textos de Weber com algumas ou várias passagens indológicas, selecionamos 

também, além do mais recente original organizado por Schmidt-Glintzer e Karl-Heinz Golzio, 

algumas traduções de Hinduismus und Buddhismus, especialmente nas línguas inglesa e 

espanhola, as quais possuem informações outras, sejam introdutórias ou rodapés explicativos. 

E também as obras (geralmente com consultas de mais de uma tradução) possuidoras de 

amostras indológicas importantes, tais como: Ciência e Política: duas vocações, Ensaios de 

Sociologia, Ensayos Sobre Sociología de la Religión (tomos I, II e III), Economia e Sociedade, 

A Ética Protestante e o ‘Espírito’ do Capitalismo, Sociologia das Religiões (versão portuguesa) 

e a coletânea sobre/do Weber organizada pelo Gabriel Cohn.  

Todavia, vale salientar que, com todo esse arcabouço e como sentido de nossa análise, 

visamos debater as ideias sobre a Índia apresentadas por um intelectual alemão, sem tentar 

reproduzir ou analisar em grande escala a realidade contextual deste, com exceção, obviamente, 

do contexto indológico que contagiava a Alemanha na época; isto é, restringimo-nos em grande 

medida a um aspecto preciso de seus escritos: as ideias indológicas e suas devidas comparações 

metodológicas com o Ocidente moderno. Pensamos que tal enfoque nos revelará nuances 

expressivas e merecedoras de serem conhecidas: a singular identidade intelectual de Max 

Weber – quiçá de boa parte dos alemães de sua época – formada sobre o pensar indiano. Para 

tanto, procuraremos empregar os conceitos e categorias do próprio Weber para organizarmos 

seletivamente a sua produção intelectual, isolando descrições heurísticas e aptas a revelarem o 

que for importante à luz de nossas indagações-problema, quais sejam: qual Índia ele encontrou, 

como a interpretou e como se apropriou de suas ideias transmitidas?  

Com isso, tentaremos compreender Max Weber como parte de uma rede engajada na 

elaboração de ideias indológicas, diferenciadas dos autores orientalistas e arabistas 

apresentados por Said. Salientamos que, nesse caso, nossa compreensão não se prenderá à mera 

apresentação de um período sócio-histórico, mas à apreensão dos sentidos de ideias e teorias 

sociológicas expostas. Em outras palavras, interpretaremos para explicar, utilizando-nos da 

análise causal weberiana, segundo a qual, desfechos teóricos, sociais e históricos específicos 

são explicados em termos de antecedentes causais específicos. Pois, segundo Weber, a 

atribuição de significado cultural (segmento finito da infinidade dos processos históricos) é uma 
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pressuposição subjetiva, a qual afeta nossas seleções objetivas que, por sua vez, dependem de 

nossos interesses. Tendo como foco, neste caso, os estudos sobre a Índia ou indologia.  

 

Indologia 
 

Indologia faz parte de um subconjunto de estudos asiáticos que se resume em um esboço 

acadêmico da história, cultura, sociedade e língua do subcontinente indiano, especificamente 

ao que hoje tange a Índia, Paquistão, Sri Lanka, Bangladesh, Tibete e o Nepal, todos acoplados 

no que um dia já fez parte, ou no que hoje faz parte, de Bhärata Varça3 ou Āryāvarta (“terra dos 

āryas”, atual Índia). Não obstante, a indologia, muitas vezes, fixa-se no estudo da literatura 

sânscrita ou da Índia propriamente dita, em seus vários momentos e para todos os seus olhares. 

Ela pode ser dividida em indologia clássica e moderna, o que diferirá histórica, espacial e 

socialmente, além de assegurar especificidades quanto às práticas e ideias filosóficas e 

religiosas indianas. No que tange à nossa pesquisa em particular, referir-nos-emos às análises e 

olhares indológicos estrangeiros (Mlecchas) à Índia e sobre ela, especialmente daqueles que 

hoje caracterizamos como “ocidentais” – fato que não impede os orientais de inserirem-se nesse 

conjunto de “estrangeiros” –, mais especificamente a Alemanha no período que abrange o final 

do XIX e início do XX, épocas que delimitam nosso foco e a produção indológica contundente 

de Max Weber, nosso autor central.   

Curiosamente, Douglas McGetchin (2009, p. 17) afirma que no final do século XIX a 

Alemanha possuía mais professores universitários estudando sânscrito e filosofia indiana4 do 

que todo o resto da Europa, e que, em 1903, na mesma Alemanha havia 47 professores 

indólogos, destes, 26 eram considerados grandes professores ou pesquisadores da Índia ou da 

cultura ariana5 – e aqui excluímos da contagem os pensadores “aventureiros” (diga-se: não 

                                                 
3 O rei protagonista, o qual motivará os ancestrais daqueles que hoje indicamos categoricamente como 

“indianos”, a nomearem o espaço sagrado de seus antepassados como Bhārata-varña (“terra de Bhārata”). Mas o 
rei Bhārata, por isso e muito mais, também é considerado por todo o pensamento clássico indiano e mesmo por 
muitos modernos hinduístas, uma personalidade de fato que reinara sem precedentes. Ou seja, a partir do reinado 
desse rei, a Terra, a qual se denominava até então Ajanäbha-varña, tornou-se conhecida como Bhärata-varña, nome 
que, posteriormente e até os nossos dias, passou a designar oficialmente a região indiana como um todo: Bhārata 
ou Bhārat. 

4 Por Filosofia Indiana, aqui e em todo o texto, entendemos o pensamento sistemático desenvolvido pelos 
pensadores indianos, o que inclui as escolas de pensamentos hinduístas, budistas, jainistas e ateístas; com todas as 
suas diferenças temporais, espaciais, ideológicas e lógicas, dentro ou fora dos conceitos que aqui conceituamos, 
pois não pretendemos discutir o que é Filosofia, apenas não aceitamos que ela seja patente de uma cultura 
específica ou de uma época em particular.   

5 A palavra ärya, do sânscrito, está presente em todas as literaturas védicas e brahmânicas da Índia antiga, 
assim como passeia por toda literatura budista e avéstica; e etimologicamente indica “sabedoria”, “nobreza”, 
“honraria”, “boa índole”, “bom comportamento” etc., todavia, em suma, a encaramos e nos interessamos, como 
assim o fez e se interessou Nietzsche em Genealogia da Moral (I.V), como “traço típico de caráter”. Não há, assim 
sendo, nenhuma conotação racial, como apregoava Max Müller (1823-1900), que em 1853 introduziu a palavra 
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especialistas, mas que, de uma forma ou de outra, inseriram-se na pesquisa ou abordagem da 

Índia). Como anunciará no início do século XX o indiano Prabhu Dutt Sāstrī, membro da 

Oxford Philosophical Society e professor de sânscrito em Oxford: “nenhum outro país no 

Ocidente [...] como fez a Alemanha [...] fez um estudo sério do pensamento indiano” (apud 

MESQUITA, 2007, p. 14).  

Uma categoria, completa McGetchin, que forma o maior aglomerado de indologia 

européia que, ao contrário dos britânicos, por exemplo, com sede não apenas pela cultura 

indiana, mas de imperialismo e invasão, possuíam na mesma época apenas quatro grandes 

especialistas indólogos. Isto nos revela que há, em um primeiro olhar, um contraste e muitos 

interesses dicotômicos: ora imperialista, como no caso inglês; ora etnocentrismo, como 

presentes em alguns alemães dialéticos e aventureiros; ora em reavivamento pagão nacionalista 

(como na futura trupe nazista), ou pelo real interesse antimodernista intelectual (como em 

Weber, Nietzsche e Schopenhauer) em torno da análise da cultura indiana.  

Tudo isso caracterizará motivações e sentidos diversos à indologia européia, que 

corroborarão ou não à teoria de Edward Said em seu clássico Orientalismo.  

 
Orientalismo: o Oriente como invenção  

 
 
Todavia, faz-se necessário sabermos o que realmente apregoa Edward Said em torno do 

que ele defende como sendo “orientalismo”, para que possamos nos ater acerca da relação com 

o nosso objeto de pesquisa, qual seja: a Índia (promulgada pela sociedade e religião) nos escritos 

de Max Weber.  

Edward Said (1990, p. 263) defende que todo orientalismo surge “com a percepção de 

que a cultura ocidental está passando por uma fase importante, cuja característica principal é a 

crise que lhe foi imposta por ameaças como a barbárie, as preocupações técnicas estreitas, a 

aridez moral, o nacionalismo estridente, e assim por diante”.  

                                                 
arya à língua inglesa e a difundiu para toda a comunidade europeia como aplicação de um termo que caracterizava 
um grupo racial, surgindo, então, a teoria da raça ärya ou ariana – décadas depois, ovacionada pelos nazistas. O 
que podemos caracterizar como uma típica deturpação (invensão) linguística, cultural e bem orientalista por parte 
de um alemão – britanicamente cristão, bem cristão e bem pago para dizer muitas coisas sobre a Índia –, Max 
Mûller. No máximo, o termo ärya pode denotar uma centralidade cultural ou uma ação social de acordo com 
preceitos cultuais específicos, no caso, indianos antigos ou védicos, mas chegar ao ponto de indicar uma raça, 
como Mûller assim defendia para a Índia ariana, não cabe. Pois, mesmo sendo um indiano de nascimento, com 
genealogia, portanto, ariana, ao não agir de acordo com esse ou aquele preceito, não seria considerado um ariano. 
Em suma, o nascimento no seio de tal cultura é importante, mas o comportamento ou “traço típico de caráter” o 
supera. Sempre que entoarmos o termo “ariano”, assim sendo, será no sentido sânscrito original. 
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E tal tese será aprofundada, ampliada e defendida em sua obra Culture and Imperialism 

(1983). Essa coletânea de artigos integra em definitivo sua luta intelectual contra a política 

daquilo que ele denomina de “expropriação imperialista ocidental” e a favor da questão 

palestina. Seu Culture and Resistance (2003), por sua vez, um conjunto de entrevistas realizadas 

por David Barsamian, terá o tom – e neste caso não poderia ser de outra maneira – de guerra 

intelectual contra imperialismos orientalistas e, implicitamente, puritanos estadunidenses. Com 

sua última obra, Freud and the Non-European (2003), além de inúmeros outros artigos e 

coleções de ensaios, Said fechará sua consagrada e eloquente luta político-intelectual.  

Mas a sua mais importante contribuição se dá com Orientalism (1978), a nosso ver, 

leitura obrigatória para todos os que se debruçam intelectualmente sobre o que se conhece como 

o Oriente, independentemente do tipo de objeto, do espaço geográfico, do tempo histórico ou 

da linha analítica de pesquisa. Pois, apesar de nossas ressalvas, que passaremos a investigar e 

expor aqui, Orientalism6 tornou-se um importante aliado ao alertar sobre alguns perigos 

evidentes – por exemplo, deter-se no eixo do exotismo, sem alcançar as ideias ou filosofias 

inerentes – a todo aquele que se propõe a estudar seriamente o que se conhece a priori como 

Oriente.  

Em um primeiro sentido, o orientalismo é um estilo de pensamento baseado em uma 

distinção ontológica e epistemológica feita entre o Oriente e o Ocidente. E em outro sentido, 

apresenta-se como algo mais histórico e materialmente definido, designando o modo pelo qual 

se negocia o Oriente como objeto de uma instituição organizada. Negocia-se o Oriente através 

de declarações a seu respeito, autorizando opiniões, descrevendo-o, invadindo-o e apoderando-

se dele, ou seja, estilizando-o para dominá-lo e reestruturá-lo. Em outras palavras, trata-se de 

uma falsa tutela estabelecida por eruditos, missionários, negociantes, militares e, 

principalmente, literatos. E ao se caracterizar um Ocidente dominador e um Oriente dominado, 

infere-se que as terras orientais devem ser ocupadas e seus sangues, tradições e tesouros postos 

à disposição. 

O orientalismo representa, portanto, um conhecimento sobre o Oriente que o põe na 

aula, no tribunal, na prisão ou no manual para ser examinado, analisado, julgado, disciplinado 

ou governado. Um real conjunto de coerções e limitações ao pensamento, uma disciplina 

abordada sistematicamente, além de um tema de erudição, de descobertas e de práticas.  

Segundo Said, o orientalismo situa-se em um campo de estudo que se inicia com o 

Ocidente cristão, específica e formalmente, com a decisão do Concílio de Viena, em 1311 e 

                                                 
6 Utilizaremos a versão original: Orientalism. London: Penguin Books, 1995, juntamente com sua versão 

brasileira: Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.     
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1312, ao estabelecer – juntamente com a dissolução da ordem dos templários – uma ambição 

geográfica com a série de cátedras sobre árabe, hebraico e siríaco em Paris, Oxford, Roma, 

Bolonha, Avignon e Salamanca. Campo este, na modernidade, submetido ao imperialismo, 

positivismo, utopismo, historicismo, darwinismo, racismo, freudianismo, marxismo, 

spenglerismo etc., os quais explicam o comportamento, a mentalidade, a genealogia e a 

atmosfera oriental, permitindo uma observação regular e acesso aprofundado do seu 

comportamento. Tudo isso, e todos, submetidos aos limites e coerções quanto ao que podem 

fazer ou falar, com e sobre o Oriente.  

Com essas premissas em mãos, Said projeta alguns problemas a serem tratados durante 

o seu percurso antiimperialista, quais sejam: 1) quais tipos de apriorismos intelectuais, estéticos 

e culturais participaram da formação orientalista? 2) como a Filologia, a Lexicografia, a 

História, a Biologia, a Teoria Econômica, a Política e os romances entraram para o serviço 

imperialista ocidental? 3) quais mudanças, modulações, refinamentos e revoluções têm lugar 

no interior do orientalismo? 4) como o orientalismo se transmite e se reproduz de uma época a 

outra? 

Para responder a tais questionamentos, Said utilizar-se-á de uma metodologia que, 

primeiro, delimitará uma grande massa de material, na qual assinala quais textos, autores ou 

períodos são mais adequados. Nesse exercício, decide partir das experiências britânica, francesa 

e americana no Oriente, consideradas como uma unidade acadêmica literária, por um lado, e 

imperialista de orientação colonial, por outro. Said, deste modo, empregará uma análise 

dialética entre o texto e uma complexa formação de ideias literárias e intelectuais sobre o 

Oriente.  

Chega ele à conclusão de que o orientalismo tem uma premissa na exterioridade, ou 

seja, uma preocupação de escrever e dizer que os orientais estão fora do Oriente tradicional, 

tanto existencial como moralmente (algo que Weber nunca fez). Trata-se de um erro histórico 

e social que só o ocidental será capaz de corrigir. Tal identidade representada (e não 

representativa) será estabelecida como autoridade de direito e de superação consciente, como 

se o oriental não tivesse capacidade pessoal de responder por sua cultura ou vivências. Assim 

como elegantemente foi declarado por Marx no 18 Brumário (cap. VII), em relação aos 

pequenos camponeses franceses da era napoleônica: “não podem representar-se; têm que ser 

representados”. Ao se utilizar dessa citação de Marx, Said (1990, p. 33) parece nos dizer que, 

na visão dos orientalistas, como o próprio Marx, só ao Ocidente cumpre a tarefa de dizer o que 

o Oriente e o oriental foram, são e devem ser. Desse modo, para que o orientalismo tenha 

qualquer sentido, ele depende mais do Ocidente que do Oriente, pois seu sentido é diretamente 
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tributário do método ocidental de representação. Para Said, isso promoveu um desencanto e 

uma visão generalizada e esquizofrênica, ao passo que “Escritores tão diferentes entre si como 

Marx, Disraeli, Burton e Nerval poderiam manter uma longa discussão entre si, por assim dizer, 

usando todas essas generalidades sem questioná-las, mas de modo inteligível” (Ibid., p.111). 

Said criticará duramente todo esse aparato que ele classifica como imperialismo 

mascarado pela erudição, já que o Oriente tem sua própria história e sua própria tradição de 

pensamento, não precisando de interventores alheios às suas conjunturas e anseios. Portanto, é 

um erro, conclui Said, afirmar que o Oriente é essencialmente uma mera ideia ou criação sem 

realidade correspondente, mas pronta para uma “realidade” construída e imposta pelos 

invasores. Combaterá Said (Ibid., p. 64-65), desse modo, a ideia de uma geografia imaginativa, 

mostrando que é possível argumentar intelectualmente o contrário: desconstruindo tal geografia 

e assim percebendo que objetos distintos (realidade e ficção) são produções mentais, e que eles, 

embora pareçam existir, têm uma significância meramente ficcional. Uma sociedade particular 

– dará Said tal exemplo – vive em alguns hectares e estabelece uma determinada fronteira entre 

“sua” terra, adjacências imediatas e o território além, o qual denomina de “bárbaros”. Essa 

atividade mental de designar um espaço familiar que é “meu” e outro espaço desconhecido além 

do “meu” como “deles” é um modo de fazer distinções geográficas arbitrárias. 

Para Said (1990, p. 66), essa ideia vem de longa data, pois já estaria presente na Ilíada 

de Homero, nas peças de Ésquilo, nas Bacantes de Eurípides, enfim, na Grécia e Roma 

clássicas; seja com oradores, geógrafos, historiadores ou poetas, já se encontra tal demarcação 

explícita entre Oriente e Ocidente. Por outro lado, com as invasões deliberadas no período 

medieval europeu da Pérsia, Síria, Egito, Índia, Indonésia e China, surgem os medos e espasmos 

supersticiosos cristãos, devido a suas visões estarem focadas no exotismo, no intenso desejo 

prosélito e na busca desenfreada pelas especiarias (Ibid., p. 69).  

Dirá Said que os cristãos partiram para o ataque em especial contra o islamismo. Ataque 

que era, como disse Edward Gibbon, “coevo com o mais obscuro e indolente período dos anais 

europeus” (Ibid., p. 267). O Islã passou a ser considerado e vislumbrado como devastador e 

cruel, o símbolo do terror, o diabólico, o bárbaro, um perigo constante para os dogmas 

estruturados da Igreja e um trauma duradouro ao seu poder político. Durante a Idade Média 

européia até o século XVIII, grandes escritores como Ariosto, Dante, Milton, Marlowe, Tarso, 

Shakespeare, Camões, Cervantes e outros, se utilizaram das riquezas do Oriente para suas 

produções; uma vastíssima cultura que servia de “mito ideológico”. A Bibliothèque Orientale 

(1697) de Barthélemy d’Herbelot, por exemplo, será um célebre modelo de como a maneira 

dramática e o imaginário juntar-se-ão ao teatro orientalista (Ibid., p. 73). 
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Ele concluirá afirmando que, assim como a Inglaterra e a França invadiram, dizimaram 

ou aculturaram nações orientais no passado, em virtude da sua auri sacra fames, hoje são os 

Estados Unidos que exercem esse “destino manifesto”. Dessa forma, os poucos estudantes 

orientais promissores que conseguem – como ele mesmo – ingressar no sistema, são 

encorajados a irem para os Estados Unidos com a finalidade de tornarem-se os herdeiros do 

orientalismo que “teima” em avançar sem barreiras (Ibid., p. 327). O que ele está enfatizando é 

que, embora nos tempos atuais já não se possa pré-qualificar ou pré-ajuizar em teses cultas ou 

populares o que ele chama de “mente negra” e “personalidade judia”, para orientais e não 

cristãos – como a “mente islâmica” ou “caráter árabe” – ainda se abrem frequentes e crescentes 

exceções, com pesquisas perfeitamente possíveis.  

Mas o otimismo de Said (Ibid., p. 331) ultrapassa essas barreiras impostas e apresenta 

uma alternativa ao orientalismo imperialista:  

 
Estudiosos críticos [novos, e somente novos, é importante lembrar!], cuja 
formação é pelas disciplinas tradicionais do orientalismo são perfeitamente 
capazes de se livrarem da velha camisa-de-força ideológica. A formação de 
Jacques Berque e de Maxime Rodinson [por exemplo] é do mais alto nível, 
mas o que dá vigor às suas investigações, mesmo de problemas tradicionais, é 
a autoconsciência metodológica deles. 

              

Aqui, Said nos dá a dica de como Weber safou-se dessa empreitada orientalista: 

“autoconsciência de sua metodologia”. Mas algo que ele só observa em autores recentes e 

arabistas.   

Para tanto, devemos submeter nosso método ao exame crítico, nos alerta Said, pois, “se 

lembrarmos que o estudo da experiência humana tem uma consequência ética, para não dizer 

política, no pior ou no melhor sentido, não ficaremos indiferentes ao que fazemos como 

estudiosos”. Em suma: “o problema, então, é fazer com que o estudo se ajuste e de certo modo 

seja moldado pela experiência, que seria iluminada e talvez mudada pelo [mesmo] estudo”. Em 

outras palavras: “a qualquer custo, a meta de orientalizar continuamente o Oriente deve ser 

evitada [...]” (SAID, 1990, p. 331).  

Com tais orientações saidianas, estamos munidos com algum instrumento necessário 

para podermos tratar do Oriente, e, prioritariamente, de um Oriente que também foi 

contemplado por pensadores Mlecchas (do sânscrito: “não arianos”) ou Abendlandes (do 

alemão: “ocidentais”).  

 
Todos Orientalistas? 
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Com isso, podemos indagar: seriam os mlecchas ou estrangeiros, em especial os 

europeus ou ocidentais, mais especificamente os alemães e pontualmente Max Weber, todos 

orientalistas ao olharem para a Índia? Não existe ou existiu nenhuma divergência, exceção ou 

mesmo um olhar transeuropeu que contradissesse o viés colonialista, imperialista ou 

interessadamente cristão, como bem nos revela Said?  

Said, logo na primeira página de seu Orientalismo (1990, p. 13), aponta que os 

americanos não sentem a mesma representação européia do Oriente, qual seja, o pesar pela 

ruína contemporânea (leia-se: invasão capitalista desenfreada e destruição das tradições), já que 

os mesmos associam Oriente com Extremo Oriente. E complementará Said: “ao contrário dos 

americanos, os franceses e os britânicos – e em menor medida os alemães, os russos, os 

espanhóis, portugueses, italianos e suíços – tiveram uma longa duração daquilo que deverei 

chamar de orientalismo” (Ibid.). De imediato, ele aponta os alemães como de “menor medida” 

orientalista, fato que concordamos, mas divergimos no tocante ao quando e quais alemães. Ele 

não citou uma única vez, por exemplo, o Hegel – o que para nós é incompreensível, sendo Hegel 

o protótipo de tudo que Said apresenta como característica de um orientalista –, e apenas 

algumas vezes e em passagens rápidas o Marx, o Nietzsche (aqui, sem conotação orientalista), 

o Ranke, o Herder, o Franz Bopp e alguns literatos como Goethe, mas todos com ar de mero 

rodapé, no intuito de apenas justificar sua exclusão metodológica em torno dos alemães ou 

simplesmente para reforçar rapidamente, quase como um piscar, uma teoria subjacente ao 

orientalismo, como no caso da Filologia. 

 

Weber Orientalista? 

 

Em relação ao Weber, Said esboça duas passagens em Orientalismo: uma é mero rodapé 

(p. 352), citando a crítica de Roger Owen à noção de islã no Cambridge History of Islam, 

editado por Peter Holt, Ann Lambton e Bernard Lewis (professores ingleses respeitados no 

assunto) que, segundo Said, seria uma herança de pensadores como Weber, o qual teria a visão 

definida de um islã religioso, feudal e antirracional, carecendo, consequentemente, “das 

características que tornaram possível o progresso europeu”. E ainda complementa (Ibid.): “para 

uma prova da total imprecisão de Weber, ver Islam and Capitalism, de Maxime Rodinson [...]”7. 

E outra passagem refere-se à metodologia dos “tipos” weberiana como uma força cultural 

formativa e um mecanismo analítico com outros olhares, o qual, crê Said (Ibid., p. 264), levara 

                                                 
7 Marxista arabista francês. 
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os estudos de Weber “ao território mapeado e reivindicado pelos orientalistas”, animando-os às 

dicotomias ontológicas entre mentalidades geográficas. E Said ainda completa, em relação à 

esta segunda passagem, afirmando que o olhar “de fora” de Weber foi apenas uma confirmação 

das teses canônicas defendidas pelos orientalistas, “cujas ideias econômicas nunca foram além 

da afirmação da incapacidade fundamental do oriental para os negócios, o comércio e a 

racionalidade econômica” (Ibid., p. 265).  

Em relação à primeira passagem aqui exposta, Said se esquece que o islã é uma religião 

de fato, que contribuiu significativamente para a formação feudal européia e que ser 

antirracional para Weber não é nada pejorativo (o quão veremos adiante), como assim o é para 

muitas mentes cartesianas e positivistas; e que, no mais, “carecer” de “elementos” que torne 

possível um dito progresso europeu não é algo menor em Weber. Imaginemos o Weber falando 

dos povos do Xingu e dizendo: “a cultura destes nativos os bloqueou a não adentrarem o mundo 

do capital racionalmente financeiro, desenfreado e desencantado; os impulsionou a não 

explorarem trabalhadores com um sistema brutal de burocracia estatal e industrial, os levaram 

a permanecer lutando pelo coletivo e não pelo individualismo profissional com ações em 

relação a fins, motivando-os pela união mágica para com a natureza e, por isso, a não destruí-

la ou vendê-la como ‘coisa’ para o bel prazer de uma civilização ‘sem sentido’”. O que diriam? 

“Nossa, o Weber é preconceituoso, ‘xinguista’, está dizendo que os nativos do Xingu são 

atrasados, não permitiram o avanço do capital devido às suas visões mágicas do mundo, não 

desenvolveram a racionalidade que organiza projetos de consumo compulsivo em grande 

escala, não administram sua sociedade com leis racionalistas”? Não, óbvio que não. Mas por 

ele falar algo semelhante dos islâmicos ou dos indianos, imediatamente acende aquela luz para 

matilhas famintas, babando pelo petisco da obediência crítica.  

O mais importante é o estar atrelado ao “progresso” corrosivo europeu? O mais 

importante é acompanhar a destruição sem precedentes do planeta por vias racionais de 

produção? Pensemos. 

E em relação à segunda passagem, se um leitor não entender que os “tipos” em Weber 

são heurísticos e que podem ou não existir na realidade, a discussão já começa falha. Ao mesmo 

tempo em que, ao se criar uma metodologia X ou Y, quaisquer outros autores ou agentes sociais 

podem deturpá-la, invertê-la e interpretá-la para seu bel prazer ideológico, como assim os 

nazistas fizeram com Nietzsche ou Mao Tsé Tung fizera com Marx. Se a metodologia de Weber 

foi utilizada por orientalistas e com o nítido propósito aculturativo, imperialista ou 

etnocentrismos explícitos, que os autores ou agentes respondam ou sejam analisados por isso, 

pois Weber não tem culpa de utilizarem o seu gume para matar e não para analisar mentalidades 
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ou culturas não-européias. E ainda em relação à segunda passagem, Weber nunca utilizou o 

termo “incapacidade” oriental, senão, deixou bem claro que havia uma mentalidade e prática 

mágica ou uma opção racional e diferente de vida que os motivavam a não escolherem a forma 

capitalista (tal como na modernidade européia) de existência8. O que existia era, segundo 

Weber, um “capitalismo dos usurários, financiadores de guerra, arrendatários dos cargos 

públicos e da coleta de impostos, dos grandes mercadores e dos magnatas das finanças, 

dispersos pelo mundo há três milênios já, na China, na Índia [...] até os dias de hoje (WEBER, 

2004, p. 181, n. 43). Weber, desta forma, sempre exaltou a ganância oriental, as rotas de 

comércio, a intelectualidade quase orgânica dos mesmos, etc.  

O preconceito envolve geralmente, e de fato, quem enxerga que “progresso” apenas se 

relaciona com a selvageria desenfreada do capital ou simplesmente por considerar que por 

vivenciar um estado capitalista de existência é mais incrível, avançado ou mesmo um mal 

necessário para utopias sociais futuristas. Weber assim não encarava a situação, mas o oposto. 

É o que defenderemos aqui, dentre outras coisas.      

Como veremos, a intenção sociológica weberiana não tinha, em definitivo, o ímpeto de 

averiguar ou comparar a Antiguidade clássica oriental com a modernidade do Oriente “real”, 

no intuito de “decifrar para dominar”, “dominar para reestruturar” ou “disciplinar e governar”; 

submetendo-se às coerções de um imperialismo e ao mesmo tempo afirmando que os orientais 

estão fora de seu tradicionalismo e que ele os corrigirá por ser superior ou mais racional. Nada 

disso está em Weber, como veremos nos capítulos seguintes, senão o contrário, pois há nele 

uma “autoconsciência metodológica” que não pretende afirmar leis ou verdades sobre os 

indianos, muito menos torná-lo incapaz, inferior ou à margem, mas apenas compreendê-lo e, 

aqui e acolá, exortar afirmações inquietantes e opostas aos olhos de quem defende o mundo 

moderno europeu como mais “avançado” ou “civilizado”. Por tal motivo, ele, por não ter a 

intenção de invadir nem de facilitar ou legitimar uma invasão aos “inferiores” orientais, senão 

de incluir o Oriente no hall intelectual de destaque e suas religiões como mais antigas e 

proeminentes em termos racionais clássicos, especialmente a Índia, não se sentiu inclinado ou 

não teve motivação ao turismo exótico, tão presente nas famosas descrições orientalistas e 

impregnada nas mentes do senso comum. Inclusão intelectual e ausência de exotismo também 

averiguadas no Romantismo alemão em geral, o que motivará Said, mesmo na condição de um 

dos maiores especialistas em Literatura Comparada do século XX, a considerar tal objeto 

                                                 
8 Lembrando que, o capitalismo aventureiro, como Weber assim o define e segundo ele mesmo, sempre 

existiu no Oriente. 
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(Alemanha) desinteressante para análise; já que este fato o levaria (e levou) a outras margens 

ou até mesmo a mudanças metodológicas.  
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CAPÍTULO I 
 

O RENASCIMENTO INDIANO NA EUROPA:  

ENTRE A INDOMANIA E A INDOFOBIA 

 

 

RENASCIMENTO INDIANO  

 

O impacto do pensamento indiano sobre a Europa moderna, desde a Grécia clássica, 

passando pelo período das expansões marítimas modernas, foi maior do que se propaga ou se 

percebe, como confirmado pelo professor emérito da Université de Lyon, sanscritista e 

historiador das religiões, Jean Varenne (1977, p. 187, conformidade do sânscrito nossa):  

 
Dos Gregos a Marco Pólo, de Vasco da Gama a Dupleix9 e Warren Hastings10, 
o Ocidente nunca cessou de sonhar com os tesouros de Golconda,11 a terra das 
especiarias e da sabedoria dos brähmaëas. Quando o contato direto tornou-se 
possível, devido à abertura da rota marítima ao redor da África, alimentou-se 
a fascinação pelos tesouros palpáveis. Basta pensar, por exemplo, na mania 
do século XVIII pelos tecidos pintados (que o francês chama indiennes) e no 
fato de que os textos fundamentais das escrituras hindus realmente tornaram-
se acessíveis, em tradução, durante os últimos anos do mesmo século. Este 
impacto foi prodigioso: a Bhagavad-gétä, as Upaniñads e, por último, o 
Bhägavata Puräëa, produziram uma tremenda efervescência intelectual, 
particularmente na Alemanha e na França. Schopenhauer gostava de dizer que 
a primeira intuição do trabalho lhe vinha durante a leitura desses textos, dos 
quais ele afirmou mais tarde terem sido a “consolação de sua vida”. Além de 
Schopenhauer, todos os primeiros filósofos alemães do século XIX (Herder, 
Schelling e Hegel, especialmente) conseguiram encontrar um lugar para a 
Índia em suas obras. E, então, eram os românticos! Todos eles, sem exceção, 
estavam apaixonadamente interessados em descobrir tudo o que podiam sobre 
a literatura e o pensamento indiano. Se alguém desejasse formar uma ideia 
profunda sobre as criações indológicas na Europa dessa época, bastaria ler, 
assim, o que Goethe, Hugo, Nerval, Lamartine, Blake, Shelley e muitos outros 
tinham dito sobre o assunto. [Enfim,] Não havia um trabalho importante 
[nessa época] que não se referisse, de algum modo, à tradição indiana.  

 
Mas, embora os intelectuais alemães tenham desempenhado sob encanto o papel 

principal na difusão da filosofia e literaturas indianas pela Europa – algumas vezes até sob o 

                                                 
9 Governador-geral francês na Índia, século XVIII.   
10 Primeiro governador geral britânico na Índia, especialmente na Bengala, final do XVIII.   
11 Cidade e fortaleza em ruínas da região central da Índia, conhecida por seus tesouros e situada a 11 

quilômetros de Hyderabad, no estado de Andhra Pradesh. Tanto a cidade quanto a fortaleza estão construídas sobre 
uma colina de granito de 120 metros de altura. A origem do forte é do ano 1143 d.C., quando a dinastia hinduísta 
dos Kakatiya governava a área. Cf. http://www.hyderabadplanet.com.  
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desencanto da “má nova”12 –, foram os ingleses que primeiro trouxeram os tesouros intelectuais 

da Índia para a grande atenção dos pensadores europeus no século XVIII. Perdendo seu posto 

a partir de 1800, quando a França se torna o centro do nascente orientalismo indológico, como 

nos informa Louis Renou (1950, p. 97); vindo a Alemanha em seguida com força e encanto 

total.  

Max Müller, mesmo na condição de típico orientalista alemão em missão invasora 

inglesa, na condição de mercenário “britanizado”, fez uma comparação entre a invasão de 

Vasco da Gama com a descoberta do novo arcabouço intelectual da Índia – denotando, segundo 

o próprio Müller (2005, p. 138), um Renascimento Oriental. Em sua carta ao estadista William 

Gladstone (1809-1898), percebe-se, de fato, segundo ele, que o período de interesse intelectual 

pelas literaturas filosóficas e poéticas indianas (até então apenas em torno de fábulas ou sob o 

olhar de missionários fundamentalistas, com algumas exceções, como no caso de Voltaire)13 

começou realmente quando a Inglaterra se firmou como invasor da terra mítica de Bhärata, a 

Índia. Com isso, passou-se a Filosofia e a Literatura desta cultura inusitada, inevitável e 

consequentemente, a ser divulgada primeiramente entre os britânicos intelectualizados. 

Segundo o francês e historiador Jules Michelet (1798-1874), analisando tal fato, e 

inserido ele próprio no século mais exaltado do Renascimento indiano na Europa, dirá: 

“constitui a glória do último século [XIX] ter-se achado o sistema ético da Ásia e a Filosofia 

sagrada do Oriente, [ou seja,] a existência daquilo que havia sido negado por tanto tempo e no 

esquecimento sepultado” (2003, p. 05). Negado pelos missionários europeus, já que “durante 

2000 anos a Europa [cristã] blasfemou contra a sua velha mãe [Índia]”, sendo que, uma parte 

foi desdenhada e outra cuspida, complementa Michelet.  

Para solucionar esse problema ou lacuna histórica, promulgada pela Europa cristã 

obscurantista, já que a Europa antiga e pagã, especialmente a Grécia, possuía contato salutar e 

                                                 
12 Uma expressão de Nietzsche (2007, § 39) para o cristianismo. 
13 Voltaire, em seu Essai sur les Mœurs et L'esprit des Nations, de 1756, elucidará o fato: “Temos vinte 

histórias do estabelecimento dos portugueses nas Índias, mas nenhuma nos deu a conhecer [...] suas religiões, suas 
antigüidades, os brähmaëas [...]. Conservaram-nos, é bem verdade, as cartas de Xavier e dos seus sucessores. 
Deram-nos histórias da Índia, feitas em Paris, baseadas nesses missionários que não sabiam a língua dos 
brähmaëas. Repetem-nos em inúmeros escritos que os indianos adoram o Diabo. Capelães de uma companhia de 
mercadores [piratas vestidos de sacerdotes!] partem com esse preconceito; e, desde que vêem nas costas de 
Coromandel umas figuras simbólicas [deidades], não deixam de escrever que são retratos do Diabo, que estão no 
império dele, que vão combatê-lo. Nem lhes passa pela cabeça que nós é que adoramos o Diabo Mamon [Luxúria] 
e que vamos levar-lhe nossos votos a seis mil léguas da nossa pátria para ganhar dinheiro” (VOLTAIRE, 2007, p. 
26-27). E complementará em Fragments Historiques sur l’Inde, de 1773: “Nós [Europeus] temos mostrado o 
quanto ultrapassamos os indianos em intrepidez e maldade, e o quão inferiores a eles estamos em sabedoria. Nossos 
países europeus têm-se destruído mutuamente nesta terra [Índia], para onde vamos exclusivamente em busca de 
dinheiro, enquanto os primeiros gregos [por outro lado] viajaram para a mesma terra apenas para se instruírem 
[…]” (Idem, 1893, p. 386).   
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profundo com a Índia, Michelet apresenta o método que foi necessariamente empregado: “a fim 

de ressurgir à luz da Índia antiga, enterrada há tempos no erro e na calúnia, seria inútil pedir o 

parecer dos seus inimigos [cristãos europeus]. Foi necessário, portanto, ir até o seu próprio povo 

e estudar os seus livros e as suas leis” (Ibid.). 

Com isso, agindo assim estratégica e metodologicamente, diz Michelet, surgiram pela 

primeira vez na Europa moderna as dúvidas e as críticas de que toda a sabedoria do homem 

pertencesse unicamente aos europeus, sem exaurir (até hoje) as reclamações em nome das 

inquietantes e fecundas ideias “patenteadas” pela “venerável Ásia”. Não que a própria Índia 

não pudesse fazer tal reclamação, como bem criticou Said contra os orientalistas que assim 

agiam e pensavam, mas que seria, por outro lado, uma reclamação a mais – mais de cem anos 

antes de Said –, como um reforço intelectual contra uma milenar injustiça, pensa Michelet.       

Assim sendo, a introdução do sânscrito (com sua literatura, língua e filosofia) na Europa 

moderna se realizou ao longo de um processo de aproximadamente três séculos. Das cartas de 

Filippo Sassetti, de fins do século XVI, ignoradas então na Europa, passando pelas aculturativas 

e etnocêntricas notícias dadas pelos piratas jesuítas, sobre as afinidades entre as línguas que 

vieram depois a serem cotejadas no final do XVIII, não houve interesse filosófico pela cultura 

indiana entre os europeus no início da modernidade, realmente filosófico (com raras exceções), 

por tal contato envolver missionários cristãos e não pensadores.  

Charles Wilkins será um dos primeiros a contribuir para com a introdução do sânscrito 

no Ocidente, obtendo facilidades para o aprofundamento dos estudos indológicos e traduzindo 

sequencialmente (em primeira mão) a Bhagavad-gétä, em 1785, intitulada por ele como “O Som 

do Adorável Um”;14 assim como o Hitopadeça,15 em 1787, ambas publicadas em Londres 

                                                 
14 A Bhagavad-gétä se localiza no sexagésimo terceiro capítulo, com setecentas çlokas (estrofes), do épico 

Mahäbhärata (“O Grande Bharata”, referente ao mítico rei indiano, antepassado dos clãs presentes na obra), o qual 
trata-se de uma epopéia oito vezes maior do que a Odisséia e Ilíada de Homero juntas. Conhecido como o quinto 
Veda, trata-se, segundo Zimmer (1989, p. 68) de um épico que contém 110.000 çlokas, distribuídas em 100 
capítulos. Para Thomas Hopkins (1971, p. 09), ela possui a síntese complexa e de finalidades últimas de todo o 
pensamento indiano; e Mircea Eliade (1996, p. 135) declara que “representa não apenas o marco da espiritualidade 
indiana ecumênica, mas também uma vasta tentativa de síntese” dessa mesma espiritualidade, o que em parte 
explica a posição do filósofo indiano Çaìkara de caracterizá-la como o “epítome do essencial”. Para 
Coomaraswami (2002, p. 14), esse épico “é o resultado do maior esforço já feito com a intenção de conservar, em 
uma forma compilada, todas as antigas crenças e tradições de um povo”. A Bhagavad-gétä é, de fato, a síntese da 
síntese de todo o pensamento, de toda a cultura e de todos os desejos e práticas tipo-ideais da Índia antiga. 
Impossível entender o hinduísmo ou a sociedade indiana, prática ou teoricamente, sem conhecê-la mínima ou 
intimamente. 

15 Do autor Näräyaëa, o Hitopadeça (Ensinamento Salutífero), uma das obras mais traduzidas do sânscrito 
para outras línguas, aquém, obviamente, dos épicos. E, apesar de ser um compêndio do Païcatantra da Índia 
antiga, há nele alguns contos que procedem de outras obras sânscritas. Dele surgiram diversas versões jainistas e 
em línguas vernáculas do Sul da Índia. Em suma, o Hitopadeça divide-se em quatro livros, com um total de 43 
fábulas, das quais 25 são retiradas do Païcatantra. 
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(MACDONELL, 2004, p. 2). Em 1808, ele publicou uma gramática e, em 1815, uma lista de 

raízes linguísticas sânscritas. Todo esse arsenal será a base da posterior indologia filosófica na 

Europa (ROST, 1865, p. 275). 

Em 1770, com apenas vinte anos, Wilkins viajou para a Índia para aprender a sua língua 

clássica e desenvolver, com isso, uma forma de impressão para as mesmas. Estudou sânscrito 

na antiquíssima Väräëasé com o paëòita (erudito) Kalinätha, começando logo em seguida uma 

tradução do épico Mahäbhärata. Sua versão da Gétä foi logo traduzida para o francês (1787) e 

editada em Paris por Abbé Parraud, posteriormente em alemão (1802) por Friedrich Maier 

(FIGUEIRA, 1994b, p. 200, n. 5).  

Wilkins foi, sem o estigma do fundamentalismo missionário explícito do jesuitismo, o 

primeiro a traduzir a Bhagavad-gétä diretamente do sânscrito para o inglês, e o segundo, depois 

de Nathaniel Brassey Halhed (1751-1830), a obter abrangente conhecimento sobre a Índia com 

os próprios indianos (CLARKE, 1997, p. 58). Raymond Schwab, em seus estudos sobre a 

redescoberta da Índia e o impacto da Bhagavad-gétä ao chegar à Europa, dando os créditos a 

quem realmente traduziu literalmente a obra (Wilkins), elucida que nenhum texto além da 

Bhagavad-gétä, devido à sua “metafísica profunda” e ao prestígio de seu “arremesso poético”, 

sacudiu tanto a dura tradição européia (SCHWAB, 1950, p. 173-174).  

Wilkins foi amigo do filólogo inglês Nathaniel Halhed, autor de A Code of Gentoo Laws 

(1776). Amizade que despertou a sua curiosidade para o sânscrito. Halhed, que também 

aprendeu bengali (língua do nordeste da Índia), havia preparado uma gramática de rudimentar 

linguagem para o uso dos membros da East India Company. Antes desta, William Bolts (1740-

1808), um funcionário alemão da East India Company, havia, na Europa, tentado desenvolver 

uma fonte para o bengali, mas falhara. Bolts foi um dos vários europeus que denunciaram (em 

seu Considerations on India Affairs, 1772) os abusos dos ingleses contra os indianos, sendo 

demitido, preso, expulso da East India Company e exilado da Índia por não concordar com as 

atividades abusivas dos ingleses (EVERAERT, 1995, p. 363-369).   

Todavia, foi a partir da fundação da Royal Asiatic Society, em 1784, e ainda mais com 

o inglês William Jones (1746-1794) e seu célebre discurso proferido em 1786 ante a Society 

(dois anos pós-fundação), que houve uma real avalanche de indomania (ou interesse 

intelectualmente deslumbrado e encantado pela Índia) na Europa. Assim exortará Jones: 

 
[...] o idioma sânscrito, sem levar em conta a sua antiguidade, possui uma 
estrutura maravilhosa: é mais perfeito que o grego, mais rico que o latim e 
mais requintadamente refinado que ambos. Mantém, todavia, com estas duas 
línguas, tão grande afinidade, tanto nas raízes verbais como nas formas 
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gramaticais, que não é possível tratar-se de produto do acaso (apud 
ARBERRY, 1997, p. 65).  

 
Tal afinidade entre as línguas clássicas, no entanto, não foi heureca de William Jones, 

já que, por um lado, Maturin La Croze (1661-1739) assegurou em sua Histoire du Christianisme 

des Indes (1724), que havia observado muitas palavras semelhantes entre o persa e o sânscrito, 

e, por outro lado, Teófilo Bayer (arqueólogo e linguista alemão) confirmou essa relação e 

parentesco em torno dos numerais indianos, persas e gregos. 

William Jones, então jurista e orientalista poliglota londrino, que estudara em Oxford, 

dedicou-se ao estudo do sânscrito (sob a orientação de Wilkins e incentivo de Hastings), 

detectando as grandes afinidades entre a língua clássica da Índia e o grego, o latim, o persa, o 

gótico e o celta.16 Ele foi o terceiro intelectual europeu – e aqui descartando obrigatoriamente 

as invasões de missionários piratas –, após Halhed e seu amigo Wilkins, a adquirir 

conhecimento do sânscrito, na ocasião, com Rämalocana, professor de sânscrito da University 

of Nadia (EVISON, 1998, p. 129).  

Em 1789, Jones publicou uma tradução do drama Çakuntalä e, em 1792, o lírico 

Rtusamhara [A Ronda das Estações], ambos do famoso poeta indiano Kälidäsa. Publicou ainda 

uma tradução do Manusaàhitä, intitulada Institutes of Hindu Law: or the Ordinances of Menu. 

Além disso, tendo-o concluído, foi publicado após sua morte A Digest of Hindu Law on 

Contracts and Successions (SUGIRTHARAJAH, 2003, p. 1.). Cabendo-lhe o crédito, portanto, 

de ter sido um dos primeiros europeus a publicar textos sânscritos diretamente do original 

(MOSTERlN, 1982, p. 6). 

Também será fundamental para tal indomania, as atividades de Anquetil, Burnouf, 

Sylvain Lévi e Michelet na Paris do XIX, surgindo com isso na Europa (e fortemente na 

Alemanha) um verdadeiro Renascimento Indiano; com, obviamente, o suporte das ideias da 

Índia e do sânscrito junto às suas literaturas compostas, tendo como resultado a Gramática 

Comparada, o Mito Comparado, as Religiões Comparadas e as Ciências da Religião, a 

Fabulação, a discussão sobre raças e a Etnologia, a Linguística e a Filologia, um Ceticismo mais 

antigo e impactante em relação ao grego, uma Filosofia profunda e anterior à grega, bem como 

uma raiz comum para a origem do homem e do universo e, o mais importe, numa tentativa, aqui 

e acolá, de ficar fora dos ditames judaico-cristãos. Enfim, um sacolejar avassalador na mente 

dos intelectuais europeus, o que compete denominar por justa causa de Renascimento Indiano. 

                                                 
16 Hoje, as afinidades se expandem para muitas outras centenas de línguas, incluso o português.    
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Como bem intitularam sua obra Hermione Almeida e George Gilpin: Indian 

Renaissance: British romantic art and the prospect of India (2005); assim como Stephen 

Batchelor em The Awakening of The West intitula um abrangente capítulo sobre o tema: Arthur 

Schopenhauer: the oriental renaissance, fazendo referência central, dentre outros, ao filósofo 

alemão como um propagador da filosofia indiana; mas que, segundo Batchelor (1994, p. 252), 

a primeira referência ao termo oriental renaissance viera mesmo do primeiro movimento 

romântico alemão, especialmente com Schlegel, em 1803.  

Acerca de Schopenhauer, esse Bouddhiste contemporain en Allemagne, como assim o 

caracterizará Paul Armand Challemel-Lacour (1870), vejamos o que o alemão nos diz sobre o 

tema, escrevendo em Dresden, agosto de 1818, no prefácio de sua principal obra, Die Welt als 

Wille und Vorstellung:  

 
A filosofia de Kant, portanto, é a única cuja familiaridade íntima é requerida 
para o que aqui será exposto. Se, no entanto, o leitor já frequentou a escola do 
divino Platão, estará ainda mais preparado e receptivo para me ouvir. Mas se, 
além disso, iniciou-se no pensamento dos Vedas17 (cujo acesso permitido pelo 
Upaniñads, aos meus olhos, é a grande vantagem que este século ainda jovem 
tem a mostrar aos anteriores, pois penso que a influência da literatura sânscrita 
não será menos impactante que o renascimento da literatura grega no século 
XV), e recebeu e assimilou o espírito da milenar sabedoria indiana, então 
estará preparado da melhor maneira possível para ouvir o que tenho a dizer 
(SCHOPENHAUER, 2005, p. 23). 

 

E ele acrescenta:  

 
Na Índia, as nossas religiões nunca terão raízes. A antiga sabedoria da raça 
humana não será deslocada com o que aconteceu na Galiléia. Pelo contrário, 
a filosofia indiana flui de volta à Europa, e estão produzindo uma mudança 
fundamental no nosso conhecimento e pensamento (SCHOPENHAUER, 
2012, vol. I, p. 357).  
 

O que leva Deyve Redyson a nos aclarar de onde se origina tamanha motivação alemã:  

                                                 
17 O termo “Veda” (do sânscrito) significa “saber” ou “conhecer”, e a sua literatura foi legada através de 

quatro coletâneas (as Saàhitäs) consideradas como escritas pelos próprios Deuses, quais sejam: Åg Veda, Yajur 
Veda, Säma Veda e Atharva Veda. A ÅgVeda, ou Veda dos cânticos, é a mais antiga e constitui uma série de hinos 
em honra, invocação e coação aos Deuses e ao sacrifício de Soma, um dos principais ritos da antiga Índia; o Yajur 
Veda, ou Veda das fórmulas sacrificiais, é dividido em Yajur negro, o qual combina preceitos litúrgicos com 
elementos de um comentário em prosa, e Yajur branco, relativo às fórmulas mágicas propriamente ditas. Weber 
(1996, p. 223) afirma que nesse Veda o brähmaëa (intelectual e mago) chega a ser o elemento absolutamente 
dominante. O Säma Veda, ou Veda das melodias, uma recopilação das estrofes selecionadas em sua maioria da 
ÅgVeda e dispostas de acordo com a execução do canto sagrado. E, por último, o Atharva Veda, o qual Weber 
(como de consenso entre inúmeros indólogos) caracteriza como sendo uma literatura posterior aos outros Vedas, 
mas cujo material é tão antigo quanto os demais, retomando em suas linhas o caráter mágico e, em parte, 
relacionando-se com a “cura de almas” mágica e privada; sendo um Veda mais ligado ao popular. Em parte mágico 
e em parte especulativo, esse último Veda, como nos três anteriores, também tem a figura do brähmaëa como 
oficiante ritual, apesar de sua clientela ser muitas vezes mais popular. 
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Grande parte dessa forma de pensar [unindo Oriente ao Ocidente] se origina 
na tese do filósofo romântico Friedrich Schlegel de que uma considerável 
parte do Ocidente teria se originado no Oriente, fazendo assim um 
efervescente renascimento oriental entre os alemães. Foi um reencontro de um 
tesouro que por muito tempo ficou desconhecido (REDYSON, 2012, p. 63). 

 

E tal fato, que abrange não só a Alemanha, mas toda a Europa, portanto, também nos é 

historicamente resumido por Will Durant (1963, p. 263): 

 
Desde o tempo do grego Megástenes, que a descreveu em 302 a.C., até o 
século XVIII, a Índia foi a maravilha e o mistério da Europa. Marco Pólo 
(1254-1323) pintou vagamente parte da Índia Ocidental; Colombo, ao tentar 
alcançá-la, foi bater na América; Vasco da Gama deu a volta à África para 
redescobri-la [ou melhor, invadi-la]; e os mercadores falavam gulosamente 
nas “riquezas das Índias”. Mas os estudiosos deixaram a grande mina 
[intelectual] intacta. Um missionário holandês, Abraham Roger, começou a 
abrir as portas com o seu Open Door to The Hidden Heathendom (1651); 
Dryden escreveu a peça Aurangzeb (1675); e um monge austríaco, Paulino de 
S. Bartolomeu, deu impulso à matéria com suas gramáticas sânscritas e um 
tratado sobre o Systema Brahmanicum (1792). Em 1789 Sir William Jones 
iniciou sua carreira de grande indólogo com a tradução do Çakuntalä de 
Kälidäsa; essa tradução, passada para o alemão em 1791, influenciou 
profundamente Goethe e Herder, e – através dos Schlegels – todo o 
movimento romântico esperançado de encontrar no Oriente o misticismo e o 
mistério que pareciam mortos com o surto da ciência européia. Jones espantou 
o mundo erudito com a declaração de que o sânscrito era afim de todas as 
línguas da Europa e a descoberta de nosso parentesco racial com os hindus 
védicos [ou melhor, indianos da era védica]; daí nascerem a moderna Filologia 
e a Etnologia. Em 1805, o ensaio de Colebrooke Sobre os Vedas revelou à 
Europa a mais velha produção da literatura indiana; e quase ao mesmo tempo 
Anquetil-Duperron, com a tradução dos Upaniñads, tornou claro a Schelling 
e Schopenhauer o que eles consideravam a mais profunda filosofia que já 
haviam conhecido. [...] A despeito desse movimento, estamos apenas 
começando a penetrar na Índia; nosso conhecimento da sua literatura é hoje 
tão limitado como o conhecimento da literatura grega e romana o eram para 
os europeus do tempo de Carlos Magno. 
 

Até Durkheim, espantado com um aglomerado de intelectuais envolto com a Índia, 

como Max Müller, Wilhelm Schwartz, Heymann Steinthal, Adalbert Kuhn, Michel Brèal e, 

como ele mesmo apontou, “toda a escola alemã da Völkerpsychologie”,18 dentre outros, só para 

lembrar os autores citados pelo francês, assim reconheceu: 

 
Com os Vedas, de fato, tinha-se um texto escrito cuja antiguidade [...] não 
deixa de ser um dos mais antigos existentes [...]. Estava-se, assim, em 
condições de estudar, com os métodos ordinários da Filologia, uma literatura 
tão ou mais velha que a de Homero, uma religião considerada mais antiga que 

                                                 
18 Método da Psicologia Experimental desenvolvido no século XIX pelo alemão e fundador da psicologia 

moderna, Wilhelm Wundt, o qual relacionava a percepção e o pensamento à linguagem.  
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a dos antigos germanos. Um documento de tal valor estava evidentemente 
destinado a lançar uma nova luz sobre os primórdios religiosos da 
humanidade, e a ciência das religiões não podia deixar de ser renovada por ele 
(DURKHEIM, 1996, p. 62).   

 

E acrescenta Durkheim que a concepção científica assim originada em torno dos Vedas 

“correspondia tão bem ao estado da ciência e à marcha geral das ideias que ela se manifestou 

quase ao mesmo tempo em dois países diferentes”. E que, “a ideia uma vez emitida, difundiu-

se rapidamente nos meios científicos” (Ibid.).  

E como também percebendo esse ímpeto de retorno europeu ao pensamento indiano, em 

seu Le Génie des Religions (1841), Edgar Quinet nomeia o título de um de seus capítulos como 

O Renascimento Oriental, no qual infere que “no primeiro entusiasmo destas descobertas, os 

orientalistas19 proclamaram que, na íntegra, uma Antiguidade mais profunda, mais filosófica e 

mais poética do que qualquer conjunto da Grécia e Roma, surgiu das profundezas da Ásia” 

(QUINET, 1851, p. 49). Experimentando os orientalistas, complementa Quinet, algo 

semelhante ao que sentiu Petrarca diante dos escritos de Homero, ou Lascaris e os refugiados 

de Bizâncio diante das letras gregas e, da mesma forma, Jones e Anquetil diante do 

Renascimento indiano. E Quinet parece não ficar muito atônito ao vislumbrar Orfeu cedendo 

espaço a Vyäsa (literato indiano), Sófocles a Kälidäsa (poeta indiano) e Platão a Çaìkara 

(filósofo indiano), se perguntando ao mesmo instante se havia um retorno à guerra entre os 

Deuses do Olimpo com os Deuses indianos, ou se eles estavam pactuando para constituir uma 

nova tradição universal: uma nova reforma do mundo religioso e civil, uma nova forma de 

humanidade. 

Em outras palavras, referem-se a um processo do Geist equivalente a um segundo 

nascimento, ou como preferiu Raymond Schwab (1950, p. 18): La Renaissance Orientale. 

Título este que ele também admite compatível com La Renaissance Indienne ou “le 

renouvellement d’atmosphère produit au XIXe siècle par l’arrivée des textes sanscrits en 

Europe”. Tal fenômeno, mais especificamente na Alemanha, seria comparável, completa ele, 

seguindo a ideia de Quinet e Schopenhauer, ao impacto dos textos gregos na Europa com as 

marcas da ciência indiana, transmitidos pelos árabes ou pelos cristãos expulsos após a queda da 

Constantinopla cristã-romana.   

Ou seja, em torno de quatro séculos os ideais gregos iluminaram a Renascença européia, 

não obstante, surgiu um novo Renascimento posterior, como um dos amigos do consagrado 

Victor Hugo, Ampère, havia previsto e vivenciado. Disse Ampère: “a filosofia indiana irá 

                                                 
19 Aqui, sem a conotação negativa de Said. 
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ocupar a atenção do nosso século [XIX] e daqueles que se seguirem, tanto quanto a filosofia 

grega ocupou o século XVI” (RENOU, 1948, 11). Román López (2000, p. 128) acrescentará 

que: 

 
Este redescobrimento do Oriente foi, para o Ocidente, fecundo e útil. Toda 
uma geração de filósofos, filólogos e escritores da Europa e Estados Unidos, 
se deixaram seduzir pela vasta cultura da Índia; muitos deles se encontraram 
com um tesouro literário possuidor de um valor inestimável. Fruto de suas 
investigações hão sido os livros de divulgação, os ensaios, as novelas, as 
traduções e os numerosos trabalhos que hão brindado o Ocidente. Em efeito, 
nos finais do século XVIII e início do XIX, surge um grande número de 
investigadores e orientalistas, dispostos a revelar ao mundo ocidental os 
tesouros literários, filosóficos e religiosos da Ásia. Com eles se inicia a era 
científica de estudo das culturas asiáticas, a qual revolucionou os limitados 
conceitos do Ocidente mediterrâneo. Citemos os nomes clássicos de Anquetil-
Duperron [francês], William Jones [inglês], Henry Thomas Colebrooke 
[inglês] e Franz Bopp [alemão], entre tantos outros. 

 

Ao elogiar a filosofia do indólogo Victor Cousin, por exemplo, Lewis O’Malley (1874-

1941) também descreve em conjunto o impacto da literatura sânscrita na França e no resto da 

Europa: 

 
A sabedoria encontrada nas literaturas sânscritas foi aceita como se aceita algo 
reverencialmente. Desta forma, o filósofo francês Victor Cousin, falando da 
poesia e dos movimentos filosóficos do Oriente e, sobretudo, dos da Índia, que 
estavam, segundo ele, começando a se espalhar pela Europa, declarou que 
comportavam tantas verdades, e verdades tão profundas, que foi obrigado a 
dobrar o joelho diante do gênio do Oriente, para ver no berço da raça humana 
a terra natal da mais alta filosofia (O’MALLEY, 1941, p. 801). 

 

Afirmação que até hoje deixa muitos eurocêntricos e falsos não-eurocêntricos nervosos. 

Assim sendo, da mesma forma que o Renascimento ocidental começou com a migração 

de estudiosos gregos da Turquia para a Europa, um Renascimento oriental, com os estudos do 

sânscrito, pāli e outras línguas, junto às suas filosofias e literaturas, por parte dos ocidentais, 

têm ocorrido ao longo dos últimos dois séculos e meio com quase duas centenas de acadêmicos 

europeus consagrados e dedicados aos estudos clássicos na Índia, facilitando, assim, a 

disseminação de suas ideias no Ocidente. Assim sendo, após a redescoberta da Antiguidade 

greco-romana no século XIV (na Itália) e XV (no resto da Europa), o “fenômeno de importância 

fundamental” também descrito pelo historiador Amaury Riencourt (1986, p. 247) como um 

“Renascimento Oriental”, tornou-se a pedra de toque, desde o XVIII, na e para a Europa 

intelectual. O que leva o filósofo francês Roger-Pol Droit a aceitar o fato de que ocorreu “um 
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anúncio explícito de uma renascença; a profecia de um refluxo do pensamento indiano na 

Europa” (DROIT, 2004, p. 169). 

E quais seriam as causas, a priori, de tamanho contato, encanto e impacto em 

indomania? Para John James Clarke, o Renascimento Italiano foi provocado, dentre outras 

coisas, pelo fluxo de manuscritos gregos surgido após o colapso do império bizantino e 

promovido pelos árabes; paralelamente, o Renascimento Oriental foi precipitado pelo declínio 

do império mongol, no século XVIII, com sua consequente abertura às invasões francesas e 

inglesas, o que possibilitou ou facilitou o contato com as obras e ideias indianas originais; até 

então protegidas pelos intelectuais contra estrangeiros mlecchas ou não-äryas.  

Riencourt, fazendo alusão à teoria nietzschiana, verá que o incêndio da filosofia 

Vedänta rapidamente ultrapassou o horizonte de Apolo no Ocidente, exaltando o retorno de 

Dionísio. Por outro lado, o entusiasta Louis Revel (1946, p. 232), agarrando tal ideia, aventurou 

que isso tornaria os antigos helenos “filhos do pensamento indiano”. Ele, ainda mais 

entusiasmado, como geralmente acontece com quem desafia o imaginário ocidental e se 

debruça sobre as ideias indianas com espírito livre, exorta: 

 
Assim como a cultura grega influenciou a civilização ocidental, não devemos 
esquecer que [...] os antigos gregos foram também os próprios filhos do 
pensamento indiano. Como já foi mencionado, Pitágoras foi para a Índia, a 
fim de tirar dessa fonte os princípios que constituíram o fundamento de sua 
doutrina e que, por sua vez, influenciaram Platão, Sócrates e Aristóteles em 
certo grau. Apolônio de Tiana e Plotino não seguem os passos de seus 
antecessores, na direção da distante Índia? China, Pérsia e o islã – as três 
quartas partes da Ásia – essas civilizações que já tinham sido influenciadas 
pelas missões de Açoka [primeiro rei indiano budista], não foram atraídas pela 
sabedoria da Índia? Essa é a razão pela qual a Índia antiga é nossa mãe. Na 
medida em que nós, ocidentais, elaboramos nossa genealogia intelectual e 
espiritual, remontamos à Índia; portanto, devemos aprender a amá-la e 
considerá-la como uma verdadeira luz de sabedoria, o patrimônio de cada 
homem (Ibid, p. 238). 

 

Segundo Arthur McCalla (1998, p. 130), o filósofo francês Pierre-Simon Ballanche 

(1776-1847), fruto dessa indomania européia, em seu Essai sur les Institutions Sociales, por 

exemplo, dará uma especial atenção ao pensamento indiano, discutindo-o intensamente sobre 

o significado de sua literatura filosófica. De acordo com McCalla, os livros sagrados da Índia 

mostram a Ballanche o objetivo da religião, qual seja (segundo sua visão): a absorção do self 

na vida universal, com o qual Ballanche apela para a concepção da maior forma intuitiva de 

panteísmo existente. A visão de Ballanche sobre a religião da Índia é, deste modo, semelhante, 

podendo ser em apropriação, àquela apresentada por Schlegel, conclui McCalla (Ibid., p. 234).  

McCalla, nesse contexto intelectivo de um Renascimento Oriental, também inferirá que:  
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Desde a Renascença, eruditos pesaram as reivindicações dos antigos hebreus 
e egípcios, na tentativa de encontrar um fundo original para a cultura, a 
religião e a ciência dos povos do mundo. No alvorecer do período romântico, 
estudiosos descobriram um novo requerente: os sábios da Índia antiga. E, 
consequentemente, [surge] uma “Renascença Oriental” [...] (Ibid., p. 280). 

 

Ele completa seu pensamento observando que Eckstein, que sustentou a força do 

orientalismo francês de 1820 a 1830, diferentemente de Ballanche, elidiu a distinção entre a 

tradição geral e as religiões tradicionais antigas, permitindo-lhe o uso do princípio de unidade 

religiosa na tentativa de ovacionar as religiões indianas e criar um indo-cristianismo. Para 

McCalla, isso provocou inúmeros ataques contra Eckstein, principalmente vindos de Benjamin 

Constant, J. D. Lanjuinais e Hoëne-Wronski, os quais o acusavam de mero propagandista 

alemão e herege (Ibid.). 

Vislumbrado com esse Renascimento, o não menos entusiasta, naturalista, zoólogo e 

paleontólogo Georges Cuvier (conhecido como Baron de Cuvier, 1769-1832), utilizou os 

escritos indianos antigos para desenvolver suas ideias acerca da natureza antiga do homem, 

fundando o método da Anatomia e Paleontologia Comparada, comparando fósseis de animais, 

além de criar a teoria do Catastrofismo.20      

Por esse contagiante processo que se alastrava como folhas no outono, o jovem místico-

existencialista, precursor do surrealismo e poeta Arthur Rimbaud (1854-1891), defendeu que 

havia uma inclinação francesa para continuar retornando sempre “ao Oriente e à sua sabedoria 

primeira e eterna” (apud SCHWAB, 1950, p. 444). 

E, como no período iluminista europeu, assegura James Clarke, o primeiro ímpeto 

intelectual para esse novo Renascimento estava, de fato, em torno de uma erudição que 

desdenhava da Igreja, tornando-se desinteressada pela sanção do habitus da moral de rebanho, 

ou seja, com um crescente sentimento de desilusão para com os modos europeus predominantes, 

em pensamento e crença. De um lado, o fundamentalismo da espiritualidade judaico-cristã, 

cujas tradições estavam se revelando insatisfatórias tanto à fidúcia quanto à razão; de outro, o 

materialismo e a postura antieclesiástica do Iluminismo, os quais, para Clarke (1997, p.55), 

parecem ter suprimido a possibilidade de espírito (religioso) completamente.  

Entretanto, na opinião de Weber, não houve tal suprimento, pelo contrário, ampliou-se 

um espírito religioso desencantado (protestante) sem precedentes. Dessa forma, tentou-se 

eliminar, na verdade, a magia, o que tornou o espírito religioso (judaico-cristão) mais forte e 

                                                 
20 O Catastrofismo é a ideia de que a Terra tem sido afetada no passado pela súbita de eventos violentos de 

curta duração, eventualmente em âmbito mundial. 



28 
 

mais devastador, mais técnico e burocrático; ou seja, uma verdadeira máquina (stricto sensu) 

de operação mundana que capacitava todos a exaurir suas vontades instintivas, abolindo seus 

Sins à vida. Além disso, invertia-se o ócio pelo negócio até que a semente da sua ética brotasse 

uma cultura “selvagem”, capitalistamente selvagem; com os portões abertos aos instintos 

plebeus, como afirma Nietzsche (2004b, § 204).   

Para Schwab (1950, p. 19), ainda na esteira da indomania francesa, o jovem Victor 

Hugo, autor do famoso Les Miserábles, em seu prefácio a Les Orientales (janeiro de 1829) 

também cogita, antes de Quinet, e a cada palavra, que isto poderia ser uma realidade tangível. 

Hugo, com sua praticidade típica de um humanista francês, aconselha inclusive que as 

universidades devam estudar com afinco, assim como fazem diante da modernidade e da Idade 

Média, a Antiguidade oriental; já que, em relação a impérios e literaturas, o Ocidente é jovem 

em relação ao Oriente. No mais, aponta Hugo (1859, p. 6): “vemos grandes coisas, vemos que 

a suposta velha barbárie asiática não é tão desprovida de homens superiores como a nossa 

civilização [desencantada] acreditava”. 

Por tudo isso, Jean Varenne afirma que o mundo ocidental nunca parou de fazer o seu 

call of the East (chamado ao Oriente). E Hugo, assim como todos os indomaníacos, desde a 

Antiguidade, fez seu call of the East.  

Nos elucidará Varenne (1981) em sua Introduction da Sept Upanishads que: 

 
Fascinado pelo Oriente ao longo de sua vida, Victor Hugo foi ainda, porém, 
uma espécie de [erudito] modesto em torno da Índia. [Contudo,] Ele ficou 
impressionado com a complexidade e majestade do seu tecido cultural. [Mas] 
Lamentamos não ter ampliado seu conhecimento, porque se fosse esse o caso, 
não haveria dúvida de que ele poderia ter sido seduzido pelo formigamento de 
seus Deuses nas paredes dos principais templos, pela proliferação dos mitos, 
pelas lendas do pitoresco, pelos nobres sentimentos nos épicos. 

 

Varenne parece apresentar o seu próprio encanto, em formas e situações, pela Índia. 

E Schlegel (1958, p. 111) empolga-se com tudo isso:  

 
Se os estudos indianos pudessem encontrar tais cultivadores e clientes como 
nos séculos XV e XVI acendeu a Itália e a Alemanha uma apreciação ardente 
em torno dos estudos gregos, em tão pouco tempo conseguindo tanto 
conhecimento desperto da antiguidade, mudando e rejuvenescendo a 
sabedoria e a ciência, na verdade, pode-se mesmo dizer que o próprio mundo. 
Não menos grandioso e universal, ouso afirmar, seria o efeito de estudos 
indianos, mesmo agora, se fosse agarrado com força similar e introduzido no 
círculo erudito europeu. 
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E assim foi! O filósofo Leopold von Schröder (1851-1920), contemporâneo de Weber, 

autor de Pythagoras and the Indians (1884) também dirá inusitadamente – e ele próprio inserido 

diretamente neste fervor renascentista – que “quase todas as doutrinas filosóficas e matemáticas 

atribuídas a Pitágoras são derivadas da Índia” (apud. STASHE-ROSEN, 1990, p. 117-118). 

Hermann Keyserling, outro filósofo alemão da passagem de século e um dos primeiros 

pensadores ocidentais modernos a propor uma visão de cultura planetária, acima de 

nacionalismos e etnocentrismos, baseado na valorização de culturas além do Ocidente, viajará 

após a Primeira Grande guerra, divulgando seus best sellers por toda a Europa e Américas do 

Norte e do Sul. Ele afirmará que: “Eu não encontrei na Europa ou na América, poetas, 

pensadores ou líderes populares iguais, ou mesmo semelhantes, àqueles da Índia atual” (apud 

NEHRU, 1995, p. 89), e entusiasmado com a literatura indiana clássica, dirá: “o hinduísmo é o 

que melhor fala sobre a única verdade relevante: acerca do caminho para a autorrealização, no 

sentido pleno da palavra” (apud SMITH, 1992, p. 29-30). E, por fim, exortará: “Esta nação 

filosófica por excelência, possui mais palavras sânscritas especiais do pensamento filosófico ou 

religioso do que há no grego, no latim e no alemão combinados” (KEYSERLING, 1929, vol. 

I, p. 106). 

Karl Jaspers, na mesma esteira da indomania alemã, dirá que “não há nenhuma 

metafísica superior ao de Çaìkara [VIII-IX d.C.]” (apud LONDHE, 2008, p. 43); filósofo citado 

por Jaspers que é um dos maiores e mais comentados filósofos indianos de todos os tempos. O 

Nobel em Física, Werner Karl Heisenberg, amigo do poeta indiano e Nobel em literatura, 

Tagore, chegou a afirmar algo que depois será confirmado por Fritjof Capra, que “há um 

paralelismo surpreendente entre a Física de hoje e a visão de mundo das observações místicas 

orientais”, especialmente da Índia (apud LONDHE, 2008, p. 284).   

Moriz Winternitz (1863-1937), célebre indólogo, etnólogo e sanscritista, chegará ao 

ponto, mesmo com todo o seu nacionalismo evidente, diante de tamanha absorção do 

pensamento indiano na Alemanha, a postular que há uma Geistesverwandtschaft (afinidade 

espiritual) – diga-se: simpatia intelectual – entre os indianos e os alemães: “os indianos são as 

pessoas mais eruditas da antiguidade, assim como os alemães são no presente (WINTERNITZ, 

1985, 07). O inglês Halhed assim se pronunciou sobre: “Antes que toda suspeita diminua [...], 

o mundo não contém, agora, anais da Antiguidade mais indiscutíveis do que os entregues pelos 

antigos brähmaëas” (apud TRAUTMANN, 2004a, p. 76).  

Assim sendo, com muitos contagiados pelo Oriente – o que até então ficou mais do que 

evidente – surge na Europa uma indomania e um afã pelas descobertas da literatura filosófica e 

poética indianas, mobilizando quase todas as nações do velho continente: das artes às letras, do 
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pensamento à arquitetura, da política às ciências. E se o Renascimento greco-romano foi 

iniciado na Florença com o resgate dos textos herméticos, dos Oráculos Caldaicos e do corpus 

platônico, mediados pela leitura dos mestres neoplatônicos, o novo Renascimento buscará 

também desvelar tradições tão ou mais sagradas e filosóficas quanto, além de sapiências 

presentes apenas em círculos iniciáticos, e com obras transmitidas através de longas e milenares 

linhagens discipulares. Ideias que marcariam definitivamente o pensar europeu até os nossos 

dias.  

Nesse contexto, cintila o pioneirismo dos tradutores prodigiosos e de incomum 

poliglotismo, e, em ambos os Renascimentos, assiste-se a uma exigência crescente de textos 

mais completos, com mais credibilidade e soltos das amarras da Igreja, ou seja, uma inevitável 

corrida à primazia editorial, à febre dos achados e desvendados, ao patrocínio dos nobres, à 

mobilização de recursos vultosos para uma empreitada prestigiante, honrosa e intelectualmente 

compensadora. 

E o interesse intelectual e especificamente alemão pela filosofia e língua indianas em 

torno de tal Renascimento, foi identificado, antes mesmo de Schwab, principalmente em duas 

instâncias. Primeiramente, como já apontamos, pelo historiador francês, especialista em história 

alemã, Edgar Quinet, em sua obra Le Génie des Religions, de 1841. Em segundo lugar, pelo 

indólogo americano William D. Whitney, com seu artigo On the Main Results of the Later 

Vedic Researches in Germany, de 1852.     

E é no mínimo curioso, assim sendo, tanto um francês como um americano, já no final 

da primeira metade do século XIX, observarem tal Renascença indológica na Alemanha. Isso 

nos dá, além de tudo que já apontamos, um pequeno vislumbre do impacto que o pensamento 

indiano exerceu sobre os intelectuais alemães e a sua consequente propagação. Diríamos que 

hoje, assim como para Quinet, Whitney e muitos outros a partir do século XIX, tornou-se uma 

constatação natural entre germanistas, indólogos ou pesquisadores que tratam das ideias alemãs 

– e aqui podemos incluir, inclusive, o próprio Said (1990, p. 30-31) – ao destacarem as marcas 

de uma torrente de ideias indianas, como que caracterizando definitivamente uma Renascença 

oriental entre os alemães.  

Quinet, enfim, confirma: 

 
Este é o maior caso em voga hoje na filosofia. O panteísmo do Oriente, 
transformado pelos alemães, corresponde a um renascimento oriental, assim 
como o idealismo de Platão, corrigido por Descartes, tornou-se uma obra-
prima do século XVII e parte do Renascimento grego e latino (apud 
SCHWAB, 1950, p. 18). 
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A INDOMANIA 

 

Todavia, ainda no início do século XIX, em 1º de abril de 1822, Silvestre de Sacy 

presidiu a primeira reunião geral da Société Asiatique de Paris, que foi fundada em 1821 – dois 

anos antes da criação da Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, em Londres. Paris 

tornou-se a primeira cidade européia a oficializar docência em Sânscrito, seguindo o exemplo 

da Asiatic Society em Kolkata, na Índia. Alguns dos associados não franceses da Société eram: 

Charles Wilkins, Horace Wilson e Colebrooke, da Inglaterra; Alexander e Wilhelm von 

Humboldt, Kosegarten, Klaproth, Franz Bopp (fundador dos estudos de Filologia Comparada 

em 1816) e Friedrich e August von Schlegel (também um dos pioneiros dos estudos 

indológicos), da Alemanha. Uma associação, como se vê, com grandes intelectuais e de vários 

países, empenhados na indologia (SCHWAB, 1950, p. 90). 

Em 1823 a Société lança o Journal Asiatique, atraindo mentes como o sanscritista 

alemão Christian Lassen (1800-1876), um dos pioneiros em estudos indológicos e etnológicos 

na Alemanha. Lassen permaneceu por três anos em Paris e Londres coletando e traduzindo 

manuscritos sânscritos, no intuito de escrever sobre a literatura e filosofia indianas. Nesse 

ínterim, juntamente com Burnouf, ele publica em Paris, em 1826, o Essai sur le Pāli. Após 

concluir sua tese Commentario Geographica Historica de Pentapotamia Indica, pela 

Universidade de Bonn, em 1827, inicia, em conjunto com Schlegel, uma edição crítica do 

Hitopadeça (1829-1831). Marcando, com isso, o início dos estudos críticos das literaturas 

sânscritas na Europa. Ele também ajudou Schlegel a traduzir e editar os dois primeiros episódios 

do épico Rämäyaëa (literalmente, “O Caminho de Räma”), o qual narra a saga do rei de 

Ayodhyä, Räma, em torno de 25.000 estrofes.21  

Falamos em “estudos críticos” por sabermos que os “não-críticos” ou apenas traduzidos 

e apresentados, todavia, também foram marcantes durante o período medieval europeu, no 

tocante ao contato da Europa com a Índia, que, obviamente, não foi a tentativa genocida de 

aculturação cristã e mercantilista que se estendeu por vários lugares e tempos orientais, mas o 

encontro positivo e intelectual com a Índia através da divulgação da versão persa (ou do seu 

dialeto pahlavi ou pehlevi), e posteriormente árabe, da literatura sânscrita Païcatantra, hoje 

                                                 
21 O Rämäyaëa (2000 a.C.) foi uma obra tão esperada e tão ansiosamente aguardada por Michelet que seu 

adventício provocou euforia intelectual: “agora que ele apareceu com toda a sua verdade e grandeza, fica fácil ver 
que [...] é a obra protuberante da Índia” (MICHELET, 2005, p. 2). Diante de tamanho deleite, Michelet esbalda-
se: “recebe-me, pois, grande poema! Que eu mergulhe em ti, Ó oceano de leite!” (Ibid.). O êxtase embriagante 
micheletiano não se esgotou, portanto, para ele: “das profundezas da Terra, foi visto ascender a colossal, 
quinhentas vezes maior que as Pirâmides – monumento plenamente vivo e vigoroso – flor gigante da Índia: o 
divino Rämäyaëa” (Ibid. p. 7).   
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mais fragmentada e conhecida como Kalila e Dimna. E o mais curioso e não menos 

surpreendente, de acordo com Arthur Macdonell, é que:  

 
[...] a melhor e mais famosa das versões do Païcatantra na Idade Média foi a 
germânica, de Anton von Pforr,22 intitulada Das Buch der Beispiele der alten 
Weisen, a qual apareceu em 1483, logo após a invenção da imprensa, e 
reimpressa posteriormente [em Estrasburgo]. Por um longo período ela 
contribuiu ao máximo com um conhecimento original por toda a Europa. 
[Desta forma,] ela não apenas influenciou a literatura germânica em muitos 
aspectos, mas foi também, ela mesma, traduzida para o dinamarquês, islandês 
e holandês [e iídiche, língua judaica]. Esta versão germânica estava quatro 
gerações distante dos árabes, desde o início da aventura ocidental do 
Païcatantra (MACDONELL, 1994, p. 123).        

 

Mas esse impacto indológico na literatura européia é bem mais anterior à divulgação 

das fábulas indianas neste continente, e tão profundo quanto, como assim nos informam os 

críticos de um dos marcos irreverentes da literatura européia, Tristão e Isolda, do século XII, 

que Theodor Garratt (2007, p. 24), Moriz Winternitz (1985, p. 382), Arthur Macdonell (1994, 

p. 128) e Donald Lach (1993, p. 102) relacionam com a Índia via Pérsia, a partir da versão de 

um dos poetas medievais alemães mais proeminentes, Gottfried von Strasbourg,23. Afirmam 

tais autores que Tristão e Isolda se conecta com a obra Tutināmeh persa, no sentido de uma 

constatada “ordem fraudulenta” (Garratt e Macdonell) ou falsificação (Winternitz), e que, por 

sua vez, é uma tradução do Çukasaptati indiano, uma versão do Païcatantra. Em outras 

palavras, a famosa obra Tristão e Isolda, na realidade, nada mais é do que uma versão copiada 

do Païcatantra, via tradução persa. 

Tal Païcatantra, por uma via semelhante – versão em persa, depois em árabe, 

georgiano, grego e latim –, chegou também ao Portugal medieval, juntamente com o 

Dhammapada (um dos mais famosos compêndios budistas), o Jätakamälä e o Lalitävistära − 

escritos biográficos e aforísticos sobre Buddha. 

Voltando a Lassen, em 1832 ele traduziu o primeiro ato em drama do literato e 

brähmaëa indiano Bhavabhüti (século VIII, também conhecido como Çrékaëöha), intitulado 

                                                 
22 Donald Lach (1994, p. 347) observa que a versão germânica de Pforr também ficou conhecida como 

Seven Wise Masters [Os Sete Mestres Sábios]. Também há versões como The Seven Sages ou até The Seven Sages 
of Rome. 

23 No processo de reconstituição dos poemas medievais, Joseph Bédier (1981) reuniu os fragmentos escritos 
por Béroul, Thomas, Eilhart von Oberg, Gottfried von Strasbourg e outros, registrados em sua maioria entre os 
séculos XII e XIII, na França e na Germânia. Mais uma vez a Alemanha em cena e em torno de uma obra com 
influência indiana.  
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Mälatīmädhava,24 assim como Säìkhya-kärikä para o latim, cuja edição também foi sua. Em 

1837, seguiu com a edição e tradução do drama lírico do século XIII do poeta Jayadeva, 

Gétagovinda e sua Institutiones Pracriticae Linguae.  

Sequencialmente, a Anthologia Sanscrítica de Lassen, que saiu no ano de 1833, continha 

vários textos inéditos até então, fato que indica seu objetivo: o estímulo do estudo do sânscrito 

em universidades alemãs. Com esse interesse intelectual, em 1846, Lassen produziu uma edição 

melhorada da tradução do texto de Schlegel da já amplamente divulgada Bhagavad-gétä. 

Além de estudioso das línguas indianas, ele foi um pioneiro em outros campos 

científicos de investigação filológica, já que, logo após o aparecimento do Commentaire sur le 

Yacna (1833) de Burnouf, Lassen também dirigiu sua atenção para a cultura e línguas persas 

em geral e, em Die altpersischen Keilinschriften von Persepolis (1836), foi o primeiro a dar a 

conhecer o verdadeiro significado das antigas inscrições cuneiformes persas, antecipando por 

um mês o Mémoire de Burnouf sobre o mesmo assunto.  

Lassen posteriormente publica, no sexto volume de sua revista (1845), uma coleção de 

todas as inscrições cuneiformes da antiga Pérsia, conhecidas até aquela data. Sendo ele também 

o primeiro estudioso europeu a assumir com sucesso a decifração das recém descobertas 

moedas bactrianas, as quais lhe forneceram os materiais para o seu Zur Geschichte der 

griechischen und indoskythsschen Könige in Bakterien, Kabul, und Indien (1838), sobre 

histórias de reis orientais, como os indianos.  

Ele contemplou lançar uma edição crítica do Vendidad Sadé, mas, após a publicação 

dos primeiros cinco capítulos (1852), sentiu que suas energias deveriam se concentrar 

necessariamente na realização do grande empreendimento de sua vida, seu Indische 

Altertumskunde [Estudos Clássicos Indianos]. Neste trabalho, concluído em quatro volumes e 

publicados respectivamente em 1847 (2ª edição, 1867), 1849 (2ª ed., 1874), 1858 e 1861 – o 

que constitui um dos maiores monumentos do incansável ímpeto da indologia alemã, 

abrangendo de tudo o que se obteve em relação ao desenvolvimento político, social e intelectual 

da Índia. 

De fato, não havia trabalho importante na Alemanha do XIX que não olhasse para a 

Índia, sabendo que tamanha construção indológica do XIX é apenas o cume de um processo 

mais antigo, no entanto, aqui, mais filosófico, mais profundo e menos preocupado com o 

exótico, senão com o pensamento sistemático em si.  

                                                 
24 As composições poéticas de Çrékaëöha incluem Mälatémädhava, Uttaracarita, Véracarita e muitos dramas 

sânscritos semelhantes. Este famoso poeta indiano nasceu no tempo do rei Bhojaräja e como filho de Nélakaëöha, 
um eminente erudito brähmaëa do século VIII (KEITH, 1914). 
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Elucidará Louis Renou (1950, p. 100) que:  

 
Os trabalhos dos eruditos ingleses imediatamente encontraram uma larga 
audiência no tempo de Herder e do jovem Goethe, de Schlegel, Humboldt, 
Schopenhauer, Rückert e Platen:25 poetas humanistas que fizeram-se filólogos 
para compreenderem os textos antigos. Subsequentemente, o romantismo 
indianizado ou o indianismo romântico, ou como queiram, fizeram um eco 
memorável”.  

 

Eis os ecoantes alemães. Curiosamente, o indólogo francês Renou relaciona a 

divulgação indológica inglesa apenas com pensadores alemães. Versluis (1993, p. 18), Bradley 

Herling (2006, p. 92-93) e Arthur MacDonell (2004, p. 03) dirão que será através dos trabalhos 

do inglês William Jones que a poesia germânica será marcada pela Índia, principalmente sobre 

Herder, Goethe e Heine.      

E o grande poeta Heine assim exortará:  

 
Os portugueses, holandeses e ingleses, durante muito tempo, um ano sim e 
outro também, levaram à sua casa os tesouros da Índia em grandes barcos; 
nós, os alemães, sempre fomos testemunhas disto. Mas os tesouros espirituais 
da Índia não devem nos escapar. Schlegel, Bopp, Humboldt, Frank etc., são 
nossos atuais expedicionários às Índias orientais; assim como Bonn e Munique 
serão bons receptáculos (HEINE, 1972, 512, n. 63). 

 

Monroy (2005, p. 62), diante dos fatos, observa que “o contato com os tesouros 

espirituais da Índia lhe provocou (em Heine) uma forte impressão, que lhe levará, inclusive, a 

constatar muitas analogias entre a filosofia indiana e certas ideias do Romantismo”. Não por 

outro motivo, Heine já frequentava, em 1822, uma cátedra de filosofia oriental e outra de 

sânscrito na Universidade de Berlim, ministradas pelo linguista Franz Bopp. Lembra Monroy 

que Heine considerava os épicos indianos Rämäyaëa e Mahäbhärata como os mais elevados de 

todos os tempos, sendo um dos maiores questionadores, dirá Monroy, da opinião dominante até 

então na Europa de uma ideia do “outro”, no caso, oriental, como o “anormal”, “irracional” e 

“imoral”. Dirá ele, quase à risca de uma visão saidiana:  

 
Se as obras de arte que em uma terra resultam morais, podem ser vistas como 
imorais em outra terra, onde outra religião transmitiu certos costumes; por 
exemplo, nossas belas artes provocam o horror de um islâmico ortodoxo, e 
vice-versa. Algumas artes, que nos haréns do Oriente se tem por 

                                                 
25 Poeta, dramaturgo e rapsodo errante alemão (1796-1835). Como resultado de sua indologia, publicou um 

pequeno volume de poemas – Ghaselen (1821), cada um composto de dez a vinte versos, com os quais ele imita o 
estilo de Rückert: Lyrische Blätter (1821), Spiegel des Hafis (1822), Vermischte Schriften (1822) e Neue Ghaselen 
(1823). Atraindo a atenção de Goethe, em razão do seu conteúdo que respira o espírito do Oriente (MAYER, 
1977).  
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completamente inocentes, resultam uma atrocidade para o cristão. Na Índia, a 
situação de uma bailarina não é em absoluto mal vista pelos costumes e, por 
isso, ali, com o drama de Vasantasena,26 cuja heroína é uma cortesã [...], não 
se vê de nenhum modo como imoral (HEINE, 1968, p. 197). 

 

Heine propõe, quase como um cientista das humanidades atual, mudarmos o olhar sobre 

a Índia, para assim podermos conhecê-la melhor e, consequentemente, conhecermos melhor a 

nós mesmos. Neste caso, diz Monroy (2005, p. 64), e aqui justificando nosso capítulo e nossa 

hipótese geral, “Heine aparece como um claro precedente da teorização weberiana”. Heine, 

aponta Monroy, chegou a se autodenominar Grafen vom Ganges (Conde do Ganges) em sua 

obra Ideen, Das Buch Le Grand (1826), falando ali dos Sangeswälder Valmikis ou os “bosques 

que cantam de Vālmīki”27, o poeta épico indiano; e dos Blumenlieder Kalidasas ou “cantos de 

flores de Kälidäsa” (um dos maiores poetas e dramaturgos indianos, o “Shakespeare asiático”, 

como diria Goethe) autor da ovacionada obra literária e filosófica Çakuntalä.28  

Falando em Goethe, era sem dúvida o mais mordaz crítico de algumas más traduções 

alemãs das literaturas e filosofias indianas, por perceber, dentre outros fatores, o orientalismo 

ali presente; preferindo, algumas vezes, as traduções francesas e inglesas, mesmo com algum 

ou muito orientalismo presente, já que não retiravam partes “indesejadas” como assim faziam 

alguns alemães moralmente cristianizados. E atrelado à tamanha preocupação em torno dos 

textos indianos, principalmente da poesia, surgirá em Goethe uma fascinação por tais escritos. 

Em 1821, no seu escrito Indische Dichtungen referirá às obras indianas que mais aprecia, entre 

elas, a clássica Gétagovinda, o Megha Duta e, acima de todas, Çakuntalä. Em uma carta datada 

de 1811, Goethe afirma que “acaricia em seu pensamento um tratamento poético dos Vedas” 

(apud KRATZSCH, 1979, p. 19). Seu fascínio por Çakuntalä, por exemplo, lida a partir da 

versão alemã de Georg Forster, estará neste nível: 

 
Se queres compreender as flores da primavera, os frutos do outono, 
Se queres compreender o que atrai e encanta, o que sacia e alimenta,  

                                                 
26 Na verdade, o título do drama é Mṛcchakaṭika (O Pequeno Carrinho de Argila) e Vasantasena é a rica 

heroína cortesã do autor, rei e dramaturgo Śūdraka, do século III a.C.       
27 Autor do épico Rämäyaëa (literalmente, “O Caminho de Räma”), a qual narra a saga do rei de Ayodhyä, 

Räma, em torno de 25.000 versos. 
28 Çakuntalä é a mãe do imperador Bhärata e a esposa de Duñyanta, o fundador da dinastia real Paurava na 

Índia Antiga. Sua história é contada no épico Mahäbhärata e dramatizada pelo poeta Kälidäsa em sua peça 
Abhijänäçakuntalä [O Reconhecimento de Çakuntalä] (KÄLIDÄSA, 2001). Kälidäsa compôs cerca de quarenta 
dramas sânscritos, incluindo Kumarasambhava, Abhijïänaçakuntalä e Meghaduta. Seu drama Raghuvaàça é 
especialmente famoso. Ele será amplamente ovacionado, lido, estudado e comentado pelos alemães a partir do 
final do XVIII até os nossos dias. Ele representa para a literatura sânscrita o que Shakespeare representa para a 
inglesa. E de acordo com Arya Ramachandra Tiwari, que realizou exaustivas investigações (com 627 artefatos 
arqueológicas, 104 esculturas, 30 pinturas e 493 referências textuais) para datar o período do poeta – uma discussão 
calorosa antes dele – chegou ao período 370-450 d.C. (SETHNA, 2000).   
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Se queres compreender o céu e a terra com um só nome,  
Seu nome é Çakuntalä, e já está tudo dito (GOETHE, 1981, p. 206). 

 

Goethe chegou a projetar uma adaptação de Çakuntalä para a cena alemã que acabaria 

convertendo-se na fonte da qual sairia a ideia do Vorspiel auf dem Theater de Faust, esboçado 

em 1797 e finalizado em 1806 (SCHWAB, 1950, p. 60). E seu entusiasmo pela obra indiana 

permaneceu até os seus últimos dias; em carta datada de 09 de outubro de 1830, um ano e meio 

antes de sua morte, ao sanscritista Antoine-Léonard de Chézy29, dirá que tal obra indiana é uma 

das maiores obras dramáticas, que nem mesmo fora alcançada pelos alemães ou ingleses 

(KRATZSCH, 1979, p. 22). Com certeza, uma frase que deixaria Said sem muito o que dizer, 

ou sem nada a dizer, enfim.   

O poeta, filósofo, aluno de Kant e não menos famoso, Johann Herder (1744-1803), não 

deixará por menos, quando exorta que a Índia “é o paraíso perdido de todas as religiões e 

filosofias”, como bem “o berço da humanidade” e a sua “casa eterna” que está “esperando para 

ser descoberta dentro de nós mesmos”; e que “francamente falando, nada, absolutamente nada, 

encontra-se equivalente em nosso filosofar, nesse mundo europeu frio” (apud GHOSH, 1990, 

p. 334). A Índia para Herder é, definitivamente, “um monumento de um sistema filosófico na 

história da humanidade” que “poderia surgir apenas ao lado do rio Ganges” (Ibid., p. 155). E 

Monroy (2005, p. 40) nos informará que todo o entusiasmo intelectual em torno da Índia, por 

parte de Herder, virá inicialmente das aulas de Geografia Física ministradas por Kant em 

Königsberg, entre 1762 e 1764, através das quais Kant falava da Cachemira, por exemplo, 

apresentando sua agradabilidade como uma terra semelhante à Europa. Urs App, em seu artigo 

The Tibet of the Philosophers dirá que Kant chegou a concluir que “os humanos habitaram 

primeiramente as regiões mais elevadas do globo e apenas em um último estágio desceram à 

planície” (APP, 2008, p. 06). O que significava dizer que o berço da humanidade se localizaria 

nas planícies altas da Ásia, em vez das planícies aluviais do Mediterrâneo Oriental. Para App, 

este novo lugar de nascimento da espécie humana “seria apenas um sintoma da profunda 

mudança de visão de mundo que ocorreu entre os primeiros escritos de Kant, na década de 

1750, e a morte de Schopenhauer em 1860 (um ano após a publicação de A Origem das Espécies 

de Darwin)” (Ibid.). Urs App acrescentará que muitos manuscritos e anotações sobre as aulas 

                                                 
29 Através de Antoine-Léonard de Chézy (1774-1832), surge na Europa a primeira cadeira de estudos 

sânscritos (RENOU, 1950, p. 97), fundada no Collège de France por Silvestre de Sacy, em 29 de novembro de 
1814, e iniciada em 16 de janeiro de 1815. Chézy torna-se, portanto, o primeiro sanscritista profissional e o 
primeiro docente da língua e da cultura indiana no Collège de France; além de cavaleiro da Legion d’Honneur e 
um membro da Académie des Inscriptions. Em suma, ele possuía todas as honras e cargos que uma mente francesa 
almejava na época, inclusive a de estudar o Oriente. 
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em torno do Oriente de Kant desapareceram ou foram destruídos durante a Segunda Guerra, 

mas, felizmente, antes da guerra, Helmuth von Glasenapp estudou alguns deles e passou a citá-

los ou resumir partes relevantes em Kant und die Religionen des Ostens (Kant e as Religiões 

do Oriente), publicado em 1954. 

Para Urs App, “desta forma, não é de surpreender que Kant pensasse: ‘o sânscrito tem 

uma qualidade bem definida e parece estar relacionado com todas as línguas” (Ibid., p. 14). E 

mais: “Aqui [na Ásia] e em nenhum outro lugar deve-se procurar as raízes tronco de todas as 

línguas primitivas [Ursprachen], sejam da Ásia ou da Europa. Abraham [Abraão] 

provavelmente viveu aos arredores da Índia, e sua filiação com Brahma pode não ser apenas 

uma questão de nome” (Ibid.).  

Voltando ao Herder, no final do século XVIII, o mesmo terá acesso à Bhagavad-gétä de 

Wilkins e os escritos indológicos de Halhed, bem como ao Manusaàhitä, ao Hitopadeça e 

algumas estrofes traduzidas dos Vedas por William Jones; estas últimas, traduzidas por Herder 

para o alemão. Herder também se inquietará com a tradução de Çakuntalä de Jones, para a qual 

fará um prefácio à segunda edição alemã de Forster, aferindo que tal obra possui uma memória 

cheia de graça idílica, própria de um paraíso além das nuvens, que de nenhuma maneira pode 

encontrar-se entre os gregos (HERDER, 1886, p. 577). E o próprio Herder, quase que 

reproduzindo e, com isso, “contrariando” Said, será incisivo contra a visão eurocêntrica em 

torno do Oriente:  

 
Se vós sois também da opinião de que nenhum povo oriental há tido um drama 
autêntico (uma afirmação de tal tipo que deveria atribuir-se a várias causas), 
hão de deixar de lado tal opinião quando lhes mostro uma obra de teatro 
oriental, a qual é uma das primeiras obras do mundo em seu gênero. [...] Meu 
drama citado se chama Çakuntalä; uma obra de teatro indiana, composta por 
Kälidäsa, trazida à luz por Jones, e desta língua traduzida para o alemão por 
Forster, que quase se lê melhor que a versão em inglês (Ibid., p. 84-85).  

 

Herder ainda enfatiza que a leitura de tal obra deve ser realizada à maneira indiana, ou 

seja, “com reflexão fina e atenta, com quietude e atenção” (Ibid., p. 88). Para ele, e mais uma 

vez contrariando as mentes eurocêntricas, a obra foi produzida com um momento original de 

Literatura, Conto, Mitologia e Filosofia (Ibid., p. 91-92). 

Por fim, Herder será o primeiro europeu a elaborar uma análise comparativa entre 

literaturas ocidentais e orientais, além de ser um dos primeiros, se não o primeiro, a analisar a 

arte indiana sistematicamente, com critérios e filosofias da arte da própria Índia. A partir dele, 

o brähmaëa será o agente referencial no panorama intelectual da Índia, algo que Weber ficará 



38 
 

atento e dará ênfase, assim como Herder. Para Herder, o brähmaëa é o modelo da virtude, assim 

como para Weber.  

E Monroy (2005, p. 43, n.16) atacará na raiz a questão que aqui se apresenta, seja com 

Said, seja com Weber, seja com indomania ou indofobia: “só conhecendo o valor que o 

Romantismo alemão atribui à figura do sábio indiano, do brähmaëa, podemos analisar as 

dimensões do duplo ataque posterior de Hegel contra o indiano e contra o Romantismo”. Tal 

fato, do valor atribuído à cultura indiana pelos românticos alemães, para Said, será um obstáculo 

à sua metodologia e teoria central; para Weber, um tipo-ideal que se apresenta extremo oposto 

às prerrogativas puritanas. 

No mais, para o não menos famoso poeta e filósofo alemão Friedrich Schlegel (1772-

1824), já muito aqui apontado como precursor de uma indologia alemã, o pensamento indiano 

também é tal qual o pensamento grego, podendo os estudos sobre a Índia serem semelhantes, 

em termos de impacto, aos estudos do mundo clássico europeu para a formação intelectual do 

Renascimento italiano. Com apenas dezenove anos e estudante na simpática cidade de Leipzig, 

anuncia ao irmão Wilhelm o seu descobrimento da obra Çakuntalä, a partir da qual afirmará 

que é precisamente na Índia que encontraremos e devemos buscar o mais elevado Romantismo 

(HALBFASS, 1981, p, 93). Bradley Herling (2006, p. 131) dirá que Schlegel estava convencido 

intelectualmente que a língua germânica possuía uma raiz sânscrita, uma real conexão ancestral. 

E fascinado com sua descoberta, em carta a Tieck, de 15 de setembro de 1803, afirmará: “aqui 

se encontra de verdade a fonte de todas as línguas, de todos os pensamentos e de toda a poesia 

do espírito humano; tudo, tudo sem exceção vem da Índia” (HALBFASS, 1981, p. 93). E dois 

anos depois, ainda exortará: “as línguas e as culturas persa e alemã, semelhante à grega e à 

romana antiga, derivam da Índia” (SCHLEGEL, 1960, p. 19).      

Sabido é, com sua própria declaração, como apontado anteriormente por Varenne, que 

o filósofo Schopenhauer também ficou profundamente marcado a partir da leitura de uma 

tradução do persa para o latim de 50 Upaniñads (um dos principais compêndios filosóficos da 

Índia antiga) intitulada Oupnek’hat e realizada por Anquetil-Duperron em 1801-2.30 Tanto foi 

assim que, em relação à tradução latina das Upaniñads de Anquetil-Duperron, Schopenhauer 

asseverou:  

                                                 
30 Em 1775, um amigo francês de Anquetil, o coronel Émile Gentil, residente da corte de Shuja-Uddaulah 

em Faizabad (cidade do Estado de Uttar Pradesh, Índia), lhe enviou, através do viajante Bernier, uma versão persa 
de 50 Upaniñads, que havia sido publicada em Delhi, em 1756-1757. Em 1786, Anquetil publicou a tradução de 4 
Upaniñads em seu Recherches sur l’Indie. A tradução persa utilizada por Anquetil foi a qual ordenou fazer, em 
1656, em Delhi, o príncipe Dara Shikoh, filho varão do imperador Shah Djahan, o irmão de Aurangzeb, também 
imperador, famoso por usurpar e transformar o templo, antes dedicado ao deus Çiva, no mausoléu islâmico Taj 
Mahal; ironicamente, a obra ficou conhecida como Sirr-i-Akbar [O Grande Segredo]. 
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Como demonstra em cada linha seu sentido firme, definido e harmonioso! De 
cada frase desprendem-se pensamentos profundos, originais e sublimes e o 
Todo está permeado por um espírito elevado, santo e sincero. O ar indiano nos 
cerca, assim como os pensamentos originais de espíritos afins [...]. Ele tem 
sido o consolo de minha vida! Será o consolo de minha morte! (apud 
LIÉBANA, 1978, p. 4)  

 

E Anquetil-Duperron, mesmo sendo um jensoniano na contracorrente dos piratas 

jesuítas europeus, explicitou sua paixão pelos segredos dos antigos textos indianos, 

denunciando sem precedentes os prejuízos causados à Índia pelos jesuítas. Em seu Recherches 

sur l’Indie, ele observa: 

 
Cada nação, cada escola teológica ou filosófica, em qualquer lugar, tem sua 
própria maneira de explicar as suas ideias e de compreendê-las. A 
universalidade destas abstratas distinções demonstra que, em ética profunda, 
quando comparada com os preceitos teológicos, as consequências não são tão 
óbvias quanto se imagina. Devemos estudar os indianos como o fazemos com 
os gregos e os romanos: quando os entendermos bem, aí será admissível para 
nós que estabeleçamos se estamos em posição melhor do que eles, na análise 
do seu curso; mas modestamente, sem rancor e sem ridicularização. 
(SCHWAB, 1950, p. 173, grifos do autor) 

 
Aqui, a exemplo de Voltaire e posteriormente seguindo por Weber, Anquetil incentiva 

uma história sem os ditames radicais de um evolucionismo ou progresso divinizado ao enfatizar 

etudions les Indiens, comme nous faisons les Grecs et les Latins. Não obstante, tal preocupação 

não foi citada por Said (1990, p. 85), que desqualifica inteiramente os trabalhos e as intenções 

de Anquetil, o caracterizando apenas como “um teórico excêntrico [...], um homem que 

conseguiu conciliar na sua cabeça o jansenismo com o catolicismo ortodoxo e o brahmanismo 

[...]”. Mas o próprio Said adverte que, ao contrário do que se esperava dos interesses de Anquetil 

e favoráveis aos de Voltaire, os textos bíblicos passaram a ser criticados: os que até então se 

passavam por revelados, agora eram vistos como marcados por culturas orientais, como a persa.  

E até mesmo cristãos militantes e orientalistas (esse último, ao estilo de Said), estavam, 

de fato, atônitos com o pensamento indiano, e Anquetil não fora o único, pois o protótipo de 

um orientalismo exacerbado e eurocêntrico, como o do mitólogo e filólogo Max Müller (1999, 

p. 24), após sua leitura das Upaniñad, rendeu-se: 

 
Se me perguntassem sob qual céu a mente humana [...], tem ponderado mais 
profundamente acerca dos grandes problemas da vida e encontrado soluções 
para alguns deles, que bem merecem a atenção mesmo de quem estudou Platão 
e Kant – eu apontaria para a Índia. E se eu perguntasse a mim mesmo de qual 
literatura poderíamos nós (que vivemos nos alimentando quase que 
exclusivamente do pensamento grego e romano, e de uma única raça semítica, 
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a judaica), extrair o corretivo que se faz mais necessário para tornar a nossa 
vida interior mais perfeita, mais abrangente, mais universal, na verdade, mais 
decididamente humana, [...], eu novamente apontaria para a Índia. 

 

Com esse contexto, admite Said (1990, p. 85) que: 

 
[...] pela primeira vez, o Oriente era revelado à Europa na materialidade de 
seus textos, línguas e civilizações. Também pela primeira vez, a Ásia adquiriu 
a precisa dimensão intelectual e histórica com a qual apoiar os mitos de sua 
distância e imensidão geográficas (Ibid.). 

 
Diante desse arsenal, o francês Anquetil, com sua tradução das Upaniñads, tornou-se o 

mais popular orientalista durante todo o período do Romantismo alemão, por traduzir, como 

expressa Jean-Denis Lanjuinais: “o livro mais útil que se poderia estudar em linguagem 

européia para se obter uma compreensão dos antigos sistemas religiosos e filosóficos dos 

brähmaëas” (apud, Ibid., p. 86). 

Mais fundo irá Theordore Goldstücker (1821-1872), alemão, professor de sânscrito da 

University College de Londres, autor de Panini: his Place in Sanscrit Literature e fundador da 

Sanskrit Text Society, apontando que encontra nos Upaniñads “as raízes de todas as filosofias” 

(apud SARDA, 2016, p. 277). 

No entanto, o historiador e filósofo cingalês Ananda Coomaraswami (2001, p. 21), dirá 

que a Upaniñad é o tipo de literatura filosófica que só pode ser conhecida se vivenciada e que 

parte-se da grande máxima de seu pensamento: “Tu és Isto”, entendendo o “isto” como ātma, 

que os egípcios chamarão posteriormente de “Amón” e os gregos de “átomo”, a essência 

vivificante de todas as coisas ou sujeito cognoscente, ilusoriamente distinto em corpos ou 

formas diferentes, mas que, de fato, é Uno.  

E influenciado pelo pensamento indiano e amizade de Deussen, uma das principais 

marcas intelectivas de Weber, Nietzsche, também, em seu embriagante O Nascimento da 

Tragédia (§4) verá tal inserção filosófica indiana da Upaniñad como Ur-Eine ou Uno-

Primordial (em sânscrito: Änanda). Sendo tal Uno-Primordial, assim como o Brahman nas 

Upaniñads, formador de uma individuação que não é a causa de todos os sofrimentos, mas o 

reflexo de uma Urschmerz ou dor primordial em repouso infinito (como no mito do deus 

Viñëu); ou mesmo o nosso self mais abismal e recôndito, a essência das coisas, ou como assim 

admitiu Schopenhauer antes dele: “a coisa em si”, a “vontade”, a qual, segundo Nietzsche, 

“abole o véu de Mäyä” (Ibid., §2), a “representação”: do mundo, das coisas, dos homens.  

E tanto em Schopenhauer como em Nietzsche, assim como no pensamento das 

Upaniñads, exibe-se Mäyä como a Deusa das representações, dos véus do Uno-Primordial. 
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Porém, tal Uno-Primordial também é basicamente contradição, em razão de manifestar-se como 

vontade que se efetua em Schein ou aparência. E ao passo em que esse Uno-Primordial 

necessita da aparência, diz Nietzsche, então a sua essência é a contradição em si. Disso resulta 

uma composição fragmentada da Realität ou realidade: de um lado ela é o Uno-primordial que 

sofre; de outro, é representação de tal Uno. E anota Nietzsche: “Esta é, ao mesmo tempo, a 

concepção básica de Platão, assim como a dos Vedas e dos Puräëas (Alegoria da Caverna em 

a República – O Véu de Maya)” (apud FIGL, 2003, p. 96). Não por acaso, complementa 

Nietzsche: “o ramo indo-germânico estende-se do sudoeste asiático até a Europa, Índia, Pérsia 

[...]. A nação indiana, os gregos e os povos germânicos são os portadores do significado 

filosófico” (Ibid., 94). Eis uma linguagem/interpretação alemã das Upaniñads, a essência dos 

“Vedas e dos Puräëas”, que muito influenciará Weber para entender que há racionalidade 

profunda na Índia antiga.    

E numa carta ao amigo Barão de Gersdorff, datada em 7 de abril de 1866, época de 

intenso avivamento intelectual em Bonn, Nietzsche, com apenas 22 anos, revela: 

 
Há pouco, falei com alguém que pensa partir, em breve, para a Índia [...]. Fiz-
lhe várias perguntas. Apurei que não conhecia o Oupnek’hat [Upaniñad] nem 
sequer de nome e que estava decidido a não discutir com os brähmaëas, 
porque estes possuem uma grande cultura filosófica. Ó, Ganges sagrado! 
(NIETZSCHE, 1944, p. 15) 

 
Sabe-se que o Oupnek’hat de Anquetil foi traduzido para a língua alemã por Friedrich 

Majer em 1808 (CLARKE, 1997, p. 68), marcando profundamente Schopenhauer (a partir de 

1814) e Paul Deussen, com sua tradução de inúmeros Upaniñads e uma brilhante carreira 

indológica. Deussen impactou Nietzsche e outros alemães em torno da Filosofia indiana, ao 

ponto de Hans Rollmann, Prof. Dr. do Departamento de Estudos Religiosos da Memorial 

University of Newfoundland, escrever, em 1978, o inquietante Deussen, Nietzsche, and 

Vedānta. Na verdade, o próprio Nietzsche, agora já conhecedor das Upaniñads, assim confessa: 

“o primeiro e verdadeiro conhecedor da filosofia indiana na Europa, meu amigo Paul Deussen”, 

afirma com certo orgulho em A Genealogia da Moral (III, §17). Deussen publicará sobre a obra 

em 1894 (Allgemeine Einleitung und Philosophie des Veda bis auf die Upanishad’s) e 1898 

(Die Philosophie der Upanishad’s). Em relação às traduções de Deussen, cinco foram 

emprestadas por Anquetil. Em relação à obra, dirá o famoso indólogo e professor de filosofia 

da Universidade de Kiel (Deussen): “a base mais poderosa da moralidade pura, o maior consolo 

do sofrimento da vida e da morte” (apud MAHADEVAN, 2006, p. 08); assim como “o mais 

notável monumento da filosofia antiga” (DEUSSEN, 1907, p. 13).  
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Há vivazes cartas de Nietzsche ao Deussen sobre a Índia, como nos informa Clarke 

(1997, p. 68) e Parkes (1996, p. 378, n. 6), e sobre uma delas, datada de 3 de janeiro de 1888, 

diz Sprung: “Nietzsche fala de seu ‘olhar transeuropeu’, o qual lhe permite ver que ‘a filosofia 

indiana é o único paralelo à nossa filosofia européia’” (SPRUNG, 1996, p. 76). Lembra Sprung 

que, treze anos antes (janeiro de 1875), Nietzsche evidenciará: “anseio, eu mesmo, beber da 

fonte da filosofia indiana, que um dia você [Deussen] há de abrir para todos nós”. Parkes, por 

sua vez, será sucinto em relação à passagem dessa expressão na carta a Deussen, afirmando que 

Nietzsche diz possuir um “olhar transeuropeu” para demonstrar que ele não era definitivamente 

paroquiano em seu entendimento da Filosofia, e que estava aberto a uma perspectiva mais 

ampla, mais multicultural. Assim expressar-se-á Nietzsche na carta: 

 
Eu tenho, como você [Deussen] sabe, uma profunda simpatia a tudo o que 
você tem em mente para analisar [a filosofia indiana], e isto pertence ao que 
há de mais essencial para promover a minha liberdade de preconceitos (o meu 
“olhar transeuropeu”): que a sua vida e trabalho me lembrem novamente, outra 
vez e outra vez, desse grande paralelo à nossa filosofia européia. Em relação 
a este desenvolvimento indiano, ainda reina aqui na França a mesma e velha 
ignorância absoluta. Os seguidores de Comte, por exemplo, estão criando leis 
totalmente ingênuas para um desenvolvimento historicamente necessário, 
com uma sucessão das principais fases da filosofia,31 nas quais os indianos 
não são citados em nenhuma delas32– leis que estão, de fato, em contradição 
com o desenvolvimento da filosofia na Índia (apud PARKES, 1996, p. 358). 

 

Para Parkes, Nietzsche possui um real “olhar transeuropeu”. E essa visão para além da 

Europa lhe permite lançar um olhar intempestivo e distanciado sobre sua própria cultura e sua 

própria época, passando a olhar a si mesmo e sua cultura com os olhos do outro. Pois, o próprio 

Nietzsche, em 1884, adverte: “eu preciso aprender a pensar mais orientalmente sobre filosofia 

e conhecimento” (apud PARKES, 1996 p. 358), já que “o crítico do cristianismo [como 

Nietzsche assim se coloca] tem uma dívida de gratidão aos eruditos hindus [...]” (NIETZSCHE, 

2007, §20). E dois anos depois, em 1886, em Além do Bem e do Mal (§20):  

 
O curioso ar de família de todo o filosofar indiano, grego e alemão tem uma 
explicação simples. Onde há parentesco lingüístico é inevitável que, graças à 
comum filosofia da gramática, quero dizer, graças ao domínio e direção 
inconsciente das mesmas funções gramaticais, tudo esteja predisposto para 
uma evolução e uma seqüência similares dos sistemas filosóficos: do mesmo 

                                                 
31 Para Comte, como sabemos, a história da Filosofia se cinde, como a história geral, em três fases 

evolutivas: a teológica, a metafísica e a positivista. Fases que Nietzsche, a priori, caracteriza como pensamento 
típico do francês moderno e eurocêntrico, deixando indícios de que as semelhantes fases já estivessem em 
superação na Alemanha. 

32 Assim se refere Wilhelm Halbfass: “A tradição da Índia há produzido uma literatura sistemática e 
filosófica de grande riqueza, que se penetra – em sua maior parte – na forma de comentários e subcomentários e 
compêndios independentes” (HALBFASS, 2001, p. 131).  
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modo o caminho parece interditado a certas possibilidades outras de 
interpretação do mundo. 

 

Nietzsche, nolens volens, realmente não deixa de lado a filosofia indiana, senão sempre 

a associa e a assemelha aos ícones ocidentais, como bem o faz aqui; como bem o faz Weber 

posteriormente. Porém, Nietzsche não se apraz com tão pouco, ele vai fundo:  

 
É difícil ser compreendido, sobretudo quando se pensa e se vive 
gangasrotogati [no ritmo do rio Ganges] entre homens que pensam e vivem 
diferentemente, ou seja, [em] kurmagati [no ritmo da tartaruga = kürma] ou, 
no melhor dos casos, “conforme o andar da rã”, mandeikagati – vê-se que 
estou fazendo tudo para não ser compreendido (Ibid., §27).   

 

“Se pensa e se vive no ritmo do Ganges”, assim como um sädhu ou brähmaëa em 

espírito livre, solto pelas e com as ideias largas, profunda, mordaz e ao mesmo tempo para e 

além-do-homem, com a “obrigação à quietude, ao ócio, ao esperar e ser paciente”, ou seja, em 

meditação, mas não meditando como se apregoa no senso comum, já que “[...] isto significa 

pensar”, conclui o filósofo, e é o que o torna incompreendido (NIETZSCHE, 1995, p. 72). 

Noutros termos, esse ritmo brahmânico do Ganges, ao mesmo tempo em que desejado, provoca 

inquietude pela quietude; ao mesmo tempo em que purificador, com seus mortos à deriva e 

boiando à vista nas águas brilhantes, ou com seus corpos queimados pelo fogo sacrificial, 

espanta de sua compreensão e companhia os caëòälas, os quais caminham lentamente como as 

tartarugas ou a pequenos lances como as rãs. E tal espanto e solidão faz-se presente quando se 

volta para “a busca de tudo o que é estranho e questionável no existir, de tudo o que a moral até 

agora baniu” (Ibid., p. 16). 

Algo que fica mais evidente quando os brähmaëas são enfatizados por Nietzsche – e 

aqui fugindo de um eurocentrismo vigente na época – em relação aos europeus: 

 
Por mais que haja progredido em outros âmbitos, em matéria de religião a 
Europa não alcançou ainda a ternura dos antigos brähmaëas: sinal de que na 
Índia de quatro mil anos atrás33 havia mais pensamento, e costuma-se herdar 
mais prazer no pensar, do que agora entre nós” (NIETZSCHE, 2008b, I, § 96). 
  

Repitamos: “havia mais pensamento, e costuma-se herdar mais prazer no pensar, do que 

agora entre nós”. Tal ideia será penetrante e fundante à teoria indológica weberiana.  

                                                 
33 Hoje, a indologia retrocede esse período para mais ou menos entre 7 a 9 mil anos atrás. Para maiores 

detalhes ver: RAJARAM (1995), RAJARAM (1993), VEPA, (2008) e AGRAWAL 
(www.geocities.com/dipalsarvesh/aboriginal.html, acessado em 02/12/2014).    
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Nietzsche assim se referirá em uma carta escrita na Basiléia, em 13 de dezembro de 

1875: 

[...] sobretudo nos últimos meses, voltava a minha vista para a Índia com uma 
espécie de sede crescente. Pedi emprestado a Widemann, o amigo de 
Schneitzner, a tradução inglesa de Sutta Nipäta34 e qualquer coisa dos livros 
sagrados budistas, e já adquiri, para uso doméstico, um dos mais firmes finais 
de um Sutta: “assim eu vago, solitário como o rinoceronte”. Ele cerca-me com 
tal força (NIETZSCHE,1944, p. 132). 

 

Após 1875, nos informa Brobjer (2008, p. 66), as leituras mais importantes de Nietzsche 

sobre a filosofia indiana, fora das prerrogativas de Schopenhauer, serão o Die Elemente der 

Metaphysik [Os Elementos da Metafísica] de Deussen, em 1877, e o Brahma und die 

Brahmanen [Brahmä e o Brähmaëa] de M. Haug, em 1878. Em 1879, Nietzsche escutou uma 

palestra sobre budismo de J. Wackernagel e, em 1880, leu Über den Ursprung des 

Brahmanismus [A Origem do Brahmanismo] (1879) do mesmo autor, escrevendo em uma carta 

sobre o recebimento da obra. Ainda no ano de 1880, Nietzsche lerá Buddha: Sein Leben, seine 

lehre, seine Gemeinde (Buddha: sua vida, seus ensinamentos, sua comunidade) de H. 

Oldenberg; em 1883, Die System des Vedanta (O Sistema do Vedanta) de Deussen e, em 1887, 

Die Sutra’s des Vedanta (Os Sutras do Vedanta) também do mesmo amigo; em 1888, Les 

législateurs religieux Manou (Os Legisladores Religiosos de Manu) de L. Jacolliot.  

Halévy ainda nos apresentará ensejos explicativos acerca da relação de Nietzsche com 

a mais antiga literatura jurídica Manu-saàhitä ou Leis de Manu:  

 
Eis aqui o instante de uma crise da qual só conhecemos a origem e o fim. 
Nietzsche está só em Turim; ninguém assiste ao seu trabalho e ele a ninguém 
confia. Que pensa? Estuda, sem dúvida, e medita sem cessar neste velho livro 
ariano [Manu-saàhitä] que lhe oferece o modelo de suas idéias [...] o código 
de Manu é o mais belo monumento de perfeição estética e social [...], [com o 
qual ele] reflete, se assombra [...]. (HALÉVY, 2006) 
 

Por fim, dando um xeque-mate: 

  
É com sentimento oposto que leio o código de Manu, uma obra 
inigualavelmente espiritual e superior, tanto que apenas nomeá-la 
juntamente com a Bíblia seria um pecado contra o espírito. Logo se percebe: 
ele tem uma verdadeira filosofia atrás de si, em si, não apenas uma 

                                                 
34 Uma das mais antigas literaturas budistas em forma de Sutta ou “coleção de discursos”, o quinto livro do 

Khuddaka Nikäya, com 71 Suttas curtos, divididos em cinco capítulos, os quais são um dos principais cânones do 
budismo theravada (SADDHATISSA, 1994, p. viii).   
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malcheirosa judaína de rabinismo35 e superstição – até ao mais fastidioso 
psicólogo ele dá algo substancial para morder (NIETZSCHE, 2007, §56). 

 

Nietzsche parece exortar o que William Jones fizera século antes. Pois, em 1794, ao 

publicar os códigos de leis äryas, ou uma tradução do Manusaàhitä, intitulada Ordinances of 

Manu, Jones anotou: 

 
[...] um espírito de devoção sublime, de benevolência para com a humanidade 
e de ternura amável para com todos os seres sencientes, permeia toda a obra. 
O seu estilo tem certa austera majestade, que soa como a linguagem da 
legislação e extorque um temor respeitoso; os sentimentos de independência 
em todos os seres, deus e mesmo as advertências duras para os reis, são 
verdadeiramente nobres; os muitos panegíricos sobre a Gäyatré, a Mãe, como 
é chamada pelos Vedas, induz o autor a adorar (e não o visível sol material, 
mas) a incomparável e grande luz divina, no uso das palavras do texto mais 
venerado na literatura indiana, o qual ilumina tudo, todos os encantos, e do 
qual todos procedem e para o qual todos devem retornar, só pode [mesmo] 
irradiar (não os nossos órgãos meramente visuais, mas as nossas almas e) os 
nossos intelectos (apud SASTRI, 2002, p. 6). 

 

Com tudo isso em mãos, Nietzsche, assim como Weber e Voltaire, e ao contrário de 

Hegel e seus seguidores, concebe a história sem ditames lineares e sem centralidades européias; 

uma vez que, para ele:  

 
Desde as épocas mais remotas, na memória do homem, nas culturas hindu, 
egípcia e chinesa, até os nossos dias, o tipo superior de homem é muito mais 
homogêneo do que se pensa [...]. Esquece-se como a humanidade está longe 
de pertencer a um único movimento e que juventude, velhice e declínio [ao 
estilo hegeliano] não são absolutamente conceitos aplicáveis a ela na sua 
totalidade. Esquece-se, para dar um exemplo, como a nossa cultura européia 
somente agora chega a se aproximar novamente deste estado de frieza 
filosófica e de cultura tardia, a partir do qual a formação de um budismo se 
torna compreensível. O dia em que for possível traçar as linhas isocrômicas 
das culturas através da história, o nosso conceito moderno de progresso se 
encontrará totalmente invertido [...] (apud SOBRINHO, 2005, p. 285). 

 
Desta forma, um significativo número de importantes análises elucida sobre a 

relação de Nietzsche com a Índia, já que: “pode-se dizer, sem muito medo de errar, que a 

influência exercida pelo pensamento asiático está longe de ser algo secundário na obra de 

Nietzsche” (BARROS, 2003, p. 69). No mais, ao conjecturar sobre a relação de Nietzsche com 

as Upaniñads, acrescenta Figl, em todo o contexto alemão, de fato: “as literaturas da Índia 

auxiliaram em diversos momentos, se não diretamente, pelo menos indiretamente, a determinar, 

                                                 
35 “Judaína”, termo que, segundo Paulo César, tradutor e comentador de Nietzsche, foi criado pelo 

orientalista Paul de Lagarde (pseudônimo de Paul Bötticher, 1827-1891). “Judaína” refere-se à junção de judaísmo 
com ópio, ou seja, um ópio judaico ou um judaísmo viciante, ilusório e dogmaticamente criador de sonâmbulos.   
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numa maior ou menor proporção, a vida literária dos alemães no que diz respeito aos dados, à 

forma e ao conteúdo” (FIGL, 2003, p. 90). 

Eis uma de nossas hipóteses em torno de Weber, o qual, ao entrar em contato com o 

pensamento indiano, impactou-se tal qual Nietzsche e outros, senão, e com certeza, também 

através dele; possuindo, assim sendo, um olhar sociológico transeuropeu.   

E Weber, segundo os últimos e melhores organizadores de Hinduismus und 

Buddhismus, Schmidt-Glintzer e Karl-Heinz Golzio (WEBER, 1996, p. 654, 667), citará as 

Upaniñads nas versões inglesas de Edward Gough (1882) e Müller (de sua coleção Sacred 

Books of the East, iniciada em 1879), o qual, este último, conhecerá a mesma em Berlim através 

da tradução do filósofo alemão Friedrich Schelling, de 1844. 

Desta forma, sem dúvida, o lado filosófico, poético e literário indiano foi uma seiva que 

circulou abundantemente entre inúmeros intelectuais alemães. E além de Çakuntalä e das 

Upaniñads, os épicos (incluso sua síntese filosófica, a Bhagavad-gétä) serão tão impactantes 

quanto. Como sintomatiza Humboldt: “a Bhagavad-gétä é a mais bela e talvez a única verdadeira 

poesia filosófica contida em toda a linguagem conhecida” (apud NEHRU, 1960, p. 62). Uma 

apreciação ecoada também por não alemães, tais como o francês Émile-Louis Burnouf 

(sobrinho de Eugène Burnouf): “provavelmente o mais belo livro que já tenha saído das mãos 

dos homens” (BURNOUF, 1861, p. 06); e o inglês Aldous Huxley: “a Gétä é um dos resumos 

mais claros e mais completos da Filosofia Perene que jamais se tem escrito. Daí seu valor 

duradouro, não somente para indianos, mas para toda a humanidade” (apud ROSEN, 2006, p. 

107).  

Willian Jones também ficou fascinado com a Bhagavad-gétä, acreditando que se os 

europeus desejam “formular uma ideia correta da religião e literatura indiana, [que] comecem 

descartando tudo o que foi dito sobre o assunto, por antigos e modernos, antes da publicação 

[em inglês] da Gétä” (INDEN, 2000, p. 12). Marcando a afirmação de August Schlegel, o qual 

dirá, em sua tradução de 1823, que se trata do “poema filosófico mais belo de todos já 

conhecidos, e acaso o único que com verdade mais mereça essa honra” (apud SMALL, 1866, 

p. 116). O que implica dizer que ele imediatamente marcou a literatura romântica com a 

percepção da filosofia ärya. William Blake, por exemplo, comemorou a publicação da Gétä em 

seu quadro The Bramins, exibido em 1809, o qual mostra Wilkins e os paëòitas indianos 

trabalhando na tradução. Assim como o consagrado e ganhador do Nobel, o poeta norte-

americano Thomas Eliot, para o qual a Bhagavad-gétä representa o maior poema filosófico junto 

à Divina Comédia de Dante. Eliot, segundo ele mesmo, estudou sânscrito em Harvard por dois 
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anos (1920-21), sob a tutela de Charles Lanman e durante mais um ano estudou a filosofia de 

Pataïjali (VI a.C.)36 com o prof. James Woods, utilizando-se de textos originais. Para ele, as 

sutilezas dos filósofos indianos “fazem a maioria dos grandes filósofos europeus serem vistos 

como estudantes” (ELIOT, 1934, p. 43-44).  

Todo esse fenômeno, paradoxalmente, não aguçou suficientemente a curiosidade do 

crítico literário Said, que parece ter renunciado a indagar o porquê de literaturas filosóficas 

como a Bhagavad-gétä, por exemplo, serem amplamente apreciadas por românticos e filósofos 

alemães e não alemães, sem os ditames imperialistas. Por simplesmente serem tais literaturas 

indianas? Por serem não islâmicas? Por serem fruto de uma cultura não árabe? Por serem 

analisadas por alemães não imperialistas? Ou será por todas estas questões juntas? 

 

A INDOFOBIA: Hegel, o típico orientalista não citado por Said 

 

Por outro lado, em contraponto a uma indomania explícita, faz-se necessário 

observarmos o tipo-ideal de orientalista (no sentido saidiano) alemão – para nós, aqui 

representado por Hegel –, para que possamos, a posteriori, compararmos e localizarmos a 

posição de Weber em um cenário alemão mais abrangente e que abarca ideias indianas através 

de diversas frentes intelectuais; e com as quais Weber debate sem demora.   

Não obstante, com o advento da indologia na Europa, principalmente na Alemanha 

romântica, a Índia deixará de ser uma matéria de especulação livre e passará a ser uma disciplina 

ministrada com regras rígidas, no entanto, a despeito, em boa medida e ironicamente, calcadas 

em um etnocentrismo hegeliano ou moldadas pelo pensamento hegeliano, ou seja, lideradas 

pelo pensamento motivado, interessado e direcionado a um típico orientalismo com todas as 

ferramentas anacrônicas e lógicas inescrupulosas, as quais aclamam o Oriente como berço de 

algo não civilizado ou, ao menos, marginal e menor. Ou seja, ao mesmo tempo em que se 

implantava regras racionais, evidenciava-se motivações nada racionais.  

Hegel, por exemplo, em Filosofia da História (2008, p. 93), no início do capítulo sobre 

a Divisão da História Universal, desenvolverá uma analogia já corrente entre os cristãos 

medievais: assim como o sol percorre o firmamento do Oriente ao Ocidente, da mesma forma 

                                                 
36 O Mahäbhäṣya [Grande Comentário] foi escrito pelo filósofo da Índia clássica Pataïjali, e representa 

um monumento da tradição gramática päëiniana. Pataïjali explica um grande número de sütras (aforismos) do 
Aṣṭādhyāyī de Päëini (2900 a.C.), compostos com descrição e em total absorção ao estilo de conversação clássica 
da Índia. O Mahäbhäṣya criou um padrão para os escritos exegéticos que serviu de modelo para os filólogos e 
gramáticos europeus da modernidade (RAJA, 1990, p. 115). Provavelmente, este foi um dos grandes textos 
analisados por Eliot.  
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ocorre também com o desenvolvimento do Espírito na história em busca de seu 

autoconhecimento e de sua liberdade, alcançando sua consumação na Abendland, ou seja, na 

Europa. Ele descreve a experiência do homem cego que passa a enxergar contemplando a saída 

do sol e seu levantar no horizonte (Ásia). Absorto no princípio desse espetáculo, o homem 

começa a centrar sua atenção nas coisas observadas sob a luz desse sol (princípio exterior 

característico do pensar oriental), passando a intuir um trabalho que transforma a natureza 

(como os gregos), fator que lhe proporciona um maior passo rumo ao sol interior (cristianismo 

luterano, segundo Hegel): o sol da consciência que conquistou mediante seu esforço. Em outras 

palavras, o sol interior segue o mesmo processo do sol exterior: dá os seus primeiros balbucios 

no Oriente e chega à sua consumação no Ocidente puritano.  

Sendo assim, o Oriente hegeliano se apresenta tipicamente Kindheit (infantil) ou sendo 

a infância da história, sem filosofia plena, Unreife (imaturo), despótico, sem liberdade ou 

conhecimento dela, primitivo e imerso na natureza. Segundo ele, este Oriente deve ser 

esquecido por apenas fazer parte da origem pagã que jaz nos escombros da ignorância espiritual 

da história.  

O que nos leva a perceber que Hegel considera o mundo oriental como a primeira etapa 

da história ou o primeiro princípio em efetivação do que ele chama de Espírito Universal. Tal 

mundo oriental, portanto, se insere na esteira conceitual segundo a qual o Espírito está, nesse 

momento, imerso em si, em sua essência. No Oriente, os homens não sabem que o Espírito ou 

o ser que forma o Espírito, como eles mesmos, é em si livre. Como este em si não é para si, 

como não o conhecem, não o são: nem livres em si e nem para si, senão apenas em potência. 

Vê-se aqui refletida a identidade e a união em um único ato de autocriação (ser) e de 

autoconhecimento (saber) do Espírito. Desta forma, os orientais – assim como suas instituições 

éticas –, para Hegel, não possuem um Espírito Absoluto livre, o qual possa lhes mostrar 

objetivamente (com realidade efetiva espiritual) que são livres e que possuem uma 

determinação à liberdade dentro de si. Assim sendo, a liberdade dos orientais estaria limitada 

pelo conceito do apenas Um livre (ovacionado por Nietzsche, como vimos, como o Uno-

Primordial), o que provoca a manifestação do déspota. Ao contrário da visão nietzschiana, este 

Um para Hegel (2008, p. 34, 93-94) não será livre e nem mesmo representará um homem 

autêntico ou um Todo autêntico.  

No entanto, o Um, geralmente denominado de Brahman nas seis escolas filosóficas 

brahmânicas clássicas, por exemplo, ao contrário da visão de Hegel, está diante de quem ou do 

que todas as palavras recuam, é o Ser ou o Um sem origem que a tudo permeia, sendo tudo e 

estando em tudo, ao mesmo tempo em que em nada está. O Um, portanto, é Tudo, e o Tudo é 
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Um, sendo ele nada e tudo, pois o Tudo e o Nada, para o nada ou para o tudo, dentre o que se 

pode conceber racionalmente, só como Tudo ou Nada se pode dizer ou pensar: tudo ou nada. 

Mas que, geralmente, ao contrário do que apregoa Hegel, chega-se ao Tudo sem imersão e perda 

de identidade. E no budismo, nesse budismo inventado por Hegel, como dirá Fernando Tola 

(2012, p. 71-72), nunca se “elevou ao Nada, que em sânscrito seria asat, à categoria de um 

Princípio Supremo, de um Absoluto, possuidor de autonomia, origem e fim de tudo, o Uno”. A 

ideia de um deus no budismo, completa Tola, é simplesmente delírio de Hegel.    

Hegel ainda dirá que esse Nada indiano é um simples vazio diferente do Tudo ou do ser, 

mas na verdade tal Um será um depósito de imersões que anulam a individualidade somente 

através de algumas escolas de pensamento impersonalistas indianas, não de toda Filosofia 

indiana; e tais escolas impersonalistas surgem com força em um período específico, não fazendo 

parte, como alento racional e social nos períodos védico (antes de 3200 a.C.) e brahmânico 

(3200-1000 a.C.). Surgindo apenas no período posterior a 1000 a.C. e tomando força plena com 

o aparecimento de Buddha (563-483 a.C.) e com a expansão por toda a Índia, com suas devidas 

especificidades, através do filósofo Çaìkara (788-820 d.C.). Mas em nenhum momento, mesmo 

após o período brahmânico, será algo determinante na Índia. O que prevalece, isso sim, são os 

Deuses personificados, ou seja, Deuses com formas humanas, animais ou ambas juntas, desde 

os tempos áureos até os nossos dias. Sabe-se que havia espaço, antes do império ou ascensão 

budista na Índia, para a ideia de uma divindade vazia, amorfa ou absolutamente concebida como 

o Nada, mas tal ideia era apenas uma das muitas ideias sempre e paralelamente existentes.   

Segundo o budismo primordial, do qual nitidamente Hegel generaliza o pensar indiano 

no terceiro capítulo de seu Philosophieder Geschichte, o homem é um ser caído em um estado 

de ignorância do qual só pode sair mediante a compreensão da verdade acerca da realidade. 

Para o budismo Mahayana, por exemplo, a verdade acerca da realidade consiste em que todas 

as coisas, e o homem mesmo, surgem constantemente sem causa última alguma, senão que o 

surgem através de “condições” ou, o que vem a ser o mesmo, desde um “nada absoluto”. Eis a 

teoria da çünyatä (vacuidade ou extinção do Eu ou transconsciência), para o qual os fenômenos 

do mundo, acima de sua aparente solidez e consistência, são na realidade impermanentes e 

vazios (NISHITANI, 1982, p. 153; ROBSON, 1997, p. 86). Vacuidade é, acrescenta Robson 

(Ibid., p. 88) ao lembrar de Nagärjuna, que equipara-se ao modo perceptivo do nirväṇa.  

O homem se empenha em conceber-se a si mesmo como “ego”, isto é, como uma “coisa” 

permanente. Seu impetuoso esforço por converter em permanente e estável o que é radicalmente 

impermanente e instável lhe leva a cair em um estado de profunda duùkha (sofrimento), 



50 
 

derivada do desejo, da aversão e da decepção ante a impossibilidade de uma união inalterável, 

ou seja, causado pela transitoriedade e insustentabilidade da vida. Que, segundo a tradição 

Mahayana e seu clássico Prajñäpäramitä, é causada pelos cinco skandhas (agregados): forma 

ou matéria, sensação ou sentimento, percepção, formas mentais e consciência (HARVEY, 2013, 

p. 56-57). Não obstante, a intelecção de que o jogo inteiro dos fenômenos exteriores é uma pura 

aparência que flora ou surge do nada, reverte-se na compreensão paralela de que não existe o 

Eu, quer dizer, que o ego é também impermanente e está em vacuidade. Eis a teoria de anattä 

(pali), anätman (sânscrito) ou “não-Eu”, uma sorte de fenomenalismo radical no qual o sujeito 

não é senão uma ilusão que resulta na ânsia de permanência, quando, na realidade, não existe 

mais que uma série de fenômenos aos que erroneamente denominamos de “Eu” e interpretamos 

como algo “meu” (KALUPAHANA, 1996, p. 56-57). O sofrimento, assim sendo, é a 

consequência do intento de fazer nosso nada algo sólido e duradouro. Se elimina, porém, 

quando se alcança a iluminação, desaparece quando se entende e aceita que tanto o homem 

como o mundo são uma vacuidade (NISHITANI, 1982, p. 153). 

No entanto, vale salientar que a çünyatä não é, como Hegel previu, todavia, a pura 

ausência de ser, nem uma negatividade meramente caótica. É um “nada absoluto”, do qual o 

qualificado “absoluto” não significa detrimento, senão plenitude. Também se denomina 

“vacuidade plena” ou “completa”. De fato, o termo sânscrito çünyatä quer dizer 

etimologicamente “inchar”, “inflamar”, “encher” e incluso “aumentar” ou “fazer crescer”, 

possuindo, assim, um caráter verbal ativo. Também é interessante o dado de que este termo 

serviu em sua origem como símbolo matemático para o zero (WALDENFELS, 1980, p. 19). 

Como consequência, a çünyatä faz referência a uma espécie de “fonte geratriz”, uma matriz 

última e originária que transcende as categorias intelectuais com as quais normalmente 

entendemos ou interpretamos os fenômenos. Olhando para tais ideias, Weber (1999, p. 144) 

dirá que “em todas as formas superiores de contemplação asiática ela é vivenciada como um 

‘vazio’ – um vácuo do mundo e daquilo que ele move”. Entendendo tal “vazio”, portanto, como 

assim explanamos acima: “vacuidade”.  

E dentro do seio hinduísta, dirá a Bhagavad-gétä (2007, §VI. 24) que: “o ato de oferecer 

é o Brahman, a oferenda é o Brahman, o fogo é o Brahman. Pelo Brahman se cria a oferenda. 

Quem contempla ao Brahman em cada ato vai ao Brahman”. Ou seja, segundo a visão mais 

clássica do pensamento indiano, a Bhagavad-gétä, em um aspecto Brahman inclui o todo 

material ou a matéria em si e a serviço do Todo além da matéria que pertence ao Todo, mas que 

não o representa como um todo. Sendo assim, o Brahman, em si, não é nada ou o Nada, ele é 
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um aspecto do Todo que inclui o Nada, que tornar-se ilusionista ao se confundir a essência que 

anima a matéria com a matéria amorfa e inanimada.    

Sabendo disto, definitivamente, o tipo de liberdade possível em um mundo que Hegel 

concebe como fossilizado, ou seja, submisso a um patriarcado e aos costumes mais arbitrários, 

não poderia se afinar com a liberdade em si. Um conceito hegeliano explicitamente baseado 

nos ideais dogmáticos de “homem” supostamente livre de Lutero. Como assim ele mesmo se 

expressará: 

A simples doutrina de Lutero é a doutrina da liberdade, a saber, que o homem 
natural [como o oriental] não é como deve ser, que necessita superar a natureza 
mediante sua espiritualidade interna,37 que o intermediário entre o homem e a 
essência de seu Espírito, deus, não pode ser mais do que o sensível, que, 
portanto, o “isto”, a subjetividade infinita, que dizer, a verdadeira 
espiritualidade, Cristo, não está presente e nem é real de modo algum no 
externo, senão que, como o espiritual em geral, só é alcançado pela 
reconciliação com deus, na fé e na apreciação de deus (HEGEL, 1989, p. 658).    

Hegel, aqui e sempre, como teólogo dissimulado (assim o define Nietzsche)38 e 

desencantado assim pela influência das ideais eurocentricamente puritanas, defenderá 

sentimentalmente que a liberdade oriental não é outra coisa que arbitrariedade, barbarismo e 

embrutecimento das paixões naturais, um real estereotipo de tudo que é instintivo e selvagem, 

em outras palavras, está fora do alcance da moral e ascese cristãs. O todo substancial se impõe, 

sem exceção, aos indivíduos, de uma forma natural e imediata, condicionando-os por igual – 

seja rei ou servo.  

Em suma, o Oriente e o oriental, em Hegel, correspondem ao Espírito infantil, imersos 

e submetidos à natureza,39 sem liberdade e sem conhecerem o processo para alcançá-la 

(HEGEL, 2008, p. 94, 101), mesmo que, como vimos minimamente, o pensamento e o mundo 

racional indiano não sejam tão simples, nem de fácil compreensão, ao mesmo tempo em que 

incita o próprio Hegel a pensar por muito tempo e com muitos textos escritos para tentar 

explicá-los.   

                                                 
37 Pensando no caso indiano, ele poderia até dizer: “o indiano pagão não conhece e nem tem o Espírito, 

Cristo. Como pode, então, um povo assim ser livre, ter filosofia e qualquer coisa que possa nos ensinar ou tomar 
a atenção?”.  

38 Dirá Nietzsche: “o processo hegeliano [...] é somente teologia dissimulada” (NIETZSCHE, 2005, p. 235). 
Adjetivação que confirma não só o seu escopo intelectual, mas também suas influências, como assim nos descreve 
Bernard Sesboüé: “notável influência, aliás, terá Hegel, até o Vaticano I, na teologia do século XIX [...]” 
(SESBOÜÉ, 2006, p. 168). 

39 Como nos advertirá Heleno Saña (1983, 25): “a sensibilidade teológica de Hegel o incapacita 
radicalmente para compreender em toda a sua complexidade o mundo concreto da matéria, da natureza”.  
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No mundo oriental, assim como na natureza, a qual é sempre idêntica a si mesma e se 

expressa mediante instintos, dirá ainda o Espírito teohistórico de Hegel, o indivíduo é um mero 

acidente, estando condenado a repetir eternamente a vida de seus antepassados. Este mundo se 

encontra, todavia, no interior da natureza mesma do imediatismo. Por isso, reina nele a mais 

absoluta unidade, a qual nega a subjetividade e a autonomia dos indivíduos (Ibid., p. 24).  

Com isso, vê-se um Hegel atrelado à sua lógica linear, luterana e orientalista –, 

amparada no desencanto que assola a modernidade com uma racionalização formal (com 

autoridade burocrática), que rejeita e desassocia-se (ou assim arrisca) do paganismo, numa 

tentativa mordaz e mascarada de reavivamento cristão no seio da Filosofia, o qual, em sua 

época, já pedia socorro em um afogamento inevitável entre espíritos livres. Mundo pagão 

combatido por Hegel, provavelmente por se guiar (o paganismo) pelo ócio em vez do negócio, 

pela mística em vez do tecnicismo, pelas causas e efeitos da vida cotidiana centradas no rito e 

na imagem oculta do mundo em vez do “tempo é dinheiro” ou acúmulo desenfreado. Em outras 

palavras, um mundo moldado por uma cosmovisão comunal, agrária, mágica e motivada por 

ações tradicionais (no dizer de Weber); contrária, portanto, à ética protestante desencantada que 

guia o Espírito ao capitalismo ou, no caso hegeliano, o Espírito contra o oriental, a natureza e 

o culto ao externo. 

No entanto, será primeira e originalmente no mundo oriental que ter-se-á como meta, 

não obstante, ainda segundo Hegel (provavelmente forçado por toda indomania já instaurada 

na Alemanha), o autodescobrimento do Espírito, o qual há de sair da natureza e fixar os olhos 

em si mesmo. O resultado do mundo oriental, assim sendo, é que o Espírito pode começar a 

conhecer-se como tal e a superar sua vida inconsciente, natural e meramente em si. No Oriente, 

deste modo, já existe o Espírito, mas apenas inconsciente de si. Existe como uma natureza que 

se impõe sobre os homens, sem a mediação do pensamento ou da reflexão, pois isto só será 

possível, diz ele – e não poderia ser diferente, como não foi e não será nunca, ao se tratar de 

orientalismo – através dos gregos (HEGEL, 2008, p. 24, 141). E mesmo diante de tamanho 

interesse eurocêntrico e extremamente orientalista, um autor curiosamente nunca citado por 

Said, nem em rodapé, nem em lembrança ou notícia de sua existência.                 

Mas, diante do anteriormente exposto, sabemos que é sob o olhar da Filosofia da 

História hegeliana, muito mais do que da filologia, literatura, política etc., que se vociferam as 

presunções ou soberbas de uma convicta superioridade ocidental frente ao oriental e tantas 

coisas mais, seja em pensamento, economia, política ou tudo que possa vangloriar e reerguer 

essa antiga Deusa pagã (Europa), que foi profanada e massacrada (para Hegel, abençoada) pelas 

cruzes e hexagramas. Pois será a partir de Hegel – não só através dele, mas principalmente com 
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ele –, que o Ocidente intelectual passará a desqualificar ou ignorar veementemente todas as 

filosofias não européias, quais sejam, as sem fundos intelectuais helenístico-patrístico-

escolásticos.  

A Filosofia da História, nesse caso e sob a faceta teohistórica hegeliana, foi (e é) a mais 

influente variável racionalizante que legitimou (e legitima) “verdades” científicas, ideológicas 

e filosóficas, eurocentricamente modernas e presentes nas visões economicistas, imperialistas 

e teológicas, seguindo ou não as premissas do Hegel, mas dando continuidade aos seus ditames. 

Estando tais “verdades” estrategicamente armadas e ordenadas para eliminar quaisquer e 

mínimas neutralidades necessárias, com o intuito explícito e sem nenhum receio em transformar 

o oriental em um objeto atrasado, não progressista ou não finalista. Algo semelhante à atividade 

de um médico legista: examinar corpos que “não falam” e ao mesmo tempo legitimam e 

corroboram seu discurso.  

No caso dos orientalistas apresentados por Said e de estrategistas sem pudores como 

Hegel, mata-se o corpo da Filosofia oriental para evitar sua fala de espírito pagão, na tentativa 

de extrair apenas o que podem dizer acerca de tudo aquilo que precisam para despedaçá-la, 

desqualificá-la e destruí-la e, se necessário, congelá-la e conservá-la para que possam provar 

(em propaganda pró-difamação) tudo aquilo que se justifique escatologicamente teses 

eurocêntricas e orientalistas. Em outras palavras, como em um passe de mágica, esquivam-se 

de suas prerrogativas filosóficas e de seu âmago racional, viram suas faces “lógicas” para o 

desencanto promulgado e centram-se meramente no exotismo do objeto que pouco exprime 

suas razões puras – por ser observado prematuramente como desrazão e, consequentemente, 

como desprovido de filosofia ou pensar sistêmico. Como se dissessem: “tudo bem, lerei isso, 

mas sei que não me servirá de nada ou apenas confirmará o que eu já sei, que são atrasados”.     

Consequências surgiram dessa empreitada orientalista, pois, especificamente, dirá o 

olhar luterocêntrico de Hegel, assim como Marx também (caindo na armadilha hegeliana) o 

fará posteriormente, que a Índia não possui uma história precisa, permanecendo, portanto, 

estática e fixa – sem se importar em afirmar concomitante e contraditoriamente a liberdade 

estática proporcionada pelo Espírito germano-luterano –, obtendo desenvolvimento pleno 

apenas para dentro de si mesmo. Em sua visão, para se fazer história, necessita-se de Verstand 

(intelecto) e compreensão, ou a força para liberar o objeto para si e concebê-lo em sua relação 

inteligível. Para tanto, são aptos apenas os povos que chegam à conclusão e partem da premissa 

de que os indivíduos entendem-se como existindo para si e com consciência de si mesmos. A 

Índia em particular, diz ele, é incapaz de produzir Geschichtsschreibung (Historiografia), 

porque, enquanto o nascimento lhe consente uma determinação substancial, seu Espírito eleva-
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se à idealidade, de forma que se contradizem através da determinação inteligente dissolvida por 

essa idealidade, que, por sua vez, é rebaixada até atingir a diversidade sensível. Tudo se 

volatiliza em sonhos, em realidades irreais e imoderadas. Desta forma, a História seria 

negligenciada (HEGEL, 2008, p. 140). 

Mircea Eliade concordaria com o fato de a História ser “negligenciada” na Índia, e de 

qual História lá se fala, e explicaria melhor e com valiosos acréscimos sobre os seus porquês:  

 

Na Bhagavad-gétä o problema colocava-se [...] nestes termos: como resolver 
a situação paradoxal criada pelo duplo fato de que o homem, de um lado, se 
encontra no tempo e está engajado na História e, de outro lado, percebe que 
estará condenado caso se deixe consumir pela temporalidade e pela 
historicidade? Para resolver este paradoxo a obra propõe achar no mundo uma 
via que desemboque em um plano trans-histórico e atemporal (ELIADE, 1996, 
p. 13). 

 
Portanto, o indiano, segundo Eliade, não coloca a História de lado por não possuir 

capacidade de produzi-la, como afirma Hegel, mas por desejar escapar de seus ditames, por vê-

la como um empecilho à liberdade de Mäyä, esse devir histórico. Na Índia, há uma intrínseca 

relação entre ilusão, temporalidade e sofrimento, sendo Mäyä, portanto, a própria historicidade 

que amarra essas relações.40 

A Índia, desse modo, é “estática” sim, mas por seguir sua história com dinâmica própria 

ou em enteléquia [Eigengesetzlichkeiten], sem relação com a dinâmica apressada e particular 

da Europa moderna: um eterno devir em mudanças que nunca se sustenta devido à sua 

fragilidade.  

                                                 
40 Mäyä não é uma energia independente, ela é, na verdade, uma agente do mundo na execução de seus 

ditames naturais, sem prerrogativas dualistas ou moralistas. Nesse contexto, portanto, não se pode falar de forças 
antagônicas (bem e mal), mas de forças complementares no universo de Mäyä. Ela possui, segundo a literatura 
clássica indiana, três atributos: afabilidade dos entes e das coisas ou manutenção do mundo, paixão ou 
manifestações do mundo e escuridão ou destruição das coisas ou formas no mundo. Esses atributos são correntes 
usadas para aprisionar os entes em um condicionamento ao mundo, com todos os seus atributos aparentes. Mäyä 
logo aplica uma dupla cobertura (liìga e sthül) na forma corpórea dos entes e das coisas, compostas de 24 
substâncias que englobam essa cobertura: os 8 elementos básicos do mundo (terra, água, fogo, ar, espaço, mente, 
inteligência e ego), as suas 5 propriedades (som, visão, tato, paladar e olfato), os 5 sentidos da ação ou movimento 
(as mãos, as pernas, a fala, os genitais e o órgão de evacuação), os 5 sentidos com os quais se adquire informações 
(olhos, ouvidos, nariz, língua e pele) e os modos energéticos da natureza ou guëas que unem tempo e espaço em 
formas. Estes 24 elementos formam o sthül, a cobertura externa. A mente, a inteligência, a consciência iludida ou 
o egocentrismo compõem o liìga ou a cobertura interna. Após cobrir o ente e as coisas com tais elementos – seu 
véu –, Mäyä os ocupa em diferentes atividades compostas de karma, akarma e vikarma. Karma se resume na ação 
que se realiza para obter puëyä ou virtudes. Akarma é a omissão dos deveres sociorrituais, enquanto vikarma é a 
quebra desses deveres ou o crime propriamente dito (BERNARD, 1996, p. 126; SMITH, 1997, p. 80; TILAK, 
2006, p. 165-167).  
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Essa visão hegeliana da Índia, que se agrilhoa da raiz até o pescoço e passa pelas 

entranhas do tipo de orientalismo saidiano, sintomatizando uma indofobia sem precedentes, 

definitivamente não é a Índia de Weber, nem dos românticos, nem a nossa.  

E para averiguarmos o quão Weber, ao contrário de Hegel, obteve ou envolveu-se com 

uma indomania alemã que surgiu desde os românticos, como vimos, salientaremos a formação 

do pensamento weberiano no contexto historicista alemão, seguindo com as dicotomias entre a 

cultura indiana e a européia na sua visão (de Weber) peculiar, ressaltando a importância de sua 

palestra sobre ciência como vocação para um entendimento mais apurado de tudo que ele 

apregoa acerca da racionalidade particular e surgida na modernidade européia; fator que muito 

confunde os leitores apressados de Weber.    
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CAPÍTULO II 
 

WEBER E SUA INDOMANIA SEM TRÉGUA 

 

Intervenção Weberiana contra a Filosofia da História e a Indofobia: ou quando se 

revela o desencanto e a secularização moralmente “religiosa” 

Não obstante, a extenuante formação da ciência histórica e social alemã (além de Hegel) 

está marcada pelo debate original, largo e intrincado entre o Iluminismo (Aufklärung) e o 

Historicismo (Historismus), “surgido” a propósito da Revolução Francesa e reforçado com a 

Revolução fracassada de 1848. E uma de suas investidas principais e decisivas foi repensar a 

relação entre Filosofia e Tempo, Razão e História. Um inegável mérito do pensamento alemão 

também foi a reivindicação do “pensar-se na história” em oposição ao “pensar-se como 

homem” (legado do antropocentrismo renascentista europeu). Ante esse intenso turbilhão 

intelectual, a defesa alemã (não hegeliana ou marxiana) foi entendida como o equivalente a uma 

tomada de partido lúcida, principalmente por parte do movimento romântico: pela tradição, pelo 

passado e pela restauração de uma cultura perdida. Todavia, o histórico não se esgotou com 

esta mudança, senão que inaugurou a cultura alemã do século XIX, determinando, assim, sua 

tensão com o resto da Europa41 e seu riquíssimo debate filosófico, poético, linguístico, de 

retorno a um passado pagão e, porque não, místico e indiano. 

Em geral, a crítica alemã contra o Iluminismo se centrou na separação que esta última 

havia estabelecido entre Razão e História, o que leva Weber, até certo ponto, a relacionar a 

Ciência com a Arte, por exemplo, pois, para ele, “o papel da intuição não é menos importante 

em ciência do que em arte” (WEBER, 1972, p. 27). Fato que confundirá muitos críticos quando 

Weber aborda questões que envolvem ciência e racionalidade na modernidade, não sabendo 

eles que Weber tem os pés na modernidade e a cabeça em um passado clássico ou presente 

antimodernista.  

Nesse ínterim, a razão no Iluminismo havia desembocado num conceito abstrato da 

“natureza humana” e seu conceito pretendia ser a forma e a norma dos fatos sociais. Todavia, 

os alemães cuidaram para que a intelectualidade e as relações de poder (Estado) chegassem a 

                                                 
41 Em torno de 1800, deu-se uma revolução (podemos assinalar: uma “re-volta” no sentido de “retorno”) 

educacional nos Estados germânicos; portanto, anterior à Inglaterra e à França e bem antes da devastação do homo 
faber alcançar a Alemanha (fato só instalado pelos nazistas). 
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uma “verdade” particular e separada: vigorosa especulação intelectual versus devoção apolítica. 

Na Alemanha, o apriorismo de Kant era o paradigma desta separação: lugar de manifesto na 

desarticulação que o mesmo Kant havia estabelecido entre teoria e prática da razão. 

E dentro do debate entre Aufklärung e Historismus coloca-se também a questão do 

determinismo e da teleologia. Kant será o ponto de partida dessa questão com sua afirmação da 

dupla causalidade na história: os fatos históricos enquanto “fenômenos”, “objetos de 

conhecimento”, não podem ser conhecidos além de causas-efeitos, sob o princípio do 

determinismo; enquanto “ações humanas”, por outro lado, postulam liberdade e se 

regulamentam pelo dever-ser, sob o princípio, diga-se de passagem, de uma teleologia moral 

imperativa. 

Tal debate entre o determinismo e a teleologia tomou, durante a segunda metade do 

século XIX, a forma mais específica de uma questão acerca da possibilidade e da pertinência 

cognoscitiva da explicação (causal) ou da imprecisão (dos fins e do sentido das ações) no 

método sociológico. Ele foi importante para o nascimento de uma “sociologia compreensiva”, 

a qual provocou o renascimento da hermenêutica (Schleiermacher), assumida como o método 

próprio da filosofia clássica e, por extrapolação, da historiografia romântica alemã. 

Consequentemente, o cânone hermenêutico da compreensão do “texto pelo contexto” foi 

assumido pela História num duplo sentido: 1) os fatos históricos e sociais, juntamente com  suas 

obras, só podiam ser compreendidos situando-os como momentos e componentes de uma 

totalidade estrutural e em processo (época, sociedade, cultura, personalidade etc.); 2) tais 

eventos e obras eram produtos desses contextos cuja dinâmica obedecia não só a princípios 

racionais teóricos ou práticos, senão que se desenvolvia com o impulso de “toda a alma”, do 

“ser inteiro”, remarcando, assim, e contra a Filosofia da História hegeliana, a influência 

histórica da tradição, do sentimento e, particularmente, dos valores e fins livremente decididos 

e não necessariamente fundados de maneira racional. É o momento no qual se fala de “espírito 

da nação”, “espírito das leis”, “espírito do capitalismo” etc., contrapondo-se a ideia de 

“Espírito” em Hegel, o qual mais se aproxima de uma ideia teológica, provavelmente resgatada 

da sua juventude, enquanto estudante do seminário de teologia em Tübingen.  

Desta perspectiva, o ato de conhecimento próprio da sociologia que acompanha tal 

historicismo era “compreender o sentido” dessa totalidade no “espírito” (Geist) em movimento. 

E, uma vez capturada a teleologia de uma época, de uma cultura, de uma sociedade ou de uma 

personalidade (agente), se podia explicar a aparição real e a configuração peculiar de certos 

fatos particulares: do todo à parte, do real à análise conceitual. Explicar os fatos significava 
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compreendê-los como condições, instrumentos ou consequências do desenvolvimento 

teleológico de uma totalidade “espiritual”. 

Para estabelecer essa questão em uma forma e em um nível diferentes, foi decisivo o 

retorno a Kant na segunda metade do século XIX, o que foi proposto por Dilthey e realizado 

com maior ênfase pelos neokantianos da Escola de Baden (Windelband e Rickert, por exemplo). 

Assim como Kant pretendeu dar conta da Física e da Matemática de seu tempo, a escola 

neokantiana de Baden pretendeu fazer o mesmo com as nascentes disciplinas histórico-sociais 

que em Kant ficaram fora da ciência ou submissas à regularização ético-jurídica racional. A 

“crítica da razão histórica”, sem abandonar os princípios da teoria “transcendental” do 

conhecimento, tomou a forma de uma axiologia transcendental e, mais especificamente, a forma 

de um “interesse” ou “valor” de conhecimento que presidia e determinava a orientação e o 

exercício do método. A Escola de Baden refutou que o objeto determinara o método – posição 

mantida por toda a Escola histórica e aguçada por Dilthey – e, inversamente, afirmou que o 

valor ou o interesse do conhecimento conduzia a diversos processos de formação ou elaboração 

do conceito dos objetos dados empiricamente.  

Com isso, a ciência histórico-social mergulhou na Filosofia, uma vez que os 

neokantianos esquentaram o debate e apontaram novas propostas que podiam ser retomadas e 

reinterpretadas sem a necessidade de aceitar ortodoxamente suas premissas e conclusões. 

Esta será a tarefa metodológica de Max Weber – notadamente, um vigoroso neokantiano 

–: estabelecer parâmetros à Ciência Social, tendo como apoio a Filosofia e a História, não a 

Filosofia da História. Diz Pierucci (1998, p. 47): “nunca é demais relembrar que Max Weber 

sempre foi metateoricamente avesso a previsões fechadas com pretensão nomológica no 

formato teleológico-hegeliano do gênero filosofia da história”. 

E, subsequentemente, para compor sua obra indológica, Hinduismus und Buddhismus, 

no início do século XX, Weber dispôs de um historicismo neokantiano, além de todo o seu 

arcabouço teórico e metodológico particular em demasia, o que já incomodou os aventureiros 

desprovidos de tal complexidade ou aos diletantes. Fato que provoca um erro crasso ao se 

analisar tal obra sem tais pressupostos ou perspectivas em mente, assim como seria limitado 

analisar uma obra de Mozart apenas sob a óptica da teoria musical, sem levar em conta o sentido 

dado à sua produção e todo o conjunto artístico popular que ele transformou em erudito.  

A arte pela arte ou a indologia pela indologia, geralmente, aos olhos de um sociólogo, 

não representa ou se traduz em substância suficiente para uma análise específica que o 

diferencie. O mesmo acontece com uma análise que se pretende entender as dinâmicas 
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ideológicas e sociais de determinado objeto, e ao mesmo tempo ausenta-se proposital ou 

equivocadamente, ou mesmo se distorce os motivos e sentidos das ações deste objeto.  

Sendo assim, para nós, as leituras indológicas que se voltam a assinalar os supostos 

equívocos ou orientalismos apontados a Weber, à luz da indologia atual e em seus diferentes 

aspectos teóricos e retóricos, ou mesmo à luz de uma crítica pós-colonial como a denúncia 

saidiana, frente ao orientalismo, cai inevitavelmente em contradição e deixa visíveis lacunas, 

se não considerarem as intenções “puramente” transeuropéias de Weber, mesmo tendo o 

Ocidente, a priori, como foco de compreensão em sua teoria.  

E para os não weberólogos de plantão, deve-se anunciar que os impulsos intelectuais 

que levaram Weber a produzir tipos indológicos em várias obras e a construir uma obra inteira 

sobre o assunto, Hinduismus und Buddhismus, são exclusivamente compreendidos e 

contextualizados quando, e somente quando, levam-se em conta as reflexões maduras e teóricas 

presentes em sua conferência de 1917: Ciência como Vocação. O pathos criador expresso aqui 

é essencial para toda e qualquer análise sobre Weber. E paralelo ao entendimento de sua visão 

de Ciência, já presente desde cedo em sua teoria, faz-se necessário seu aporte teórico sobre a 

Religião. Sem essas duas frentes (ciência e religião), para quaisquer análises da teoria 

weberiana, o entendimento será pobre, parcial ou distorcido.  

Pensamos ser o caso das interpretações de um Weber racionalmente eurocêntrico, ou 

como diria Rolando Lazarde (1996, p. 27): um “Weber domesticado” ou “unidimensional, 

monofônico, caricatural e aprisionado sob rotulações”, e até um racionalista resignado. Mas 

para Lazarte, assim como para nós, esse Weber domesticado, além de não existir em sua obra, 

foi danoso à sua interpretação, especialmente no Brasil. E isso, por ser ele, diz Lazarte, mais 

fluido cientificamente, uma vez que em Weber objetividade pura não existe nas ciências 

sociais, além de ser impossível a tentativa de fundamentar cientificamente qualquer norma 

moral ou valor último. Ou seja, traduzindo para o nosso viés: a ciência (em Weber) não traça 

caminhos para os homens e nem lida com o dever-ser, pois isto reserva-se aos alvos criticados 

por Weber, tão exaustivamente criticados.  

Sem entendermos logo de início que em Weber a razão é relativa, cultural e limitada, 

não podemos entender ser ele antimodernista, antieurocêntrico e antiorientalista. Nele, há, 

portanto, como em Kant, um hiatus irracionalis entre a realidade e o conceito. O que ele diz 

sobre a Índia é apenas o que ele diz sobre ela, não é a realidade e muito menos uma realidade 

superior em relação àquilo que os indianos pensam sobre si. Ele diz para compreender ou o que 

se compreende do objeto, mas em nenhum momento (ou raramente) o “dizer”, ou seja, o 

conceito geral e abstrato, é a realidade em si, pois em seus conceitos tipológicos, muitas vezes 
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a realidade nem existe; assim como uma coisa nunca é irracional por si mesma, mas apenas de 

um particular ponto de vista.         

Devemos ter em conta que, por conseguinte, há de se observar em Weber sua própria 

lógica, suas retóricas conceituais e indológicas, o seu ambiente intelectual, as estruturas 

metodológicas empregadas e suas conclusões inéditas ou de difícil alcance, em torno do sentido 

que os agentes sociais presentes na obra impõem às suas ações. Junto a tudo isso, deve-se ter 

em mãos a sua própria Indologia e Budologia e a incansável tentativa (com raro grau de 

abrangência) de uma mínima neutralidade axiológica frente ao “outro” e a ideia sempre presente 

do vastíssimo e complexo espaço-tempo indiano, bem como de sua dedicação e preocupação 

exaustiva com o sânscrito. Como se vê, uma análise apressada da indologia weberiana, fácil e 

fatalmente nos leva a cair em graves erros.        

Todavia, como exemplo, podemos citar o seu estado consciente das hipóteses filosóficas 

que pesavam nas investigações historicistas, opondo-se, porquanto, a toda teologia (judaico-

cristã), ontologia e axiologia que tiveram pretensões de alcançar a universalidade e o absoluto 

na determinação do princípio e do sentido da história. Weber fará suas, nesse ínterim, as 

exigências historicistas alemãs e relacionadas com a “compreensão do sentido”, com o 

“indivíduo histórico”, a teleologia, o “universal concreto”, mas, ao mesmo tempo, intentará 

reelaborá-las de maneira que não excluam a necessidade do conceito, a formação de enunciados 

causais, a comprovação empírica dos mesmos e as particularidades dos “fatos”.  

Sendo assim, com Weber, o tema da “racionalidade” recupera a “razão” à sociologia, 

sem denotar com isso que o “real” e o racional, o cronológico e o lógico coincidam. E com isso, 

como não cansaremos de avisar, muitos se enganam, não percebendo que a racionalidade em 

Weber é apenas uma estratégia metodológica para facilitar conceitualmente a compreensão 

hermenêutica das ações sociais: ela possui uma função heurística.  

Ele acrescentará ainda que os fatos analisados devem ser explicados a partir da premissa 

de que eles são consequências de ações e que as ações são a realização de certos fins mediante 

o emprego de certos meios. Por conseguinte, a explicação causal da aparição de determinados 

fatos se baseia finalmente na compreensão do sentido da ação do agente social. 

Ou seja, um dos significativos feitos teóricos de Weber – que nos ajuda a entender sua 

empreitada indológica – foi a integração de duas perspectivas divergentes que vinham dividindo 

teóricos e profissionais das ciências históricas, sociais e culturais desde o início do século XIX: 

as chamadas abordagens interpretativista e explicativa. A barreira entre ambas apareceu em 

outras épocas e contextos científicos, mas foi particularmente acentuada na cultura acadêmica 
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de Weber. Na verdade, seus resíduos ainda constituem sérios obstáculos ao pensamento 

intelectual e isso nos proporciona (a ele e à nossa pesquisa) um maior crédito analítico. 

A nosso modo de ver, Weber teria resolvido a tensão – operando, assim, a união entre 

ciências culturais e sociologia – por meio de duas reformulações cruciais, e, no que mais nos 

importa, com seu olhar também (e porque não dizer, principalmente) voltado à Índia. Para 

começar, adotou um esquema intricado e flexível de análise causal singular; um tipo de análise 

que o faz remontar a seus antecessores causais pertinentes, a determinados eventos e às 

mudanças históricas ou desfechos. Depois, ao longo dessa linha de análise, desenvolveu um 

modelo de interpretação baseado na atribuição hipotética de racionalidade, o qual independe de 

pressupostos naturalistas, ao mesmo tempo em que redime o processo hermenêutico como uma 

forma de análise causal singular.  

Essa íntima conexão entre interpretação e explicação no pensamento weberiano é ainda 

ilustrada por sua recomendação de tipos ideais como recursos heurísticos. Tais tipos ideais são 

simplificações ou caracterizações unilateralmente exageradas de fenômenos complexos, os 

quais podem ser hipoteticamente concebidos e depois comparados com a fatia de realidade que 

devem elucidar.  

Para Paul Veyne (1983, p. 319), Weber, para quem a história é relação de valores, não 

procura, na verdade, estabelecer as leis ou regras de suas comparações (como em Durkheim),42 

mas aproxima e classifica os casos particulares de um mesmo tipo de fato através dos séculos, 

utilizando-se do fator tempo como prerrogativa de sua epistemologia – o que fica evidenciado 

em sua análise do mundo asiático.  

Consequentemente, por outro lado, ao adentramos a Filosofia da História voltairiana, 

em parte resgatada por Weber, ultrapassamos a fenomenologia eurocêntrica do orientalismo 

apresentado por Said e adentramos o espaço orientalista ontológico, filosoficamente centrado. 

Pois, assim como em Voltaire, Weber não seguirá mais uma ordem de uma relação cronológica, 

uma vez que historicizará o social sobrevoando os tempos e examinando os primeiros passos, 

ao mesmo tempo em que critica a história providencialista e procura explicações racionais 

clássicas, calcadas nas motivações, ações sociais efetivas e sentidos destas ações, o que lhe 

permitiu comparar e encontrar semelhanças entre os povos e não mais se contentar com 

sucessões de eventos, mas com os “espíritos” e valores dos homens. O que diferenciará Weber 

                                                 
42 Como assim nos informará Otávio Velho (1984, p. 101): “Weber coloca, claramente, como um vício, 

derivado das ciências naturais (como também do hegelianismo) a introdução indevida dessa noção [de leis] na 
sociologia, na história e na economia”, uma vez que “em Weber, a construção da noção de tipo ideal articula-se 
diretamente com a crítica da noção de lei” (Ibid., p. 103) 



62 
 

de Voltaire será a falta de otimismo no primeiro em relação a uma utópica libertação dos 

fantasmas irracionais do homem no segundo, já que, para Weber, serão justamente estes 

fantasmas que facilitarão, dentre outros fatores, o desencanto do homem moderno e o não 

retorno possível ao mundo mágico. Desencanto este, pasmem, criticado por Weber. 

O desencanto da modernidade promulgada por Weber também não marginaliza o poder 

da religião ou do discurso religioso (como fizera Durkheim e muitos de seus intercessores e 

influenciadores franceses), pelo contrário, centraliza-a, uma vez que os sentidos da vida 

cotidiana são racionalizados por ela e, em particular, pelo protestantismo e sua ética que invadiu 

o mundo via capitalismo secular; promovendo, segundo Deleuze (2004, p. 07-08), um passeio 

da esquizofrenia, para qual tudo é máquina.  

Pois, apesar de Weber apontar que há uma acirrada e polissêmica Säkularisations 

(secularização) na modernidade – este “fenômeno historicamente verificável e incontroverso” 

(MARTELLI, 1995, p. 274), não implica dizer, consequentemente, que tal fenômeno tenha 

suprimido a religião através das promessas da razão, senão o contrário, já que a própria religião 

ascendeu “racionalmente”, com uma racionalidade específica frente à magia. Assim sendo, para 

Weber, não faz sentido uma dessecularização por parte da racionalização e nem, portanto, uma 

pós-secularização. A secularização é visível ao olho nu, está em nossas esquinas, na pele e na 

mente de cada um, seja na feira, seja na igreja; e tal secularização é fruto “inconsciente” da 

própria religião, desejosa de uma salvação individual, noutros termos, e melhores termos, de 

um sucesso material (profissional) dos indivíduos, e só dos indivíduos. Pois o que caracteriza o 

protestantismo ascético é a salvação do indivíduo (WEBER, 2004, p. 184), suscitando como 

efeito social prático que, além de possuir a motivação e o sentido em torno da “forma 

simplesmente mais insuportável que poderia haver de controle eclesiástico do indivíduo” (Ibid., 

p. 31), também representa efetivamente que “a ‘humanidade’ das relações com o ‘próximo’ é 

por assim dizer atrofiada” (Ibid., p. 210). Pois é, Weber está aqui qualificando o protestantismo 

à sua maneira, e uma maneira pouco divulgada. Consequentemente, diz ele, “em sua 

desumanidade patética, essa doutrina não podia ter outro efeito sobre o estado de espírito de 

uma geração que se rendeu à sua formidável coerência [eis a ironia], senão este, antes de mais 

nada: um sentimento de inaudita solidão interior do indivíduo” (Ibid., p. 95, grifos do autor).  

Palavras duras do Weber como pouco se vê. Para tanto, “só uma pequena parcela dos 

humanos é chamada à bem-aventurança eterna” (Ibid., p. 94), surgindo uma eleição radical, 

severa, excludente e com tez branca, cerca européia e soberba superior. Mas que, de fato, 

resume-se em mera aparência de honestidade que luta por combater o excesso desnecessário de 

virtude, já que é um desperdício condenável (Ibid., p. 46).   
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Pierucci elucidará tal relação, religião-secularização, inserida no macroprocesso de 

racionalização ocidental, afirmando que o cristianismo fora secularizado “por força do seu 

próprio desenvolvimento interno, do desdobramento lógico de sua própria imagem de mundo 

religiosa”, sendo ele “vítima da astúcia da introspecção religiosa que ele [o macroprocesso de 

racionalização] produziu e que acabou dando na razão técnico-científica e tecnocrático-

funcional [...]” (PIERUCCI, 1998, p. 47). A religião desencantada, na sua tentativa de eliminar 

a magia ou tirá-la de foco, das mentes e dos corações, em outros termos, provocou um 

esfacelamento dos valores culturais tradicionais, facilitando seu próprio abafamento religioso. 

Foi um famoso “tiro no pé”.  

Weber parece nos informar que sem a magia, o mundo religioso torna-se uma colcha de 

retalhos, fortalecida pela racionalização da vida e pela propaganda que anuncia a autorização 

para apropriar-se do mundo, mas que se vê encurralada substancialmente ao alimentar e 

engordar os “inimigos” que estão com as mãos nas máquinas e a mente nos cursos técnicos.  

Vale à pena salientar, como assim o faz Pierucci (2003, p 120), que:  

 
É básico para um cientista social que pretende se especializar no estudo das 
religiões [principalmente em Weber] entender, por exemplo, que 
desencantamento em sentido técnico não significa perda para a religião nem 
perda de religião, como a secularização, do mesmo modo que o eventual 
incremento da religiosidade não implica automaticamente o conceito de 
reencantamento, já que desencantamento em Weber significa um triunfo da 
racionalização religiosa: em termos puramente tipológicos, a vitória do profeta 
e do sacerdote sobre o feiticeiro.  

 
Haverá, portanto, uma sobreposição da racionalização científica e estatal bélica43 frente 

à tradição magicamente garantida e ao futuro discurso religioso. Uma vitória secular, mas 

mantendo a religião de fundo, como cortina do palco onde se apresenta a nova cena com 

marionetes humanas; em outros termos, uma secularização com plena moral religiosa.   

Em Weber, seguindo a interpretação de Pierucci: a religião não morreu, mas não mais 

dita as regras (racionalização); ela não sumiu e nem sumirá, mas não mais tem o sentido da vida 

prática ou ideal (secularização). Weber até apontará o termo secularização ao constar a crítica 

católica à nova roupagem do cristianismo que se apresenta: “do lado católico, replica-se com a 

acusação de ‘materialismo’, o qual seria a consequência da secularização de todos os conteúdos 

da vida pelo protestantismo” (WEBER, 2004, p. 34). Assim, Weber, reforçando sua ideia de 

“secularização” atrelada à prática, ao dia-a-dia, afirma que “a história inteira das regras das 

                                                 
43 Dirá Weber (1992, p. 527): “a guerra foi um dos poderes que fomentaram a secularização do pensamento 

sobre o Direito vigente e, especialmente, sua emancipação da tradição magicamente estabelecida”. 
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ordens monásticas [e isso cabe também ao budismo] é em certo sentido uma luta perpetuamente 

renovada com o problema do efeito secularizante dos haveres”. Secularização, em outros 

termos, é um ethos profissional burguês, um “materialismo” no entendimento mais direto do 

termo, atrelado à uma suposta necessidade em Leitmotiv da economia capitalista, a qual 

desemboca, diz Weber, mais tarde na teoria da “produtividade” dos baixos salários.  

Aqui, aponta ele, “também a virada utilitária insinuou-se no pensamento original com a 

atrofia de sua raiz religiosa” (Ibid., p. 161), percebendo, em estímulo psicossocial, o trabalho 

como vocação única e profissional e como o único meio de alguém certificar-se do seu estado 

de graça divina. Graça que transformar-se-á em mero “sucesso material” e capitalista até os 

nossos dias. Fato que o mundo do capital adorará, mas que tentará esconder, e ainda tenta, seu 

passado sectário ou religioso (Ibid., p. 202, n.4). E ainda dirá Weber, em complemento e 

consumando a questão, qual seja, do advento de um contexto favorável às ideias secularizantes, 

que: “a secularização da época da Reforma e mais ainda a da época da Revolução [industrial] 

dizimaram consideravelmente os empreendimentos eclesiásticos” (Idem, 1999, p. 385), e que, 

no mais, tal fato levará à típica sociedade norte-americana na virada do século: “partindo das 

seitas [americanas], este fundamento da dignidade própria propagou-se, com a crescente 

secularização da vida, por meio dos numerosos clubes e associações, quase todos baseados em 

seleção livre e constituídos para os mais diversos fins imagináveis” (Ibid., p. 405). Uma osmose 

social entre ética religiosa e espírito acumulativo, dando as mãos para um casamento com amor 

à primeira vista e de infinitas bodas.  

Em contraponto, uma concorrência ou correspondência econômica com tais ofícios 

burgueses estava fora de cogitação nas cidades da Antiguidade oriental ou ocidental, adverte 

Weber, não havendo “uma secularização dos bens sacros” neste período (Ibid., p. 494). 

Não há, assim sendo, uma suposta volta do sagrado, seja ocidental ou oriental, já que 

ele nunca foi embora, apenas racionalizou-se. Mas em Weber, seguindo Nietzsche, realmente 

matamos deus. E tal fato constata-se principalmente dentro das igrejas, as quais, hoje, 

dependem mais do seguro de uma empresa privada e multinacional para proteger seu carro, seu 

templo, sua saúde e sua família do que em “poderes” divinos. Que prova maior há, de uma 

secularização unida à racionalização do sagrado, ao olharmos para os para-raios das igrejas. Ou 

seja, Weber não estava enganado quanto à secularização, senão estavam enganados, estes sim, 

os leitores apressados de Weber em torno do tema.     

Desta forma, uma vez que a pluralidade das formas de racionalização (econômica e 

calculista), própria dos novos tempos, com sua vestal (a razão) profanada, pode-se, para Weber, 

observar os encadeamentos das circunstâncias mentais (e vivas), os cruzamentos recíprocos e a 
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simultaneidade das contingências temporais. Detecta-se, assim, o grau de Entzauberung der 

welt [desencantamento do mundo] das ideias: esse processo histórico-religioso que teve início 

com as profecias do judaísmo antigo – com sua profecia emissária de interpelação ética – em 

conjunto com o pensamento científico helênico (estoico-semítico44, com a prática sobrelevando 

a teoria). Esse processo rejeitou os meios da racionalização substancial, intuitiva ou mística 

(contemplação intelectiva), tendo como efeito o Entgötterung der Natur [desendeusamento da 

natureza] e deixando no espírito um vazio e um mundo submetido meramente ao ganho e o 

interesse material (WEBER, 2004, p. 96). Desencantamento que o indiano não conhece.      

Desta forma, contrário ao hegelianismo eurocêntrico e orientalista, Weber será o único 

intelectual não-orientalista ligado à investigação sociológica45 que tentará transgredir as 

barreiras impostas pelo academicismo indológico alemão com tais raízes hegelianas,46 

combatendo intelectualmente a Filosofia da História que desqualificava a Índia e o Oriente em 

geral. Tal desqualificação, como nos alerta Bermejo Barrera (1999), expressava aqueles 

elementos que constituem a ideia clássica da história universal: a unidimensionalidade política, 

o caráter linear do progresso, o caráter sexista que exclui a mulher da história, a supressão ou 

rebaixamento do “outro” não ocidental e não cristão, o caráter providencial que reflete a ideia 

de que vivemos no melhor dos mundos históricos possíveis, onde tudo cumpre uma função e é 

necessário; e, por fim, o etnocentrismo que sustentou o discurso – por meio de inúmeras 

ciências, inclusive de boa parte da Sociologia e Antropologia – do colonialismo e da 

superioridade do homem branco e europeu. 

Frente à história universal, portanto, Weber não verá o não ocidental ou não cristão 

como o “outro”; ele não tratará o Oriente, por exemplo, como primitivo ou subdesenvolvido, o 

qual permanecera estancado até seu encontro com o Ocidente europeu. Nada disso! Em seus 

estudos da Índia, o Ocidente aparecerá apenas como contraste e sempre como a região do 

mundo que se desencantou e perdeu valores necessários para o sentido da vida.  

                                                 
44 Elucida Bertrand Russel: “a preparação psicológica do cristianismo para a outra vida começa no período 

helenístico”, fato que o faz observar: “até Aristóteles, os filósofos gregos, embora pudessem queixar-se disto e 
daquilo, não se sentiam, em modo geral, cosmicamente desesperados, nem se achavam politicamente impotentes” 
(RUSSELL, 1957, p. 268). Pois, completa Russel, Aristóteles é o último filósofo grego que enfrenta o mundo 
alegremente (Ibid., 271). 

45 Na Filosofia, Schopenhauer e Nietzsche farão sua parte.    
46 Muitos pensadores alemães, e em parte Marx, olharam para a Índia com preconceito e desdém; com um 

olhar típico eurocêntrico, semelhante aos cristãos portugueses que a invadiram com suas prerrogativas 
sentimentalistas. Tais pensadores não a compreenderam ou mal interpretaram-na, ora por não absorverem 
significativamente o sistema social (Varëäçrama), a lógica (Nyaya), a ciência (Säìkhya), a filosofia (Darçana) e a 
religião (Sanātana-dharma) indianas, ora por constatarem inúmeras contradições e insuficiências entre a Índia 
como objeto e seus métodos analíticos.  
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Até mesmo o uso dos termos “racional” e “irracional” não estará associado a uma 

dicotomia: Ocidente (racional) e Oriente (irracional); pois, a própria ideia weberiana de 

“racionalidade” se divide em racionalidade conceitual (ou teórica), racionalidade formal, 

racionalidade pragmática e racionalidade substancial (KALBERG, 2010, p. 142-143) – a 

primeira, relacionada com o domínio teórico da realidade através de conceitos abstratos e 

pensamentos sistemáticos cada vez mais precisos, visando confrontar essa realidade através de 

modo cognitivo e não de valores, tradições ou interesses; a segunda, envolve as decisões “sem 

consideração às pessoas”, presentes no Estado, no Direito e na vida moderna em geral; 

preocupando-se mais com regras e regulações universais, o que promove sua onipresença no 

capitalismo moderno. A terceira, num sentido de artifício metódico de um objetivo prático e 

aleatório em torno de interesses, cálculos e meios a fins; determinada através de um cálculo 

cada vez mais conciso dos meios adequados e opondo-se diretamente com a seguinte, e última, 

racionalidade substancial. Esta, por fim, diz Kalberg, representa uma constelação de valores 

que eliminam o fluxo aleatório dos interesses cotidianos, sendo ela, portanto, a que Weber 

temera perder força na modernidade por conta das decisões impessoais e das novas facetas 

capitalistas.  

Nas palavras de Laurent Fleury (2003, p. 35.), Weber, além disso, “compreende que o 

que pode ser considerado racional a partir de determinado ângulo pode inversamente ser julgado 

como irracional de outro. Em outras palavras, Weber não separa [em certo sentido] a 

racionalidade e a irracionalidade”. Com efeito, conclui Fleury (Ibid., p. 33):  

Apesar da idéia da especificidade ocidental, Weber evita a armadilha do 
etnocentrismo. De fato, estuda estas civilizações com neutralidade, 
qualificando o elo que une o comportamento dos indivíduos às formas 
econômicas, às estruturas sociais e às instituições políticas. Adota uma 
posição anti-evolucionista pela sua recusa da idéia de progresso e de leis 
dialéticas de uma história universal, linear e necessária. Insiste num 
encadeamento de circunstâncias, nos cruzamentos recíprocos de fatores e na 
simultaneidade das contingências temporais. Este pluralismo causal elimina 
tudo o que é unívoco [...].   

Pensamento corroborado também por Martin Riesebrodt (2012, p. 163), ao afirmar que 

Weber “rejeita a antiga historiografia, centrada na política e no Estado”, assim como, nele, “a 

história não se constitui de progresso e libertação”, sendo marcada por “acasos, ironias, 

paradoxos e consequências não intencionais da ação orientada por interesses”. Não há, portanto, 

em Weber, “leis históricas ocultas que se trata de decifrar”. Recusava, assim sendo, um 

determinismo econômico, um salvacionismo social através da razão, uma modernidade incrível, 

brilhante e evoluída, ou mesmo um Ocidente “superior” em alguma instância.  
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O próprio Weber dirá que não concorda com a percepção e metodologia do 

determinismo econômico e ainda acrescenta que tal empreitada “apenas subsiste nas mentes de 

leigos ou diletantes” (WEBER, 1999, p. 84). No mais, 

 
Entre esses, com efeito, encontra-se ainda muito difundido o singular 
fenômeno de que a sua necessidade de explicação causal de um fenômeno 
histórico não fica satisfeita, enquanto não se demonstre (mesmo que só na 
aparência) a intervenção de causas econômicas. Feito isso, eles passam a 
contentar-se com as hipóteses mais frágeis e as formulações mais genéricas, 
pois já se deu satisfação à sua necessidade dogmática segundo a qual as 
“forças” econômicas são as únicas causas “autênticas”, “verdadeiras” e 
“sempre determinantes em última instância”. Este fenômeno nada tem de 
extraordinário (Ibid.). 
 

Um conhecimento, diz Weber, refratário à autocrítica e tentando, isso sim, e longe da 

ciência, meras “concepções de mundo” com uma “inextirpável tendência monista”. 

Semelhantemente, no tocante ao racismo ou superioridade racial européia, ovacionada por um 

momento histórico e, com isso, usando-se da “ciência” vigente para seus interesses, no caso, a 

Antropologia, Weber será enfático e crítico desses interesses manipulados por “diletantes 

zelosos”, como assim ele os denomina. E, por isso, em grande moda, principalmente em torno 

de ditames raciais e do materialismo histórico, que simplesmente serviam, segundo ele, a 

momentos efervescentes históricos, transformações econômicas, lutas políticas, vai-e-vem de 

“certezas” e ideologias redundantes em geral, mais preocupadas com a febre de instaurar 

ciências; menos à ciência ou a uma ciência mais “objetiva” – mesmo sabendo que não existe 

qualquer análise científica puramente “objetiva” (WEBER, 1999, p. 87), já que o conceito de 

cultura é um conceito de valor (Ibid., p. 92) –, e menos a uma ciência, enfim, pouco mercenária 

e que não tenha como consequência uma “inaudita ausência de espírito crítico” (Ibid., p. 85): 

com conclusões pré-fabricadas antes mesmo de iniciar-se a pesquisa, já que os processos 

históricos possuem, nessa perspectiva, um curso objetivo e determinado.  

Aponta Weber, assim sendo, que “‘visões do mundo’ jamais podem ser produto da 

marcha do conhecimento empírico” (Ibid., 21). A noção antropológica de “diferenças raciais” 

e a subordinação do intelecto a “uma disciplina técnica como a Economia”, portanto, além de 

analisada sob críticas por Weber, difere-se, insiste ele, da noção de “cultura” e da análise 

cultural. E ao analisar-se a “cultura”, faz-se necessário diferenciar questões relativas ao ser e 

ao dever-ser. Weber assim nos adverte: 

 
A razão pela qual em todas as ocasiões eu argumento tão enfaticamente e 
talvez polemicamente contra a fusão entre o “ser” e o “dever-ser” não reside 
em que eu subestime as questões relativas ao “dever-ser”, mas pelo contrário, 
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em que eu não posso suportar quando problemas da mais alta importância, do 
maior alcance intelectual e espiritual sejam transformados aqui em questões 
de uma “produtividade” técnico-econômica e sejam convertidas em tópicos de 
discussão de uma disciplina técnica como a Economia (Ibid., 20). 
 

Gabriel Cohn (1999, p. 15) assim resume em outros termos: 

 
Weber está enfatizando a sua ideia básica de que não é possível encarar um 
período histórico como se nele estivesse já configurada a época seguinte, seja 
em termos de “progresso” ou de qualquer noção similar, que pressuponha a 
presença das mesmas causas operando ao longo do tempo em diferentes 
configurações históricas. 
 
 

“Ideia básica”, diz Cohn. Tão básica que seus críticos ignoraram, taxando-o de defensor 

do capitalismo moderno por ter a particularidade de ser racional. Irônico! 

Mas sem a ideia de uma história linear e progressista, sem a ideia de raça superior, 

evitando a armadilha do etnocentrismo, fazendo análises comparativas para se trazer o que se é 

particular a cada uma das culturas envolvidas, sempre escrevendo contra alguém ou coisas do 

seu tempo (Ibid., p.12) e tratando o determinismo econômico como mera mediocridade técnica 

e ideológica, nenhum terreno possível surge para que se frutifique o eurocentrismo e o 

orientalismo em Weber. Tal terreno, para Weber, está fora do âmbito crítico e, portanto, do 

âmbito científico; está, enfim, no âmbito do “não-saber” e que, não obstante, deve ser superado, 

uma vez que:    

 
Hoje, no momento em que as nações se enfrentam, com hostilidade crescente 
numa luta política e econômica pelo domínio do mundo, a citada tendência 
redunda em proveito da Antropologia. É hoje opinião corrente que, “em última 
análise”, o decurso histórico não seria mais que a resultante da rivalidade de 
“qualidades raciais” inatas. A mera descrição acrítica das “características de 
um povo” foi substituída pela montagem, menos crítica ainda, de “teorias da 
sociedade” supostamente baseadas nas “ciências da natureza” [...] É de 
esperar-se que a situação em que tomar a “raça” como elo final da cadeia 
causal meramente documentava o nosso não-saber – como ocorreu, de modo 
semelhante, em relação ao  “ambiente” ou, anteriormente, às “circunstâncias 
da época” –, possa vir a ser lentamente superada através de um trabalho 
metodologicamente fundamentado (Ibid., p. 84).  

  

No mais, para Weber, as Ciências Sociais são ininteligíveis face às leis como fim, sendo 

a realidade apenas uma dedução, um recorte ou parcela ínfima da realidade, um recurso finito 

do decurso infinito, um olhar particular, qualitativo, intervenção de fenômenos “espirituais”, 

compreensão por revivência, significados de especificidades, sentidos lógicos de fenômenos 

individuais e nomológicos, premissas subjetivas e relacionadas com uma significação cultural, 

imaginação metodicamente educada, nunca livre de pressupostos (mera ilusão, diz ele), mas 
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preocupada criticamente com os mesmos; e sempre à busca de conexões causais concretas e 

adequadas.   

Isto para a época – e ainda para nós – representa uma verdadeira revolução intelectual e 

uma alternativa à Filosofia da História hegeliana e à Sociologia Positivista. Weber é, 

definitivamente, um intelectual além de suas fronteiras em espaço e tempo.  

E em sua expansão conectiva e intelectualmente revolucionária e com juízo indológico, 

dirá com ar nietzschiano: “a teologia, a filosofia e a reflexão sobre os problemas últimos da 

vida eram conhecidas também dos chineses e indianos, talvez até numa profundidade nunca 

alcançada pelos europeus” (apud SCHLUCHTER, 2007, p. 129, grifo nosso). Para Weber, 

portanto, e em resposta aos eurocêntricos e orientalistas: “a premissa transcendental de qualquer 

ciência da cultura reside, não no fato de considerarmos valiosa uma ‘cultura’ determinada ou 

qualquer, mas sim na circunstância de sermos homens de cultura” (WEBER, 1999, p. 97, grifos 

do autor). 

Nessa esteira cognitiva, Stephen Kalberg nos apresenta alguns caminhos que facilitam 

o entendimento e os porquês de um Weber desvinculado do amplo arco de valores 

eurocêntricos, vigentes na Europa até os nossos dias. Para Kalberg (2010, p. 25-26), “a rejeição 

de Weber às constelações de valores quase-religiosos [diríamos: bem religiosos] do século XIX 

implicava tanto um ceticismo com relação à crença generalizada no ‘progresso’, quanto à 

certeza de sua contingência”. Nada mais nietzschiano! Com isso, complementa Kalberg, Weber 

“lançava as bases do caráter radicalmente comparativo de sua sociologia e a ruptura com as 

ideias eurocêntricas” (Ibid., p. 26). Como efeito, Weber deslegitimou “todas as configurações 

de valores centrados no Ocidente” (Ibid.), ampliando também sua justificação para uma ciência 

social com ideias não ocidentais. O que implica dizer que Weber desvaneceu os parâmetros de 

observação e avaliação de outras culturas, enquanto seus colegas intelectuais ficaram 

apreensivos com sua metodologia que ameaçava o eurocentrismo e o cerne de sua existência.  

Ao invés de apreensivo, Weber observou nessa conjuntura metodológica uma libertação 

investigativa que, por fim, levaria a uma compreensão do oriental ou do “outro” a um patamar 

de investigação sociológica irrestrita, nunca dantes tentada; por exemplo, utilizando os próprios 

termos de ocidentais e orientais, antigos e modernos. É o que Kalberg elegantemente chamará 

de uma “legitimidade irrestrita à pesquisa descentralizada intercivilizacional” (Ibid., p. 26), ou 

seja, “a necessidade urgente de realizar estudos comparativos ‘sem restrições’. A fim de 

analisar os problemas imediatos da própria civilização ocidental”, seus valores e formação do 

sentido subjetivo (Ibid., grifo do autor). Weber separa, portanto, ao contrário de seus colegas, 

“as fronteiras entre situações históricas e fenômenos específicos”, extraindo conclusões sobre 
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as circunstâncias em que ocorre as mudanças sociais, suas ações orientadas a valores e a 

formação do sentido subjetivo. E conclui Kalberg: “a magnitude e extrema atenção aos detalhes 

de seus estudos comparativos não podem ser compreendidas sem o conhecimento dessa urgente 

motivação” (Ibid., p. 27).  

E a urgente motivação weberiana não era incitar ou facilitar imperialismos, muito menos 

apontar para o Oriente – quão intensamente fizeram Hegel, Marx e outros – como algo menor, 

primitivo ou desprovido de movimentação histórica, de capitalismo e de razão. Cada cultura, 

cada época, cada civilização, possuía sua racionalidade particular, sua história e ganância 

pessoais, seus embates e construções mentais. Algumas vezes se cruzavam, outras se 

digladiavam, e outras tantas trocavam ideias, mas só na modernidade, eis o cerne da teoria 

weberiana, uma ética (puritana), inspirada nos princípios antigos de uma cultura fechada em si 

após inúmeros plágios culturais (judaísmo), foi capaz de promover um colapso radical na visão 

de mundo e, consequentemente, na desvalorização da natureza, da mulher, da sexualidade, da 

magia, do ócio e do intelecto. E afirmar que Weber é um ovacionador desse momento histórico, 

desprovido de valores pré-modernos, é uma incongruência e demérito ao seu pensamento, como 

a muitos de seus pressupostos teóricos, como Nietzsche.             

 

Índia versus Europa 

 

Desta forma, Weber, impactado pela indomania de seu tempo e ao contrário de Hegel, 

aponta que a Europa moderna e a Índia antiga são apenas marcos culturais e conformados 

através de sistemas de ideias divergentes, que, por sua vez, possuem desenvolvimentos e 

retrocessos particulares, unívocos e com ampla Eigengesetzlichkeit (autonomia). Possuem, 

assim sendo, tipos de racionalidades diferentes, independentes de outros fatores. No entanto, a 

racionalidade indiana, como não cansaremos de repetir, para Weber – de certa forma, indireta 

e paradoxalmente também aceito por Hegel –, pode ser considerada como uma das fontes da 

racionalidade que alhures se caracteriza como especificamente ocidental. Mas Weber, em 

contraponto a Hegel, não esconde nem os avanços racionais, nem o afã pelo lucro na Índia, e 

muito menos os desqualifica diante do Ocidente; sobretudo, porque ele busca sempre 

explicações multicausais e com sendas adequadas. Não havia também, por exemplo, nenhuma 

limitação intelectual indiana para qualquer desenvolvimento de uma típica racionalidade 

técnica, senão falta de supervalorização, por ser tal racionalidade tecnocrata um grande sintoma 

de decadência (antimágica) em todos os âmbitos pensáveis da vida: humana e não humana.  

Em Weber, com a racionalidade indiana aprende-se que: 
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Aquele “aprendizado” e esse “conhecimento” do que se há de saber não 
constituem, em absoluto, uma oferta e apreensão de conhecimentos empírico-
científicos que possibilitem o domínio racional da natureza e dos homens, 
como no Ocidente. São meios de domínio mágico e místico sobre si próprio: 
gnose, que é procurada através do mais intensivo treinamento do corpo e do 
espírito, seja pela ascese ou regularmente, mediante uma meditação intensiva 
e metodicamente regrada (WEBER, 1999, p. 144). 

 

Confirmando Eliade e contradizendo Hegel, Weber dirá que, primeiro: “a 

desvalorização do mundo e do que nele ocorre é, até psicologicamente, a consequência 

inevitável desse conteúdo significativo e não mais suscetível de interpretação racional da posse 

mística da salvação” (Ibid., p. 145); e, segundo, que a conjuntura “mais racional” dessa postura 

encontrada no mundo foi, sem dúvida, a ideia “indiana do saàsära e do karma, que por isso 

alcançou um predomínio quase universal na Ásia. Por essa via, o mundo da vida real [...] 

ganhava um sentido racional relativo. Nele rege, segundo as concepções racionalmente mais 

desenvolvidas, a lei do determinismo” (Ibid.). Prestemos atenção nas “concepções 

racionalmente mais desenvolvidas”. Por este motivo, pela tamanha racionalidade indiana, 

Weber chegará ao fato de não haver ali a crença na possibilidade de que “um ser transitório 

nessa terra possa acarretar castigos e prêmios eternos num ‘além’”, já que uma imaginação 

irracional de tal tipo, com um “deus simultaneamente onipotente e benévolo, é algo que pareceu 

e sempre parecerá absurdo e espiritualmente subalterno para qualquer pensamento 

genuinamente asiático” (Ibid.). Lembremos do “pensamento genuinamente asiático”.  

Segundo, que, como consequência social deste caráter místico-intelectual, e eis a 

diferença crucial (em parte) entre a racionalidade indiana e a européia moderna, o conhecimento 

místico-intelectual não é comunicável como racional e burocraticamente assim o fazemos, e 

que tal gnose é aristocrática, um dom e um carisma. Não obstante, será este tipo de ciência, uma 

ciência clássica, que Weber defenderá em Ciência como Vocação: do dom (no sentido de 

inclinação espontânea e prazerosa) e do carisma (no sentido de um poder excepcional e 

simbolista que deve ser comprovado, verificado ou alimentado a todo instante), a qual, 

semelhante ao tratado pré-moderno de Leonardo da Vinci e ao romantismo alemão, é “uma 

ciência vista como caminho capaz de conduzir à natureza”, explicando o que devemos fazer e 

o como devemos viver e, no mais, completa ele, “seria frase que haveria de soar aos ouvidos da 

juventude [científica moderna] como uma blasfêmia” (WEBER, 1972, p. 34). Blasfêmia, já que 

se traduz em uma ciência profissional que “não nos possibilita responder” a essa “indagação 

que realmente nos interessa”: como devemos viver. Atenção para o “que realmente nos 

interessa”, exortado aqui por Weber (Ibid., p. 36).  



72 
 

Esse tipo de racionalismo de Leonardo da Vinci e da Renascença italiana em geral, diz 

Weber, predominou por certo tempo, apesar de certos elementos de misticismo platônico. E 

pensando assim, nos joga a bomba:  

 
“Racional” também pode significar uma “disposição sistemática”. Nesse 
sentido, os métodos seguintes são racionais: métodos de ascetismo 
mortificatório ou mágico, de contemplação em suas formas mais coerentes – 
por exemplo, no yoga – ou nas manipulações das máquinas de oração do 
budismo recente (Idem., 1979, p. 337-338).  

 
Esse Weber que soa como um “maluco beleza”, dói aos ouvidos modernos, os quais 

custam a acreditar no que leram: em um yoga como disposição sistemática racional. E Weber 

não contente, dirá com todas as letras que a Índia possui uma “racionalidade intelectualista 

progressiva”, a qual aparece “sempre que os homens se arriscaram a raciocinar a imagem do 

mundo como um cosmo governado pelas regras impessoais [...], foi o que ocorreu com as 

religiões asiáticas e, acima de tudo, as indianas” (Ibid., p. 325). Convenhamos, é possível ainda 

dizer que Weber defendia a não existência de uma racionalidade no Oriente? 

Ou seja, se misturarmos nossos valores pessoais e racionalizantes com o que Weber, por 

outro lado, concebia conceitualmente como racional, criaremos um desastre intelectual quase 

irreparável em sua teoria.  

Para Weber, e contrariando o que se aparece hoje como verdadeiro, só “libertando-nos 

do intelectualismo da ciência é que poderemos aprender nossa própria natureza e, por essa via, 

a natureza em geral”, uma vez que “a intelectualização e a racionalização crescentes não 

equivalem [...] a um conhecimento geral crescente das condições em que vivemos” (Idem., 

1972, p. 30). E ainda como consequência social desta racionalidade profissional, a qual ignora 

fatores, carismas e “dons”, aponta Weber, surgem ídolos modernos, “cujo culto, hoje em dia, 

se faz ostensivamente, em todas as esquinas e em todos os jornais”, quais sejam: a personalidade 

e a experiência pessoal. Noutros termos, “tortura-se o espírito para fabricar ‘experiências 

pessoais’” (Ibid., p. 27).  

Tal racionalidade desencantada do capitalismo tecnocrata, europeu e moderno, o qual 

não se preocupa com os efeitos sociais de seus atos, mas apenas com o desenvolvimento técnico 

crescente que o propicia mais lucro e, consequentemente, maior manipulação/controle social e 

político, faz uso de uma racionalidade específica, não da “melhor” racionalidade. Ele não 

aponta tal racionalidade (tipicamente ocidental) desencantada presente na Índia, e nem o 

poderia, assim como os próprios indianos nem poderiam (leia-se: queriam), nem antes e nem 



73 
 

durante as invasões britânicas; e tudo isso devido a sua imperturbável hierarquia, sendo o visível 

capitalismo moderno, nela presente, um produto de importação, diz Weber (1987, t. II, p. 11).  

E mais, se Weber simplesmente afirmasse – como Hegel e Marx assim fizeram – que 

tal capitalismo racionalista moderno já invadira a Índia e que tal fenomenologia humana 

moderna é importantíssima (ou mesmo um mal necessário) para toda e qualquer cultura (ou 

destruição necessária dela) e para o andamento histórico e salutar humano, estariam todos, 

inclusive Weber (e ele sabia disso!) simplesmente caminhando por um viés com determinismo 

histórico, racional e econômico. Viés que abaliza tal capitalismo moderno como único ponto 

inevitável de chegada (ou o mais avançado e) válido da racionalização em si (ou substancial); 

ou mesmo de uma racionalização universal, necessariamente apontando para uma evolução 

futurista e, obviamente, com centralidade e controle ocidentais, ou melhor, europeus. 

Eurocentrismo, evolucionismo, determinismo ou orientalismo que Weber não demonstra 

aceitar ou defender, senão combater incansavelmente, nas entrelinhas ou explicitamente.  

Karl Jaspers corrobora tal fato, ao afirmar que para Weber o pesquisador jamais pode 

“provar que o valor ou o fim sejam de validade geral” (JASPERS, 2009, p. 116), uma vez que 

“a corrente do devir incomensurável flui sem fim para o infinito” (Ibid., 118).  

Para Jaspers, aclarando a ideia de que Weber não é um defensor do capitalismo e muito 

menos via-o como superior ou melhor a quaisquer outros sistemas opostos ou semelhantes, 

antigos ou modernos, orientais ou ocidentais, dirá que o espírito do capitalismo ao qual Weber 

apresenta, e que sacode nosso presente, obviamente, somente existiu aqui e em nenhum outro 

lugar da história, mas que a concupiscência sem escrúpulos e o afã pelo ouro estavam em toda 

parte. Contudo, em lugar algum o cálculo preciso e numericamente exato dos custos previstos 

e do lucro transformaram trabalhadores e empresários em agentes impessoais, com ambos 

trabalhando “de um modo que, visto da perspectiva do prazer na vida, na realidade não tem 

sentido [...]. Hoje, esse espírito, no mais das vezes na figura do homem especializado e como 

luta vazia e calculista pelo êxito, ainda aparece” na mentalidade da vocação secularizada 

(JASPERS, 2009, p. 108-9). Eis os efeitos daquilo (puritanismo que preparou o terreno para o 

capitalismo pragmático e racionalista) que é específico do Ocidente em Weber: trabalho (vida) 

sem sentido e com luta vazia.  

Em contraposição a uma Índia mágica, portanto, tem-se uma Europa religiosa; uma 

Índia com razão substancial frente a uma razão instrumental européia; uma Índia que centraliza-

se nos intelectuais frente a uma Europa que vibra com máquinas sagradas diante de sua 

burguesia entronada; uma Índia que privilegia o ócio e o dom frente a um continente que optou 

pelo negócio e o profissionalismo burocrático; uma Índia de sábios frente a uma Europa de 
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empresários puritanos; uma Índia onde as riquezas vêm de uma Deusa, frente a uma Europa 

profanada pelo dinheiro em forma de “coisa”; uma Índia, enfim, encantadíssima, frente a uma 

Europa desencantada até às entranhas e asceticamente férreas.  

 

A Indomania Weberiana 

 

Na verdade, como aponta Martin Riesebrodt, professor emérito de sociologia da 

Universidade de Chicago, falecido a pouco tempo (final de 2014), na época da primeira edição 

da Ética Protestante, a Alemanha encontrava-se: 

  
Em uma transição [...], de um estado agrário para um estado industrial, e do 
princípio de dominação pessoal para um burocrático. Uma multiplicidade de 
classes e grupos sociais rejeitava a modernidade ocidental, marcada pelo 
capitalismo, pela burocracia, pela democracia e pela sociedade de massas. [...] 
Esses desenvolvimentos e atmosferas tiveram também influência evidente 
sobre os intelectuais e cientistas, tanto pessoal como institucionalmente. [...] 
Alguns intelectuais viraram as costas para a política e o comércio e 
estilizaram-se como uma nova aristocracia do espírito. Outros refugiaram-se 
no messianismo religioso ou na promessa de salvação oriental, na libertação 
da sexualidade [...], no vegetarianismo como fonte de pureza física e 
espiritual, no retorno do romântico à natureza do movimento de juventude ou 
(Jugendbewegung) no anarquismo. [...] Outros sonhavam com o retorno ao 
passado místico, em que a “solidariedade germânica” ainda não tivesse sido 
corrompida pelo direito romano ou pelos judeus. Nessa situação [...], Max 
Weber esforça-se, em seus escritos, para tornar a discussão objetiva e 
desmascarar mitos. (RIESEBRODT, 2012, p. 162) 

  

“Objetiva e desmascarar mitos” significa inserir a discussão no âmbito intelectual, e 

inserí-la com toda a força existencial que lhe cabe, já que, complementa Riesebrodt, “por trás 

dessas questões, que se referem somente na aparência à gênese de um ethos capitalista moderno, 

radica também um forte interesse de Weber por diferentes posturas diante do mundo, pelas 

diferentes interpretações acerca do que pode significar ser humano” (Idem., p. 179).  

E, para tanto, a sua indologia (de Weber) lhe serve como guia, parâmetro, tipo e extremo 

oposto comparativo aos ditames ocidentais e modernos que se apresentam, bem como a sua 

busca pessoal por significados. Como bem dirá Pierucci: “os antigos impérios orientais, como 

se sabe, eram uma das pontas de sua tipologia triangular de estruturas do mundo pré-capitalista” 

(PIERUCCI, 2003, p. 75). Situação que o torna mergulhado nessa fascinação germânica e 

intelectiva pelo Oriente, em especial pela Índia. 

O interesse de Weber por essa cultura milenar, a qual chamou a atenção da Europa 

intelectual desde os gregos antigos, não apenas volta-se para a “evidência através da 
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comparação”, desde os anos 1910, pois ele se debruça sobre as ideias da Índia, sua encantada 

Índia, com um apreço e profundidade que chamara a atenção de seus leitores mais apurados; 

fato que, segundo Dieter Conrad (1986, p. 180), seria “como se ao estudar o objeto indiano, 

Weber houvesse descoberto feitos paradigmáticos de uma ideia geral que havia tratado de 

identificar para definir sua atitude básica no debate científico contemporâneo, [e] o mesmo que 

em política”. Desta forma, Conrad, ao aprofundar sua análise, percebe curiosas relações e 

influências entre teorias weberianas e ideias indianas, tais como aquelas presentes na sua ideia 

do “irredutível politeísmo dos valores” modernos (em autonomia [Eigengesetzlichkeit] e 

obedientes exclusivamente às suas lógicas internas, como a ciência) ou “guerra de deuses 

desdivinizados” em um mundo desencantado que promove a total perda de sentido da vida 

(racionalidade substantiva). O que significa estado de guerra politeísta desdivinizada e 

permanente entre as tépidas esferas de valores [Wertsphären] do mundo (economia, estética, 

política, intelectualidade – especialmente a científica –, vida doméstica e o erotismo) e o “frio 

escárnio da ética da fraternidade universal de base genuinamente religiosa” (WEBER, 1980, p. 

259).  

E tal guerra será fruto, hoje, acrescenta Pierucci, “no mundo que o monoteísmo 

triunfante no Ocidente desencantou, porque lhe ‘unificou’ e ‘despovoou’ a imagem de mundo 

religiosa, destituindo os Deuses de seu panteão e moralizando radicalmente a religiosidade na 

base do pecado e da internalização do senso de culpa”, o que levou consequentemente a uma 

precipitação para uma “instalação de um estado de tensão ‘permanente’ e ‘insolúvel’” entre os 

homens (PIERUCCI, 2003, p. 139). Novamente, diz Pierucci, um mundo “duplamente 

desencantado” pela religião e pela moderna atitude científica. Mas agora uma desdivinização 

radical sem precedentes por parte da religião e da ciência que assolam o mundo com seus 

monoteísmos, tornando-o, ironicamente, “sem deus e sem profetas”, sem, enfim, um “sentido 

mágico de cada acontecimento da vida” (Ibid., p. 140).  

O mundo passará, então, na visão weberiana, de uma cosmologia ordenadamente caótica 

(encantada) a um mecanismo causal (desencantado), onde a ciência se esbarra com sua 

incapacidade de produzir visões de mundo que possam pretender científicas, já que ciência 

moderna implica objetividade sem ouvido para a magia e os valores implicam ouvidos musicais 

subjetivos para os sentidos do viver. Da hierarquia do tradicionalismo mágico passamos para a 

“anarquia” do modernismo, com seus respectivos politeísmos sem magia ou Deuses. A 

importância da presença de uma religiosidade mágica, diz Weber (1992, p. 395), está na 

significação de uma ausência do campo de ressentimento, ou seja, em sociedades mágicas não 

existe o ressentimento em si.   
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E, uma vez que o mundo tipicamente contraposto ao desencanto, como na Índia, 

assemelha-se ao caos realístico e indiferenciado do mundo – com sua dor inerente –, unido ao 

panteão hierarquizado de Deuses, os quais mantêm o mundo encantado em imanência, vê-se 

insistentemente em seu método comparativo tais contrapontos extremos. Surgindo, diante desse 

embate, inclusive, uma caracterização de valores atrelada ao conceito “autonomia” 

[Eigengesetzlichkeit], por exemplo.  

Por conseguinte, aponta Conrad, devemos perceber que Weber utilizará inicialmente o 

termo Eigengesetzlichkeit, nunca antes existido na língua alemã e curiosamente ausente em A 

Ética Protestante, durante sua composição de Hinduismus und Buddhismus, especialmente 

quando aborda a questão do dharma ou dever sociorritual na Índia antiga. E será justamente a 

teoria do dharma indiano que apontará uma autonomia das diversas camadas portadoras da 

sociedade amplamente apresentadas por Weber.47 

Gabriel Cohn (1999, p. 28-29) ainda nos acrescentará: “já foi assinalado, no comentário 

sobre a Sociologia da Religião de Weber, a importância que ele dá à autonomia interna das 

diferentes esferas da existência humana – ou, mais precisamente, da ação social orientada por 

sentidos particulares [...]”. E finalmente adverte:  

 
Chegamos à ideia, totalmente decisiva em Weber, da autonomia das esferas 
de ação, tomando-se o termo autonomia no seu sentido exato, de legalidade 
própria (que é, aliás, a tradução mais aproximada do termo originalmente 
utilizado por Weber). Vale dizer, cada esfera da ação desenvolve-se, enquanto 
processo, conforme sua lógica imanente particular, ao mesmo tempo em que 
entra em contato e estabelece relações com as demais, através dos sujeitos 
individuais. (WEBER, 1979, p. 141)   

 

                                                 
47 Segundo Panikkar, e aqui lembrando mais uma vez o caráter desse conceito para a intelectualidade 

indiana, o dharma “é o que sustenta, dá coesão e, portanto, força, a uma dada coisa, à realidade e, em última 
instância, aos três mundos (triloka)” – uma referência à divisão cosmológica védica que divide o Cosmos em três 
distintos mundos que coexistem. Panikkar ainda dirá que “Um mundo onde a noção de dharma é central e quase 
onipresente não está preocupado em encontrar o ‘direito’ de um indivíduo contra outro ou do indivíduo perante a 
sociedade, mas antes em avaliar o caráter dhármico (correto, verdadeiro, consistente) ou adhármico de qualquer 
coisa ou ação no complexo antropocósmico total da realidade” (PANIKKAR, 1982, p. 39). Ainda a esse respeito, 
Boaventura de Souza Santos acrescentará: “Vistos a partir do topos do dharma, os direitos humanos são 
incompletos na medida em que não estabelecem a ligação entre a parte (o indivíduo) e o todo (o Cosmos), ou dito 
de forma mais radical, na medida em que se centram no que é meramente derivado, os direitos, em vez de se 
centrarem no imperativo primordial, o dever dos indivíduos de encontrarem o seu lugar na ordem geral da 
sociedade e de todo o Cosmos. Vista a partir do dharma, e, na verdade, também a partir da umma islâmica, a 
concepção ocidental dos direitos humanos está contaminada por uma simetria muito simplista e mecanicista entre 
direitos e deveres. Apenas garante direitos àqueles a quem pode exigir deveres. Isto explica por que razão, na 
concepção ocidental dos direitos humanos, a natureza não possui direitos: porque não lhe podem ser impostos 
deveres! Pelo mesmo motivo, é impossível garantir direitos às gerações futuras: não possuem direitos porque não 
possuem deveres” (SOUZA SANTOS, 1997, p. 116).   
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Para esclarecer tal ponto com a Índia, agora relacionando as observações em torno do 

conceito autonomia em Weber, apresentadas por Conrad e Cohn, Louis Dumont, baseado na 

teoria da “ortopraxia” de J. F. Staal (1963), afirma:  

Se você come carne de vaca, você deverá aceitar ser classificado entre os 
intocáveis, e só com essa condição sua prática será tolerada [na Índia]. Ela só 
causará escândalo se você insistir para que sua prática seja reconhecida como 
indiferente, ou para entrar em contato físico com vegetarianos. (DUMONT, 
1997, p. 250)        

Desta forma, conclui Dumont, o hinduísmo e a sociedade indiana conhece mais do que 

uma ortodoxia, conhece uma ortopraxia, ou seja, uma prática social que depende de tempo, 

lugar e circunstância, ao mesmo tempo em que define limites exatos (éticas próprias) de cada 

grupo, entendendo a igualdade na diversidade sem a necessidade do contato, mas da autonomia. 

Assim, entendemos que, onde os ocidentais condenam e excluem, a Índia hierarquiza e inclui, 

via autonomia de casta ou de dharma. 

Dumont afirma que na sociedade de castas existe, portanto, uma fortíssima 

reciprocidade entre os homens, a qual para ele representa o que há de mais importante nela, 

pois é nesta efetiva reciprocidade que se verifica a importância da hierarquia. Sem observarmos 

isto, diz Dumont, estaremos projetando nosso igualitarismo para essa sociedade, o que 

acarretará em uma imagem anacrônica, distorcida e parcial da mesma (DUMONT, 1997, p. 20), 

porque não podemos esquecer, ao estudamos as castas, que estamos lidando com “uma vasta 

sociedade historicamente portadora de uma grande civilização” (Ibid., p. 21). 

E é aqui que a observação de Conrad aclara nossas ideias, pois, ao mesmo tempo em 

que a Índia afigura a ideia de autonomia em seus órgãos sociais como prerrogativa de união 

dos contrários, o que, segundo Dumont, demonstra sua ortopraxia, a modernidade a 

supervaloriza, mas agora carregada pela desdivinização e desmagicização do mundo, o que a 

torna, na visão de Weber, não mais uma união dos contrários, mas uma guerra irreversível de 

valores.  

A sagacidade de Weber assusta e ao mesmo tempo cega os críticos do orientalismo à 

moda saidiana, pois aqui ele não só apreende uma racionalidade (substantiva) original da Índia, 

como a utiliza em sua teoria. Conrad prossegue afirmando que o título do ensaio filosófico48 

                                                 
48 Pierucci defende que tal ensaio é altamente teórico, “cabendo-lhe com toda a justiça o elogio de ensaio 

filosófico”, uma vez que os vários intérpretes e comentaristas atuais de Weber, complementa Pierucci, “[...] em 
sua totalidade avaliam a Consideração intermediária como texto mais altamente filosófico de sua vasta produção, 
só comparável em ambição filosófica e pathos existencial à conferência de 1917 sobre A Ciência como Vocação” 
(PIERUCCI, 2003, p. 136, n. 67, grifos do autor).  Segundo Patrick Diggins (1999, p. 89) também “poder-se-ia 
dizer que Weber pensou mais como filósofo ou poeta do que como cientista social”.  
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Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung 

[Consideração intermediária: teoria dos estágios e direções da rejeição religiosa do mundo], 

presente “‘entre’ o ensaio sobre as religiões da China e o ensaio sobre as da Índia” (1915), 

poderia muito bem intitular-se Teoria da Interferência Mútua entre a Autonomia da Religião e 

a das Outras Esferas Culturais (CONRAD, 1986, p. 181). Mas com qual pretensão Conrad 

conjecturará isso? Dirá ele que: “Certamente existem boas razões para assumir que o segundo 

ensaio [Hinduismus und Buddhismus] estava ao menos disposto em rascunho antes que Weber 

traçara suas conclusões sistemáticas [...]”. E conclui Conrad (Ibid.):  

Este descobrimento textual nos leva a crer que não pareça inverossímil a ideia 
de que Weber acunhou o termo em conexão com sua interpretação de dharma 
[já que] todo o tema dessa interpretação é a elaboração do princípio de 
svadharma [dharma pessoal de cada um, ou seja, autonomia]49, levado, 
incluso, ao ponto da exageração. O que parece haver impressionado a Weber 
é a racionalização normativa independente das diferentes esferas da ação [das 
castas indianas]; um paradigma prematuro para a diferenciação cultural 
moderna em suas distintas esferas reguladas por sua própria racionalidade.                

E o próprio Weber (1992, p. 40) definirá o que ele entende por autonomia: “autonomia 

significa, ao contrário de heteronomia, que a ordem da associação [ou camada social] não está 

outorgada – imposta – por alguém de fora da mesma e exterior a ela, senão por seus próprios 

membros e em virtude da qualidade de tais (qualquer que seja a forma em que este tenha lugar)”. 

Em outras palavras, cada qual possui uma vocação particular, autônoma, e que se insere 

socialmente em um grupo que a acolhe e a utiliza. Eis o princípio e prática social do dharma 

presente nas castas indianas e em pleno vigor no conceito de autonomia de Weber.   

Conrad reconhece as similitudes de tais conceitos, assinalando que Weber alude à 

contiguidade dos mesmos em situações diversas. A palavra de origem grega autonomia, articula 

Conrad, estabelece diferenças com a utilização de Eigengesetzlichkeit (do alemão, em Weber) 

e o svadharma indiano (ou seja, o “correto fazer” de acordo com a inclinação pessoal), mas, ao 

mesmo tempo, denota sujeição e capacidade de decidir e manifestar conscientemente sua 

própria lei ou dever (CONRAD, 1986, p. 182-183), o que não difere muito do clássico conceito 

svadharma da filosofia indiana, já que svadharma implica em “tornar-te quem tu és” e age 

como tal. Podendo ocorrer uma situação na qual a autonomia não representa o svadharma, uma 

vez que posso decidir não seguir o próprio dharma pessoal. No entanto, para se seguir o dharma 

pessoal ou svadharma, deve-se ter certa autonomia para manter-se em tal exercício existencial. 

                                                 
49 Também pode ser traduzido como representando o “si próprio”, o “eu verdadeiro” ou a “face real” de 

alguma coisa. 
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O svadharma não é um dogma ou lei fechada alheia, ele possui aberturas necessárias para que 

se possa mantê-lo, e, para tanto, a autonomia é fundamental.  

Para o pensamento indiano ou às diversas escolas hinduístas ou budistas, tal conceito 

representa a perfeição de toda e qualquer espécie de vida: reconhecer-se e agir como se é, bem 

aferido por Nietzsche (2008, p. 283) como uma de suas máximas em Assim Falou Zaratustra 

(IV, “o sacrifício do mel”). Tal máxima também está bem presente, como indicação indutiva, 

no subtítulo de sua autobiografia: Ecce Homo: como alguém se torna o que é ou wie man wird 

was man ist. Será o que a filosofia Vedänta também chama de Vasudeva ou “consciência 

pura”,50 a qual tem como aforismo o “tornar-te quem tu és”, sem querer conformar a realidade 

com as mãos. 

E Conrad (Ibid.) autenticará nossa percepção ao informar que este termo: 

 
[...] denota um nexo lógico, normativo e subentendido, mais que causal. Ou 
seja, novamente análogo a svadharma. Neste ponto, fala Weber da suposta 
confusão entre as duas ideias [centrais] na Bhagavad-gétä. Ele descreve a 
relatividade orgânica da ética intramundana da Bhagavad-gétä como ética de 
Eigengesetzlichkeit [autonomia]. Seu interesse se encontra com os ditados da 
coerência racional em relação às orientações de valor divergentes e, portanto, 
com os inevitáveis conflitos que surgem por extrapolação de uma esfera a 
outra.  

 

Fazendo isso, Weber, completa Conrad – e aqui desmontando muitos juízos orientalistas 

–, nada mais fez do que olhar “[...] a sociedade ocidental, por assim dizer, através das lentes 

indianas ou, dito de outro modo: mesclando dois horizontes e duas tradições para chegar a um 

novo nível de percepção” (Ibid., p. 186). 

O que evidencia uma fascinação de Weber, semelhante àquela promulgada pelos 

românticos alemães à Bhagavad-gétä, bem como por Schopenhauer à originalidade de suas 

ideias sistemáticas nas Upaniñads e por Nietzsche ao pensamento “além do homem”, a ideia de 

“eterno retorno” etc., dos velhos sadhus indianos. O que podemos supor não apenas uma 

interiorização da ideia de um conceito, como o dharma, para sua utilização analítica, mas como 

extensão, porque não, de seu pensamento valorativo particular.  

Fascinação esta, presente nas entrelinhas (e reproduzindo o discurso central da 

Bhagavad-gétä) de sua carta sobre Ernst Frick e destinada à sua esposa Marianne, datada em 05 

de abril de 1914, ou seja, em plena época e no ápice da elaboração de sua indologia:  

 

                                                 
50 Também cantada como Genói oíos essí matón nas famosas doze Odes Píticas, em homenagem aos 

esportistas gregos vencedores, pelo poeta grego Píndaro.  
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Que o resultado da boa ação seja com frequência completamente irracional e 
tenha más consequências, lhe há induzido ao erro no tocante ao dever de atuar 
bem: valorização da atuação moral a partir do resultado em vez de partir de 
seu próprio valor. Nesse momento não vês que aí se esconde um erro; tente 
conseguir Os Irmãos Karamazov51 e mais tarde o diálogo de Lukács [2004, p. 
173-188] sobre a pobreza de espírito [Von der Armut am Geist], onde se 
aborda o problema. (apud WHIMSTER, 1999, p. 57) 

 

E tal problema será abordado por Weber mais uma vez em Política como Vocação, 

quando o mesmo afirma ser um elemento essencial e incontestável da história, o fato de que o 

resultado de nossas ações, no caso, ações políticas, raramente corresponder “à intenção original 

do agente”. E nitidamente pensando no caso do guerreiro indiano Arjuna – um dos agentes 

protagonistas da Bhagavad-gétä – diante do exército inimigo (seus parentes, mestres e amigos), 

ele dirá:  

 
Cabe mesmo afirmar que muito raramente corresponde e que, frequentemente, 
a relação entre o resultado final e a intenção primeira é simplesmente 
paradoxal [e não contraditória]. Essa constatação não pode, contudo, servir de 
pretexto [mental] para que se fuja à dedicação ao serviço [dharma] de uma 
causa, pois que, se assim ocorresse, a ação perderia toda a coerência interna 
[subjetiva, valorativa]. Quanto à natureza da causa em nome da qual o homem 
político [como Arjuna] procura e utiliza o poder, nada podemos adiantar: ela 
depende das convicções pessoais de cada um. O homem político pode dedicar-
se ao serviço de fins nacionais ou humanitários, sociais, éticos ou culturais, 
profanos ou religiosos [...] Pode também pretender servir a uma “ideia” [...] 
para apenas cultuar fins materiais da vida cotidiana. (WEBER, 1972, p. 108)  

 

Semelhantemente dirá o deus dos hinduístas, Kåñëa, a seu discípulo Arjuna na 

Bhagavad-gétä (MARTIN, cap. II) para convencê-lo da necessária e sagrada luta que ali se 

instaurara:  

 
[...] Aparta de ti essa debilidade do coração e levanta-te, aniquilador dos 
inimigos (II.3). [...] Te lamentas pelo que não deverias lamentar-te, mesmo 
falando sensatamente. Os verdadeiros sábios não se angustiam nem pelos 
vivos nem pelos mortos (II.11). [...] E tendo em conta teu próprio dever, não 
deves vacilar, já que não há nada melhor para os que pertencem à casta dos 
guerreiros do que lutar por uma causa justa (II.31); [...] cometerás um grave 
erro ao descuidar de teu próprio dever e de tua honra. Esses grandes guerreiros, 
que te estimam, pensarão que abandonastes o campo de batalha pelo temor e 
te menosprezarão. E teus inimigos te recriminarão com desagradáveis 
palavras, e depreciarão teu poder. Pode haver algo mais doloroso? Se morreres 
na luta, conseguirás o firmamento, e se venceres, desfrutarás da terra. 
Portanto, levanta-te e decide lutar. Empreende a batalha sem tomar em conta 
o prazer ou a dor, a vitória ou a derrota. Assim não cairás em falta (II.33-38). 

                                                 
51 Romance de Dostoiévski, escrito em 1879, uma das mais importantes obras da literatura russa. 
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Schopenhauer (2005, p. 368-369) resumirá o fato da seguinte maneira:  

 
Na Bhagavad-gétä, Kåñëa coloca seu noviço, Arjuna, nesse ponto de vista, 
quando este, cheio de desgosto (parecido a Xerxes) pela visão dos exércitos 
prontos para o combate, perde a coragem e quer evitar a luta, a fim de evitar 
o sucumbir de tantos milhares. É quando Kåñëa o conduz a esse ponto de vista, 
e, assim, a morte daqueles milhares não pode mais deter: dá então o sinal para 
a batalha. 

   

E Weber (1972, p. 109) claramente lança mais uma vez seu olhar transeuropeu 

indológico na esteira da Bhagavad-gétä:  

 
Não há nenhuma diferença entre essa atitude [lamentação justificada] e a do 
vencedor que, após triunfar no campo de batalha, proclama com pretensão 
desprezível: “Venci porque a razão estava comigo”. O mesmo ocorre com um 
homem que, à vista das atrocidades da guerra, entra em derrocada moral 
[como Arjuna] e que – em vez de dizer simplesmente “era demasiado, não 
pude suportar mais” – experimenta a necessidade de justificar-se perante a 
própria consciência [...].   

 

E ainda com quase as mesmas palavras do deus Kåñëa, conclui: “Uma nação sempre 

perdoa os prejuízos materiais que lhe são impostos, mas não perdoa uma afronta à honra” (Ibid., 

p. 110). Só faltou dizer: “levanta-te e luta”, pois isso implica dizer que a ética, tanto na 

Bhagavad-gétä quanto em Weber, é “crime” para o político e não lhe cabe, não havendo 

nenhuma relação possível. Weber também denunciará sua teoria em associação com o 

pensamento indiano ao dizer que: “Guerra e política encontram, nesse esquema, o seu lugar. 

Que a guerra faça parte integrante da vida é coisa que se verifica lendo na Bhagavad-gétä a 

conversa que mantêm Kåñëa e Arjuna” (Ibid., 117). 

Relação teórica também confirmada por Raymond Aron (1965, p. 140) ao dizer: 

 
Max Weber, segundo parece, experimentou simpatia pela solução da Índia: a 
casta dos guerreiros possuía sua própria moral [dharma] que implicava a 
violência, assim como a política com suas regras em torno de um acabado 
maquiavelismo, de modo que o bem-estar de cada um estava assegurado pelo 
respeito às normas próprias da casta. Assim, pois, aceitava a lei da política e 
optava por uma moral da responsabilidade, a única que não se via condenada 
a contradições perpétuas. 

    

Finalmente, vê-se claramente essa fascinação e relação visível com a teoria do 

svadharma indiano em Weber, quando o weberólogo e sociólogo alemão Wolfgang Schluchter 

(1989, p. 161-162) a denuncia:  
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Em minha visão, Weber verá isto [a ação intramundana orientada para uma 
fuga do mundo e o marco da mística contemplativa] como as duas grandes 
realizações da “História da Religião” indiana. Precisamente por essa razão, ele 
ficou fascinado de modo particular pelo intento da Bhagavad-gétä ao vinculá-
los de forma consistente. Isto me revela que esta fascinação possuía não só 
uma dimensão científica, mas também uma dimensão pessoal. Na atitude 
perante a vida, que deve ter afinidades eletivas ao próprio Weber, se expressa 
na distância interior com a qual o herói indiano [Arjuna] realizou sua “tarefa 
necessária” [dharma]. Weber desprezou – talvez mais do que qualquer outra 
coisa – a falta de distanciamento, tanto na ciência como na vida pessoal. 
Claramente, ele não concebe suas análises como conselho prático para a vida 
dos outros, muito menos para si mesmo. E se ele tivesse necessidade de tal 
aconselhamento prático, provavelmente haveria de buscá-lo rapidamente nas 
obras do último Goethe e na Bhagavad-gétä. Não obstante, seu estudo do 
hinduísmo em particular mostra o quanto ele foi capaz – precisamente nos 
casos concernentes às atitudes últimas diante da vida humana – de distanciar-
se de sua própria herança cultural. No entanto, quem ganhou mais simpatia 
pessoal dele continua a ver, no mínimo, uma questão em aberto. Foi o ativo 
protestante ascético que, na arrogância feliz renuncia a qualquer pergunta ou 
que, no zelo de lutador da fé se envolve no combate com o mundo e consigo 
mesmo? Ou, por outro lado, será o intelectual indiano gentil que, na quietude 
interior, leva a cabo a tarefa necessária [dharma] ou então renuncia a este 
mundo?             

 
“Distanciar-se de sua própria herança cultural”, eis um ponto decisivo que leva Weber 

a sair do orientalismo saidiano; e Said, por sua vez, dentre outros fatores, do âmbito alemão. 

Weber se transmuta em um transeuropeu que não olha para o outro indiano com dissimulações 

e interesses políticos ou religiosos, senão com a dura labuta intelectual ao entendimento da 

modernidade desencantada. Ironicamente, mas sem sua observação em torno de Weber, Said 

(1990, p. 264) também defenderá que: “Quanto mais facilmente pudermos abandonar o nosso 

lar cultural, mais aptos estaremos a julgá-lo, e a todo o mundo, com o distanciamento espiritual 

e a generosidade necessários para a verdadeira visão”. Será isso o que Weber inteligentemente 

fará, mesmo com fontes algumas vezes suspeitas.  

 
As Fontes Indológicas De Weber 

 

A Obra Hinduismus und Buddhismus 

Curiosamente, Sérgio da Mata (2006), um dos maiores weberólogos brasileiros, elucida 

que Weber escreveu parte substancial de sua obra indológica na condição de historiador – como 

bem expresso em Hinduismus und Buddhismus –, assim como de analista de complexos 

problemas relativos à lógica do conhecimento histórico, bem presentes, ou tão somente, em seu 

diálogo com o historicismo alemão. 
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Mas se tal obra foi intitulada Religionssoziologie (Sociologia da Religião), como se 

explica que ela seja ou tenha um foco historiográfico ou diálogo com o historicismo da época? 

Mata (Ibid., p. 125) explicará que, dos três volumes dos mencionados ensaios, exclusivamente 

o primeiro (sobre as religiões chinesas) foi efetivamente organizado por Weber. E, na nota 

preliminar do primeiro volume, em nenhum momento Weber caracteriza o conjunto dos 

trabalhos ali incluídos, bem como sua sequência de volumes, como obra sociológica. Ao 

contrário, continua a explicar Mata, ele fala muito mais de abordagem “histórico-cultural” ou 

“histórico-universal”. O que implica confirmar, a priori, que o título Gesammelte Aufsätse zur 

Religionssoziologie (Ensaios Reunidos de Sociologia da Religião) não tenha sido nomeado por 

Weber. Não sendo por acaso que a edição mais completa e atual de Hinduismus und 

Buddhismus seja recolhida com o título: Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen (A ética 

Econômica das Religiões Universais), tomo 20 da seção I, de Max Weber Gesamtausgabe 

(Edição Completa de Max Weber), de 1996, elaborada com o apoio de Karl-Heinz Golzio. 

Concomitantemente, a esposa de Weber (Marianne) juntamente com o editor Paul 

Siebeck interferiram profundamente na edição da obra weberiana, guiando-a por critérios 

próprios, dirá Mata. Muitos dos títulos das seções de Economia e Sociedade, por exemplo, 

foram inventados por eles. Dessa forma, há fortes indícios para se concluir que seja de 

responsabilidade de ambos, e não de Weber, a “Sociologia” incluída no título dos Ensaios. Mata 

apontará um indício neste sentido:  

 
Numa carta a Siebeck, 24 de maio de 1917, Weber diz estar retrabalhando os 
textos que deveriam ser publicados, após a guerra, em suas “obras completas” 
[Gesamtausgabe]. E acrescenta, numa clara menção ao título da futura obra: 
“ou, se você preferir: os ‘ensaios reunidos’” [Gesammelten Aufsätze]. Nem 
uma palavra, portanto, sobre sociologia da religião (Ibid.).  

 
Sabendo-se disto, um dos aspectos mais originais da visão peukertiana 

(PEUKERT,1989) é a importância que concede a perspectiva histórico-universal, bem ao estilo 

alemão de nosso autor. O que faz de Weber, agora também reconhecido, além de um clássico 

da Sociologia, um consagrado nome mais representativo da análise da História ocidental, 

especialmente da gênese do capitalismo, ou como pensador dos desenvolvimentos sociais e 

culturais asiáticos. Nesse ínterim, Mommsen (1982, p. 182) apontará que: “em certo sentido, 

não só se pode denominar Max Weber como historiador da cultura ou historiador social, mas 

também como historiador dedicado à história universal [Universalhistoriker]”. Opinião 

semelhante também defendida por Astor Diehl (2004, p. 23): “em muitos sentidos, justifica-se 

citá-lo não apenas como historiador da cultura e historiador social, mas também como 
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historiador do universal”. E Diehl vai além, afirmando que a construção dos tipos ideais de 

Weber é simultaneamente “história teórica e sociologia histórica com um extraordinário grau 

de abstração” (Ibid., p. 45). 

O que leva Ringer (2004, p. 162) a concluir: 

  
É deveras significativo que alguns dos estudantes de Weber mais 
comprometidos na Alemanha atual sejam historiadores, e que tenha sido 
Weber quem inspirou a nova direção mais significativa na historiografia alemã 
contemporânea, historiografia que deu seguimento à análise comparativa da 
mudança estrutural. 

 
Por tais análises, mas não só por isso, hoje em dia e fora do âmbito acadêmico ortodoxo 

da Sociologia, é muito comum afirmar que Weber fez uma sociologia-histórica. O que devemos 

nos perguntar é se esse hibridismo poderia ser reconhecido pelos homens de ciência no início 

do século XX. Parece-nos que não. E se nos inclinamos para a negativa, em oposição a essa 

leitura atual, é porque temos o intuito de evitar determinado anacronismo.  

No entanto, o próprio Weber se apresenta como “nós, discípulos da escola histórica 

alemã” em seu artigo O Estado Nacional e a Política Alemã (WEBER, 1999, p. 71). E isto 

serve à sua própria estratégia metodológica, já que concebia a Sociologia como auxiliar da 

História, pois, segundo ele (1999, p. 126-127), a “autêntica tarefa das ciências sociais” consiste 

em “servir o conhecimento da significação cultural de complexos históricos e concretos”. Para 

Gabriel Cohn (1999, p. 18), isto transparece em Weber “sua formação de historiador habituado 

a manejar vasta documentação”. Tão vasta que, de acordo com Glintzer e Golzio (1996, p. 648-

668), Weber lera 251 obras indológicas para a composição de Hinduismus und Buddhismus.  

E ao nos atermos com minúcias à indologia weberiana, particularmente ao seu 

Hinduismus und Buddhismus, podemos averiguar sua originalidade e primazia de precursor no 

tocante à disposição metodológica e uso das fontes, uma vez que não possuía nenhum modelo 

anterior para sua organização sociológica e histórico-etnográfica em torno da Índia. Para a 

professora de História Intelectual Européia da Louisiana State University, Suzanne Marchand 

(2009, p. 320),  

 
Weber cita um maior número de autores [indológicos] ingleses e franceses em 
relação aos alemães. E talvez o mais surpreendente, na leitura de Weber contra 
o orientalismo neo-romântico52 abundante do período, é o seu total 

                                                 
52 Aqui, Marchand está apontando o racismo orientalista e explícito de Schroeder e Chamberlain. Von 

Schroeder, familiar para alguns indólogos como o meticuloso editor do Kāṭhaka saṃhitā e do Maitrāyaṇī-Saṃhitā 
e autor de The Culmination of the Aryan Mystery in Bayreuth (1911) e do Houston Steward Chamberlain, a Life 
Sketch (1918). Seu livro sobre a religião ariana (moldado pelo discurso racista cristão de Max Müller, não pela 
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desinteresse na questão de quem pediu emprestado o quê e de quem; o que ele 
quer saber é, como é que a função do sistema religioso interage ou ativa 
diversas instituições políticas, sociais e econômicas. Neste contexto, Weber 
parece não ser tão original, mas eu diria que é mera aparência, por ser ele 
muito mais atraente do que muitos críticos de seu “orientalismo” alegaram. 

 

Mas, apesar de saber que tinha em mãos textos orientalistas e não orientalistas, 

explicitou preocupação com os conceitos e foi fundo na questão dos efeitos práticos sociais 

promovidos pelas ideias, mas não da veracidade de dogmas ou mitos, o que pouco lhe 

importava. E diante da leitura e citação de mais de uma centena de autores, dentre estes, muitos 

indólogos e “orientalistas”, Marchand, em sua extensa obra de 526 páginas (com fonte tamanho 

10 e rodapé tamanho 08) não demora em perceber a originalidade e importância de Weber no 

tocante à pesquisa sobre o Oriente. E ainda coloca boas aspas ao falar de “orientalismo” em 

Weber e de seu rechaço ao racismo presente entre alguns neorromancistas (notadamente, de 

vertentes cristãs).   

E mais, através da indologia weberiana, complementa em fortalecimento à nossa 

ressalva, o indólogo e sinólogo da University of Delhi, Krishna Prakash Gupta (1984, p. 159) 

que se ratificaram boa parte das inquietações ambivalentes até então teoricamente vivenciadas. 

Weber, completa Gupta, não só por isso, mas principalmente por isso, possui um aporte 

individual em torno da Índia sem precedentes na Europa, principalmente com Hinduismus und 

Buddhismus. 

E Hinduismus und Buddhismus, além de ser uma obra que dialoga com o historicismo 

alemão, ampara uma das principais oposições teóricas weberianas: desencantamento versus 

encantamento do mundo. A Índia figura como tipo-ideal – para Cohn (1999, p. 08), “conceito 

básico para a análise histórico-social” – do encantamento, contra o desencantamento proliferado 

pelo protestantismo europeu, com o advento do puritanismo e do calvinismo, tão lucidamente 

analisados em sua também clássica obra Die protestantische Ethik und der “Geist” des 

Kapitalismus (1904-5, 1920). Pois, assim como na Ética Protestante, em Hinduismus und 

Buddhismus Weber exagera seus exemplos e elucida definitivamente seu método e seus 

pressupostos. 

Muitos denegriram, orientalizaram, eurocentrizaram e até plagiaram sobre a importância 

da Índia no desenvolvimento intelectual e religioso europeu, mas Weber simplesmente se 

inspirou e esmiuçou conexões sociológicas complexas em sua obra, numa tentativa gigantesca 

                                                 
cultura indiana), por exemplo, aborda todo um capítulo, intitulado Die Atier, sobre um típico racismo que fora 
discursado pelo nazismo.    
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e ousada de compreender o que seus conterrâneos indomaníacos haviam legado e ovacionado. 

E, nessa ousada e difícil empreitada indológica, decifrou enigmas (como o caso da centralidade 

do brähmaëa na sociedade e do único tabu universal existente em toda a Índia antiga: a matança 

de bovinos), montou quebra-cabeças nunca antes pensados (como as heranças budistas na 

formação de novas escolas ortodoxas hinduístas), traduziu com precisão conceitos antes (e até 

hoje) vistos como de difícil apreensão para as línguas européias (como o caso de dharma e 

svadharma), preocupou-se com os conceitos criados por ocidentais para caracterizar a Índia 

(como “casta” e “hinduísmo”), preocupou-se com conceitos deturpados por ocidentais (como o 

de “ariano”) e ainda nos disse sem medo e com toda a sua elegante sensatez, que a Índia, a mais 

mágica das civilizações, é o berço do cultivo da Ciência, da Filosofia, da Metafísica, do 

monasticismo, da Matemática e da Gramática, além de possuir a mais eficaz teodiceia já 

idealizada. Uma Índia, portanto, à sua maneira e com sua particularidade, racional, bem 

racional.  

Não obstante, segundo a esposa de Max Weber, Marianne (1984), ele iniciou suas 

análises indológicas em 1911 – para Turner (1981), a partir de 1910 – e uma primeira versão 

de sua obra Hinduismus und Buddhismus ficou pronta em 1913. A elaboração da parte que trata 

especificamente da ortodoxia (capítulos I e II, este último até Die Heilsehre und die Berufsethik 

des Bhagavadgita ou “A Doutrina de Salvação e a Ética Profissional da Bhagavad-gétä”) foi 

entregue aos editores (escrita à mão), entre novembro de 1915 e fevereiro de 1916, quando 

Weber residia em Berlim; sendo publicada em 29 de abril de 1916. Em junho de 1916 realiza a 

segunda entrega (as duas últimas partes, as quais abrangem a heterodoxia e a restauração 

ortodoxa indianas) para o editor, publicada em dois momentos: 2 de dezembro do mesmo ano 

e 16 de maio de 1917. Em 10 de setembro de 1919, a obra já estava pronta para ser impressa, e 

em 6 de fevereiro de 1921, quase sete meses após a morte de Weber, eis que surge a primeira 

versão completa em livro, com apenas cinco acréscimos ou correções quase imperceptíveis e 

de pouca importância, como nos informa Detlef Kantowsky (1986, p. 25-26). 

Tal obra será uma das investidas weberianas mais proeminentes, como singular 

demonstração de seu método sociológico comparativo e diagnóstico de um particular 

desencanto (racionalização burocrática e tecnocrática) ocidental e da acentuada ética 

protestante versus a Índia – esse mundo em Zaubergarten ou “jardim encantado”. Tal imagem 

de “jardim encantado” é a imagem que Weber utilizará metaforicamente à Índia, pelo menos 

em duas passagens e momentos: uma, ao se referir a vertente budista Mahayana e sua 

popularização via excesso de ritualismo que se transformou “num imenso jardim encantado 

mágico” (in einem ungeheuren magischen Zaubergarten) (WEBER, 1996, p. 278); outra, ao 
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discorrer sobre o judaísmo antigo em contraste à Índia: “o mundo do indiano permaneceu um 

jardim encantado irracional” (ein irrationaler Zaubergarten) (Idem, 1967, p. 222.). Salientando 

que Weber aplica tal imagem não apenas ao mundo indiano, mas a toda religiosidade asiática. 

Para compor Hinduismus und Buddhismus no início do século XX, Weber dispôs, como 

ele mesmo cita em sua obra, de uma bibliografia secundária e de traduções de textos indianos, 

principalmente em alemão e inglês (incluso de indianos) e, em menor medida, em francês. 

Apesar disto, de muitos textos orientalistas (ingleses e franceses) estarem em suas mãos – mas 

não só eles –, surpreendentemente, Weber não vai pelo caminho ou conclusões apressadas e de 

interesse imperialista e notadamente orientalista, como ficará claro mais adiante; e por inúmeras 

razões, razoáveis ou profundas.  

Livros e revistas compunham, aqui, seu aparato de análise, em especial revistas como a 

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Jornal Oriental da Sociedade 

Americana), assim como o Journal of the Royal Asiatic Society, o Journal Asiatique, o Indian 

Antiquary (45 tomos, dirá Weber) e o Indische Studien de Albrecht Weber. Em relação às obras, 

Weber se utilizou de Literatura, Etnologia, História e Religião para formar a sua estrutura 

indológica, além da história da literatura do indólogo austríaco Moriz Winternitz (1863-1937),53 

do apoio intelectual do amigo indólogo Bruno Liebich e da história da Índia e do hinduísmo 

nas obras de Devadatta Ramkrishna Bhandarkar (1875-1950) – já demonstrando, portanto, 

haver obras de indianos ao seu alcance.  

No entanto, Weber se refere pouco às suas fontes de acesso, com exceção de ocasiões 

através das quais alude constantemente a uma única obra, produzindo abundantes rodapés e 

apontando de quem a adquiriu. Um bom exemplo é quando ele cita a Bhagavad-gétä traduzida 

por Richard Garbe, a qual tem um valor crucial para sua análise e formação de ideias 

indológicas. Evidência fatídica deste ponto está na força e na abundância de suas citações em 

relação à obra clássica indiana.  

As referências indológicas chaves e citadas por Weber são o The Sacred Books of the 

East, com as traduções de vários textos do päli para o alemão de Karl Eugen Neumann. Já em 

relação aos Vedas (em particular aos Åg e Atharva) e o bramanismo, ele recorreu ao Vedische 

Studien (Estudos Védicos, 1889) de Richard Pischel e Karl Geldner, ao The Atharvaveda (1899) 

                                                 
53 Com importantes contribuições sobre o sânscrito e a etnologia em várias revistas. Winternitz editou o 

Apastambiya Gṛihyasutra (Viena, 1887) e o Mantrapaṭha, ou o livro de orações dos Apastambins (parte I, Oxford, 
1897); traduziu de Müller sua Anthropological Religion e sua Theosophy, or Psychological Religion para o alemão 
(Leipzig, 1894-95); e ainda publicou Das Altindische Hochzeitsrituell (Viena, 1892), contendo material etnológico 
importante; A Catalogue of South Indian Manuscripts Belonging pertencente a Royal Asiatic Society (London, 
1902); e Geschichte der Indischen Literatur (parte I, Leipzig, 1905) (WINTERNITZ, 1988, p. 35-63).  
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de Maurice Bloomfield, Die Religion des Veda (Berlim, 1894) de Hermann Oldenberg, Les 

Religions de l’Inde (1879) de Auguste Barth, Brahmanism and Hinduism (1883) de Monier 

Monier-Williams e o Altindisches Leben: Die Cultur der Vedischen Arier nach den Samhitä (A 

Vida na Índia Antiga: a cultura védica dos arianos após a Samhitä, 1879)54 do celtista e 

indólogo Heinrich Zimmer (1851-1910).55  

Em relação ao épico Mahäbhärata, Weber recorreu a The Religion of India (1895), 

Ruling Caste in Ancient India (1895) e India Old and New (1911) do sanscritista americano 

Edward Washburn Hopkins; Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch (O Mahäbhärata 

como Obra de Direito), Berlim, 1895, de Joseph Dahlmann. Sobre as leis indianas antigas: 

Recht und Sitte (Direito e Moral, 1896), A Digest of Hindu Law (1867–1869, 1883) de 

Raymond West e Georg Bühler, e Die Erlösung des Menschen nach Hinduismus und 

Christentum (A Salvação do Homem no Hinduísmo e no Cristianismo, 1902) de Wilhelm 

Dilger.  

Sobre a história social da Índia, recorreu a Die Soziale Gliederung im Nordöstlichen 

Indien zu Buddhas Zeit (A Estrutura Social no Nordeste da Índia no Tempo de Buddha) (1897) 

de Richard Fick. Para a literatura histórica indiana, consultou Early History of India: from b. 

C. 600 to the Muhammadan conquest including the Invasion of Alexander the Great (Oxford, 

1904) do historiador e indólogo irlandês Vincent Arthur Smith (1843-1920); assim como 

History of the Mahrattas (em 3 volumes, 1826) do escocês James Grant Duff.    

No tocante à relação profícua de Weber com o Arthaçästra, a Ciência Política da Índia 

antiga, cabe observarmos inicialmente que ela se tornou uma obra acessível aos alemães desde 

1909, através do texto sânscrito do historiador da Universidade de Mysore, Rudrapatnan 

Shamashastry (1868-1944); mas apenas se obteve uma tradução alemã completa por Johann 

Jacob Meyer, em 1926, segundo Johannes Laping (1986, p. 199-207), Upinder Singh (2008, p. 

321) e Herbert Gowen (1929, p. 175-176). Vincent Smith (1999, p. 152) também defende que 

Shamashastry foi o responsável pela redescoberta da clássica obra de política indiana. 

Não obstante, o Oriental Research Institute, onde se redescobriu o Arthaçästra, foi 

criado em 1891, como a Mysore Oriental Library. Ele abrigava milhares de manuscritos 

sânscritos em folha de palmeira, com uma antiga técnica de preservação documental. 

Shamasastry, o seu bibliotecário, nos informa Narasimha Murthy (2009, p. 03), examinava-os 

diariamente para apreender o seu conteúdo e catalogá-los. Em 1905, ele descobre o Arthaçästra 

                                                 
54 Publicada posteriormente em sua versão completa em 1923. 
55 Não confundir com o contundente indólogo alemão Heinrich Zimmer (1890-1943), autor de Filosofias 

da Índia, publicado no Brasil pela Palas Athena. 
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entre uma pilha de manuscritos. Transcreve-os, edita-os e publica-os em sânscrito numa edição 

de 1909. Traduze-os para o inglês e publica-os nessa língua em 1915; apesar de o manuscrito 

descoberto estar na língua Grantha, típica da região do Mysore.  

Outras cópias do Arthaçästra foram redescobertas mais tarde em outras partes da Índia. 

E tal manuscrito havia sido entregue à Oriental Library por um sábio paëòita56 do distrito de 

Thanjavur (MATTESSICH, 2000, p. 146.). E até o momento desta redescoberta, o Arthaçästra 

fora conhecido apenas via obras referenciais de inúmeros indianos e estrangeiros aventureiros 

como o antigo grego Megástenes. Esta descoberta provocou certa reviravolta nos eventos 

historiográficos da Índia antiga até então conhecidos, principalmente no tocante à organização 

política (SHARMA, 2009, p. 4): ela alterou a percepção da Índia e mudou o curso dos estudos 

de sua história, nomeadamente contrapondo-se à falsa crença dos estudiosos europeus para com 

o momento no qual os indianos aprenderam política e administração – salientando, todavia, que 

tal obra não é a única e nem a mais antiga sobre política indiana ou brahmânica.  

De acordo com Dieter Conrad, seria provável que Julius Jolly (1849-1932) também 

houvesse entrado em contato com tal obra, por ter proferido uma palestra em Heidelberg, em 

1912, e publicado em 1913 um suntuoso artigo sobre o tema no Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft (Jornal da Sociedade Oriental Germânica), existente desde 

1847 na Alemanha (JOLLY, 1913, p. 49–96.). Artigo este que provavelmente, conclui Conrad 

(1986, p. 188-189), Weber tenha acessado, incluso com a possibilidade de uma circulação 

prévia entre colegas. Dez anos depois, o próprio Jolly lançará dois volumes sobre a clássica 

literatura política indiana. E Conrad estava certo, uma vez que uma cópia de tal manuscrito 

encontra-se hoje no arquivo de Weber em Munique.       

De acordo com Narasimha Murthy (2009, p. 03), o antigo mahäräja (ou rei) de Mysore 

(hoje, a segunda maior cidade do Estado de Karnataka, sudoeste indiano), Krishna Raja 

Wadiyar IV:   

 
Uma vez visitou a Alemanha para a proferência de uma palestra, a convite de 
uma instituição [universitária] alemã. Após a palestra, um cavalheiro alemão 
se aproximou dele e perguntou: “Sua Majestade, és o Maharaja de Mysore, 
onde vive o Dr. Shamashastry, o descobridor do Arthaçästra?” O Maharaja 
ficou enormemente satisfeito por perceber que um de seus compatriotas era 
bem conhecido na distante Alemanha. Em seu retorno à Índia, ele voltou-se 
para o Dr. Shamashastry e disse: “no Estado de Mysore eu sou o rei e você o 
nosso assunto. Na Alemanha, você é o mestre e as pessoas reconhecem-nos 

                                                 
56 De acordo com Weber (1987, t. II, p. 34), os paëòitas são “expertos em Direito sagrado, formados 

regularmente nas escolas brahmânicas”. 
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por seu nome e fama”. [por tal feito] O Maharaja lhe concedeu o título 
“Arthaçästra Visharada” durante as celebrações Dashara57 de 1926. 

 
Ou seja, tal pertinente descoberta e propagação da ciência política indiana antiga 

fizeram-se mesmo durante os primeiros escritos indológicos de Weber, permanecendo, no 

entanto, nos informa Laping (1986), uma difícil compreensão do quão influente foi tal obra em 

e para Weber: ao passo que em diversos momentos do cotidiano indiano antigo, segundo sua 

literatura política, houve um diálogo pragmático que muitas vezes parece contradizer a própria 

teoria weberiana de uma sociedade mágica por excelência. Mas essa possível contradição 

observada por Laping é aparente, não se reverbera de fato, pois Weber sempre esteve consciente 

de que seus tipos ideais muitas vezes não existiam na prática, ao mesmo tempo em que, o fato 

de existir certo pragmatismo político e econômico na Índia antiga não anula a prerrogativa 

weberiana de uma sociedade imersa na magia (algo que confunde orientalistas, críticos e Said).  

E Weber, além da sua preocupação metodológica em torno do “outro” não europeu, já 

possuindo um aparato sânscrito significativo em mãos para a produção de Hinduismus und 

Buddhismus, discorre sobre a Índia sem a preocupação excessiva, mas sempre decisiva quando 

necessária, vale ressaltar, de explicar termos indológicos. Fato que obviamente caracteriza uma 

obra não destinada a principiantes e tampouco com um ar de manual ou enciclopedismo – haja 

vista a complexidade de uma civilização milenar com inúmeras variedades e divergências 

ideológicas, culturais e filosóficas, ao longo de sua história –; isso definitivamente o retira de 

um conjunto de aventureiros em torno do pensamento da Índia, uma vez que por tê-la e estimá-

la com apreço, como objeto fundamental de análise e compreensão em comparação intelectual 

com a modernidade desencantada, suscita e a coteja com grande ímpeto.          

                                                 
57 Festival popular da vitória do “bem” contra o “mal”, comemorado por dez dias em várias regiões indianas, 

sendo o último dia o mais popular, chamado Vijayadashami (devido a Deusa Chamundeçvari ter matado o 
“demônio” Mahishasura, nome do qual deriva Mysore). Tal festividade é hoje mais voltada a homenagear a vitória 
do épico rei e deus Räma contra seu inimigo Rävaëa, relato presente na literatura sânscrita Rämäyaëa. No entanto, 
muitos Estados indianos ainda o celebram como representando a adoração às Deusas mães e o fim do verão e 
início de inverno. Na tradição hinduísta, a Mãe Divina ou Shakti (energia feminina), é considerada a eterna 
consorte do aspecto masculino de deus e se apresenta com três formas principais: Durgä, a Deusa da destruição 
dos obstáculos, Lakñmé, a Deusa da prosperidade e Sarasvaté, a Deusa do conhecimento. Elas representam as três 
qualidades da Natureza: Tamas, a inércia ou letargia; Rajas, a atividade ou criação das coisas; Sattva, o equilíbrio 
ou pureza. Durante o festival de Navarätri (Nava = nove, rätri = noite) ou Dashara (adoração às três Deusas), que 
ocorre, variando por estar calcado em um calendário lunar, entre os meses de setembro e outubro, essas três formas 
da Deusa são reverenciadas. As nove noites se dividem em períodos de três, durante os quais quando se invoca a 
cada uma das três Deusas. O objetivo é fazer com que nos lembremos de que é possível purificar os três aspectos 
que elas representam, conseguindo, assim, atravessar a “noite da ignorância”. Durante esse período, realizam-se 
rituais védicos complexos de adoração, bem como a queima do boneco Rävaëa. Desconfiamos que o dia da 
“malhação do Judas”, assim como outros festivais de burning man tenha sua origem ou adaptação do festival 
indiano por inúmeras semelhanças (KINSLEY, 1998; AGRAWALA, 1958, p. 123-130). 
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Em complemento e fortalecimento à nossa ressalva, o indólogo e sinólogo Krishna 

Prakash Gupta (1984, p. 159) da University of Delhi, dirá que através da indologia weberiana 

ratificaram-se boa parte das inquietações ambivalentes até então teoricamente vivenciadas. 

Weber, completa Gupta, não só por isso, mas principalmente por isso, possui um aporte 

individual em torno da Índia sem precedentes na Europa. 

 
Suas Fontes Sobre o Budismo 

 

Já para compor suas análises sobre o budismo, Weber utilizará a segunda edição de 

Buddha, Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde (Buddha, sua Vida, seu Ensinamento e sua 

Comunidade, 1890) de Hermann Oldenberg, que traduziu para a língua inglesa três volumes do 

Vinaya,58 bem como dois volumes dos Gåhyasütras ou “ritos domésticos” e dois volumes de 

hinos védicos; todos publicados na série Sacred Books of the East, editada por Max Müller. 

Usufruiu também do Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien (O Budismo e sua 

História na Índia, 1882), do linguista e sanscritista alemão Hendrik Kern, uma respeitada obra 

em torno do budismo em seus primeiros momentos; bem como os escritos de um dos maiores 

especialistas em língua páli e fundador britânico da Pali Text Society, Thomas William Rhys 

Davids; além do budólogo belga e discípulo de Sylvain Lévi, Louis de La Vallée Poussin. 

Weber também recorreu a muitas epigrafias como a série Epigraphica Indica que oferta 

inúmeras compreensões do cotidiano presente nas literaturas épicas, assim como se apoiou em 

Asoka, the Buddhist emperor of India (1901) do indólogo Vincent Arthur Smith (1843-1920), 

um dos melhores trabalhos sobre a história do primeiro imperador budista, e no Journal 

Asiatique (1899-1900), uma publicação do linguista e arqueólogo Étienne Aymonier (1844-

1929). Já para as reflexões em torno do budismo tailandês, olha para Le Siam ancien, do 

arqueólogo e etnólogo especialista em história Indochina, Lucien Fournereau (1846-1906) e à 

série de budologia Religionsgeschichtliche Volksbücher (1905-1906). 

Para a compreensão do budismo fora da Índia, como no Tibete, Coréia, Japão, China, 

Camboja e Birmânia, debruçar-se-á, além da obra de Fournereau, sobre os famosos relatos de 

viagem dos chineses Fa-hsien, Sung-yün, Hsüan-tsang e seus discípulos Hui-li e Yen Ts’ung, 

junto ao clássico I Ching, na versão inglesa do primeiro britânico a traduzir textos budistas 

chineses, Samuel Beal, junto ao budólogo japonês Junjiro Takakusu; bem como a versão 

francesa do sinólogo Stanislas Julien. 

                                                 
58 Conjunto de textos canônicos e normativos da comunidade monástica budista, também conhecido como 

Saìghä (GOMBRICH, 1988, p. 89). 
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Segundo o indólogo alemão Heinz Bechert (1932-2005), desde 1916 houvera inúmeros 

avanços ocidentais em torno da budologia, mas para Weber seria complicado acrescentar novas 

abordagens a partir de então, uma vez que já havia concluído Hinduismus und Buddhismus 

(BECHERT, 1984, p. 278-279). 

E uma das mais complicadas ou turvas fontes de Weber volta-se para os censos 

orientalistas ingleses, em particular os de 1901 (em 26 tomos) e os de 1911 (em 23 tomos). 

Material que, apesar de maior escopo quantitativo, possui nítida versão orientalista e de 

pouquíssima confiança, já que representava a máquina invasora britânica como novo modelo 

de propaganda política, via censo, como até os nossos dias. 

Por fim, para o budólogo da Universidade de Bonn, Karl-Heinz Golzio, deve-se 

observar também o fato das reproduções sânscritas (por parte da editora) na obra de Weber, 

terem sofrido algumas variações em relação ao texto manuscrito do autor, tanto mecanográfico 

quanto ao passar pela imprensa; necessitando-se, completa Golzio, de uma revisão indológica 

apurada (GOLZIO, 1984, p. 370.). No entanto, isso não descaracterizou ou atrapalhou a 

intelectualidade e muito menos a análise weberiana, visto que elaborou, como assim 

confirmamos pessoalmente em Munique, seus manuscritos sânscritos com o minucioso 

cuidado, tanto quanto possível. Cuidado também evidente em seu aporte teórico, metodológico 

e conclusivo, esteja ele com o auxílio ou não (e geralmente estava) dos conceitos sânscritos 

chaves que caracterizam o pensar dos arianos (indianos) originais.  

E para o entendimento do pensamento e da sociedade indianas – em seus espaço e tempo 

delimitados pelo autor –, tais aportes são mais polidos do que muitos trabalhos atuais sobre a 

Índia, por estes últimos estarem, muitas vezes, na esteira do orientalismo à moda saidiana, do 

eurocentrismo hegeliano ou respaldos em mera aventura e sem profundidades teóricas. 

No entanto, antes de abordamos as religiões indianas em Weber, faz-se necessário 

compreendermos sua visão geral acerca do lugar de tais religiões em sua teoria da religião geral, 

ou seja, no contexto do que ele denominou de religiões universais. Contextualização que nos 

permite localizar mais uma vez a sua visão e ideia do lugar do Oriente em sua megateoria, assim 

como as dicotomias mínimas e pertinentes entre religião oriental e ocidental.  
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CAPÍTULO III 

 
A SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO EM WEBER: 

 

ENTRE ORIENTE E OCIDENTE 

 

Definição de Religião 

É de suma importância iniciarmos nossa compreensão das religiões indianas sob o olhar 

weberiano, buscando entender como Max Weber analisou a religião de um modo geral e a 

classificou em diversas vertentes culturais, a partir de seu impacto universal ou extrapolando 

sua geografia e tempo de origem, que, de uma forma ou de outra, influenciam 

significativamente os homens até os nossos dias. Mesmo para quem, e talvez por isso, possuía 

um ouvido unmusikalish para as coisas da religião, de fato, a análise da religião abrange um 

dos aspectos mais fundamentais de sua obra, e sem a qual não a entendemos em profundidade. 

Surge tal tema em suas análises por duas vias: enquanto um objeto em sua singularidade (como 

em Religiöse Gemeinschaften); aqui, moldado pela razão do pesquisador que só compreende, 

numa visão bem kantiana, o que tal razão produz e segundo o seu projeto; e enquanto uma 

manifestação social e desenvolvida por pensadores que influenciam de maneira significativa os 

demais aspectos da vida social (como em Die protestantische Ethik e Hinduismus und 

Buddhismus).  

Observamos como ele muniu-se de um método particular e o utilizou como parâmetro 

para compreender a religião. Método este que fornece-nos o entendimento, segundo ele mesmo, 

que a verdade científica não é um “dado da natureza”, mas “produto de determinadas culturas” 

(WEBER, 1999, p. 126), muitas culturas; com a possibilidade de conhecimento que liga-se à 

utilização ininterrúpita de pontos de vista de caráter especificamente particular e nunca ausente 

de pressupostos valorativos, ou seja, que não constitui a realidade empírica nem pode reproduzi-

la, mas permite “ordená-la pelo pensamento”. Pensamento nunca puramente objetivo (Ibid., p. 

87), já que tudo está ligado a valores (Ibid., p. 101). Para Weber, as “coisas” mudam de acordo 

com o valor do olhar aplicado, não havendo uma linha unívoca nem um curso progressivo no 

interior da história, com isso, cabe apenas tratar do que é particular, peculiar e com explicações 

causais e comparativas; assim como sabe-se que em toda religião há uma luta cultural e adesão 
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de valores, e que compreender esses fatos é captar o “sentido” e sua cadeia motivacional através 

das ações dos agentes sociais.  

Weber ainda elencará três ferramentas essenciais que darão segurança para o 

pesquisador da ciência da cultura ou ciência social em torno do fenômeno religião: a imaginação 

metodicamente educada, a experiência de vida e as ciências ao seu alcance; junto a elas, atrelado 

estarão a motivação, a ação e o sentido, com associações teóricas-empíricas. Nesse conjunto de 

premissas intelectivas para uma análise metódica, é fundamental entender, diz Weber, que leis 

gerais, aqui, não possuem valor para o cientista social, pois são as ideias de valor que 

determinam o que é importante (Ibid., p. 98). Pois só conseguimos, de fato, diz ele, “resultados 

subjetivos” (Ibid., p. 99), já que não somos monistas ou reducionistas. Para nosso autor, a 

ciência deve arma-se de conceitos e juízos, sabendo, não obstante, na esteira kantiana, que a 

realidade empírica é infinita, enquanto o espírito humano é finito. Em outros termos, tudo que 

falarmos sobre uma religião será apenas um fragmento, mero fragmento, de uma realidade 

agonística em perspectivismo.     

Com isso, podemos, consequentemente, nos concentrarmos na sua análise do hinduísmo 

e do budismo ou de sua indologia geral, sabendo que, repetimos, tanto em Weber como em 

nossa pesquisa, são apenas fragmentos analíticos que tenta-se compreender quando assim do 

objeto trata-se.  

Todavia, faz-se mister apreender inicialmente que ao se debruçar sobre as religiões 

universais (confucionismo-taoísmo, judaísmo-islamismo-cristianismo e hinduísmo-budismo), 

como assim ele as denomina, Weber estuda a racionalização cultural de suas cosmovisões. 

Repetimos: a racionalização das e nas religiões. E, para tanto, não faremos diferente.  

Weber também é concludente ao afirmar que o porquê da presença e permanência da 

religião está relacionado com as circunstâncias sociais em graus diferentes de autonomia das 

esferas sociais. No entanto, para ele, a religião surge com a mesma finalidade que para James 

Frazer (sem a ideia de evolucionismo cultural) e Marx (sem a ideia de fruto de um modo de 

produção específico): tentar satisfazer as necessidades da vida. Consequentemente, a religião 

vem a proporcionar uma atmosfera existencial: “para que vás muito bem e vivas muitos e 

muitos anos sobre a face da terra” (WEBER, 2000, p. 279). Assim,  

para o estudioso empírico, os bens de salvação, que são diferentes entre si, não 
devem ser interpretados apenas, e nem mesmo preferencialmente, como 
voltados para o “outro mundo” [...] Eram essas as promessas feitas pelas 
religiões chinesa, védica, zoroastriana, hebraica antiga e islâmica; e da mesma 
forma pelas religiões fenícia, egípcia, babilônica e alemã antiga, bem como 
eram essas as promessas do hinduísmo e do budismo aos devotos leigos. 
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Somente o virtuose religioso – o asceta, o monge, o sufi, o dervixe – lutava por 
um bem de salvação extramundano [...]. e nem mesmo neste tal bem de 
salvação extramundano de modo algum era apenas do Além (Idem, 1988, p. 
249). 

 Weber é categórico ao afirmar que toda forma originária, 

Seja mágica ou mistagógica, de influenciar os espíritos e Desues em favor de 
interesses particulares, visou como objetivo auto-evidente a riqueza, além da 
vida longa, saúde, honra, descendência e, apenas eventualmente, melhora do 
destino ultraterreno. Assim ocorreu com os mistérios de Elêusis, com a religião 
fenícia e védica, com a religião popular chinesa, com o judaísmo antigo, com 
o antigo islã e com as promessas feitas aos leigos piedosos hinduístas e budistas 
(Ibid., p. 544). 

No dizer de Pierucci (2003, p. 81): 

Este mundo, este lado – Diesseits, é como se diz em alemão, e curiosamente o 
som dessa palavra é quase como no inglês this side – o lado de cá, o Aquém. É 
neste mundo, afinal, é nesta vida que, segundo Weber, estamos todos 
“religiosamente” interessados [...]. O ponto de vista de Weber, que é muito 
atual para a sociologia contemporânea da religião, é este: a demanda “religiosa” 
sempre foi, é e segue sendo constituída essencialmente de interesses voltados 
antes de mais nada para o ici bas, como dizem em frances, seja este aqui em 
baico, o aqui e agora, seja ele um aqui futuro, futuro messiânico ou milenarista, 
um aqui posto lá na frente, um futuro, mas aqui, futuro desde que aqui, não no 
outro mundo, não lá em cima.   

Assim, ao falar das religiões, Weber indaga sobre as condições e efeitos deste tipo de 

ação comunitária na “vida real”, ou seja, antes de tudo, orientada para este mundo (diesseitig 

ausgerichtet) e visando os bens sólidos deste mundo (ganz massiv diesseitige). E ao afirmar 

que a religião é uma “ação comunitária”, ou seja, uma “primordial mundanidade” da ação 

(WEBER, 1985, p. 245), mais do que um conjunto de crenças, ou uma realidade que paira acima 

dos indivíduos, ela se transforma em um certo tipo de ação social específica.  

Cabe trazer aqui a definição de ação comunitária, tal qual formulada pelo autor. Em 

Ensaios de Sociologia ele escreve que “ação comunitária é aquela ação que é orientada pelo 

sentimento dos agentes de pertencerem a um todo”. Diz Weber em complemento: “só os 

virtuoses da religião, o asceta, o monge, o sufi, o dervixe, perseguiam um bem de salvação 

‘extramundano’, em comparação com os mais consistentes bens intramundanos. E nem sequer 

este bem de salvação extramundano era de modo algum só transcendente” (WEBER, 1987, t. 

I, p. 244). Ação que difere da ação societária, na medida em que esta é definida como “uma 

ação que é orientada no sentido de um ajustamento de interesses racionalmente motivados” 

(Idem, 1979, p. 215). E vale observar o porquê dos advérbios estratégicos na caracterização que 

Weber faz de uma religiöse Vergemeinschaftung (“comunalização” religiosa), evitando chamá-
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la de religiöse Gemeinschaft (“comunidade” religiosa). Enfim, ao definir a religião como “um 

determinado tipo de ação comunitária” (Idem, 2000, p. 279), Weber ressalta seu aspecto 

congregador e definidor de ideias que tem impacto sobre a ação dos indivíduos, na medida em 

que fornece parâmetros para aqueles que pertencem ou sentem o impacto dessa comunidade. 

Isso porque, como nos informará Parsons (1965, p. XXX), quando compendia sua leitura da 

sociologia da religião, “o interesse principal de Weber está na religião como uma fonte de 

dinâmica da mudança social, não na religião como um reforço da estabilidade das sociedades”, 

como explícito em Durkheim. 

Foco weberiano 

Ele está, portanto, preocupado com a motivação, religiosa ou mágica, da ação social, 

que em sua existência original voltada-se para este mundo e orienta-se através da experiência. 

Assim, o habitus imanente (intramundano) representa para as religiões universais, em sua 

origem específica (de cada qual), uma primeira importância.  

Ao se debruçar sobre as religiões universais, olhará para seus primórdios, sempre focado 

no período formador (der alder), nos primeiros passos. Por exemplo, para comentar sobre o Islã, 

Weber volta-se para Muḥammad e os séculos VII e VIII; ao falar de budismo, volta-se para 

Buddha; sobre o confucionismo, aborda K’ung-fu-tzu; sobre o vaishnavismo, em seus diversos 

momentos, fala dos bhagavatas e do deus Kåñëa presente na Bhagavad-gétä; ao falar do 

protestantismo, descreve os efeitos sociais das ideias de Lutero, Calvino e toda a frente 

reformista da época; assim por diante. 

Weber classifica também as religiões universais de acordo com o modo como avaliam o 

mundo. O confucionismo e o taoísmo, por exemplo, enfatizam o “aqui e agora” e advogam um 

estilo de vida de aquiescência passiva ao status quo. O judaísmo, cristianismo, budismo e 

hinduísmo explicam a existência do dualismo do mundo temporal e da realidade última, e 

defendem a transcendência do primeiro no pensamento e na ação.  

Para Weber, assim sendo, o potencial de racionalização de uma religião depende de sua 

capacidade de representar a realidade fenomênica objetivamente, como natureza pura, ou 

eticamente, como o domínio de fins últimos. Ele argumenta que só a cosmovisão judaico-cristã 

possui uma estrutura interna que contrasta uma natureza objetiva com a teleologia ética, 

forçando, assim, uma interiorização, que representa um imperativo transcendente ao governar a 

solução dos conflitos sociais. Negar o mundo é necessário para a racionalidade ética judaico-

cristã, mas não suficiente. Por outro lado, a contemplativa “fuga da realidade” (ou fuga da ilusão 
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que aparentemente se passa como realidade), característica da reação hinduísta e budista frente 

ao mundo, ou da separação entre existência e essência, corresponde a um afastamento do conflito 

moral e não à imposição de um controle sobre ele. 

Em um segundo momento, em relação às religiões não protestantes, portanto, 

sacramentais ou mágicas, Weber afirma que as diversas formas de união mística e suas imersões 

contemplativas, das quais fazem parte as “atividades místico-sexuais” do amor ao deus Kåñëa, 

em bhakti, a busca e imersão no nirväëa budista, a meditação no símbolo Yin-Yang taoísta, a 

dança darvish (dervixe), entre outras, são especificamente sagradas e divinas para os adeptos por 

sua não cotidianidade psíquica e pelo valor intrínseco dos respectivos estados (WEBER, 1987, 

t. I, p. 245). 

 

Exemplo 

 

Vejamos o exemplo da união darvish, o qual, mais à frente, entenderemos o porquê deste 

exemplo. O ritual darvish é um ato de amor e um drama de fé para os sufis (místicos islâmicos). 

Ele tem uma forma altamente estruturada, passando de movimentos leves que vão aumentando 

dinamicamente até que o adepto atinja o estado de transe. A música que acompanha os rodopios 

desde o começo até o fim passa por tons vibrantes e o efeito é de um êxtase hipnótico. O cântico 

de poesias, a rotação rítmica e a música contínua criam uma síntese que, de acordo com os sufis, 

induz uma sensação de felicidade e uma espécie de vôo místico sinérgico.  

O mawlawiya (agente da dança, membro das ordens sufis tariqahs) usa um chapéu de lã 

(= suf) de pele de camelo representando uma lápide, e uma camisa branca larga simbolizando 

uma mortalha – quando tira o casaco preto, ele nasce espiritualmente para a Verdade. Os darvishs 

permanecem de pé com os braços cruzados, postura que significa o número um, testemunhando 

a unidade de Allah. A cada rodopio passam em frente ao shaikh, que se veste com pele de 

carneiro pintada de vermelho. Este é o lugar de Jalal al-Din Rumi, 1207-1273 d.C., grande poeta 

místico de Konya, Turquia, e seu fundador; e eles sabem que o shaikh é um canal para a graça 

divina. Ao começar a série de quatro movimentos da cerimônia, os darvishs se curvam uns para 

os outros homenageando a presença do espírito em cada um. Quando descruzam os braços, 

abrem a mão direita para o céu, em oração, prontos para receberem a graça divina. A mão 

esquerda, na qual eles fixam o olhar, é voltada para a terra para assim deixar fluir esta mesma 

graça. E com os pés firmes no chão, fazem sua ligação com a terra através da qual a graça flui. 

Virando-se da direita para a esquerda, eles abarcam toda a criação enquanto entoam o nome de 

Allah no coração. Dançando em volta do próprio eixo (eixo físico e localizado no centro do 
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próprio self, do universo ou do seu coração), eles chegam ao “olho do furacão”, local sossegado 

em meio à tormenta, e aí relembram o Divino Ser que vive em seu interior.  

“Amai menos o jarro, e mais a água”, concluem. A água representa no sufismo a senda 

espiritual denominada tariqah, a qual simboliza o caminho no deserto de um oásis a outro. 

Obviamente, esse caminho não está demarcado claramente como uma estrada; ele não é nem 

mesmo visível, mas está lá para os iniciados e para todos que o procuram com atenção. Para 

encontrar o caminho das águas no deserto sem trilha, precisa-se conhecer intimamente a região, 

e a dança é o reconhecimento do terreno arenoso, ao mesmo tempo em que o próprio sabor da 

água ansiada (SMITH,1991; BALDICK, 1994; ERNST, 1999).   

Para Weber, notadamente – e eis o porquê de nosso exemplo –, essa busca: 

  
dos darvishs por salvação, derivando-se de fontes hindus e persas, pode ter 
características orgiásticas, espiritualistas ou contemplativas em diferentes 
instâncias, mas em nenhum caso ela constitui “ascetismo” no sentido especial 
deste termo, o qual nós temos empregado (WEBER, 1966, p. 182). 

Através deste exemplo, vemos que a categoria que Weber faz usufruto para assinalar o 

fenômeno das religiões universais como um todo é o conceito de divino ou de Deuses, que lhes 

parece mais adequados que o de deus, uma vez que nem toda religião possui um deus (como 

assim também defende Durkheim), ou mesmo porque tal ideia prende-se, geralmente, no senso 

comum e no imaginário mais ligado às religiões do deserto, em monolatria ou monoteísmos. 

Desta forma, a ação social religiosa – fator mais zelado por ele –, defini-se como sendo a relação 

do agente social com tal divino, seja ele um símbolo, uma alma, os Deuses, um santo, um profeta, 

os antepassados, as entidades fantasmagóricas, os maus espíritos etc. Para ele, os agentes 

religiosos no ato sacerdotal, por exemplo, são os “conhecedores profissionais do divino” (Idem, 

1999, p. 363). 

Weber versus Durkheim 

Para Weber, portanto, o conceito de divino ou Deuses está relacionado intrinsecamente à 

magia ou ao culto religioso, e, de fato, este conceito surge em decorrência de fenômenos casuais 

que são mantidos tão somente em virtude do culto. E mais uma vez, só para não variar, ele 

tipifica tal relação conceitual com a religião indiana, no caso, védica, e ainda acrescenta 

especificações a ela: 

Os “Deuses” representam muitas vezes, e não apenas em sociedades pouco 
diferenciadas, uma desordenada união de criações acidentais, casualmente 
mantidas pelo culto. Os Deuses védicos não constituem, todavia, uma réplica 
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ordenada de Deuses. Mas, no geral, como uma reflexão sistemática sobre a 
prática religiosa, por um lado; e, por outro, como a racionalização da vida em 
geral, com suas exigências típicas crescentes enquanto aos serviços dos Deuses, 
as quais hão alcançado um certo estado, que em cada caso pode ser muito 
diferente, surgindo a “formação do panteão”, isto é, a especialização e rigorosa 
caracterização de determinadas figuras divinas, por um lado; e, por outro, sua 
dotação com atributos fixos e alguma demarcação de suas “competências” 
respectivas. No entanto, a crescente personificação antropomórfica das figuras 
divinas não se identifica e nem marcha paralelamente com a crescente 
demarcação e garantia de suas competências. Poucas vezes ocorre o contrário 
(WEBER, 1992, p. 334). 

Nesse contexto, os símbolos divinos são realmente importantes para a análise 

sociológica, na medida em que são meios capazes de dar uma significação às forças 

sobrenaturais ou naturais, nas quais o homem acredita, sente ou vive; mas que escapam, muitas 

vezes, ao mínimo controle humano. Isto é, são meios através dos quais torna-se tangível algo 

que é imaginativo ou que foge aos limites da linguagem verbal, quando assim experimentados 

no êxtase (contemplativo ou ativo). Ele, na verdade, vem à tona representativamente, com os 

desejos e conflitos intersubjetivos dos agentes, atuando como meio de significação. Sendo o 

símbolo, portanto, meio possível da força mágica ou religiosa.  

Nota-se que, nesse aspecto, como a perspectiva com a qual Weber circunscreve 

sua Religionssoziologie assemelha-se em parte a Durkheim, principalmente na questão da 

representatividade e de sua força possível via símbolo. 

Em Durkheim, o símbolo, e mais expressivamente o totem, é a expressão de uma 

realidade que realmente existe, a sociedade; e aqui ele diferirá de Weber, já que para o alemão 

a vigência universal do totemismo já foi abandonada (WEBER, 1992, p. 352). Para o sociólogo 

francês, a própria existência de religiões arcaicas nos assegura que elas detêm uma realidade 

que se expressa no símbolo; mas para Weber, essa realidade não se resume na sociedade, já que 

um único indivíduo pode mudar todo o sentido de um símbolo, inclusive o próprio símbolo. 

Desta forma, é importante lembrar que Durkheim analisa o símbolo como a maneira pela qual 

a sociedade representa a si mesma e o mundo que a cerca, mudando conforme a visão e o 

sentimento de si (DURKHEIM, 1999, p. XXIII-XXIV). Nesse contexto, os símbolos podem 

nos parecer absurdos, mas o nosso objetivo como cientistas, na visão durkheimiana (e também 

weberiana), é descobrir a realidade que eles representam e seus significados mais profundos, 

mais verdadeiros (Ibid., p. VII). Com a diferença que, em Weber, tal realidade ou verdade não 

é uma lei social ou um caso semelhante que simplesmente acontece por ser fruto de um ditame 

social, mas também de uma ideia (e única) carismática.  
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Assim, para o autor das Formas Elementares da Vida Religiosa, os mais ancestrais ritos 

e mitos traduzem necessidades humanas (celebração de plantio e colheita, por exemplo) e 

aspectos da vida social (como a comensalidade), algo que Weber concordará; e as razões com 

as quais os adeptos e suas instituições as justificam podem ser adventícias para o pesquisador, 

mas, no fundo, são razões verdadeiras, influentes e consistentes. Para Weber, por outro lado, o 

símbolo, que em sua representação plenamente desenvolvida caracteriza o “pensar mitológico” 

ou “pensar analógico” (WEBER, 1992, p. 333) é apenas uma forma de tornar concreta a ideia 

de uma força espiritual, ou seja, a magia simbolicamente racionalizada, já que, “destarte, a 

magia passa da atuação direta de determinadas forças ao simbolismo” (Idem, 2000, p. 282). 

Notem, portanto, que em Weber a magia e o símbolo são racionais, enquanto em Durkheim eles 

podem se tornar racionais apenas quando decifrados pelo pesquisador.  

Extremamente diferente de Weber, em Durkheim a magia é, primeiramente, antissocial, 

e que desenrola-se na margem da sociedade, sendo praticada por indivíduos solitários. 

Durkheim tem, portanto, a velha ideia judaico-cristã de uma magia “demoníaca” (literalmente!), 

uma vez que “os demônios são igualmente um instrumento usual da ação mágica” 

(DURKHEIM, 1999, p. 27); e que “a magia tem uma espécie de prazer profissional em profanar 

as coisas sagradas”, já que “profana-se a hóstia na missa negra” (Ibid., p. 506, n. 55). Sendo a 

magia, essa magia durkheimiana e típica da mente de um inquisidor medieval, assim sendo, 

“imoral” e “antirreligiosa”; onde o lócus privilegiado do sagrado, por outro lado, é a igreja ou 

instituição religiosa, não existindo igrejas mágicas: il n’existe pas d’Église magique 

(DURKHEIM, 1998, p. 61), por não existir na magia um efeito social que ligue os homens para 

viverem uma mesma vida.  

E Durkheim, no papel de um Inquisitor generalis, aponta que conhece “o lugar que 

ocupam as reuniões de feiticeiras no folclore europeu” (Idem, 1999, p. 29), mas que tais 

reuniões não são regras, senão exeções ao funcionamento da magia, sendo ela solitária e 

isolada.59 É realmente uma típica visão judaico-cristã da magia, bem ao estilo holywoodiano, 

com bruxas dançando na floresta à meia noite, beijando o traseiro de um bode para sua iniciação 

obscura e fazendo sortilégios para prejudicar ou cooptar alguém. Toda a sua posição frente ao 

mundo mágico faz sentido quando afirma, em quinze passagens respectivamente, que as formas 

elementares da vida religiosa fazem parte de sociedades inférieures (inferiores). Para ele: “nada 

                                                 
59 Durkheim teria muitos problemas para explicar a Wicca antiga ou moderna, absolutamente contrária a 

quase tudo que ele defende como característica de uma funcionalidade mágica. E Weber mais a associaria, na 
modernidade, a um dos raros movimentos mágicos de escape. 
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mais tosco que esses mitos compostos de um mesmo e único tema que se repete sem cessar” 

(Ibid., p. XI).  

Com tamanha especulação que beira o risível medieval, fica óbvio por que nada mais 

inimaginável ao Durkheim do que dar voz aos nativos australianos em sua obra, esses 

inférieures, le plus rudimentaire. Ao contrário, Weber, saindo desse tom eurocêntrico, dará voz 

aos indianos praticamente o tempo inteiro, já que as ideias indianas não são “coisas” ou “coisas” 

inferiores, são tipos; e tipos especiais.  

Mas em Durkheim a magia até, como em Weber, permanece meio que camuflada e ativa 

na religião, com a “marca de suas origens”; no entanto, diferente de Weber, o francês concebe 

a magia como aquela que deforma a religião, já que são “rudimentares e grosseiras”; não sendo 

o caso, portanto, diz ele, “de fazer delas modelos que as religiões posteriores apenas teriam 

reproduzido” (Ibid., p. XIV).  

Pierucci dirá que essa hostilidade entre religião e magia é típica do Ocidente e que 

quando Durkheim chama e apresenta tal antipatia entre ambas, “embora ele esteja se referindo 

a fenômeno que ele considera universal, suas considerações, na verdade, se aplicam – 

tipicamente – ao caso particular da história ocidental” (PIERUCCI, 2001 , p. 91), eis um dos 

sintomas de um eloquente eurocêntrico, ao jogar para o resto do planeta o que lhe é típico e 

europeu. 

E Durkheim celebra a ideia, contrariando a sua própria e anacrônica ideia de magia, de 

nos tornarmos, nós modernos, quem sabe um dia, diz ele, “onde cada um celebrará livremente 

em seu foro interior”, como uma religião individual que o indivíduo institui para si mesmo, por 

conta própria. E ele parece falar por si, como um quase seguidor da igreja de Comte.  

Em Weber, assim como para inúmeros autores, a magia é predominantemente agrária, 

camponesa, com objetivos claros e definidos, “natural”, dependente das forças naturais, 

imediatista, com Deuses imanentes, num mundo homogeneamente encantado, habitado por 

espíritos animadores da vida e da morte, uma forma de religiosidade primordial (para melhor 

usar de seu vocabulário), possuidora de um encantamento convicente [der zwingende Zauber] 

(WEBER, 1988, p. 255), monista em imagem de mundo, não concebendo a diferença entre o 

ser e o dever-ser, e para a qual tudo é magia concreta [in welchem alles konkrete Magie war] 

(Ibid., 254); chegando ao ponto de ser, em Weber, uma técnica baseada em uma relação meios-

fins subjetivamente avaliada, informa Schluchter (1996, p. 70). 

Quase como uma regra, novamente a Índia entra em cena como uma das tipologias que 

caracteriza sua tese: “quanto mais o desenvolvimento de uma cultura se orienta pelo mundo dos 

camponeses – Roma, no Ocidente; a Índia, na Ásia oriental; o Egito, no Oriente Próximo – [...], 
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mais carece a religiosidade, pelo menos a popular, de uma racionalização ética” (Idem, 2000, 

p. 321). Aqui, e não nos passa desapercebido, além de associar a Índia a duas outras grandes 

civilizações, aponta uma das maiores civilizações ocidentais já existentes, Roma, como também 

carente de uma “racionalidade ética”. E devemos notificar que a carência de “racionalidade 

ética” é quase totalmente popular, mesmo em uma sociedade com predominância camponesa. 

Pois, o “fato de justamente o camponês ser considerado o tipo específico do homem piedoso e 

grato a deus é, sem dúvida, um fenômeno moderno” (Ibid., p. 322). Mas, agora, sem uma ética 

econômica tradicional, ou seja, não trata-se de um camponês qualquer, senão o que ele mesmo 

admite, de cunho “burguês” ou com uma ética econômica racional, mais voltado para as cidades 

ou totalmente dependente dela (diga-se, das indústrias). 

Weber associa, portanto, a ideia desse novo camponês a uma camada portadora, a 

burguesia, já que, em Weber, o conceito de “burguês”, muitas vezes usado com aspas para falar 

desta camada em tempos pré-modernos e modernos, não há, em regra, nenhum problema teórico 

ou metodológico para tanto. Ele, inclusive, utiliza afirmações como: “as camadas possuidoras, 

por sua vez, eram ou vieram a ser economicamente indispensáveis, como era o caso da 

burguesia comercial e industrial das cidades da Antiguidade e da Idade Média” (Idem, 1999, p. 

242). 

Para Weber, na verdade, nenhuma antiga religião universal, ocidental ou oriental, 

ascética ou mística, intramundana ou extramundana, teocênctrica ou cosmocêntrica, cada uma 

a seu modo, conhece a ideia de uma vida regrada camponesa ou burguesa. Para os cristãos, 

eram pessoas da escória, pagãos (de paganus);60 para boa parte dos judeus, eram ateus; no 

entanto, para os hinduístas eram apenas de uma casta específica, responsável pela manutenção 

e nutrição da comunidade, mas que, observa Weber, mesmo assim não podiam executar os ritos 

ou lidar com as “leis rituais”, sob a execução das quais seria “praticamente impossível para um 

camponês viver de modo realmente correto” (Idem, 2000, p. 322). As únicas diferenciações 

conceituais que ele dará será em torno de “burguesia urbana” frente à “burguesia camponesa 

ou feudal”; assim como o “capitalismo burguês” frente ao “capitalismo aventureiro”. Ou seja, 

para Weber, a burguesia sempre existiu, assim como o capitalismo, mas com motivos, maneiras 

e fins diferentes, em graus e estilos.  

                                                 
60O próprio Weber esclarece: “O conceito paganus resume todos os socialmente desprezados, 

correspondendo ao pisang em alemão, derivado de paysan, e significa na época imperial romana tanto paisano 
quanto ‘pagão’, como se apresenta também em Tomás de Aquino, com sua desclassificação dos camponeses” 
(WEBER, 1999, p. 380). 
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Em se tratando da Índia, da ritualística e de “leis rituais”, como ele assim apresenta, sim, 

os comerciantes, camponeses e agricultores em geral estavam apenas encarregados da 

manutenção e financiamento dos ritos, sendo, obviamente, estritamente proibido quaisquer 

camponeses, “burgueses”, políticos ou guerreiros realizarem o rito em si ou diretamente, senão 

apenas os brähmaëas: vistos como ricos de espírito e pobres de bolso, possuindo o direito de 

fazê-lo, realizá-lo. Mas Weber não esquece de mencionar os inúmeros Deuses que exercem 

papéis míticos camponeses no hinduísmo, tais como Rädhä e Kåñëa, assim como da piedade 

própria e atribuída, social e literariamente, aos camponeses (vaiçyas); algo inexistente ou em 

grau menor em outras religiões universais. Ele ainda observa que para a religiosidade indiana 

e, “dentro desta, com maior consequência para o budismo, o camponês é uma pessoa 

religiosamente suspeita ou diretamente malvista (por causa da ahiàsä, a proibição absoluta de 

matar)” (Ibid.), ou a conhecida “não-violência” (a = não, hiàsä = violência) tão afamada na 

modernidade por Gandhi, que não se restringe, na antiguidade ou na modernidade, à proibição 

ou à visão malquista do ato de matar, já que se estende a todos os seres vivos e até aos 

inanimados; e ora expande-se ao pensamento, ora sai de cena nos ritos sacrificiais.  

Concomitantemente, Weber, relacionando a camada burguesa com a magia, explicitará 

a Índia, especificamente os Vallabhäcäryas, os quais, segundo ele, são seguidores do brähmaëa 

Vallabhäcärya (1479-1531), fundador da Vallabhäcärya-Sampradäya (no Noroeste indiano), 

conhecida como Puśtimārg e seguidor da Rudra-sampradäya. Ele é um filósofo indiano 

proeminente e divulgador da śuddhādvaita ou “não-dualismo puro”.61 Diz Weber:  

Na Índia, a parte hinduísta da camada dos comerciantes e também 
particularmente aqueles círculos de banqueiros procedentes dos antigos 
grandes prestamistas ao Estado e grandes comerciantes são, em sua grande 
maioria, Vallabhäcäris, isto é, adeptos do sacerdócio vaiñëava do Gokulastha 
Gosain, reformado por Vallabhä Swami, e cultivam uma forma da devoção 
erotomorfa a Kåñëa e Rädhä, cujas refeições culturais em honra ao salvador 
tornaram-se uma espécie de banquete sofisticado. (Ibid., p. 327, conformidade 
do sânscrito nossa). 

Tal movimento faz parte da vertente vaiñëava do hinduísmo e forma o maior número de 

adeptos dentre os mais importantes homens de negócios na Índia, desde o seu advento até os 

dias atuais. 

                                                 
61 Apontando, em suma, uma essência individual dos seres vivos igual ao Todo ou Brahman, enquanto 

todas as ações ou atividades, de todos os seres, animados ou inanimados no universo, fazem parte de um teatro 
cósmico, promovido pelos Deuses ou pela própria essência da manifestação cósmica.  
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Weber também esclarecerá que, quando uma doutrina extramundana transfere-se ou 

chega à massa, (leia-se: ao mundo camponês dominado pelos burgueses) “quase sempre faz 

surgir um salvador pessoal ou o destaca mais fortemente”, e dá os exemplos indianos (anteriores 

ao cristianismo) da substituição do ideal de Buddha, ou seja, de um ideal de libertação 

intelectual via nirväëa, pela presença do Bodhissatva ou de um salvador que encarna-se no 

mundo e que, para libertar-se deste mesmo mundo, deve renunciar o próprio nirväëa. Assim 

como no exemplo da graça de libertação nas religiões populares hinduístas, sobretudo no 

vaishnavismo, diz Weber, através das quais também surge a ideia da encarnação de um deus, 

neste caso, um avatära.  

Para Weber, o triunfo dessa soteriologia indiana mais popular e de sua típica graça 

sacramental mágica, seja contra o budismo impersonalista ou ao intelectualismo védico, 

“expressa-se a necessidade religiosa da pequena e média burguesia por narrativas emotivas, 

com tendências sentimentais e edificantes” (WEBER,1992, p. 390), mas ainda mágicas, bem 

mágicas, diferente da empreitada burguesa na Europa.  

O que Weber quer dizer, na verdade, é que ao descer da aristocracia ou do 

intelectualismo, a magia chega ao domínio dos homens do dinheiro (empresários, negociantes 

e fazendeiros), burgueses, enfim, ou àqueles que lidam mais diretamente com o povão, 

interditos ou sem motivação a executarem os ritos e, ao mesmo tempo, sem interesse por 

filosofias, práticas complicadas e austeras, muito menos por ritos custosos e demorados, o que 

os leva a inventarem messias que descem das estrelas e vivem como homens “comuns” (mesmo 

não sendo). Tais “messias”, ao entenderem e viverem com os comuns, conquistam a confiança 

da massa, por deixarem de lado os ritos e as filosofias complexas, e passam a libertá-los 

imageticamente do mundo, cada um à sua maneira, via caminho mais “fácil”, sem muitos 

obstáculos. Para o alemão, isto “constitui uma concepção religiosa popular específica 

[camponesa, burguesa] e, por isso, nascida espontaneamente em muitos lugares” (Ibid., p. 391), 

como bem mais evidente no cristianismo, islamismo e judaísmo primordiais.       

Em suma, segundo ele, é segura e ironicamente a magia que mune o campesinato (os 

paganus, os vaiçyas) de portabilidade, propiciando experiência extracotidiana e estados 

orgiásticos ou extáticos, estimulados por bebidas sagradas e danças alucinantes, assim como a 

exepriência mística ocupa entre os intelectuais. Na verdade, não existiria a religião, de forma 

geral, se não fossem os intelectuais com ouvidos musicais para ela (religiös musikalisch), já 

que, por exemplo, uma crença numa providência divina nada mais é do que “a racionalização 

da advinhação mágica” e que “dela provém” (WEBER, 1985, p. 317), algo que Durkheim não 
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aceita. No entanto, quando a camada campesina adota ou é motivada a adotar a ideia de messias 

ou de líderes da massa, geralmente de camada baixa ou da burguesia, são manipuladas por tais 

líderes que aproveitam-se, na verdade, da interpretação ou direcionamento burguês de ideais 

racionais (geralmente de pensadores), somado a certo carisma pessoal. Com isso, aponta Weber, 

surge um dualismo religioso, o qual separa este de um outro mundo, o natural do sobrenatural, 

o empiricamente dado do normativamente válido, (Idem, 1988, p. 266) ou o que é daquilo que 

deve ser ((Idem, 1985, p. 308). Dicotomias ou dualismos que não existem em um mundo de 

magia sem messias ou em um mundo com profundo misticismo intelectual.   

Com isso, Weber faz uma associação ou afinidade interna entre misticismo e magia, 

como um processo desenvolvimental cultural, que não é único e nem unívoco, mas racional, 

como assim dirá Sell (2009 p. 27): “é na medida em que a busca desses estados de santidade 

mágicos são sublimados e racionalizados que temos o desenvolvimento da vida mística, 

particularmente da vida contemplativa”.  

Uma magia que não mantem-se apenas entre camponeses, portanto, mas junto às massas 

de modo geral e aos intelectuais (na forma de misticismo) da maioria das religiões universais, 

já que tais conceitos, magia e religião, recebem um tratamento, como sempre, tipológico, 

porquanto ambos podem se misturar na realidade; surgindo uma magia que possui sua 

racionalidade, e uma religião, sua irracionalidade: 

A ação orientada segundo orientações mágicas, por exemplo, tem muitas vezes 
um caráter subjetivamente muito mais racional com relação a fins do que 
qualquer comportamento “religioso” não mágico, posto que a religiosidade, à 
medida que avança o desencantamento do mundo, se vê obrigada a aceitar 
referência de sentido cada vez mais subjetivamente irracionais com relação à 
fins (referências de convicção ou místicas, por exemplo) (apud PIERUCCI, 
2003, p. 47). 

 Nesse processo de sublimação da magia e, ao mesmo tempo, da utilização mística 

dissimulada por parte das religiões éticas, dar-se início, não obstante, a um processo de antipatia 

(como se fossem ou sendo concorrentes mercadológicos) a todo princípio ou imaginário 

mágico. Como se quisessem esconder a fonte de suas ideias ou a fonte real do fato natural. 

Segundo Weber, isto surge primeiramente com os profetas e moralismos judaicos, radicalmente 

antimágicos – assassinos de magos, digamos a verdade! Com total repressão em nome de uma 

aliança com um deus, o mais impiedoso e vingativo, chamado Jeová, conclui Weber (1992, p. 

396) ao estilo do pensar nitzschiano.     

Não por acaso, muitas vezes, o que Durkheim denomina de religião é o que Weber 

pensa de magia; e enquanto Weber olha para a ancestral luta da religião contra a magia, com 
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seus profetas e hierocratas, Durkheim olha apenas como um processo histórico positivo, bom e 

necessário, purificador de uma consciência social menor que suprime a individualidade, sendo 

individualista: a magia. 

Por outro lado, resumirá Pierucci sobre a dicotomia magia-religião em Weber: “magia 

é coerção do sagrado, compulsão do divino, conjuração dos espíritos; religião é prece, culto e 

sobretudo doutrina” (PIERUCCI, 2003, p. 70). Tendo a religião, por seu caráter doutrinador, 

“nítidas pretensões de controle sobre a vida prática dos leigos”; e quanto mais burguesa for essa 

religião, ou seja, quanto mais sob o domínio de uma camada portadora burguesa, mais 

controladora sobre os leigos será.    

Weber não poupará em dizer que a “doutrina”, típica da religião, só é decisiva no 

Ocidente. Para ele, a dinâmica doutrinária funciona assim: quanto mais se torna importante o 

que se está escrito (mesmo que em rústicas pedras) e não a memória e a oralidade (como se 

privilegia na Índia até hoje, com as litúrgicas métricas mântricas), principalmente para 

regularização dos negócios mundanos, adquire-se com tais escritos um caráter minimamente 

burocrático e regulamentado, até com atas; o que aumenta, consequentemente, sacerdotes com 

um típico treinamento de funcionários mundanos, burocráticos, doutrinadores e doutrinados. 

Ocorrendo um não-desenvolvimento de uma educação puramente sacerdotal, ao mesmo tempo 

em que atrelado à formação de comunidades leigas religiosas, estimulando, inevitavelmente, a 

importância de dogmas em doutrinas. Socialmente, causará uma obstrução dos “diferentes”, 

dos “outros”, daqueles que não seguem a mesma doutrina.  

Na Índia, dirá Weber (2000, p. 316), ao invés de doutrina e dogma explícitos e até 

mortalmente inimigos (como nas “religiões do livro”, rivais e hostis entre elas), usa-se 

exteriormente, principalmente no hinduísmo, a pintura corporal como mera distinção, a 

conhecida su-alakam (tez decorada com tilaka ou ürdhva-puëòra), geralmente uma argila 

sagrada, de rios sagrados, na forma indicativa para cada grupo específico; e sob à afinidade de 

uma mistagogia. O que tipifica a Índia como promovedora de uma “doutrina” “mais ético-

prático ou ritual”, apontará Weber. O budismo, por exemplo, contará apenas com questões de 

regras monásticas, enquanto no hinduísmo não existe uma autoridade catedrática propriamente 

dita, já que a autoridade dos gurus dificilmente é empregada por motivos dogmáticos, senão 

por comportamento prático, peculiar e adequado. Assim sendo: “as religiões asiáticas [...] 

praticamente desconhecem a dogmática como marca de diferenciação”, mesmo entre as “nobres 

verdades” budistas, as profecias gerais da Índia e a ética confucionista (Ibid., p. 317). Para 

Weber, em definitivo e com maior ênfase, “somente entre os cristãos desenvolveu-se uma 

dogmática extensa de caráter teórico, estritamente compromissória e sistematicamente 



107 
 

racionalizada” (Ibid.), seja cosmológico, soteriológico ou sacramental. E tudo isto, devido às 

tensões metafísicas particulares criadas pelos cultos cristãos e, obviamente, seu embate frente 

aos intelectuais pagãos e às demais “religiões do livro”.   

Com isso, em Weber, sabe-se que a normatividade na magia é o tabu e a normatividade 

na religião é a ética. Por isso, diz Pierucci (2003, p. 74), “a passagem da magia à religião 

corresponde termo a termo à atravesia do império do tabu ao domínio do pecado”, lembrando, 

diz ele, “que a maior parte das éticas religiosas permanecem eivadas de tabus e práticas 

mágicas”,  ou seja, a religião aglomera o tabu e o pecado ao mesmo tempo. Enquanto a magia 

perpassa as massas e torna-se recorrente nos círculos palacianos e sacerdotais, uma vez que a 

mesma, em determinados ambientes, “é mesmo pertinaz, inextirpável, inerradicável”.  

Para Weber (2000, p. 416), somente o protestantismo ascético e em suas origens, 

erradicou realmente a magia de suas práticas, e isto, diz ele, “em contraste com a concepção 

rigorosamente tradicionalista de profissão hinduísta”. Mas defendemos que em Weber, o que 

melhor define a transição da imagem mágica do mundo para a visão ético-religiosa do mundo, 

não é exatamente, e tão somente, a eliminação absoluta da magia ou o surgimento de uma fértil 

ideia (ética) que alimentará as roldanas capitalistas, já que muitas vezes a magia: ou ficou 

apenas no âmbito da tentativa de eliminá-la ou simplesmente foi transubstanciada, assim como 

o capitalismo “existiu no solo de todas essas religiosidades” universais (Ibid.); mas sim, a 

implantação de uma associação radical maniqueísta antimágica e racionalizada, através da qual 

tudo que é “bom” é favorável e tudo que é “mal” é prejudicial, ao mesmo tempo em que tudo 

que é “bom” vem de um trabalho metodicamente “racionalizado” e de seus frutos divinos.  

Por outro lado, faz mister a semântica entre ética e moral nos dois autores. Durkheim 

aplica o conceito moral como um bem coletivo, enquanto Weber aplica ética como um conjunto 

de princípios orientadores da ação social, não necessariamente referindo-se à sociedade em seu 

todo, mas a um grupo específico e em uma época específica. 

Durkheim diferente de Weber, assim sendo, ao apontar que só há uma estreita afinidade 

da vida social com a religião, e só com ela, o que faz desta a própria fonte da moralidade, em 

oposição a magia (a qual é duplamente amoral), tanto por sua apropriação como por sua 

destinação, ambas individuais. Em Weber, essa distição nem é tão radical, muito menos tem a 

magia como fonte do que é “amoral” ou antissocial, ou ainda “mais rudimentar” ou inferior, 

como assim aponta Durkheim (1999, p. 26). Weber dirá até que: “em si, a média de nossa 

sensibilidade [antimágica e racionalizante] ante a conduta dos homens primitivos não é 

essencialmente superior” (WEBER, 1992, p. 14); isso, diz ele: “se admitirmos este difícil 

conceito”: “homem primitivo” (Ibid., p. 259).       



108 
 

Todavia, paralelo a esse maniqueísmo antimágico, surge a racionalização científica, a 

qual, para Weber (1972, p. 20), diferente de Durkheim, assassinou o espírito e a estrutura da 

antiga organização universitária. Racionalização esta que Durkheim chama de “ciências 

positivas” e Weber de plutocratas “profissionais” em empresas de capitalismo estatal. Mas 

Weber, aqui – como veremos melhor adiante, quando analisarmos a tensão entre a esfera 

intelectual e a religião em sua teoria –, assemelha-se em parte a Durkheim. Em parte, por que 

ambos concordam com a ideia de que a “racionalização” é típica da modernidade e produz 

tensão, junto à algumas permanências para com a religião – e de uma religião que tenta “seguir 

o curso normal da vida” (Durkheim) ou “para que vás muito bem e vivas muitos e muitos anos” 

(Weber); mas discordam tanto no tocante à concepção de religião como à sua tentativa de 

explicar o “constante e regular” (Durkheim) ou o habitus do cotidiano e extracotidiano (Weber). 

Discordam também, tanto em relação aos “proveitos” e “frutos” desta racionalização, como ao 

tipo de racionalização que se apresenta e ao grau, tipo e local de tensão que se estabelece com 

a religião.  

Para o francês, assim como para alguns pensadores do século XVII, o dogma religioso 

não pertubava a razão, senão conciliava-se com as novas ciências “que sentiam com intensidade 

o que há de profundamente obscuro nas coisas”, pois, para ele, os atuais homens da razão só se 

resignaram das “ideias tão pertubadoras [religiosas em Durkheim e mágicas em Weber] para a 

nossa razão moderna, por incapacidade de encontrar outras que fossem mais racionais” 

(DURKHEIM, 1996, p. 6). O que o francês quer dizer exatamente, por exemplo, é que “os ritos 

que emprega [o “primitivo”] para assegurar a fertilidade do solo [...] não são, a seus olhos, mais 

irracionais do que o são, aos nossos, o procedimento técnico que os agrônomos utilizam para a 

mesma finalidade” (Ibid.). Diferem-se as forças ou causas e suas maneiras de comportarem-se, 

dirá Durkheim, “mas para aquele que crê nelas, não são mais ininteligíveis do que o são a 

gravidade ou a eletricidade para o físico de hoje”. Ou seja, “mesmo o fato de as forças religiosas 

serem geralmente pensadas sob a forma de entidades espirituais, de vontades conscientes, de 

maneira nenhuma é uma prova de sua irracionalidade” – aqui, Weber e Durkheim se aproximam 

plenamente. E Durkheim vai fundo: “a razão não repugna a priori admitir que os corpos ditos 

inanimados sejam, como os corpos humanos, movidos por inteligências” (Ibid., p. 7). A ideia 

de “sobrenatural” é coisa de ontem, nova, completa Durkheim, eis por que as intervenções dos 

Deuses não eram, no entender dos antigos, milagres, como na acepção moderna da palavra. 

“Para eles, eram espetáculos belos, raros ou terríveis, objetos de surpresa e de maravilhamento; 

mas de modo nenhum viam nisso uma espécie de acesso a um mundo misterioso que a razão 

não pode penetrar” (Ibid., p. 8). 
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Eis, tal qual, como Weber pensa da magia no mundo indiano, já que esta possui apenas 

um código de linguagem e uma visão de mundo diferente da racionalidade moderna, ou seja, 

ambas são racionais e irracionais à sua maneira, cada qual com sua operação lógica. 

Semelhantemente nos lembrará Habermas (1999, p. 71-72) sobre as ideias de Evans-Pritchard: 

“as famosas investigações de Evans-Pritchard sobre as crenças mágicas da tribo africana dos 

zande, confirmaram que as diferenças entre o pensamento mítico e o pensamento moderno não 

eliminam o plano das operações lógicas”. Por esse motivo, em Weber, o “pensar mitológico” é 

um pensar analógico em “magia simbolicamente racionalizada” (WEBER, 1992, p. 333).      

Mas em Weber, como em Durkheim, o foco não é o simbolismo em si, como já vimos, 

mas seu significado prático, a importância geral desse modo de pensar ou seus efeitos reais, 

sociais, pois,  

Se atrás das coisas e dos processos reais existe algo diferente, essencial, 
anímico, do qual os primeiros são apenas sintomas ou mesmo símbolos, deve-
se, então, procurar influir não nesses sintomas ou símbolos, mas no poder que 
neles se manifesta, e isso por meios que falem a um espírito ou a uma alma, 
que, portanto, “signifique” algo: por outros símbolos [...]. Além da eeficácia 
efetiva ou imaginada que lhes é inerente, cada vez mais coisas e processos 
também atraem “significados”, e por meio de atos significativos procura-se 
obter efeitos reais (Idem, 2000, p. 282).  

E para exemplificar sua ideia, ele dá exemplos tipos da raga indiana e dos mantras nas 

danças rituais dos magos brähmaëas (Ibid., p. 283). E Weber dirá, ainda munindo-se de 

exemplo indiano, que o símbolo concretiza-se, ou seja, que o ambiente desse pensamento 

analógico origina-se na magia racionalizada simbolicamente, e que, por exemplo, nos Vedas, 

“o fogo concreto é o deus ou, pelo menos, de um concreto deus do fogo”, no caso, Agni (Ibid., 

p. 284). Tal racionalização mágica promoveu uma “crescente importância objetiva e reflexão 

subjetiva sobre os componentes e espécies típicos das ações”, levando, completa Weber, a uma 

“especialização objetiva”. E mais uma vez ele volta-se para a Índia, afirmando: “isto ocorreu 

de maneira totalmente abstrata [racional], como no caso dos Deuses da ‘incitação’ e muitos 

semelhantes, na Índia”. E ele não perde tempo em enfatizar que: “O exemplo clássico dessa 

forma já bastante abstrata [racional] de formação dos Deuses está na concepção suprema do 

panteão dos Deuses da antiga Índia” (Ibid., p. 286).  

Ao analisar a magia como obstáculo prático ao advento do monoteísmo – e aqui 

instaura-se, na prática, a mais evidente e extrema dicotomia entre a Índia encantada e o 

judaísmo-protestantismo antimágico na teoria weberiana –, dirá que estavam os sacerdotes 

interessados nos cultos de uma profecia “exemplar”, junto aos lugares destes cultos de Deuses 
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particulares e a leigos que buscavam uma situação de vida concreta e palpável (sem meras 

promessas), abertos, portanto, à influência mágica e em contraposição ao culto de uma profecia 

“ética”. Para Weber, “de fato, a segurança da magia, uma vez comprovada, é muito maior do 

que o efeito da veneração de um deus não mais influenciável por meios mágicos por ser 

demasiadamente [imagética e dogmaticamente] poderoso” (Ibid., 292). O que, segundo Weber, 

não elimina, por si, as ideias mágicas no seio monoteísta, surgindo uma possibilidade dupla 

(poder naturalista de um espírito mais poder forçado), como no cristianismo católico. E não 

fugindo à regra, Weber dará o exemplo de uma ação em “coação sobre um deus” (contrária a 

um “serviço a um deus”) e da fórmula mágica em invocação (contrária à oração), como um 

“fundamento inexterminável da religiosidade popular, sobretudo na Índia” (Ibid.).  

Para Weber, assim sendo, todos os “serviços divinos”, na verdade, possuem uma origem 

mágica, a qual, de certa forma, histórica e socialmente, permanece camuflada ou explícita no 

pano de fundo das práticas, como na oração ritmada e no sacrifício. E mais uma vez retoma à 

Índia como raiz de ação: “[...] e precisamente a prática tecnicamente racionalizada da reza, com 

moinhos de orações e semelhantes aparelhos técnicos, com fitas de orações penduradas ao vento 

ou pregadas nas imagens dos Deuses ou dos santos ou com a realização de determinado número 

de voltas no rosário, contando-se somente a quantidade” (Ibid.), são “quase todos eles produtos 

da racionalização hindu da coação sobre os Deuses” (Ibid.). E Weber, juntando as fórmulas de 

uma oração racionalmente metrificada, no caso, o mantra, com a origem do sacrifício nos 

princípios mágicos, inferirá: os Deuses precisam do filtro do soma62 dos sacerdotes védicos que 

suscita o êxtase, para realizar suas façanhas; por isso, conforme imaginam os antigos arianos, 

pode-se forçá-los mediante o sacrifício” (Ibid., p. 292-293).      

Desta forma, Weber os caracteriza: “seus Deuses funcionais e heroicos, de um tipo 

exteriormente muito semelhante aos homéricos [...] e, desde logo, os dois maiores e 

característicos em sua contraposição, a saber, Indra, o deus das tormentas, [...] e Varuëa, o 

sábio e onividente deus funcional da ordem eterna e, sobretudo, da ordem jurídica”. Weber 

ainda acrescenta que esses Deuses hão desaparecidos quase que totalmente da superfície do 

hinduísmo, carecendo de culto e tendo uma vida meramente histórica, graças essencialmente 

aos eruditos védicos que os mantêm de alguma forma vivos e vibrantes (Idem, 1996, p. 83). 

Weber está nos informando que existe uma diferença entre o culto védico, focado nos Deuses 

                                                 
62 Soma: bebida sagrada do rito védico, utilizada profusamente nos sacrifícios e divinizada com freqüência. 

Soma representa, dentre outras coisas, o deus embriagador, e até os nossos dias se discute as características da 
planta produtora dessa bebida. Uma das hipóteses é a de W. Wilkins (1980), para o qual a planta em questão é a 
Asclepias acida, a qual cresce nas colinas do Punjab, aos arredores de Pune (próxima da metrópole Bombaim – 
Índia). 
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mencionados, e o culto hinduísta posterior ao advento do budismo – a partir da discussão frontal 

com a heterodoxia budista – que olha para tais Deuses como divindades védicas históricas. Os 

Vedas, diz Weber, contradizem frontalmente a ética ritual do hinduísmo pós-budismo, pois, no 

período védico qualquer um dos Deuses era invocado como o mais poderoso. Ele aqui está se 

referindo, obviamente, ao hinduísmo que mescla o aristocrático ao popular (esse hinduísmo 

pós-advento do budismo, ou seja, em seu segundo grande momento) que já adotou o 

vegetarianismo como ética universal e que não mais sacrifica animais para os Deuses em muitas 

de suas vertentes, possui templos públicos e uma burocracia monástica mínima. 

Para Weber, no mais, o advento das conceções de um deus todo poderoso, 

transcendente, “imune” aos apelos e coações mágicas – como presente no monoteísmo em geral 

– e de seu caráter como senhor pessoal, condicionou o predomínio crescente dos motivos 

antimágicos (algo que não aconteceu nos períodos internos e diversos do hinduísmo, do 

budismo e das religiões chinesas), o qual, agora, utilizar-se-á de meras súplicas e presentes. 

Nessa transição histórica, diz Weber, houve uma repressão de um culto por um poder secular 

ou sacerdotal a favor de uma seita ou religião nova ou reformada, transformando os antigos 

Deuses em existências “demoníacas”; fato, novamente, incitado inicialmente pelo ódio 

vingativo de Jeová e seus seguidores.        

Na comparação weberiana entre magos e sacerdotes, ou seja, entre coação sobre os 

Deuses e serviço a um deus, mais uma vez a dicotomia judaísmo-hinduísmo faz-se presente. 

Dirá Weber, de início, que mesmo diante da derrota de um deus para outros Deuses mais 

poderosos, manteve-se, através das invenções antimágicas sacerdotais, a reputação e os meios 

para motivar o comportamento renitente do deus. E “isto ocorreu com maior evidência com os 

sacerdotes de Jeová, cuja relação [coação] com o seu povo [...] tornou-se tanto mais firme 

quanto mais este se afundou na desgraça. Para que isso possa acontecer, é mister o 

desenvolvimento de uma série de novos atributos do divino” (Idem, 2000, p. 296). Já os Deuses 

indianos ou mágicos em geral não possuem um grau de veneração cultual em consonância ou 

dependência à sua “bondade”, sequer de sua universalidade. Notadamente, “os Deuses grandes 

e bons dos céu [na visão mágica] carecem muitas vezes de todo culto, não porque estejam 

‘demasiadamente distantes’ dos homens, mas porque sua atuação parece demasiadamente 

constante e, em virtude de sua regularidade, garantida também sem influência especial” (Ibid.).  

E Weber ainda lembra aos maniqueístas eurocêntricos ou orientalistas incrustados que, 

ao contrário dos ditames e dogmas teológicos monoteístas, poderes de caráter “negativo”, “por 

exemplo, Rudra, o deus das epidemias, na Índia, nem sempre são mais fracos dos que os Deuses 

‘bons’ e podem estar revestidos de uma imensa plenitude de poder” e culto. Assim como o deus 
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guardião da ordem jurídica não é, necessariamente, o deus mais forte. Não há, enfim, aqui, um 

exigência ética aos Deuses. Mas salienta Weber que, com a crescente importância da vinculação 

ética do indivíduo a um cosmos de “deveres”, o qual toma seu comportamento como previsível, 

mesmo em uma sociedade ou culto mágico, tem-se o surgimento de um poder impessoal e uma 

espécie de predestinação. Da mesma natureza, completa o alemão, é a atitude do guerreiro – 

algo que ele tipificará em sua teoria como o político vocacional em oposição ao profissional – 

com sua honra e heroísmo, mas no qual está ausente a crença racionalizada numa providência 

imparcial, “boa” e puramente ética. Mais ético será, aponta Weber, o ṛta indiano (o que 

etimologicamente nos remete ao rito e ao ritmo) ou poder impessoal que ordena tanto o 

cerimonial mágico, quanto o cosmos e os homens; o que Weber denomina de “concepção do 

sacerdócio védico que exerce uma arte essencialmente empírica” (Ibid., p. 298), mas, 

mantendo-se, ainda, mais próxima de uma coação sobre os Deuses do que da veneração dos 

mesmos. Para Weber, assim sendo, o hinduísmo mostrou sempre a tendência a “aproximar-se 

cada vez mais da magia ou, pelo menos, da soteriologia sacramental semimágica” (Ibid., 320), 

independente do seu contexto histórico.     

E a consideração acerca do totemismo realça ainda mais tal divergência entre Weber e 

Durkheim. Se essa era a forma elementar e mais primitiva de religião para Durkheim, com o 

totem representando, na verdade, a importância atribuída à própria comunidade, mesmo que de 

maneira inconsciente; para Weber, por outro lado, o totem não é mais que o símbolo de uma 

fraternidade sob garantia mágica, que não está limitado a fins político-sexuais e nem ao clã. O 

totemismo, na verdade, trata-se de “uma relação específica entre um objeto, na maioria das 

vezes um objeto natural – em sua forma mais pura, um animal – e determinado círculo de 

pessoas que o considera um símbolo da confraternização, originalmente, ao que parece, da 

possessão comum pelo ‘espírito’ desse animal, adquirida por comê-lo em comum” (Ibid., p. 

299). 

Para Weber, não basta estabelecer que a função do totem é reproduzir o culto animista 

do divino nas comunidades clânicas, ou que as religiões e comunidades derivam (não 

universalmente) do totemismo, pois o totem não está limitado aos fins político-sexuais, nem em 

geral ao clã, nem tampouco nasceu necessariamente nesse campo, senão que representa um 

modo estendido de colocar as fraternidades sob garantia mágica. O totem, funcionalmente, diz 

Weber, é uma contrapartida animista dos Deuses localizados no mesmo espaço, costumando 

unir-se com as mais variadas associações. E em consonância com Durkheim, apontará que o 

pensamento totêmico, ou seja, não “objetivado” (versachlichte), “não pode prescindir de uma 

confraternização pessoal e religiosamente garantida, mesmo que seja na forma de uma 
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‘associação ligada a um fim’, puramente artificial e objetiva” (Ibid., p. 300). E Weber, quase 

que impulsivamente, ou melhor, em total indomania e contrariando a tese de Durkheim, 

consegue incorporar a Índia na discussão totêmica, e ainda a utilizando, como sempre, como 

tipo e em dicotomia ao Ocidente:  

No Ocidente, faltavam as limitações de tabu da região indiana equatorial e os 
vínculos mágicos do totem, do culto aos antepassados e da casta, que uniam as 
associações de clã e que na Ásia impediam a confraternização em uma 
corporação homogênea. O totemismo consequente e a realização casuística da 
exogamia de clã surgiram [no Ocidente], sem dúvida, como produtos 
relativamente tardios, precisamente onde nunca aconteceu alguma constituição 
de uma grande associação político-militar e, sobretudo, urbana. As religiões da 
Antiguidade conheciam, no máximo, vestígios destes fenómenos religiosos, 
sejam estes “resíduos” ou “germes” atrofiados (Idem, 1999, p. 431). 

Desta forma, em torno dos aspectos constitutivos da análise da religião em Weber, 

observamos ser importante sua visão genérica em torno do fenômeno, ou seja, seu entendimento 

ontológico da religião. Assim como Durkheim, o qual possui uma visão ontológica finamente 

ligada com a ideia de sociedade, o mesmo ocorre com Weber, embora tal questão não possa ser 

percebida com tanta nitidez, já que em Weber a sociedade não é concebida apenas como uma 

entidade sui generis, a qual transmite uma realidade empírica que sobrepõe-se ao indivíduo; já 

que importa, de fato, a interação pela ação social, ao passo que esta sintomatiza os motivos 

culturais dos agentes. Para Weber, não importa porque o homem recebe determinada identidade 

condutora (mítica, fabulosa ou imaginativa), mas o que ele fez ou fará com ela, na prática e 

socialmente. Weber não associa o conceito religião às coletividades prontamente compostas, 

celebradoras e entusiasticamente ritualísticas, arrebatadoras ou extracotidianas, ou a uma força 

supraindividual consagradora de uma coesão vital adstrita e sinônimo de social entronado, 

dinamismo coercitivo ou devoção dissimulada ao próprio grupo, como assim defende Durkheim. 

Ele a associa a uma esfera especificamente religiosa, e a maior e mais poderosa de todas elas, já 

que “essência da impiedade”, como adverte-nos Raymond Aron (1987, p. 335); já que 

“solvente”,63 como adverte-nos Pierucci (2006).  

Em suma, informa-nos Pierucci (idem, p. 124): 

A religião que interessa à sociologia da religião weberiana não é aquela que 
antes de mais nada celebra uma comunidade já dada ou vigente. Para começo 
de conversa, a instância religiosa elementar que lhe interessa é a da religião que 
cria, a do carisma (pessoal ou institucional) que inventa ex nihilo comunidades 
sempre novas, mesmo que ao preço de ter que cortar outras relações, 

                                                 
63 Que pode destribalizar, deslocar, desterritorializar, aculturar, autodestruir e até imbecilizar, algo 

impensável por Durkheim.    
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desarrumando de algum modo a continuidade da antiga geografia das 
comunidades já constituídas. Com isso, está claro que, mesmo sem referência 
explícita, ele coloca sua sociologia da religião na contramão da de Durkheim. 

Ação religiosa 

Desta forma, em Weber, as diferentes formas de interação social, as quais têm lugar e 

são impulsionadas (lutando entre si) pelas diferentes esferas de valores da vida, como a religião, 

são imprecindíveis às ações dos agentes, sendo exatamente tal ação a substância motriz da 

análise sociológica, ao passo em que Weber tem como inquietação última compreender o 

sentido desta ação, como imaginado pelos agentes, neste caso, religiosos. A religião como 

motivação à ação social, enfim. 

Quanto às dicotomias religiosas, Weber identifica, dentre outras diferenciações, a 

religião considerada como “puramente ritual” (como a indiana) ou aquela munida de uma “ética 

de responsabilidade”. Esta última, caracterizada por “aceitar” o mundo e tentar adaptar-se a ele, 

como nas religiões chinesas e no monacato bizantino (WEBER, 1992, p. 461); e a “ética de 

convicção” [Gesinnungsethik] no valor ético da riqueza, como meio universal de 

aperfeiçoamento moral, orientada no sentido da salvação/libertação,64 que se caracteriza por 

uma dominação racional do mundo. Neste último caso, a religião torna-se a finalidade da 

própria conduta de vida, assim como a ação no mundo depende do significado atribuído por ela 

(Ibid., p. 423). 

Para Weber, a influência da religião sobre a vida prática varia muito segundo o caminho 

(eis o sentido) da salvação/libertação que é prescrito e segundo a qualidade psíquica ou 

imaginada (eis o motivo) que se pretende alcançar. Essa diferença existente entre as “éticas de 

convicção” faz com que ele apresente uma nova distinção no fenômeno religioso, que são o 

comportamento ascético e o comportamento místico. Weber fala de religião redentora ascética 

e de religião redentora mística, usando as tipologias de Hermann Siebeck em Lehrbuch der 

Religionsphilosophie (1893). Dentro do primeiro grupo está o judaísmo, o cristianismo e o Islã 

primitivo, e entre as religiões redentoras místicas estão as da Índia, especialmente o budismo 

antigo, o jainismo e as soteriologias do Oriente Próximo do maniqueísmo, da gnose e do 

neoplatonismo. 

                                                 
64 Ressaltando que o termo “libertação” ao invés de “salvação” se encaixa melhor – é mais apropriado – ao 

contexto indiano (hinduísmo, budismo e jainismo), deixando “salvação” às demais religiões universais que 
possuem “éticas de convicção”.  
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De modo geral, as concepções de misticismo e ascetismo como termos contrapostos são 

pontos de partida essenciais no estudo das religiões em Weber, estando presentes em todas as 

suas análises sócio-históricas da Religião.  

Ele define que o misticismo não tende ao estado de ação, mas de “possessão”, pelo qual 

o indivíduo não é um instrumento, mas um receptáculo do divino. Desse modo, a ação mundana 

tem que se manifestar como um perigo para o transe religioso totalmente irracional e 

extramundano. O ascetismo racionalmente ativo, por outro lado, funciona no interior do mundo 

ao afirmar seu poder sobre o mundo, e tenta dominar o que é animal e perverso por meio do 

trabalho em uma “vocação mundana”. Para Weber, esse ascetismo contrasta radicalmente com 

o misticismo, se o segundo chega à conclusão de absoluta fuga do mundo (absolute Weltflucht). 

O contraste entre eles se reduz se o místico contemplativo não chega à conclusão de que ele 

deve fugir do mundo, mas, como os ascetas intramundanos, permanecer nas ordens do mundo.  

Weber discute este tema de modo conclusivo, para não fugir à regra, comparando o 

Ocidente e o Oriente: 

 
A diferença histórica decisiva entre os tipos de religiões de salvação, 
predominantemente orientais e asiáticas, e aquelas encontradas 
primordialmente no Ocidente, é que as primeiras geralmente culminam em 
contemplação e as segundas em ascetismo. A grande importância desta 
distinção, mesmo para nossa pura consideração empírica das religiões, não é 
de forma alguma diminuída pelo fato de que a distinção é fluída: há recorrentes 
combinações de características místicas e ascéticas demonstrando que esses 
elementos heterogêneos podem se combinar, como na religiosidade monástica 
[católica] do Ocidente (WEBER, 1966, p. 177). 

 
Em suma, no caso do misticismo, a religião propõe que o homem seja um “recipiente” 

do divino em contemplação, o que pressupõe uma abstenção de toda atividade mundana, para 

que se crie um vazio interior, que deve ser preenchido por esse divino contemplado. Nesse caso, 

há uma postura de renúncia do mundo e uma glorificação do ócio racional e contemplador e do 

rito purificador.  

O ascetismo (ou ascese), em contrapartida, é entendido como um comportamento ético-

religioso, através do qual o homem concebe-se como um instrumento de uma imposição, sanção 

ou desejo divino, e em efeito àquilo que uma religião proteja como advinda de uma vontade 

divina, a ascese pode apresentar-se por dois meios distintos. De um lado, temos uma ascese que 

postula uma recusa do mundo, pelo qual o adepto adota a postura de “estar no mundo sem ser 

do mundo”, e acredita que pela prática de clamores e da penitência contribui para o poder de 

uma divindade, como é o caso dos monges católicos medievais. De outro lado, temos uma 

ascese que age no e para o mundo, no qual o trabalho é divinizado ao ponto de ser imaginado 
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como “A” adoração à divindade. Os calvinistas representam tipologicamente tal caso e, como 

sabemos, Weber considera a conduta calvinista como o terreno mais fértil para o “espírito” do 

capitalismo, ou seja, para uma ética-racional-religiosa compulsivamente acumulativa  e 

desencantada, com a qual cria-se o adepto, ele mesmo, uma “autoinspeção sistemática que a 

cada instante enfrenta a alternativa: eleito ou condenado?”, ou seja, uma extremada ação moral 

de valorização religiosa, sem “boas obras”, sem deveres tradicionais, sem graça sacramental, 

sem consolações amigáveis, sem saldo da vida inteira, sem status naturalis – sem 

espontaneidade, sem naturalidade (Idem, 2004, p. 106-7, 116) ou sem simples sentimentos ou 

estados de espírito (Ibid., 103-4); e ainda com “individualismo desiludido, de coloração 

pessimista” (Ibid, p. 96) e eliminação total do problema da teodiceia (Ibid., p. 99); restando 

apenas, como ímpeto ao respirar, a luta pelo status de “eleito” (Ibid., p. 111). Noutros termos, 

uma transformação da ascese católica e monástica em uma ascese puramente intramundana, ou 

comprovação da fé via profissão mundana (Ibid., p. 110). Notemos, aqui, o quão Weber 

qualifica o protestantismo como uma religião de “perdas” em relação ao mundo tradicional.  

E ele continua com as “perdas”, já que, tudo isso, na prática, reverberava como uma 

falta de solicitude indulgente para com as “falhas” do próximo, senão no ódio e no desprezo 

pelos inimigos de seu deus, os danados (Ibid., p. 111). Um caráter de administração de empresa 

sem mística, portanto, sem sentimento (Ibid., p. 112). Literalmente o oposto da visão mágica 

de mundo na Índia, a qual Weber caracteriza (comparativamente) na própria Ética Protestante 

como “a mais firme ancoragem do tradicionalismo que se pode imaginar” (Ibid., p. 255, n. 225).  

A ação mágica ou coerção à divindade transforma-se, a fio da espada, em uma 

racionalidade utilitarista e banhada de sangue, em um culto devocional ou burocrático à 

divindade, prioritariamente àquela encarregada de uma ética normativa, com um deus protetor 

e legitimador de meros mandamentos arbitrários. A priori, nesse sentido, os Deuses não tinham 

qualquer função ética, entretanto, houve uma seletiva e desencantada importância à tal função 

dos Deuses e dos homens, formulando-se “racionalmente” a elaboração conceitual de um 

postulado, o qual “dá lugar ao desenvolvimento de uma ética religiosa” (WEBER, 1992, p. 

350), consequentemente. Nesse sentido, na interação com uma divindade específica eliminou-

se as relações via coerção ritual, passando a se realizar a noção de mandamentos normativos e 

disciplinadores, o que imageticamente se assegurava uma dita boa vontade do Além, bem além. 

Muda-se do ordenar o mundo à obediência irrestrita, visando-se obter uma complacência 

supramundana. Eis o monoteísmo mostrando suas garras de aço, afiadas por um capitalismo-

pária judaico e expandidas por um ethos puritano (Idem, 2004, p. 151).  
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Fato que manifestará na teoria weberiana o “problema da teodicéia” ou especulação 

ética sobre a ordem cósmica, ou seja, a necessidade de explicação para o sofrimento e o mal no 

mundo, os quais reverberam consequências diante das demais esferas da vida: doméstica, 

econômica, política, artística, erótica e intelectual.65  

Weber procurou, portanto, vincular o surgimento dessas religiões à problemática da 

justiça cósmica, focalizando a mortalidade do homem.66 Exemplificando a estratégia 

teocêntrica, o judaísmo e o cristianismo, por exemplo, postulam a existência de uma divindade 

pessoal,67 caracterizada de vários modos em termos antropomórficos ou abstratos, os quais 

existem independentemente da criação; divindade da qual o sofrimento é um dom. Para evitá-

lo, o ethos do mundo judaico-cristão exige uma ação ajustada a comandos morais divinos. Por 

outro lado, as religiões orientais concebem a libertação como forma de participação em uma 

ordem cósmica, e minimizam o agir em relação ao conhecer ou contemplar, harmonizando-se, 

assim, mais com a experiência de vida dos monges mendicantes do budismo, da absorção no 

diagrama Yin-Yang taoísta ou com a intelectualidade da ortodoxia brahmânica, do que com a 

vida intramundana puritana: herdeira de um ressentimento judaico que encarará o mal como 

presente em outros grupos, outras culturas, outros povos, outras terras, outros Deuses; 

assemelhando-se e repudiando ao mesmo tempo, assim sendo, a aliança abraâmica, 

concebendo-se como a única e privilegiada aliança entre os homens e a divindade. Ou seja, um 

culto de ódio ao “outro”.  

Na esteira e sentido de Nietzsche,68 e ainda contrapondo judaísmo com hinduísmo, 

reproduz-se em Weber (2000, p. 337) a teoria do ressentimento, relacionando a teodiceia a um 

                                                 
65 Das quais falaremos logo mais.   
66 A explicação de Weber sobre a racionalização das cosmovisões religiosas elucida aspectos importantes 

da teoria do valor de Habermas, pois, ver a realidade social como constituída de algum modo por valores ideais 
tem sido um elemento fundamental da tradição neokantiana, na qual estes autores estão inseridos. 

67 A ideia de divindade pessoal também é típica dos gregos, vikings, celtas, América pagã, africanos, 
japoneses, chineses etc., mas tais culturas não possuem um deus transcendente e único que está à parte da 
constituição imanente da criação, ou seja, que não é ao mesmo tempo o criador e a natureza de coisas criada. Na 
Índia, a ideia de uma divindade transcendente desse tipo surgirá apenas com o advento do vaishnavismo e do 
shaivismo no século III a.C., no entanto, intrinsecamente divergente da ideia monoteísta judaica, já que no 
imaginário hindu a divindade, como Kåñëa, por exemplo, se expande em formas diversificadas, mantendo sua 
originalidade ontológica em variadas faces, mas, ao mesmo tempo, sempre representado como a imanência 
manifesta, pois, sem ela, estaria desprovido da constituição de Absoluto, a qual abrange o Todo existente. 

68 “A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gera valores: o 
ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança 
imaginária obtêm reparação. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante Sim a si mesma, já de início, a 
moral escrava diz Não a um ‘fora’, um ‘outro’, um ‘não-eu’ – e esse Não é seu ato criador. Essa inversão do olhar 
que estabelece valores – esse necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si – é algo próprio do 
ressentimento: a moral escrava sempre requer, para nascer, um mundo oposto e exterior, para poder agir em 
absoluto – sua ação é, no fundo, reação. O contrário sucede no modo de valoração nobre: ele age e cresce 
espontaneamente, busca seu oposto apenas para dizer Sim a si mesmo com ainda maior júbilo e gratidão – seu 
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fenômeno ou resultado prático que acompanha a ebulição desta a uma ética religiosa dos 

negativamente privilegiados (em bens e cultura), os quais se consolam imaginando que a 

desigual repartição da sorte no mundo (sintoma do mal em si) se deve ao pecado, à 

desobediência e à injustiça dos privilegiados positivamente (de preferência, em outros povos, 

grupos ou ideias, como se perguntando: como eu, eleito, sofro e ele não?), que, mais tarde ou 

mais cedo, deverá desencadear a vingança divina contra eles. Aqui, o moralismo serve 

imediatamente a esta teodiceia dos negativamente privilegiados como meio de legitimar, 

consciente ou inconscientemente, a sede de vingança.  

Isto se concretiza, em primeiro lugar, com aquilo que Weber denomina de “religiosidade 

de retribuição”. E existindo a ideia religiosa de retribuição, então a “dor” enquanto tal, já que 

leva consigo fortes esperanças de retribuição, pode tomar o aspecto de algo, em si, valioso, do 

ponto de vista religioso. Esta ideia pode, inclusive, ser elaborada por certas técnicas de 

ascetismo de um lado, e por certas predisposições especificamente neuróticas de outro, aponta 

Weber. Mas a religiosidade do sofrimento alcança o carácter específico de ressentimento apenas 

sobre determinados supostos culturais. Não aparecendo, por exemplo, entre os hinduístas e os 

budistas, já que, nestes casos, a dor individual se tem como individualmente merecida = natural, 

karmicamente merecida = natural, já que construída pessoalmente em forma de ação que gera 

natural reação, como em tudo no cosmos.  

Totalmente oposto acontece entre os judeus, diz Weber, uma vez que a religiosidade dos 

Salmos está abarrotada da necessidade de vingança, assim como na conjectura sacerdotal das 

antigas religiosidades israelitas se encontra a mesma trama, contendo, evidentemente, e de 

forma palpável: “a satisfação moralista e a legitimação da vontade [sedenta] de vingança de um 

povo-pária” (WEBER, 2000, p. 337). 

E tudo isto, segundo Weber, “em todas as partes, o problema está entrelaçado de alguma 

maneira com os fundamentos determinantes do desenvolvimento religioso e da necessidade de 

salvação [ou libertação, no caso indiano]” (Idem, 1992, p. 412). Portanto, a ideia de salvação 

surge como uma resposta para o problema da contradição entre o poder infinito da divindade e 

o sofrimento no mundo, na medida em que a ideia de salvação desloca a promessa de uma vida 

feliz para uma vida supramundana. A ação religiosa não tem como objetivo a felicidade nesta 

vida, mas na outra, o que depende da salvação. Weber, assim, tenta nos dizer que estas religiões, 

ao mesmo tempo em que tentam na realidade viver bem no mundo, utilizam-se da promessa 

                                                 
conceito negativo, o ‘baixo’, ‘comum’, ‘ruim’, é apenas uma imagem de contraste, pálida e posterior [...]” 
(NIETZSCHE, 2008c, §10). 
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irreal de um viver bem em outro mundo, o que não gera contradição, apenas tensão em suas 

mentes e ações.  

Com isso, tem-se a crença na providência como um poder que se coloca acima dos 

homens e que é o responsável por seu destino, estando na origem da dissociação entre mundo 

e religião, os quais até então caminhavam lado a lado. De acordo com Weber, “precisamente 

porque esta crença [na providência] não tem em si nenhuma solução racional do problema 

prático da teodiceia, acolhe as mais fortes tensões entre o mundo e deus, entre o dever-ser e o 

ser” (WEBER, 1992, p. 415). 

Weber se preocupa exatamente com o embate promovido entre a conduta religiosa e as 

demais esferas da vida, concentrando-se especialmente sobre as religiões soteriológicas, as 

quais manifestam uma ética calcada na ideia daquilo que ele denomina de “fraternidade 

acósmica”. Tais religiões, responsáveis por essa ideia, têm por motivação “dirigir um modo de 

vida para a busca de um valor sagrado” (Idem, 1979, p. 376), confrontando-se prioritariamente 

com a esfera erótica, o componente mais universal, diz Weber. Agora, nesse contexto de guerra 

entre esferas, suscita-se uma ação social metódica de vida em busca da abolição da dor, o que 

transforma a própria vida uma casca profana que deve ser negada, não sendo a vida que quer 

retribuir e retribuirá, mas a divindade normativa (Idem, 1992, p. 491). Eis o advento radical de 

um preceito que funda-se na imaginação do prêmio e do castigo, da vingança e da graça 

meramente divina ou do “bem” absoluto. Uma ação social e religiosa que “é ainda mais 

provável quanto mais sublimada, e mais interior e mais baseada em princípio é a essência do 

sofrimento, pois é importante colocar o seguidor em um estado permanente que o proteja 

intimamente contra tal sofrimento” (Idem, 1979, p. 376). 

Racionalização Religiosa 

Para Weber, esta nova configuração cultural é um elemento essecial da racionalização 

da conduta, que possui uma íntima submissão ao costume, por adaptação planejada a uma 

situação objetiva de interesses que, sob o olhar de Habermas, significa uma racionalização 

cultural ou ação metódica da vida. Mas este processo não esgota a questão da racionalização 

da ação, sucedendo inevitavelmente na direção de uma consciente racionalização de valores em 

geral, muitos valores. Valores que incomodam e provocam incovenientes uns aos outros por 

suas autonomias racionalizadas, pela subsistência de um costume geral que a todo momento 

rodeia a conduta dos agentes. um aglomerado de novos panteões, de novos Deuses que 

formalização um potencial cognitivo das esferas de valor (HABERMAS, 1999, p. 196).  
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Mas não só o ethos protestante será a mola propulsora dessa nova guerra de valores, mas 

toda a modernidade com sua racionalização quase onipresente e onipotente. Para tanto, será 

engajada a partir da rejeição dos meios mágicos e de todos os sacramentos ou ritos como meios 

de libertação da alma, da mente e do corpo, gerando, consequentemente, um desencantamento 

da vida, agora sem sentido. Ademais, junto à tamanha desmagicização do mundo, surge o 

isolamento do adepto, seja por seus dogmas que promovem um individualismo sem mediadores 

divinos ou pela falta de se identificar de maneira prévia sua eleição salvacionista, e, por outro 

lado, o fundamentalismo de uma vocação única, a do trabalho; seja em espaços modernos que 

divinizam esse indivíduo em si (razão substantiva) e sua autonomia, independente de ser 

religioso ou não. Funda-se uma ascese intramundana do trabalho profissional, um materialismo 

com força total, que penetra sistematicamente todas as esferas de valor. Regendo-se, agora, sob 

princípios que lhe são particulares e desvinculando-se, passo a passo, da religião tradicional, a 

qual abarcava e regia legalmente todas as esferas. O que provoca um discurso, entre os adeptos 

dessas religiões modernas, de não praticarem religião.   

Para Weber, no entanto, 

A religião da fraternidade sempre se chocou com as ordens e valores deste 
mundo, e quanto mais coerentemente suas exigências foram levadas à prática, 
tanto mais agudo foi o choque. A divisão tornou-se habitualmente mais ampla 
na medida em que os valores do mundo foram racionalizados e sublimados em 
termos de suas próprias leis (WEBER, 1979, p. 379).  

Promove-se, então, uma tensão “oculta” ou explícita entre a religião e os demais 

elementos ou esferas sociais, buscando-se uma autonomia interior das esferas individuais, 

sublimadas pelo conhecimento de suas forças. E tamanha tensão se instaura devido ao processo 

de racionalização das esferas e suas origens serem heterogêneas, havendo uma auto-justificação 

em si mesmas e possuindo poderes diversos.  

No entanto, diz Weber, a racionalização econômica, especificamente, é racional desde 

os primórdios dos tempos, diferente das demais esferas, enquanto o êxito da ação é a prova dos 

meios de sucesso entre elas. Mas entre elas, além das tensões, lutas culturais ou por autonomias, 

podem existir acomodações, concordatas e acordos. E pensar em cada autonomicização é o 

mesmo que pensar em seus intelectuais e, por seguinte, nas instituições que preparam ou 

lapidam tais intelectuais. E todas elas se autonomizam sem existir a esfera ética. Mas quem 

responde pela ética? A religião tenta, a ciência tenta, as demais tentam, e muitas vezes a 

racionalidade adere aos axiomas tradicionais. Todavia, quando tais esferas não convencem 

racionalmente, quem tem o poder decide as tensões, no caso, o Direito.  
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Também é importante notarmos, ao analisarmos as esferas em Weber que, 

primeiramente, toda racionalidade depende do contexto observado (de quem e para o quê se 

observa) e do contexto inserido, como, por exemplo, a racionalidade de um pesquisador 

sistemático e metódico sendo diferente da racionalidade de um calculista e finalista, como 

também sendo diferente a racionalidade formal da racionalidade substantiva; como bem 

apresentamos anteriormente em torno de Kalberg (2010, p. 142-143). 

As Esferas da Vida Diante da Religião 

A primeira das esferas em Weber é a esfera doméstica ou clã natural, cujos laços 

comunais sofrem uma desvalorização pela profecia que cria comunidades religiosas ou 

congregações soteriológicas (seitas fechadas), pois, quanto mais amplas e interiorizadas forem 

suas metas de salvação, maiores serão as distâncias do fiel para com seus parentes e 

matrimônios, surgindo uma relativa desvalorização dos laços mágicos, assim como uma 

transferência da ética econômica parental para uma ética entre o que ele chama de “irmãos de 

fé” (Ibid., p. 377-378); excluindo-se, portanto, a ideia de uma prioridade sanguínea famíliar, 

para uma ideia de grupo valorativo. Surgindo, consequentemente, um dualismo moral: “meu 

grupo” versus “grupo exterior” (Ibid.), além de uma moral interna de grupo: “o que me fizeres, 

eu te farei”. Noutros termos, o agente aproxima-se mais de um messias, sacerdote, santo, líder 

religioso, demagogo ou salvador, quanto mais amplas e interiorizadas forem as metas de sua 

dita salvação. Ao invés de laços mágicos e de vizinhança, agora tem-se uma ética religiosa de 

caritas, adorando-se o sofredor e o sofrimento, junto e em comum, “e isso ocorria que o 

sofrimento existisse realmente, que fosse uma ameça constante; quer fosse exterior, quer 

interior” (Ibid.).  

Não por acaso, para Weber, religião ética é aquela que interioriza o sofrimento 

permanentemente, ou seja, responde aos estímulos religiosos normativos mesmo sem êxtase 

(permanente ou não), sem contemplação, sem ritual, sem orgia. Ou seja, a mística retira-se do 

cotidiano, buscando-se, agora, a tentativa do permanente, sem altos e baixos. Para o místico, a 

salvação nunca é permanente, já para o puritano, é: tanto em regulamentos, quanto em regras 

de conduta e ética. O religioso puritano, com sua motivação racionalizante, associa estado 

sagrado com o cumprir das normas. Surge, desta forma, o dever-ser desta ou daquela maneira, 

criado a partir da metafísica religiosa que dicotomiza o mundo, sendo este dever-ser diferente 

do estado atual de existência, neste ou no além-mundo.  
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Surge, com tudo isso, enfim, um novo princípio da vida econômica: obrigação para a 

moral do grupo (do grupo!), ajuda em fraternidade grupal (do grupo!), enquanto para os 

estranhos ou exteriores, aplica-se a escravidão permanente para os devedores; assim como 

regatear nas situações de comércio e empréstimo (Ibid., p. 378). O que antes destinava-se aos 

abastados fazerem, como a caridade ou ajuda social em geral, agora restringiu-se a todos do 

grupo e só para o grupo, aos “irmãos” ou semelhantes da crença. Mas, obviamente, o grito de 

guerra dos puritanos não estará em torno da caridade, adverte Weber, senão em: “giving alms 

is no charity”, sem falar, continua Weber, “no repulsivo sistema das workhouses para os 

desempregados, que entrou em cena pelo final do século XVII” (Idem, 2004, p. 258, n.239). 

Semelhantemente, até os nossos dias, vê-se entre inúmeras denominações puritanas, como a 

teologia da prosperidade, que a pobreza, o ato de dar esmola e a caridade ou são simplesmente 

inúteis ou são sinônimos de influências malignas ou de maldição. Weber citará o proprósito 

social do tornar-se religioso para o puritano, citando o personagem Mr. Money-Love em The 

Pilgrim’s Progress de John Bunyan (pregador puritano do século XVII): “é lícito ao homem 

tornar-se religioso para tornar-se rico” (Ibid., p. 271).  

Inteligentemente, Weber observa como tal empreitada puritana manifesta o utilitarismo 

atrelado à configuração impessoal do “amor ao próximo”, uma vez que um é consequência do 

outro (Ibid., p. 255, n.227). O “próximo”, de fato, é membro do grupo e um membro rico, 

enquanto o “amor” resume-se em todo e qualquer gesto que mantenha a motivação ao buscarem 

a riqueza. Eleimina-se puritanamente os “fins culturais” e a caridade em si, adotando-se um 

espetáculo propagandístico de um humanismo aparente e só quando assim for conveniente ao 

grupo. Pois, “uma consciência limpa é um travesseiro macio”, isso é tudo, diz um ditado alemão 

puritano citado por Weber (Ibid., p. 161). Burguesia que grita seu ethos profissional, nada mais. 

Impondo com isso “uma consciência de estar na plena graça de deus e ser por ele visivelmente 

abençoado, [e enquanto] empresário burguês [...], podia perseguir os seus interesses de lucro e 

devia fazê-lo”, pondo a sua disposição “trabalhadores sóbrios, conscienciosos, 

extraordinariamente eficientes e aferrados ao trabalho como finalidade de sua vida, querida por 

[tal] deus” (Ibid.); trabalhadores, enfim, dóceis, mansos e conformados.     

A segunda esfera é a econômica, através da qual a tensão com a religião sublimada da 

salvação é mais acirrada e proeminente. No entanto, diz Weber, em relação às formas mágicas 

e mistagógicas primevas, as quais influenciavam os espíritos e os Deuses, sempre lutaram pela 

riqueza, bem como pela vida em geral. E, para variar, Weber cita os mistérios eleusinos junto 

às religiões fenícias e védicas para tanto. “E tal promessa foi ofertada ao leigo hindu e budista”, 
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completa nosso autor. Já as sublimadas, como assim ele denomina, tornaram-se cada vez mais 

tensas com a economia racionalizada.   

Economia que se motiva e se mantém originalmente pela e na religião, mas que aos 

poucos desvincula-se dela e torna-se uma economia racionalmente técnica, conceituada por 

Weber como sendo “uma organização funcional voltada para os preços monetários que se 

originam nas lutas de interesse dos homens no mercado” (WEBER, 1989, p. 379). Tal esfera 

apresenta-se como uma impessoalidade das relações – mediadas pelo dinheiro, o mais 

impessoal dos elementos – e a busca do lucro, considerado um fim em si mesmo. Quanto mais 

racional o capitalismo e, portanto, impessoal, mais ocorre a tensão.  

Weber aponta, então, duas formas impessoais que entram em choque uma com a outra.  

Como já vimos, as religiões de salvação tiveram uma tendência a 
despersonalizar e objetivar o amor, no sentido singular do acosmismo. Não 
obstante, essas mesmas religiões observaram, com profunda desconfiança, o 
desdobramento das forças econômicas que, num sentido diferente, também 
foram impessoais, e por isso se opuseram especificamente à fraternidade (Ibid., 
p. 380). 

Algo que não aconteceu no Oriente, já que sufocaram a racionalidade formal e elevaram 

a racionalidade substantiva. Tanto no Oriente quanto nas religiões mágicas ocidentais, como no 

catolicismo, diz Weber, surgiram advertências contra o apego ao dinheiro ou riquezas e bens, 

florindo o auge dos tabus. Nas religiões hinduístas e budistas, tal prerrogativa, no entanto, 

centrava-se aos sacerdotes e intelectuais; no hinduísmo, ao brähmaëa e ao sannyäsin ou 

renunciante; no budismo, ao monge ou bhikṣu. Todos negavam a propriedade individual e 

tinham suas necessidades limitadas e correspondentemente ao que era absolutamente 

indispensável. Ás vezes, nem isso. Paradoxalmente, dirá Weber, no ascetismo racional se “criou 

a riqueza que se rejeitava” (Ibid.), já que “templos e mosteiros, em toda parte, tornaram-se os 

próprios centros de economias racionais”, uma vez que eram locais de peregrinação, de 

penitências ou de ritos públicos em geral que aglomeravam pessoas, e onde se tem aglomeração, 

se tem “coisas” materiais para comer, dormir e passar o dia. Desta forma, mais uma vez a Índia 

vem como exemplo: 

A reclusão contemplativa, como princípio, pôde apenas estabelecer a norma de 
que os monges sem propriedades deveriam gozar apenas o que a natureza e os 
homens lhes oferecessem voluntariamente: frutas, raízes e esmolas 
espontâneas. O trabalho era algo que distraía o monge da concentração sobre 
os valores da salvação que ele desejava. Não obstante, até mesmo a reclusão 
contemplativa [monastérios budistas e floresta hinduísta] fez suas concessões, 
estabelecendo distritos para a mendicância, como na Índia (Ibid., p. 381). 
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 E tal tensão foi amenizada apenas em dois caminhos religiosos: com a ética puritana da 

“vocação” e o misticismo em seu estado mais “puro” ou “prático”. Com a ética puritana, por 

esta renunciar ao “universalismo do amor” e roteirizar formalmente e rotinizar utilitariamente 

todo o trabalho mundano como à vontade da divindade; a única vontade passível de ser 

conhecida em sua visão sectária. Nesse conjunto de ideias normativas e motivacionais ao 

trabalho, aceita-se o cosmo econômico, não apenas como algo bom e proveitoso, mas divino. 

Com isso, separa-se o cosmo econômico de mera atividade de criaturas mundanas e, portanto, 

imperfeitas. A esfera econômica casa-se, após seu namoro judaizante, finalmente e com muitas 

flores de plásticos caindo do céu, com a religião puritana. Para Weber, “em última análise, isto 

significava em princípio a renúncia à salvação como meta alcançável pelo homem, ou seja, por 

todos. Significava [também] a renúncia à salvação em favor da graça sem base e apenas 

particularizada, sempre”.  

Weber também relacionará os sentimentos religiosos à economia, quase com uma voz 

marxiana, afirmando que “o sentimento de dignidade dos estamentos positivamente 

privilegiados refere-se, como é natural, a seu ‘ser’ que se encerra em si mesmo, à sua ‘beleza e 

valor’” (Idem, 1999, p. 182). Ou seja, seu reino sagrado é deste e neste mundo. E, naturalmente, 

o sentimento de dignidade das camadas negativamente privilegiadas refere-se a um futuro além 

do presente, neste mundo ou no outro. “Em outras palavras, este sentimento tem que se 

alimentar da crença numa ‘missão’ providencial” ou numa honra diante de um deus, “como 

‘povo eleito’, isto é, da ideia de que, no Além, ‘os últimos’ serão ‘os primeiros’ ou que, no 

Aquém, aparecerá um redentor para revelar ao mundo a honra oculta do povo (judeus) ou 

estamento pária por ele rejeitado” (Ibid.). Segundo Weber, eis “a fonte do caráter da 

religiosidade cultivada pelos estamentos párias”. 

Quanto ao misticismo em relação à esfera econômica, Weber será sucinto:    

O misticismo é outro caminho coerente pelo qual a tensão entre a economia e 
a religião pode escapar. Essa forma é representada de modo bastante puro na 
“benevolência” do místico, que não indaga do homem para quem, e a quem, 
ele sacrifica. Em última análise, o misticismo não se interessa pela sua pessoa. 
De uma vez por todas, o místico benevolente dá a sua camisa quando qualquer 
pessoa que lhe cruza acidentalmente o caminho lhe pede o paletó – e 
simplesmente porque lhe cruza o caminho. O misticismo é uma fuga [Flucht] 
singular deste mundo, na forma de uma dedicação sem objeto a todos, não pelo 
homem, mas pela devoção simplesmente, ou, nas palavras de Baudelaire, pela 
“prostituição sagrada da alma” (Idem, 1989, p. 381). 

  Walter Benjamin elucidará o que Weber quer dizer e ainda utilizando-se da citação do 

poeta francês: 



125 
 

Quando Baudelaire fala de um “estado de embriaguez religiosa das grandes 
cidades”, o sujeito desse estado, que permanece anônimo, poderia ser a 
mercadoria. E a “sagrada prostituição da alma”, comparada à qual seria “bem 
pequeno, limitado e débil aquilo a que os homens chamam de amor”, não pode 
ser outra coisa – se quisermos manter o sentido do confronto com o amor – 
senão a prostituição da alma da mercadoria. “Essa prostituição da alma que se 
dá inteira, poesia e caridade, ao imprevisto que surge, ao desconhecido que 
passa”, diz Baudelaire. É precisamente essa poesia, é precisamente caridade 
que as prostitutas reclamam para si. Elas tinham experimentado os segredos do 
mercado aberto, e aí a mercadoria não levava nenhuma vantagem sobre elas” 
(BENJAMIN, 2015, p. 125).   

Assim sendo, tanto o puritano como o místico (nesse caso, da cidade e também 

moderno), agem impessoalmente frente ao econômico e seus agentes, com a diferença que o 

puritano age através de uma robotização em labuta divina e pensando em si, enquanto o místico 

pela “devoção simplesmente” e com eliminação do autocentramento.  

Assim mesmo, à esfera política ou às ordens políticas do mundo, as quais também 

sofrem uma tensão com a ética religiosa. E de imediato Weber adverte: “este problema não 

existiu para a religiosidade mágica ou para a religião das divindades funcionais” (WEBER, 

1989, p. 382), ou seja, religião que cultuava Deuses da guerra ou das leis; noutros termos, 

Deuses locais, de tribo ou estatais, que interessavam-se na “luta” contra outros Deuses, tendo 

de provar seus poderes. Tal barreira, de tribo ou Estado, foi rompida, diz Weber, com o advento 

das religiões universalistas ou monoteístas, com seus Deuses padronizadores, buscadores de 

indivíduos e sedentos por territórios alheios; e mais intensamente quando tais Deuses 

transformaram-se em Deuses de “amor”. E Weber faz questão de colocar o conceito de “amor” 

entre aspas, para que possamos nos abster da nossa ideia de amor e saber que ele e as religiões 

teoricamente envolvidas estão falando de um “amor” específico e interessado racionalmente, 

diga-se: economicamente e sob acordo.  

Surge, com isso, uma tensão entre política e a Erlösungsreligion (religião redentora). E 

quanto mais autônoma tal política ou com racionalidade axiológica, mais tensão entre elas. 

Sabendo que religião redentora resume-se naquela que não une suas promessas à prática de 

rituais de carácter mágico ou extraordinário, senão que, pelo contrário, desenvolve um conceito 

moral da salvação. 

Tal esfera política, por outro lado, no âmbito mágico, está ligada diretamente ao 

ordinário, aos ditames naturais, à hierarquia dos afazeres, à proteção ou segurança real, à 

administração emponderada pelos Deuses, ao amor e ao ódio personalizados, à camada bélica 

ou guerreira de vocação, a uma racionalidade mental voltada para a vida e para a morte como 

Una, honra acima de tudo e heroismo como único status, bem como à dimensão da paixão, do 



126 
 

agir e do acontecer, mas tudo centrado nos Deuses e em suas interações – e aqui ele está 

pensando em todas as categorias políticas do Arthaçästra, a Ciência Política “maquiavélica” da 

Índia antiga (da qual ainda falaremos). É a esfera do imaginário com muitos inimigos que, na 

modernidade, transformou-se no morrer pelo Estado ou nos nacionalismos.  

Para Weber, todos nós modernos vivemos entre duas leis que lutam entre si: a política 

profissional (sem magia ou misticismo) e a religiosa redentora. Tensão esta que motiva a esfera 

política (burocrática estatal e moderna) a administrar semelhante ao homem econômico, de uma 

forma “sem preocupação com a pessoa”. O que torna, segundo Weber, o Estado burocrático 

menos acessível, em relação às ordens patriarcais e em virtude de sua despersonalização, à 

moralização substantiva. Tais ordens patriarcais são caracterizadas por Weber como 

possuidoras de obrigações da piedade, da consideração do mérito e totalmente pessoal. Em 

suma, o Estado moderno age mais em relação às “razões de Estado” do que em relação às 

políticas de bem-estar social. O sentido da vida desse Estado é manter a distribuição externa e 

interna de seu poder, e um poder calcado simplesmente na violência bruta e legitimada dos 

meios coercitivos.  

Assim sendo, enquanto as religiões universalistas modernas lutam por um 

“’anarquismo’ do pacifista”, como desta forma conceitua Weber (1989, p. 383), o Estado 

vocifera que deve triunfar a justiça através da força. O Estado racional, portanto, abole o 

heroísmo e a honra da política antiga e coloca em seus lugares o mero conflito como meio. O 

que elimina completamente a ética do raciocínio político; assim como o cálculo sobrepôs-se à 

emoção.     

Para Weber (Ibid.), “a indiferença mútua entre religião e política, quando são ambas 

completamente racionalizadas, é ainda mais intensa porque, em contraste com a Economia, a 

política pode entrar em concorrência direta com a ética religiosa, em pontos decisivos”. 

Curiosamente, a ideia de comunidade, frente a esse Estado calculista, será a guerra real, a qual 

cria um pathos ou ligação afetiva e uma “compaixão” de massa; além de proporcionar aos 

combatentes um significado de morte “sagrada”. O que, a priori, substitui os ditames da religião 

ética e aproxima-se da religião mágica. Tão desencantado é o Estado moderno que, 

consequentemente, sua ação mais extensa e direta, a guerra, torna a morte no campo de batalha, 

por sua situação, agora, extraordinária, diferente da “morte simplesmente inevitável pelo fato 

de que na guerra, e somente na guerra, o indivíduo pode acreditar que sabe estar morrendo ‘por’ 

alguma coisa” (Ibid., p. 384); mesmo que esta “coisa” não exista ou seja até desmotivada pelo 

próprio Estado. E o porquê e para qual motivo ele está lutando nem mesmo lhe passa na cabeça, 
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ao menos em termos ou significados universais, ele simplesmente sente-se vivo ao lutar, 

preenchendo um vazio existencial.   

Em Weber, tal fato, da morte dentro de uma série de acontecimentos significativos e 

consagrados, motiva “todos os esforços para apoiar a dignidade autônoma da estrutura política 

que se baseia na força” (Ibid., p. 384). Sentidos que diferem da religião ética e aproxima-se 

mais uma vez da visão mágica de mundo. Ou seja, a comunhão experimentada na guerra e na 

morte nesta guerra, tenciona-se com uma religião que apregoa tal experiência apenas na 

comunhão com uma divindade ou no carisma sagrado. E Weber será enfático ao dizer que, 

assim como na tensão com a Economia, as duas únicas “soluções” frente à tensão aqui exposta, 

encontra-se novamente com a ética puritana e o misticismo despersonalizados. 

Os puritanos, por meio de sua violência imposta ao mundo, utilizando-se da ação do 

próprio mundo, ou seja, através de seu missionarismo expansionista e agressivo, como “causa” 

de seu imaginado deus. E o misticismo, observa nosso autor, por sua atitude apolítica radical. 

Tão apolítica, ou seja, indiferente e alheia, que a tensão não se estabelece. O puritano preza e 

avança pela guerra santa e iconoclasta, sem nenhum pudor em estabelecer sua inquisição e 

punição violenta aos infieis, sentindo-se com o direito de opor-se “com a força impiedosa a 

qualquer perigo oriundo de uma má orientação da fé”. Cruzada presente na aristocracia 

calvinista e islâmica, diz Weber. Hoje, também executada pelo violento sionismo. “Guerra 

santa” é, realmente, uma arma vista como “justa” pelos agentes monoteístas universalistas. 

Mesmo o luteranismo, que rejeitou a cruzada e a coação secular, manteve-se irrecusável a uma 

obediência completa às autoridades seculares, principalmente em ordem de guerra. Enquanto o 

místico, naturalmente apolítico e indiferente em toda parte, reconhecem a autonomia da ordem 

temporal, mas apenas para deduzir o seu caráter profano ou sua quase insignificância frente à 

libertação última da alma. 

Em contrapartida, compara Weber, a teodiceia indiana do karma transmitiu à sociedade 

orgânica ou de casta um “ponto de vista do pragmatismo redentor, orientado exclusivamente 

para os interesses do indivíduo [não ao poder político]”. Sem tal elo, de um sistema orgânico 

que pensa na pessoa, portanto, em “amor pessoal” e “muito especial, toda ética social orgânica 

representa, inevitavelmente, uma acomodação aos interesses da camada privilegiada deste 

mundo” (Ibid., p. 387). Ou seja, “a ética orgânica da sociedade [casta] é, em toda parte, um 

poder eminentemente conservador e hostil à revolução [política]”. Já as “revoluções puritanas 

autênticas, cujas contrapartidas podem ser encontradas em outras partes, são típicas. Essa 

atitude corresponde de modo absoluto à obrigação de empreender cruzadas” (WEBER, 1989, 

p. 387). 
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A questão é diferente com o místico. A passagem psicológica da posse de deus 
para a posse por deus é sempre possível e com o místico é consumada. Isso é 
significativo e possível quando as expectativas escatológicas de um início 
imediato e do milênio de fraternidade flamejam, e, daí, quando desaparece a 
crença de que existe uma tensão duradoura entre o mundo e o reino metafísico 
irracional da salvação (Ibid.). 

A lei que ele apregoa, porém, não têm caráter “racional”. Como produtos do seu carisma, 

a rejeição radical do mundo transforma-se num anomismo. E mais uma vez vem à tona o Oriente 

como conclusão típica em Weber (Ibid., p. 390, com adaptação sânscrita nossa): “veremos que 

estados semelhantes ocorrem no caso da Jivanmukhti [autorrealização]69 indiana”. E ainda 

citará a literatura clássica do hinduísmo, dizendo que “teoricamente, isso é realizado com maior 

coerência na Bhagavad-géta”, uma vez que nela, a conduta de um agente – e ele está pensando 

em um dos protagonistas da obra, o guerreiro Arjuna – mesmo quando explicitamente coerente, 

de acordo com o social e “normal” ou o que é exatamente esperado de alguém sensato, pode 

ser “condenado como irracional em seus efeitos”, a ponto de se abandonar o “coerente”, ou 

assim percebido, para se seguir as vontades divinas.  

A esfera estética, por sua vez, uma das potências de vida deste mundo, caracterizada 

como irracional e até antirracional por Weber, possui uma relação extremamente íntima com a 

magia, seja pelo esteticismo do outro, seja pela própria criação artística: com seus ícones, 

músicas, cantos, danças, cores, pinturas, artes gráficas, decoração, arquiteturas e afins, todos 

comprovados magicamente em “estilos” e êxtases. Já para a religião ética, tudo isso torna-se 

suspeito e de pouco valor, muito mais em relação à racionalização da arte (Ibid., p. 391). Troca-

se a forma por um significado normativo. Consequentemente, diante deste embate, Weber 

afirma que a arte surge, na modernidade, como um refúgio para o espírito, proporcionando 

“uma salvação das rotinas da vida cotidiana, e especialmente das crescentes pressões do 

racionalismo teórico e prático” (Ibid., p. 391). Eis a arte assumindo a posição de uma esfera 

libertadora intramundana, o que a torna uma concorrente direta à religião ética. Para essa 

religião, tal arte nada mais é do que uma indulgência irresponsável e uma secreta falta de amor, 

pois, sem julgamentos éticos, dirá a religião, tende-se a transformar os julgamentos morais em 

julgamentos de gostos. E essa impenetrabilidade ou desatrelamento da arte frente à religião 

ética, na modernidade – uma vez que, na antiguidade, a arte relacionava-se com a religião, ou 

melhor, com a religião mágica, como acessório a ela, embelezando-a e reiterando seus valores 

                                                 
69 Jivanmukti é derivado de um termo composto sânscrito: jiva e mukti, que significa “vida” e “liberdade”, 

respectivamente. O termo utilizado por Weber representa, na filosofia Advaita Vedanta hinduísta, uma 
emancipação completa enquanto ainda se vive no mundo. 
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– chega a um ponto extremo, já que a política e a economia usualmente não reclamam para si a 

função de redentoras. E Weber especifica a relação ou tensão:  

Justamente a música, a “mais interior” das artes, pode escrever, em sua forma 
mais pura, a música instrumental, como uma forma substituta – através da 
legalidade própria de um reino que não vive no interior –, simulada e 
irresponsável, da vivência religiosa primeira. A conhecida tomada de posição 
do Concílio de Trento poderia remontar em parte a esta sensação. A arte torna-
se, então, uma “idolatria da criatura” [Kreaturvergötterung], um poder 
concorrente e uma fantasmagoria ilusória, já que a imagem e alegoria das coisas 
religiosas tornam-se blasfêmia (WEBER, 1988, p. 556). 

 De fato, quanto mais a religião ética concebeu e propagou a transcendência ou 

supramundanidade de sua imaginada divindade, mais a arte sofreu rejeição.  

Por parte da arte, sua relação desligada ou desinteressada para com a religião ética pode, 

diz Weber, permanecer ininterrupta ou em constante renovação, tanto quanto o interesse do 

recipiente atrele-se ao conteúdo formado ou tanto quanto a realização do artista for sentida e 

percebida como um carisma mágico do Könnens (talento), ou mesmo como um simples jogo 

de espírito livre. Mas a racionalização da kulturwelt ocidental, castradora da visão mágica 

inserida na arte e da instauração de leis próprias, modificará tudo isso; tornando-se a arte um 

refúgio para a rotina, como já anunciamos. E tal refúgio, obviamente, não está na sua 

institucionalização, com um público específico, apreciador ou curioso, e muito menos na crítica 

especializada; senão na compreensão consciente dos valores estéticos, no seu puro gozo, na sua 

pura necessidade expressiva. O que leva ao artista moderno a conceber a religião ética como 

uma coação contra sua criatividade única.    

Na esfera erótica, a maior força irracional da vida, até além da arte, estabele-se também 

uma exaustiva tensão com as religiões de salvação, a qual tem origem mais intensa com a 

instituição do celibato e castidade no monasticismo budista e que se agrava quando o erotismo 

autonomiza-se, desvinculando-se do controle e das nuances religiosas. Diferentemente dessa 

tensão, Weber apontará que a relação do erotismo com a magia foi, assim como a arte, íntima 

e celebrativa. Tal celebração era frequente nos ritos orgiásticos e na “prostituição”  sagrada, o 

que, para Weber, não tinha nenhuma relação com “promiscuidade primitiva”, mas com a parte 

essencial dos êxtases e frenesis sagrados. Tanto a heterossexualidade como a homossexualidade 

sofisticaram-se nesses tempos, seja no mundo profano, seja no mundo sagrado, no ordinário ou 

no extraordinário. Na Índia mágica, até livro santo, sagrado, como o Kāmasūtra, foi elaborado 

para dinamizar e informar, além de inúmeros outros assuntos correlatos e educativos, com quase 
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total liberdade sexual e nos mínimos detalhes, a homens e mulheres, sobre o poder da 

sexualidade para a libertação da alma e ao bem-estar social e individual.  

Sanjay Gautam (2016, p. 01), relacionando as teorias de Foucault em Histoire de la 

Sexualité com o Kāmasūtra, informará que a obra indiana é uma explanação elaborada sobre a 

natureza e as origens da arte erótica, incluso do teatro indiano no Nātyaśāstra, o qual a 

representa com um tratado cortês às cortesãs. E no outro lado da margem, onde a tensão se 

estabelece, encontramos a afirmação weberiana: “o teatro, para o puritano, era condenável e, 

com a estrita exclusão do erótico e da nudez do âmbito do possível de encenar, as concepções 

mais radicais não tiveram como se firmar na dramaturgia, como nas artes.” (WEBER, 2004, p. 

154). Weber elucidará que para o puritano, a concupiscência, como fenômeno que acompanha 

o coito, é pecado mesmo dentro do casamento”, uma verdadeira sensação de pudentum ou de 

tudo que proporciona vergonha (Ibid., p. 252, n.216). Chega ao ponto, diz Weber, em que “para 

muitas correntes pietistas, a forma suprema de casamento cristão é aquela em que se preserva a 

virgindade, a segunda é aquela na qual o intercurso sexual visa exclusivamente à procriação e 

assim por diante” (Ibid.).    

No budismo e no hinduísmo – voltando à outra marge –, também têm-se a via tântrica, 

a qual rechear-se-á de aspectos sexuais com impacto psicossocial fortíssimo. Até os nossos dias, 

basta andar pelas grandes ou pequenas cidades indianas que facilmente encontram-se aspectos 

sexuais sagrados em público, aos olhos, em todas as formas e de todos os tamanhos. Na verdade, 

para as religiões indianas, quando fala-se em força espiritual, entende-se uma força sexual 

inerente; quando fala-se em iluminação ou êxtase, refere-se à ascensão da força energética 

kuëòaliné, em essência, a energia sexual motora; ativada, inclusive, por sua prática de 

diferentes maneiras e graus.   

Semelhantemente, tem-se a obra Os Ensinamentos Sexuais da Tigresa Branca, 

elaborada por mulheres taoístas na China antiga, proporcionando um panorama aos métodos 

fundamentais e transformadores do sexo, da medicina ligada ao sexo e de sua ligação com a 

Filosofia, como nos informa Hsi Lai (2004, p. 15); ou mesmo na era moderna japonesa, com 

suas pinturas e xilogravuras sexuais explícitas do Shunga, iniciado no século XVII. Ou 

podemos pensar nas explícitas imagens sexuais do Papiro de Turim que, na verdade, é das 

proximidades de Luxor, no Egito.  

Desta forma, a vida sexual teve seus espíritos e Deuses como quaisquer outras funções 

sagradas, e assim como concepções matrimoniais legalmente constituídas, são pré-proféticas e 

universais, informa-nos Weber. Para nosso autor, inclusive, a orgia é, de fato, a mais antiga 
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forma de comunhão religiosa (WEBER, 1992, p. 329); chegando a ser a base das experiências, 

já que  

 
Sob a influência da prática do ofício mágico, tem lugar o desenvolvimento do 
pensamento que chega a imaginar-se uma “alma”, como ser diferente do 
corpo, que se oculta de alguma maneira nos objetos, como esse outro algo que 
abandona o homem no sonho, no transe, do desfalecimento, na morte (Ibid., 
p. 330).  

 
Tudo começa a mudar com o culto à castidade promovido pelos sacerdotes, inicialmente 

budistas, posteriormente copiados pelos monges cristãos que, no começo, também a via sob 

pureza mágica. Mas com o advento do monasticismo cristão, a sexualidade, que era mágica e 

sagrada, pouco a pouco transformou-se na maior via imaginária dominada por “demônios” ou 

espíritos tentadores. Bem diferente das práticas de magia sexual, presentes nos movimentos 

gnósticos, esse “sublimado substituto onanista das orgias dos campesinos”, no dizer de Weber 

(Ibid., p. 403), dentre outros movimentos. Os quais, todos eles, como até os nossos dias, 

influenciados pela magia e conhecimentos orientais.    

No âmbito da religião salvacionista, por outro lado, a prática sexual era (e é) concebida 

quase como uma “concessão” especial aos cônjuges, que deveriam (e devem) entender essa 

prática ou como uma contribuição divina para a perpetuação da humanidade, ou seja, que 

deveria (e deve) ter como finalidade única a reprodução, e não apenas o prazer carnal ou prazer 

pelo prazer. Obviamente, sabe-se da existência de relações sexuais inusitadas à moral vigente 

(ou faria ela parte da moral vigente?) do que posteriormente e monasticamente se pregou aos 

quatro ventos, na antiga literatura Tanakh judaica ou Antigo Testamento cristão, como, por 

exemplo, a famosa cópula das filhas de Ló com ele mesmo, em uma suntuosa bebedeira com 

incesto sagrado; assim como o sequestro sexual de belas mulheres por anjos e Sara dando a 

escrava sexualmente para Abraão; a masturbação insaciável de Onã (do qual surgiu o termo 

onanismo), Judá realizando sexo com a própria nora, Davi adúltero e amante de Betsabá, Rúben, 

o mais velho filho de Jacó, aproveitou-se da ausência do pai e teve relações sexuais com uma 

de suas quatro esposas; Noé bêbado e nu dançando aos olhos dos filhos, o amor homoafetivo 

de Jonatha com Davi, Salomão com suas centenas de esposas e contos eróticos; além dos 

sacerdotes Hofni e Einéias, filhos do sumo-sacerdote Eli e casados, os quais mantinham 

relações sexuais com as mulheres que prestavam serviços aos templos, bem como dos amantes 

egípcios anunciados por Ezequiel (23.20): “cujos membros eram como o de jumento, e cuja 

ejaculação era como a de cavalos”.  
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Mas, mesmo diante de muitos caminhos eróticos semitas possíveis, ora sagrados, ora 

condenados, dependendo dos interesses (políticos, econômicos ou dogmáticos) envolvidos, 

como já bem documentado na historiografia moderna, tanto o judaísmo como o cristianismo, 

em geral e na maior parte de sua história, condenou sem piedade as mulheres, a sexualidade 

fora do casamento e a homoafetividade, ao mesmo tempo em que espalhou, ironicamente, 

escândalos sexuais infinitos e milenares na história ocidental: seja com a pornocracia de muitos 

papas libertinos, seja com os padres declaradamente gays ou com os filhos clandestinos e 

bastardos dos pastores, padres e freiras héteras; seja ainda com as pedofilias incontáveis e 

inauditas, ou mesmo, a exemplo de tudo isso junto, a centenária dinastia orgiástica dos Borgias 

no Vaticano e os El Banquete de las Castañas, que muito presentearam os “santos homens” 

com a luxúria sagrada.  

Aos olhos dessa ética, o mais sublime erotismo é o pólo oposto de toda a 
fraternidade orientada religiosamente, nesses aspectos: deve, necessariamente, 
ser exclusiva em sua essência interior; deve ser subjetiva no mais alto sentido 
imaginável; e deve ser absolutamente incomunicável (WEBER, 1979, p. 399). 

Em suma, os profetas de uma salvação ética não só não necessitam da embriaguez 

orgiástica, senão que ela se opõe ao modo de vida ético-sistemática que reclamam (Ibid., p. 

424). 

E Weber exorta sua comparação típica entre Ocidente e Oriente: contra ela (a 

embriaguez orgiástica) principalmente, contra o indigno culto orgiástico do “sacrifício soma” 

[indiano], [...], se levanta o colérico racionalismo ético de Zaratustra, o mesmo que aquele de 

Moisés contra a orgia da dança” (Ibid.). E conclui Weber que, consequentemente, “este 

desenvolvimento está também condicionado pelo modo de se conceber o ‘divino’” (Ibid., p. 

425).  

Mas porque uma colérica oposição judaizante contra a Índia? Weber dará o veredito:  

Os meios específicos mais refinados da técnica de libertação soteriológica 
procedem quase todos da Índia. Ali se desenvolveram em contato indubitável 
com a técnica da conjuração mágica de espíritos. Na mesma Índia, estes meios 
tenderam de um modo crescente a converter-se em uma técnica de divinização, 
e não hão perdido nunca totalmente este carácter. Domina, por uma parte, desde 
o culto orgiástico do Soma, da época védica antiga, até os métodos sublimes de 
êxtases do intelectual e, por outra, nas orgias eróticas (reais ou imaginadas 
interiormente no culto) que, todavia, dominam, sob uma forma rústica ou 
refinada, a religiosidade popular hinduísta, como o culto a Kåñëa. O sufismo 
levou ao Islã o sublime êxtase intelectual e também a orgia dos dervixes, se 
bem que em forma mais amena. Todavia, são homens procedentes da Índia seus 
representantes típicos [...]. O carácter especificamente extravagante, fora do 
cotidiano, próprio de todo culto orgiástico e especialmente do erótico, que não 
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influi na ação de cada dia ou não pelo menos no sentido de uma forte 
racionalização ou sistematização, se vê de modo patente na significação da 
religiosidade hinduísta e também (em geral) da religiosidade dos dervixes [...]. 
(WEBER, 1979, p. 426-427). 

Weber não cansará de demonstrar a tipologia indiana, apontando como até a sublimação 

racional (para Weber, rebaixamento de nível) da orgia também foi exemplar nesta civilização:  

Para facilitar o conhecimento íntimo da possessão religiosa, aparece no lugar 
da orgia e dos meios irracionais de mortificação da carne, [...] o rebaixamento 
planejado das funções corporais: jejum continuado, inibição sexual, regulação 
da frequência respiratória, etc.; logo o treinamento dos processos anímicos e do 
pensar na direção de uma concentração sistemática da alma sobre o 
religiosamente essencial: a técnica Yoga da Índia, a repetição constante de 
sílabas sagradas (como o OÀ),70 a meditação, sobre círculos e outras figuras, 
exercícios que “esvaziam” sistematicamente a consciência, etc. (Ibid., 426, 
conformidade do sânscrito nossa) 

É o que Weber denomina de transmutação social dos cultos orgiásticos para uma relação 

com um salvador ou um mestre de matiz místico-erótica, provocada essencialmente de um modo 

técnico, mediante exercícios de devoção. E ele dá o exemplo do famoso filósofo e guru indiano 

do século XV, Caitanya:  

Do particular e popular renascimento do culto bhakti [...] de Caitanya, se sabe 
que ele desejava desterrar a mais lúbrica [prática] erótica das massas, sendo ele 
mesmo de caráter erótico. Contudo, a qualidade psicológica do próprio [culto] 
bhakti oferece a prova [de tal erotismo]; pois a sucessão de etapas prescrita 
deve conduzir finalmente, depois de outros três (ou quatro) estágios 
emocionais, a uma íntima relação afetiva com o libertador [Kåñëa], a qual se 
assemelha àquela que dedica um amante erótico à amada. No lugar da 
orgiástica sexual real, transformou-a em uma imagem, pois, o prazer 
criptoerótico está [agora, e necessariamente] na imaginação. Para tal finalidade 
se enriqueceu a antiga mitologia erótica de Kåñëa, com traços cada vez mais 
criptoeróticos. As aventuras juvenis do herói, que segundo a literatura [Puräëa] 
era entre o pastor (Govinda) com as pastoras (Gopés), esteve sempre no centro 
dos mitos [védicos] e também [das histórias] do mesmo Kåñëa. (Idem, 1996, p. 
491-492, conformidade do sânscrito nossa). 

Da orgia à devoção erótica, da atividade sexual prática à atividade sexual imaginada e 

desejada. E Weber esmiúça mais uma vez de qual devoção erótica ele está se referindo, a qual, 

obviamente, não faz parte do hinduísmo clássico ou mais antigo, mas de um hinduísmo pós-

poderio religioso e político do budismo na Índia, não obstante, ainda mágico.  

Sobretudo, na devoção bhakti (amor), especificamente hinduísta, [...] devoção 
que constitui a forma popular de religião de salvação das massas, especialmente 

                                                 
70 Pronuncia-se “AUM”, com o som do abrir e fechar da boca naturalmente. 
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das variedades soteriológicas do vaishnavismo. A devoção a Kåñëa, agora 
elevado no Mahäbhärata [épico indiano] a salvador, mediante apoteoses; e 
especialmente ao Kåñëa criança, se intensifica aqui através dos quatro graus da 
contemplação: amor servil, amor amistoso, amor filial (ou paterno), até chegar 
ao estágio superior da devoção, expressamente erótica, segundo o modo de 
amor Gopé (o amor das amantes de Kåñëa a ele). Esta religiosidade, ademais, 
em virtude do modo, inimigo do cotidiano, de ganhar a salvação, pressupõe 
sempre algum grau de transmissão sacerdotal da graça sacramental através do 
guru. É olhando os seus resultados práticos, um aspecto sublimado da 
religiosidade hinduísta Çakti, popular entre as camadas mais baixas, uma 
devoção às mulheres dos Deuses que, não raras as vezes, inclui um culto 
erótico-orgiástico, e que sempre está, de todos os modos, muito próxima da 
religiosidade orgiástica (Ibid. p. 449, conformidade do sânscrito nossa). 

Caitanya, o maior propagador desse erotismo na Índia, demonstrou, segundo Weber, 

como se pensar e se comportar como uma vaqueirinha (gopé) amante de Kåñëa, bailando 

eternamente na “dança da räsa” ou “dança dos sabores”,71 pois, estando diante de seu objeto 

erótico e erotizando-o, a vaqueirinha se liberta das amarras cotidianas. Dessa forma, o desejo de 

uma jovem vaqueira que deixa o seu lar à meia noite para adentrar a floresta de Våndävana ao 

encontro de seu amante, é compreendido pelo adepto hinduísta vaiñëava como o anseio por 

Kåñëa, ultrapassando o cotidiano e suas convenções de bem e mal, feio e belo, superior e inferior, 

centrando-se exclusivamente no que importa: o prazer divino entre amantes. 

Caitanya, ao vivenciar e demonstrar como se alcança essa visão de mundo em delícias 

eróticas, apresenta, na verdade, diz Weber, o que o vaishnavismo considera hoje como a mais 

elevada condição da alma, sendo esta condição o que há de mais deleitável entre a divindade e 

o homem. Ao contrário da moral judaica-islâmica-cristã, Caitanya incentiva e demonstra na 

prática – com seus devaneios e êxtases místicos e eróticos – quão o agente religioso se deleita 

com o que ele chama de amor exemplar: secreto, ilegítimo e anti-social aos olhos ordinários. 

Diz Mircea Eliade (2001, p. 17) que, comparativamente, para essa forma de “amor 

amante” indiano há de se assinalar que o simbolismo conjugal da mística cristã, na qual o 

redentor ocupa o lugar de esposo, não põe uma ênfase suficiente para os olhos indianos, pois 

para o indiano deve-se abandonar todos os valores sociais e morais implícitos no amor místico. 

Weber também citará o Gétagovinda (“A canção”, Géta, “do vaqueiro”, Govinda) do 

famoso poeta medieval indiano Jayadeva Gosvämé, o qual, diz ele, é uma ardente representação 

                                                 
71 A “dança da rasä” é o momento no qual Kåñëa e as gopés desfrutam do relacionamento místico-erótico, 

à meia noite na floresta de Vraja. É, na verdade, uma dança circular com chuva de flores, aromas silvestres, bebidas 
embriagantes, timbales acompanhados de 16.000 tipos de canções (rägas), gestos com as mãos, sobrancelhas e 
sorrisos. Durante a dança, e com o suor e o frenesi, as vestes, os braceletes e as flores do cabelo se soltam, os seios 
se apresentam, beijos e carícias se espalham com o êxtase que já tomara todas as mentes presentes, e todas as 
moralidades se esvaem; com a fadiga chegando, todos se jogam nas águas do rio Yamunä, e lá iniciam-se novas 
aventuras amorosas e profundos intercâmbios sexuais.    
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erótico-poética dessas aventuras amorosas (WEBER, 1996, p. 492). Mas Weber, talvez preso 

pela fascinação da magnífica versão de Friedrich Rükhert, se equivoca (possivelmente por falta 

de outras fontes acessíveis) ao dizer que foi com a tradução deste autor que se apresentou pela 

primeira vez o Gétagovinda ao Ocidente. Hoje se sabe que a primeira versão ocidental dessa 

obra erótica pertence a William Jones e data de 1792. Em 1802, houve uma tradução alemã da 

versão de Jones, feita por Friedrich Hugo von Dalberg. Já a célebre tradução de Rükhert, citada 

por Weber, é muito mais tardia (1837).   

Para Weber, com o Gétagovinda, “em vez da fiel ‘confiança’ masculina, aparece agora 

uma relação afetiva feminina com o libertador” (Ibid.).  

Essa relação afetiva feminina trata-se, na verdade, da personalidade de Rädhä, a face 

feminina de Kåñëa. Weber indicará que esse culto, com seu viés feminino, 

 
[...] Todavia, hoje, são celebrados como festas populares gerais em quase toda 
a Índia, e por certo não só através das escolas vaiñëavas. O lugar central [na 
festa] é ocupado, junto a Kåñëa mesmo, por Rädhä, cuja vida amorosa com ele 
é descrita no 10º livro do Bhägavata Puräëa [...] como símbolo do recíproco 
amor místico da alma divina com a humana (Ibid., p. 507, conformidade do 
sânscrito nossa). 

 
Weber complementa afirmando que as práticas rituais de santificação ou de qualquer 

outro tipo da piedade indiana, direcionada ao vaiñëava, só servem como meios técnicos de ajuda 

na consecução do estado de libertação final. O que se exigirá em todo e qualquer caso será o 

“sacrifício do intelecto” ou a irracionalidade. Dessa forma, em correspondência com o 

pensamento da Bhagavad-gétä, as ações terão valor quando não tiverem interesse meramente 

pessoal, pois as ações interessadas (sakäma) produzem karma; ao contrário das niñkämas (sem 

interesses), as quais produzem bhakti (devoção). Com isso, diz Weber, o verdadeiro bhakti ou 

devoção erótica sublimada se prova na ausência de pensamentos e impulsos individualistas ou 

egoístas. Essa pureza interior daria a certitudo salutis (WEBER, 1996, p. 492). Com isso, 

nitidamente, Caitanya mantém os resquícios da antiga ortodoxia de sublimação das práticas 

orgiásticas. 

Weber (1979, p. 394) também apontará que os templários medievais ou o que ele 

denomina de “convenções da cavalaria”, também adotaram o erotismo como objeto de sua 

regulamentação, mas que, no entanto, encobriam as bases naturais e orgânicas da sexualidade, 

ou seja, a racionalizaram, assim como fez o filósofo e guru indiano Caitanya. E isto fica bem 

evidente na iconografia de Baphomet, de influência oriental, tão adorada pelos templários, e na 

consagração central de Madalena. O que provocou, segundo o alemão, um esquivo total ao ciclo 



136 
 

natural e orgânico do modo de ser sexual do camponês; agora um erotismo racional e 

aristocrático, que opera através de um estranhamento dos conteúdos da vida, no tocante ao que 

é simplesmente dado, promovendo um gozo consciente ou pensado. O que parecia, 

ironicamente, segundo Weber, uma maior abertura para um mundo mais irracional da vida, no 

entanto, mais real em comparação aos mecanismos da racionalização. O que reverberou no fato 

de que: “para os sentimentos incontidos dos guerreiros, a posse das mulheres e a luta por elas 

tiveram o mesmo valor que a luta pelos tesouros e conquista do poder”, não obstante, “a captura 

de uma mulher podia ser considerada como um incidente incomparável numa guerra heróica” 

(Ibid.).  

Tal evidência também está explícita nos épicos indianos e gregos, através dos quais “os 

tragediógrafos conheciam o amor sexual como um poder autêntico do destino, e seu repertório 

incluía ecos duradouros dos mitos” (Ibid., p. 395). O que suscitou e motivou os serviços eróticos 

dos trovadores no período medieval europeu, com suas “noites de amor abstêmias e um código 

de deveres casuístas”, assim como avançou-se para as convenções sensoriais renascentistas da 

cultura dos salões, acabando com a ascese dos cavaleiros. A conversação intersexual, a sensação 

erótica, explícita ou secreta, assim como o trocar de olhares calorosos, tornam-se importantes, 

ou voltam a ser importantes e indispensáveis para o diálogo; o que culminou em “literaturas” 

amorosas.  

Ressurgindo, nesse ínterim racionalista erótico, “o laço que ainda ligava o homem à 

fonte natural de toda a vida”, a vida sexual extraconjugal (Ibid., 396). Já para a ética religiosa 

intramundana e puritana que se manifesta nesse contexto, a vitória do espírito assexuado sobre 

o corpo, controlando-o, disciplinando-o, encontrava seu clímax; associando a vida erótica ou 

sexual ativa ao animalesco. Aqui, diz Weber, o erotismo aparecerá, de fato, na exigência do 

amor em fusão das almas. Algo que será, obviamente, radicalmente negado pela ética religiosa 

que se apresenta, pois, toda a energia deve centrar-se na devoção. Mas que, na verdade – e aqui 

Weber quase coloca-se na posição de psicólogo – ao pretender tal prática religiosa ter ”uma 

dedicação extremamente humana”, constitui, paradoxalmente (ou inconscientemente), “o gozo 

sofisticado de si mesmo no outro [...]. Com isso, ela se sabe ‘legitimada’ num sentido 

inteiramente amoral)” (WEBER, 1979, p. 398). Surge, em uma obsessão patológica e com 

entusiasmo ingênuo, a euforia do amante “feliz”, considerada “boa” para a difusão desta 

“felicidade”, mas que, ao mesmo tempo, zomba do mais sublime erotismo, o qual deve ser 

“absolutamente incomunicável”. 
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Tudo isso está, decerto, longe do fato de que o caráter apaixonado do erotismo, 
como tal, parece à religião da fraternidade como uma perda indigna do 
autocontrole e da orientação no sentido da racionalidade e sabedoria das 
normas desejadas por deus ou da “posse mística” da santidade. Para o erotismo, 
porém, a “paixão” autêntica, per se, constitui o tipo de beleza, e sua rejeição é 
blasfêmia. (Ibid., p. 399).  

      Weber nos revela que há uma tensão interna, também, entre erotismo e misticismo, 

psicologicamente substitutivos, e que, também por motivos psicológicos e de acordo com o 

sentido dado, entra-se em uníssono com a forma orgiástica e extramundana o delírio erótico. A 

copula carnalis, como sacramento matrimonial católico, é um exemplo. Sexo erótico torna-se 

uma idolatria, resquício da queda edênica, coisa de criatura e não de “filhos de deus”; enquanto 

procriar, uma graça. 

No mais, para Weber (1992, p. 471), quase toda propaganda orgiástica e mistagógica 

(indiana, no caso), incluso os cultos ao deus estrangeiro para os gregos, Dionísio – que na Índia, 

sua terra natal, é Çiva, nos informa Alain Daniélou (1989) –, há promovido, pelo menos 

temporalmente, uma emancipação relativa da mulher, sempre que não fora contrabalanceada 

pela ação de outras tendências religiosas. 

E a profecia será, diz nosso autor, um dos primeiro fenômenos e umas das primeiras 

armas de combate aos elementos estéticos dos cultos, assim como a tentativa de elminação 

completa da mulher do corpus religioso e da orgia sagrada (Ibid, p. 482). 

 Portanto, esta religiosidade, em parte orgiástica, em parte mística, geralmente oriental 

e parcialmente ocidental, sempre e sem interdição, extracotidiana e irracional, e igualmente à 

prática cotidiana oficial e absolutamente tradicionalista, e ainda eficiente no sentido da 

propaganda em virtude de sua grande simplicidade, assinalam caminhos ao modo de viver que, 

por seus efeitos, correm em sentido oposto ao da metódica racionalidade de vida puritana e a 

toda metódica racionalidade de vida ascética intramundana. E frente ao judaísmo, desta forma, 

abole-se a exigência de um amplo conhecimento de uma lei normativa e dogmática divina e 

daquela formação casuística que nutre seu “racionalismo” (Ibid., p. 486). 

Já para a esfera intelectual, diz Weber, verifica-se inicialmente uma unidade do reino 

mágico e do imaginário do mundo mágico, especialmente oriental, com uma especulação 

metafísica e, muitas vezes, cética. O que leva a religião ética (especialmente o protestantismo 

ascético) a considerar as “ciências” empíricas como mais conciliáveis do que as filosofias 

orientais ou ocidentais céticas que, obviamente, combatem pela raiz suas teologias 

contraditórias de deserto. Assim como a ciência empírica encontrará nessas religiões éticas, em 

contrapartida, postulados de que o mundo é um cosmo ordenado, significativo e orientado por 
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um Espírito onipotente, mesmo que este tenha imageticamente fracassado em sua criação 

agelical e humana. Mas o aumento do prestígio e do discurso “realístico” da ciência empírica, 

tornou cada vez mais a religião ética uma mera sombra irracional. Mas para Weber isso não 

significa a derrota ou eliminação da religião em geral, senão o contrário, pois ela agora está na 

moral dos homens empíricos, nas suas visões do que é “bom” e “mau”, nas suas construções 

ideológicas e futuristas, nas suas ambições de um paraíso secular e social, na sua busca pela 

verdade ordenada e até nos seus ritos burocráticos acadêmicos. 

Há, na verdade, uma tensão “aparentemente incociliável”, diz Weber, meramente 

aparente, já que tais religiões “mantiveram, repetidamente, uma relação íntima com o 

intelectualismo racional”, como numa aliança antimágica onde se vende a alma uma para a 

outra. Para Weber (1979, p. 401), “quanto menos misticismo mágico ou meramente 

contemplativo, e quanto mais ‘doutrina’ uma religião encerra, tanto maior é a sua necessidade 

de apologética racional”. Há, aqui, um projeto bem elaborado, racional, com e para o qual “não 

pode haver dúvida de que profetas e sacerdotes, através da propaganda [...] colocaram o 

ressentimento das massas a seu serviço”. (Ibid., p. 320). Mais uma vez aparece a ideia de 

ressentimento. E, obviamente, tal propaganda ressentida contrasta-se com a propaganda 

mágica: “como a profecia israelita e a cristã original, bem como a sua pregação, tiveram um 

caráter ativo, que contrasta com a propaganda do budismo, taoísmo, neopitagorismo, 

agnosticismo e sufismo” (Ibid., p. 329).  

Inusitadamente, em Weber, assim como fizera a religião, na camada racionalizante toda 

tentativa de influenciar o mundo não passa de uma propaganda, e uma propaganda sectária, de 

grupo; pois o mesmo é válido para qualquer tentativa de interpretar o sentido do universo 

racionalmente, embora a tentativa tivesse sido repetidamente feita.  

De fato, quase soando Marx em sua crítica a Feuerbach, dirá Weber que: “quanto mais 

intensamente o pensamento racional ocupou-se do problema da compensação justa e retributiva, 

tanto menos pareceu possível uma solução totalmente interior e tanto menos provável, ou 

mesmo significativa, uma solução exterior” (Ibid., p. 404). Eis uma frase que arrepia e 

esbugalha os olhos dos críticos que acusam Weber de racionalista, mas não de um racionalista 

qualquer, senão de um racionalista à moda moderna e glorificador do poder dessa razão, como 

a coisa mais incrível já existente.  

Para ele, a desigualdade na distribuição da felicidade continuou irracional, mesmo que 

tais valores combatesse o estigma do pecado e da culpa mortais, condicionado, agora, ao 

carisma mental. Não obstante, a culpa modifica-se de dogma para parte integral de toda cultura 

e de toda conduta no mundo “civilizado”, e ainda permitidas pelas razões de Estado. E qual o 
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efeito, segundo Weber? “Daí ter significado uma ausência de amor clara ou, o que é pior, 

farisaicamente disfarçada”. Ou seja, o cosmo econômico rotinizado e, de tal forma, a maneira 

de ser racionalmente mais projetada de providência dos bens materiais, imperativas para toda a 

cultura mundana, “é uma estrutura a que a ausência de amor está ligada desde a raiz mesma. 

Todas as formas de atividade no mundo estruturado pareceram envolver-se na mesma culpa” 

(Ibid., p. 405). Eis o fruto maduro do casamento entre religiosidade ética e o racionalismo para 

Weber; e de um Weber visivelmente nada otimista ou aliado a tudo isso.  

A ciência moderna, assim sendo, manifestou a ideia de um cosmo da causalidade 

natural, mas para Weber ela tornou-se incapaz de responder à questão de suas proposições 

últimas, até com falta de senso. Tal ciência, 

Arrogou-se a representação da única forma possível de uma visão racional do 
mundo [...] e criou uma aristocracia baseada na posse da cultura racional e 
independente de todas as qualidades éticas pessoais do homem. A aristocracia 
do intelecto é, portanto, uma aristocracia não-fraternal. [Em efeito] O homem 
do mundo considera a posse da cultura como o maior bem. Além do peso da 
culpa ética, porém, alguma coisa mais acresceu-se a esse valor cultural, que 
estava destinada a depreciá-lo de forma ainda mais conclusiva, ou seja, a falta 
de senso – se julgarmos esse valor cultural em termos de seus próprios padrões. 
(Ibid., p. 402). 

Some-se a saciedade da vida, do cumprir-se o ciclo da vida, a clareza ingênua da vida, 

a perfeição do mundo interior, enquanto o homem “culto” (com aspas mesmo, assim o faz 

Weber), “que luta para se aperfeiçoar, no sentido de adquirir ou criar ‘valores culturais’, não 

pode fazer isso. Pode ‘cansar-se da vida’, mas não pode ‘saciar-se da vida’, no sentido de 

completar um ciclo” (Ibid., p. 407). 

Tudo isto, segundo Weber, produz uma ambição de lucro que tende a associar-se a 

paixões puramente agonísticas, um real “desenvolvimento monstro” no qual não se sabe se 

surgirão novos profetas ou um vigoroso renascer de velhas ideias e antigos ideais. O que se 

sabe é que cabem as palavras aos “últimos homens”: “especialistas sem espírito, gozadores sem 

coração” (Idem, 2004, p. 166); “os Nada” que se iludem com o racionalismo humanista e o 

empirismo científico, seres com pleno dispor utilitarista. O que leva a sabermos deste fato: “o 

progresso dos valores culturais, porém, parece tornar-se uma agitação insensata a serviço de 

finalidades indignas e, ainda mais, autocontraditórias e mutuamente antagônicas. O progresso 

dos valores culturais parece ainda mais insensato quanto mais ele é tomado como uma tarefa 

sagrada”, tornando-se a cultura, portanto, um “centro absurdo de imperfeição, de injustiça, de 

sofrimentos [...], futilidades” (Idem, 1979, p. 407). E uma imitação da vida de Buddha, dentre 
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outros mestres, sob as condições dessa cultura moderna, racional, está condenada, conclui 

Weber só para variar.  

O Sagrado Tipologizado em Agentes 

Por conseguinte, Weber define a ideia de uma ação racional do sagrado, enquanto 

instituição, que é guiada por agentes tipos-ideais e detentores de um carisma que promove uma 

verdadeira divisão do trabalho: os profetas. Esta divisão se dá através da existência desses 

profetas, os quais detém o carisma individual, e do sacerdote, o qual atua como um funcionário 

a serviço das ideias interpretativas do profeta anterior, ou seja, contrário a qualquer ideia 

profética nova.  

Além destes, Weber (2000, p. 307-308) ainda distingue os mistagogos – particularmente 

na Índia – que ministram libertações mágicas sem doutrina ética e se caracterizam pelo carisma 

de sacramento hereditário e por reunirem comunidades especiais; e os mestres (Ibid., p. 306), 

os quais se conectam com os profetas, renovam as escrituras, reúnem discípulos em volta de si, 

ensinam a magia e o heroísmo e são geralmente intelectuais de libertação; e, finalmente, dos 

leigos, os quais, por sua vez, exercem o papel de consumidores do sagrado, caracterizando-se 

também por só eventualmente entrarem em transe religioso e por serem adeptos que cooperam 

com os cultos. Todos são, de alguma maneira, responsáveis pela coordenação da atividade 

religiosa.72 

Em outras palavras, o profeta é definido como aquele que é portador de um carisma 

especial, sendo este carisma entendido como um dom natural (em aptidão) e inserido através 

da nomeação comunitária. O profeta também é um líder carismático, na medida em que a sua 

tarefa não se limita a reproduzir a tradição, mas sempre possui uma revelação nova – diferente 

do que acontece com o mago ou o sacerdote – na contribuição da renovação ou fundação de 

uma nova comunidade “puramente religiosa”. O profeta pode ser tanto um legislador como 

apenas um mestre, mas o relevante é que, enquanto profeta, sua atividade não é remunerada. 

Ele se divide em profeta ascético (obediência como dever moral) e profeta exemplar, próprio 

da Índia: um homem-modelo que ensina pelo exemplo pessoal, como o fez Buddha (Ibid., p. 

308). Esse profeta possui ainda representantes legislativos, os quais atuam em seu nome: são 

os legisladores sagrados. 

                                                 
72 Certamente, essas características são melhor validadas como tipos ideais, pois, no plano real, encontram-

se práticas mágicas no exercício do sacerdócio (bem presentes no catolicismo com o milagre da transubstanciação, 
por exemplo), ou magos que são intelectualmente bem instruídos (como os brähmaëas indianos). Fato bem 
lembrado por Weber. 
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Em suma, vejamos esquematicamente como poderíamos organizar cada um dos agentes 

religiosos de acordo com a teoria weberiana apresentada acima. 

 
 

(AGENTES RELIGIOSOS) 
 

 
MODO DE VIDA INFLUENCIADO PELOS MEIOS DE SALVAÇÃO 

 
Graça Mágica            Graça Carismática                              Graça Institucional ou               

                                                                                                                                                  Predestinação 
  

         
Mago              Profeta                    Especialistas Religiosos Carismáticos      Sacerdote           Leigo 

 
 

Profeta ascético (cristão,                    Discípulos do Profeta 
              islâmico e zoroastrista).                               
              Profeta exemplar (indiano) 

  Mistagogo       Legislador Sagrado     Mestre de Ética 

 

Desta forma, Weber desenvolveu uma teoria do processo de racionalização em relação 

às diversas imagens do mundo e ao grau de desencantamento,73 presentes em cada uma das 

religiões universais. E, “mesmo convicto de que o ponto de chegada da análise sociológica eram 

as realidades coletivas, apegou-se à ação social vista como exclusivamente individual” 

(NEGRÃO, 1997), ou seja, desenvolveu o individualismo metodológico. Mas ele temia que seu 

método se reduzisse ao econômico, e para solucionar a questão instituiu o que Negrão chama de 

“homologia de espiritualismo metodológico”, pela qual a religião “tem como referencial um 

transcendente definido simbolicamente em termos espirituais pelos próprios agentes” (Ibid.).  

Agora vejamos, esquematicamente, a classificação das religiões universais por tomada 

de posição diante do mundo de acordo com a teoria weberiana. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Entendendo este desencanto, a princípio, como desmagificação das práticas religiosas e também como 

conferição de sentido intramundano. 
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Religião de afirmação    Religião de salvação 

do mundo ou política               que rechaça o mundo 

            
            
   Religião de salvação                Religião de salvação 

voltada para fora do mundo  voltada para dentro do mundo 

            
            
            
            

  Adaptação/         Ascética              Mística            Ascética      Mística 

acomodação     extramundana     extramundana        intramundana   intramundana 

ao mundo   

  

 

    Superação     Fuga do      Domínio do Resignação ao 

    do mundo                 mundo         mundo                 mundo 

 

 
Taoísmo,               Monge cristão   Hinduísmo    Protestantismo   Cristianismo 
Confucionismo      ocidental              e Budismo    ascético e                oriental e Sufismo 
e Islamismo                                  Judaísmo                                                                                    
(política)                       

 

Notadamente, as religiões da Índia, como o hinduísmo e o budismo, por exemplo, são 

semelhantes ao judaísmo-cristianismo por causa da comum atitude de “recusa do mundo”, mas, 

contudo, são profundamente diferentes nos resultados práticos de tal recusa: elas propõem aos 

seus seguidores a “fuga do mundo” (o subjugar da natureza pela união com ela e visão da mesma 

como o si mesmo) de fato, enquanto o judaísmo-cristianismo lhes propõe o “domínio do mundo” 

(o subjugar da natureza pela força e visão da mesma como “coisa”). Fato confirmado por Eduardo 

Sell (2013, p. 173):  

[...] a rejeição do mundo encontrada na Índia seguiu um caminho 
completamente diferente da via ocidental. Nesse contexto civilizatório, o 
predomínio de uma racionalidade de caráter eminentemente teórico e 
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místico levou a uma forma diferenciada de negação da realidade secular: 
a fuga do mundo. 

Todavia, as religiões indianas, como todo o passado humano antes do advento do 

protestantismo, segundo Weber, não desenvolveu uma racionalidade “com sua ‘vocação 

profissional’ entendida como missão, exatamente como dela precisa o [espírito do] capitalismo” 

(WEBER, 2004, p. 68). Mas Weber não encara tal fato como desenvolvimento evolutivo, pelo 

contrário, vê nessa empreitada única, do ocidental puritano, um desencanto, o qual provocará a 

retirada dos valores mais sublimes e essenciais da vida pública, surgindo, como já mencionado, 

o que ele denomina de Fachmenschen ou “especialistas sem espírito”, os Genuβmenschen ohne 

Herz ou “últimos homens” e “gozadores sem coração: esse Nada [que] imagina ter chegado a um 

grau de humanidade nunca antes alcançado” (Ibid., p. 166). Para Weber, tal homem moderno, 

esse Nada, em tais circunstâncias, está destinado a viver em uma época desencantada (moldada 

politicamente, como no islamismo; ou tentando impor-se moralmente ao mundo, como no 

judaísmo e no protestantismo) e racionalizante (economizando e tecnicizando o mundo ou 

transformando o encanto mágico em atrativo tecnológico). Um mundo desencantado de tal 

maneira que provoca uma guerra moderna politeísta dos valores, “desdivinizado” pela profecia 

monoteísta (Idem, 1988, p. 254), com ordens de vidas conflitantes, valores últimos 

contraditórios, ícones intramundanos e irredutivelmente plurais: leais a si mesmos, 

autodeterminados, com valores Werten der Welt (deste mundo) e exigentes (Ibid., p. 544); ou 

seja, “sem Deuses e sem profetas” (Idem, 1968, p. 610), encetando uns contra os outros e todos 

contra o Uno (Ibid., p. 605). 

E para nos aprofundarmos na visão transeuropéia de Weber sobre tais religiões asiáticas, 

em especial as indianas, seguem-se capítulos sobre as mesmas, o que a priori pode deixar o 

leitor surpreso, já que Weber não mede palavras e nem se intimida ao apontar tais religiões 

como racionais, centradas nos intelectuais e com muitas ideias caras ao ocidental, mas que no 

Leste surgem.  
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CAPÍTULO IV 
 

Max Weber e a Religião Asiática 

 

A Ásia e a centralidade do intelectual 

 

Nesse ínterim, a Ásia é para Weber, como já elucidado, um verdadeiro Zaubergarten ou 

“jardim encantado”, uma terra de livre convivência entre as religiões, de tolerância no sentido 

helênico e de um real conjunto de coexistências de culturais, escolas e ordens de todo tipo. Ele 

ressalva que também aconteceram as disputas armadas, os conflitos políticos e as perseguições 

religiosas, principalmente na China, mas tudo isso não tira o encanto dos intercâmbios mútuos 

que cultivaram diversas formas de soteriologias, para as diversas Träger ou camadas 

portadoras, com suas diversas atitudes e mentalidades. Não obstante, devemos salientar desde 

já que, aponta Eduardo Sell, “[...] mesmo que ele refira-se genericamente à ‘Ásia’ (como 

conjunto), é a ‘Índia’ (e suas religiões) que constitui o contexto cultural que impregna, de 

maneira decisiva, o mundo asiático”, sendo esses dois conjuntos conceituais quase sinônimos 

(SELL, 2013, p. 180). 

Weber acrescenta que, com pouquíssimas exceções, as soteriologias asiáticas oferecem 

promessas apenas acessíveis àqueles que levam uma vida exemplar (no caso indiano, acessíveis 

de acordo com o cumprimento do dever ritual específico). Todos participam de alguma forma 

e todos possuem uma expectativa e um dever em torno dela. No entanto, a intelectualidade tem 

sido sempre o guia de toda prática asiática, a mola mestra das motivações, a categoria que eleva 

e transcende, e a camada que detém os modelos extremados do agir religioso e o desabrochar 

das inquietações sociais e filosóficas. Os intelectuais na Ásia sempre deram os primeiros passos 

quando munidos de fidúcias e nunca foram pensadores meramente teóricos, mas sempre os 

infantes de suas teorias. Eles foram os modelos dos demais e sempre chegaram ao topo do 

possível e desejado. 

A Índia em particular, diz Weber, é o país típico dessa luta intelectual e inquietante, 

única e exclusivamente, por uma cosmovisão no sentido próprio da palavra: por um sentido da 

vida no mundo. E acrescenta ele: “não há absolutamente nada no âmbito do pensamento sobre 

o ‘sentido’ do mundo e da vida que não tenha sido já pensado de alguma forma na Ásia” 

(WEBER, 1996, p. 528). Desta forma, no pensamento weberiano, todo o sentido da vida, da 
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libertação do mundo, dos afazeres cotidianos, das festas, dos anseios e dos devaneios é moldado 

pelo pensamento especulativo, pelo caráter da gnose que agita intensamente o homem asiático. 

Toda a soteriologia asiática, portanto, está no âmbito do saber, ao mesmo tempo em que um 

excepcional caminho e modelo para o reto agir; por isso, ela é sempre vista como a guia que 

conduz toda a sociedade.  

Só o saber, diz Weber, dá ao homem asiático poder mágico sobre si mesmo e sobre os 

demais, e nunca um mero estudo desencantado de informações moldadas por empresas e 

instituições com interesses racionalmente capitalistas, típico ocidental moderno, senão um meio 

de domínio sobre si e sobre o mundo, como bem caracterizado pelas escolas de pensamento 

indianas, as Darçanas. 

Nas análises sobre a China – sua também “encantadíssima China” (PIERUCCI, 2003, p. 

116.) – e a Índia, Weber compara a conduta dos brähmaëas, “magos ordenadores do mundo” 

(WEBER, 1992, p. 512) em relação aos representantes (os literati) da cultura confucionista, 

também chamada “doutrina da essência”. Em ambos os casos, tratam-se, para ele, de grupos de 

status cujo carisma reside no saber mágico-ritualístico, obtido através do conhecimento 

cosmológico-reflexivo de uma literatura sagrada, inacessível para os “homens comuns”.  

Aqui nos referimos às literaturas chinesas de um modo em geral, que se dividem em: a) 

Wu jing: Shu Ching ou “Livro dos Documentos”, que fala sobre a organização política de cinco 

dinastias da China e permite identificar a autoridade do Mandato Celeste; I Ching ou “Livro das 

Mutações”, sobre a metafísica, inclusos os diagramas empregados na adivinhação; Li Ching ou 

“Livro das Cerimônias”, sobre a visão social, ritos e cerimônias; Shi Ching ou “Livro das 

Poesias”, sobre a antologia secular e religiosa, possuidor de 305 hinos religiosos; Ghun Chiu ou 

“Anais das Primaveras e Outonos”, obra sobre a história da China, na qual se narra a história do 

Estado de Lu, onde nasceu K’ung-fu-tsu; e b) Shih Shu: Ta Hsio ou “Grande Aprendizado”, 

ensinamentos sobre a virtude; Chung Yung ou “Doutrina do Meio”, ensinamentos sobre a 

moderação perfeita; Lun Yu ou “Analetos”, reúne aforismos e diálogos de K’ung-fu-tsu, bem 

como seus princípios éticos anotados por seus discípulos; e, por fim, Meng Tze ou “Mêncio”, 

obra de K’ung-fu-tsu (DOEBLIN, 1952; CAPRA,1986; GRANET, 1997; XINZHONG, 2002).  

Já as literaturas indianas referidas são os Vedas ou toda literatura ortodoxa que esteja de 

acordo com sua conclusão, a qual poderia ser resumida na descrição sobre o conhecimento 

encontrado na Bhagavad-gétä (XIII, 8.12): aceitar a importância da autorrealização e empreender 

uma busca filosófica ao Absoluto. 
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O orgulho de ter uma educação avançada e o acesso à verdade das literaturas é virtude 

essencial no imaginário dessas religiões. Assim, o gérmen da ignorância está no abandono desse 

conhecimento e na inércia de suas práticas. 

Segundo Weber, os intelectuais indianos constituem um grupo de especialistas da 

instrução filosófica e literária, dedicados à especulação e à discussão de questões rituais, lógicas 

e científicas. Os brähmaëas são, aliás, conselheiros do príncipe em questões privadas e políticas, 

e orientam o Estado com base nas literaturas e na memória oral. Neste sentido, têm uma atitude 

similar aos literati (po-shib, “bibliotecas vivas”) da China (WEBER, 1996, p. 126-7). No 

entanto, os literati e os brähmaëas são grupos mentores essencialmente diferentes, pois os 

intelectuais chineses fazem contrato com o Estado, enquanto os intelectuais indianos possuem 

uma relativa autonomia, visto que geralmente não se subordinam ao poder real. 

Os intelectuais chineses formam um grupo de oficiais e candidatos especialmente 

preparados para ocupar postos de funcionários. A sua carreira para um cargo é, 

consequentemente, o objetivo fundamental de sua vida. Ademais, na exposição de Weber, a 

China antiga aparece descrita como um modelo de administração em que há, acima da camada 

das famílias, dos grêmios e das corporações, uma pequena camada de funcionários, os 

mandarins. Eles são literatos de formação humanística que possuem uma prebenda, mas sem 

preparação específica para a administração e sem conhecimento da jurisprudência. Uma vez que 

não dão importância às realizações políticas, não administram de fato, restando a gestão efetiva 

às mãos de auxiliares. Os mandarins são transferidos de um lugar a outro, nunca atuando em sua 

província natal e muitas vezes desconhecendo o dialeto da localidade em que atuam. Não 

mantêm, portanto, contato com a população. Na prática, tais funcionários não governam, apenas 

intervêm em caso de agitação ou incidentes desagradáveis. “Um Estado com semelhantes 

funcionários é algo distinto do Estado ocidental”, compara Weber (Idem., 1992, p. 1047-48): 

 
Na realidade, nele tudo repousa na concepção mágica de que a virtude do 
imperador e dos funcionários, ou seja, de sua superioridade em matéria literária, 
basta em tempos normais para manter tudo em ordem. [...] A coisa é muito 
distinta no Estado racional, o único em que pode prosperar no capitalismo 
moderno. Funda-se na burocracia profissional e no direito racional. 

 

Na Índia, por outro lado, o treinamento para ocupar um posto não só é atípico aos 

brähmaëas, mas contrário à sua própria natureza social de intelectual autônomo. A diferença 

entre o funcionário confucionista e o brähmaëa está na obtenção, dentre outras particularidades, 

do seu sustento, uma vez que os brähmaëas, ao contrário dos mandarins, não recebem salários 

do Estado e não participam dos benefícios obtidos com os impostos; apenas recebem doações 
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daqueles que os procuram para executarem atividades que envolvem conhecimentos 

ritualísticos, pedagógicos ou filosóficos. Isto é reforçado por Weber quando este salienta que os 

brähmaëas, ao contrário dos mandarins, não dependem de prebendas com caráter revogável em 

qualquer circunstância, mas de doações (Idem., 1996, p. 123), muitas vezes, por períodos longos 

ou vitalícios, como no caso dos brähmaëas fixos em um determinado vilarejo, e, noutras vezes, 

em ocasiões de ocupação pedagógica (monastérios, no período heterodoxo, ou escolas, no 

período védico e brahmânico) também recebem doações por toda a vida (Ibid., p. 225-6). 

Adentrando à época referente ao medievo ocidental, diz Weber, os brähmaëas, 

 
Eram em grande medida um estrato de profissionais da instrução filosófica e 
literária, consagrados à especulação e à discussão das questões rituais, 
filosóficas e científicas. Em parte, viviam meditando retirados ou criando 
escolas, em parte intercambiando-se e viajando entre as cortes dos príncipes e 
a nobreza, sentindo-se, apesar de todas as suas divisões, como um grupo 
unitário de representantes da cultura (Ibid., p. 226.). 

 

Bendix, apoiando-se em Weber, elucida a diferença entre os intelectuais chineses e 

indianos: 

 
Os funcionários governamentais constituíram o estrato dirigente da China por 
mais de dois mil anos. A educação literária era o padrão de seu prestígio social 
e a qualificação básica para o exercício da função. Mas embora fossem 
proficientes no ritualismo, os eruditos chineses eram um estamento de leigos 
cultos e não de sacerdotes ou ministros ordenados. Tampouco constituíam um 
grupo social hereditário, como os brähmaëas na Índia, pois sua posição 
baseava-se, em princípio, em seus conhecimentos sobre a escrita e a literatura, 
e não na condição de seu nascimento. Os eruditos tinham o mesmo alto 
prestígio, independentemente de suas origens sociais, embora o acesso ao 
requisito da educação dependesse, na maioria dos casos, da riqueza da família. 
De toda maneira, a linhagem familiar não era decisiva a este respeito 
(BENDIX, 1986, p. 114, conformidade do sânscrito nossa). 

 

Para Bendix, ainda com base em Weber, os intelectuais chineses possuíam caráter mágico 

ou “carisma mágico”, devido ao seu fácil domínio do conhecimento dos livros sagrados, dos 

calendários e das estrelas, mesmo não sendo magos no estilo indiano. A intelectualidade da 

China difere da Índia no tocante à prestação de exames estatais, o que acarreta na diminuição de 

poder do “carisma familiar”, atribuído ao parentesco (Ibid., p. 114-5). Bendix também observa 

que as massas populares chinesas “acreditavam que a educação literária conferia poderes 

mágicos extraordinários aos funcionários” mandarins, ou seja, passavam a deter/incorporar o 

shen, espírito do bem (Ibid., p. 117).   
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Deste modo, para explicar as diferenças entre os setores mentores da Ásia, Weber se 

apóia nas peculiaridades dos distintos grupos de status e nos desenvolvimentos históricos 

específicos da China e da Índia, concluindo que, apesar da sucessão de diferentes dinastias e 

crenças religiosas, na China tem predominado durante séculos uma colaboração entre os 

intelectuais com cargos públicos e o império unificado; enquanto na Índia, apesar da colaboração 

circunstancial e decisiva entre intelectuais e príncipes, tem prevalecido durante muito tempo a 

divisão política com impérios unificados de curta duração74 – destaque para o império budista 

de Açoka (WEBER, 1996, p. 371-85).  

Portanto, tomando em conta as diferentes circunstâncias, Weber enfatiza as questões 

relativas às distintas éticas religiosas (da China e da Índia) e seus consequentes vínculos com o 

caráter político. Na China, como já verbalizado, os literati giram em torno de um pontífice 

imperial que atua como soberano dirigente legitimado. O príncipe mantém-se como se fora a 

Estrela Polar – um seguro ponto referencial no firmamento. Os outros, os “comuns”, são 

obrigados a se manterem respeitosos nas cinco relações sociais: a que o soberano mantém com 

o súdito, entre o marido e a mulher, a existente entre o irmão primogênito e o irmão menor, a 

estabelecida entre o pai e o filho e, por fim, aquela com que um amigo devota-se a outro amigo. 

Violá-las ofende o Decreto do Céu, provocando a desordem social. Sendo assim, a primeira e 

principal tarefa do sábio confucionista é tomar conhecimento da vontade celeste, saber escutá-

la, entender suas diretrizes e determinações. Havendo harmonia nas alturas, é de se esperar vê-

la reproduzida na sociedade.  

O intelectual chinês é, então, uma espécie de demiurgo, o que faz a ligação das coisas do 

céu, divinas, com o que se passa ao redor dele, procurando instruir o príncipe e os dirigentes 

sobre os ensinamentos superiores: ensiná-los qual é o verdadeiro caminho, para que eles não 

desperdicem seu tempo em veredas erráticas, desviantes daquilo que o Senhor das Alturas 

previamente traçou para eles. Tal ensinamento é o seu maior dever; tal é a sua missão. A 

desordem, os tumultos e desacertos resultam do desconhecimento: dos homens não saberem em 

que porto ancorar e em que lugar da sociedade é melhor situar-se para poder agir em função do 

todo, da família e da sociedade.  

Na Índia, a legitimidade do príncipe se sustenta em uma gama de rituais que, por sua vez, 

se sustentam nas literaturas sagradas e na benção (autorização) dos brähmaëas. Em matéria 

                                                 
74 O que não impede Weber de afirmar que sobre o império do mongol Akbar, e também dentre outras 

várias ocasiões anteriores, toda, ou quase toda a Índia, constituiria durante gerações uma unidade política. Isto 
também se confirma, a priori, nas literaturas épicas Rämäyaëa e Mahäbhärata, nas quais a unidade política se 
alastra por toda Bhärata-varña (nome primal da Índia), durante gerações.   
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ritual, e independentemente de seu poder, o príncipe na Índia nunca se considera ou é 

considerado um sacerdote, podendo ser taxado de “bárbaro” quando não observa/segue os 

preceitos rituais. 

Na China e na Índia, portanto, predominam uma visão orgânica da sociedade, na qual os 

diversos grupos sociais agem como um micro-orgão social em função de um macro-orgão 

cósmico. Na China, o patrimonialismo teocrático e o grupo de literati aspirante aos cargos 

públicos constituem os sustentos apropriados ao “Estado de bem-estar”. Dito isto, podemos 

aferir que os intelectuais chineses contribuem para a preservação e continuidade de sua 

civilização, fortalecendo suas alianças com o Estado; enquanto os intelectuais indianos, na 

condição de agentes puramente mágicos, participam significativamente da integração cultural de 

seu país, preservando sua autonomia social (SUBRAMANIAM, 1987, p. 307). 

 

Confucionismo 

 

Weber explica como, apesar do “constitucionalmente”, o governo do imperador chinês 

tem como requisito único apoiar-se no literati preparado para o cargo. Na realidade, o governante 

só deve e pode contratar aqueles funcionários confucionistas apegados à tradição, e qualquer 

desvio pode causar a queda do imperador junto à sua dinastia. Já dizia K’ung-fu-tzu (Confúcio), 

o pensador que mais influenciou religiosa e filosoficamente a cultura e a sociedade chinesa desde 

a antiguidade até os nossos dias: “O mestre disse: ‘é por retomar o antigo que se aprende o novo, 

e assim nos tornamos mestres’” (CONFÚCIO, 2002, p. 11).  

E na China antiga, dirá Weber, se desenvolveu uma ciência, teologia, prática artística, 

jurisprudência, medicina, ciências naturais ou técnicas, mas nenhuma delas racionalmente no 

sentido moderno do termo, já que todo esse aparato estava ligado à tradição das linhagens e à 

crença nos espíritos (WEBER, 1987, t. I, p. 434.). Em consequência, dirá Huston Smith (1997, 

p. 185): 

 
A China manteve unida, forjando uma estrutura política que no seu auge 
abarcou um terço de toda a raça humana. O Império chinês perdurou, numa 
sucessão de dinastias, por mais de dois mil anos, período de tempo que faz 
parecerem efêmeros os impérios de Alexandre, de César e de Napoleão.    

  

Além disso, em concordância com a burocracia patrimonial ou toda estrutura política 

baseada na descendência, a filosofia de Confúcio se ausenta da ideia de “estado de graça” 

individual, pois os homens nobres não estão distintamente qualificados em um sentido religioso, 

dependendo especificamente das relações de parentesco e do culto aos antepassados, ou seja, do 
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“carisma familiar”. O confucionista possui, portanto, um valor estético e por isso não se 

posiciona como “instrumento” de uma divindade. Também pressupõe (como no budismo, mas 

diferentemente de toda cultura védica) a igualdade entre os homens, explicando as diferenças 

em relação à diversidade dos desenvolvimentos harmônicos individuais. Ao contrário do 

apregoado pelas filosofias clássicas indianas, o homem é considerado naturalmente (ou seria 

utopicamente?) bom, e o mal se interioriza através dos sentidos sensoriais. 

Para Weber (1987, t. I, p. 453), o culto chinês aos antepassados servia aos interesses das 

linhagens, contra os quais todos os restos de uma ênfase extática ou orgiástica haviam sido 

rechaçados como indignos (Ibid., p. 460). Weber acrescenta que, em princípio, cada linhagem 

tinha seu panteão (ou subpanteões) de antepassados na aldeia e tábuas com leis morais. O culto 

era gerontrocrático, presidido pelo mais ancião, que impunha punições, excomunhão e exílio se 

necessário. Algumas vezes, ao contrário da futura ética protestante, as linhagens faziam 

atividades externas à aldeia e, noutras ocasiões oportunas, davam assistência médica, cuidavam 

dos anciãos e viúvas, e atendiam às escolas, sem nenhuma ideia de conversão ou aceitação 

cultural pela espada ou discurso. As linhagens também possuíam propriedades rústicas (shih 

t’ien) que não podiam ser vendidas a estranhos; só em caso de arrendamento por parte do 

governo esta transação era possível (Ibid., p. 371-84). Fatores que, obviamente, criavam um 

sólido muro contra ideias burguesas e industrializantes.    

Tais ideias chinesas refletem as condições do seu Estado, de maneira especial, 

patrimonialista. E o próprio nome oficial chinês para o confucionismo é precisamente “doutrina 

dos literati” (Ju Chiao), pois na língua chinesa não existe nenhum termo especifico para 

“religião”. Geralmente se utiliza a palavra doutrina para referir-se à religião: por exemplo, a 

utilização da palavra “ritual” geralmente é utilizada sem distinguir se este é de natureza religiosa 

ou convencional; e a santidade da literatura constitui uma garantia da legitimidade da ordem 

tradicional e a preservação do monopólio das funções públicas. 

Devido a uma boa administração estatal, cada homem deve buscar em si mesmo as razões 

de seu êxito e de seu fracasso. Além disso, um Estado bem administrado é aquele no qual a 

riqueza se maneja com honestidade. A punição que se exerce sobre os funcionários 

extorsionários não se aplica sobre outros ofícios, como os mercadores e cambistas, por exemplo; 

assim também será entre as castas indianas. 

Em contraste com o cristianismo e o budismo monásticos, a riqueza material não é 

considerada causa fundamental de tentações, senão um meio importante para promover as 

próprias virtudes. Na análise weberiana, a atitude confucionista em face das posses materiais é 

também oposta aos profetas islâmicos, à ortodoxia védica (ou camada brahmânica) e ao rechaço 
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budista aos prazeres terrenos. Weber dirá que a diferença entre a ética protestante e o 

confucionismo evidencia-se em torno do consumo das produtividades do próprio trabalho, pois 

os puritanos acumulam riquezas mediante coerção ascética à poupança; e que, no confucionismo, 

diferentemente do puritanismo, a ética racional reduziu ao mínimo a tensão contra o mundo.  

Mas assim como os contrastes – como a presença da magia no confucionismo e a 

abominação dela no judaísmo-puritanismo –, algumas significativas afinidades entre 

confucionismo e puritanismo serão uma parte essencial da perspectiva analítica weberiana, 

principalmente na busca de compreensão da religiosidade asiática. Alguns autores assinalam 

que, devido ao racionalismo e sentido prático da vida confucionista, a verdadeira afinidade no 

tipo de racionalização religiosa para Weber está entre puritanismo e confucionismo, mais do que 

entre os puritanos e o hinduísmo ou o budismo (ALEXANDER, 1983, p. 37-9), pois, para o 

confucionismo e puritanismo, a riqueza é uma virtude ou um sintoma dela. Weber define ambos 

como racionalistas e possuidores de consequências “utilitaristas”. Mas, enquanto o confucionista 

abrange e condiciona suas relações ao parentesco, o puritano dissolve tudo em empresas e 

relações comerciais. O racionalismo confucionista tende à adaptação ao mundo, enquanto o 

racionalismo puritano tende à dominação do mundo.  

Nesse contexto, os chineses podem ser considerados materialistas na medida em que 

buscam estímulos econômicos para seu próprio benefício – mas se estabelece aí uma diferença 

com o puritanismo quando sua ética econômica não permite o acréscimo de uma conduta 

impessoal e metódica, como bem explicitada na Ética Protestante de Weber e endeusada pela 

sociedade moderna. Reinhard Bendix, ao explicar as interpretações das doutrinas religiosas 

feitas por Weber, expõe de maneira concisa os vários atributos puritanos que estão bem à flor da 

pele – para não dizer, no altar de Mamon – de nossa sociedade ocidental e moderna: 

 
A atitude negativa em relação à arte, à sexualidade e à amizade; a rejeição de 
toda magia e simbolismo, do confessionário e das cerimônias fúnebres; a 
atitude de desprezo pela pobreza e pelos pobres; a desconfiança nas relações 
humanas e a confiança na probidade impessoal. Weber interpretou o 
significado presumível desses valores quando observou que os homens que 
aderem a eles experimentam um profundo isolamento interior, que em um 
humor pessimista e sem ilusões eles só contam consigo mesmos e com seu 
trabalho, que rejeitam quaisquer prazeres sensuais e mundanos, que não 
praticam o amor ao próximo do cristão que tem consciência de sua própria 
fraqueza mas, antes, persegue os pecadores com ódio e desprezo como inimigos 
de Deus que carregam a marca da sua própria condenação eterna (BENDIX, 
1986, p. 220). 

 

E ainda dizem tais profetas cibernéticos: “bendito seja deus, que nós não somos da 

maioria” (WEBER, 2004, p. 223). 
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Na China antiga, os princípios religiosos e cotidianos se complementam, sendo de 

costume um discurso em torno da adaptação ao mundo, às suas ordenações e convenções. A 

tensão entre a lei sagrada e a lei secular – presente no islamismo – está totalmente ausente nos 

postulados confucionistas. Em geral, a administração da lei conserva a natureza que usualmente 

caracteriza a teocracia do “Estado de bem-estar”. Em decorrência disso, a distinção de 

predicados, a luta por motivos econômicos e a propriedade coercitiva do sistema estabelecido 

não são percebidas ou concebidas como realidades negativas. O mundo, portanto, se apresenta 

como um lugar essencialmente bom e a sociedade como um caso específico de uma ordem 

cósmica fixa e inviolável. Ou seja, na medida em que tudo se considerado basicamente como um 

problema educativo, e a meta da educação volta-se para o desenvolvimento dos dotes que 

existem em si mesmo, a partir de então, não existe um mal absoluto. 

Para tanto, a educação busca formar homens com uma cultura universal, mas oposta às 

demandas racionais e especializadas das tarefas administrativas, nos moldes ocidentais. O 

cavalheiro confucionista concebe sua educação como o Tao (o caminho) que o leva para a virtude 

e autoperfeição, e não para algo instrumental a serviço de um propósito utilitário específico. 

Prevalecendo um estado de ânimo relativamente agnóstico e um interesse pelo extramundano, 

subordinados à possível influência dos espíritos no presente terreno, enquanto o poder destes 

depende, por sua vez, da virtude alcançada pelo apego a certos preceitos semimágicos.  

Estas orientações antropocósmicas são totalmente congruentes com o ideal de “homem 

culto”, pois, em contraste com a veemência e a ostentação do guerreiro, o adepto confucionista 

exalta o autocontrole e a atitude de reserva que se expressa no “observa-te a ti mesmo”. 

Certamente, para o confucionista, a fonte de todo bem-estar está na harmonia da alma que, em 

contrapartida, sugere uma repressão das diferentes formas de paixões para que não chegue a se 

romper o equilíbrio existente e desejado entre o ser e o Cosmos. 

Com isso, e contrariando seus críticos, Weber afirma que nenhuma das doutrinas 

filosóficas ocidentais pode conseguir um prestígio canônico semelhante, nem reclamar para si 

mesma a legitimação do tradicionalismo absoluto, como o estabelecido por K’ung-fu-tsu na 

China (WEBER, 2004, p. 176). 

 

Taoísmo 
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Em comparação com o confucionismo, o taoísmo é uma religião mais mágica.75 Weber 

explica as diferenças existentes entre elas, enfatizando principalmente o que se refere às 

mentalidades, formas de vida e atitudes que infundem os agentes. 

Longe de aceitar uma moral socialmente orientada, o taoísmo apregoa um misticismo 

contemplativo, guiado por uma ética de perfeição e dirigida aos homens “retirados do mundo”, 

particularmente àqueles que não ocupam postos seculares.76 

Se, por um lado, para o confucionista o conceito de santidade está vinculado ao 

aperfeiçoamento das virtudes humanas, que em princípio são alcançáveis por todos; por outro 

lado, para o místico taoísta, o homem é santo na medida em que (como na Índia budista e 

hinduísta)77 pode influir noutros seres o seu exemplo pessoal, possuindo dotes divinos que o 

distinguem dos demais. Tudo isso, no taoísmo, não pode ser alcançado através de uma educação 

formal, tal qual a confucionista, diz Weber. Para o taoísmo, por exemplo, o problema central da 

teodicéia em torno da explicação da injustiça social no mundo é um bom exemplo que se sustenta 

em argumentos recheados desse estado possessivo místico e mágico.  

O agente taoísta busca a bondade individual por meio da humildade, sempre aprimorando 

sua existência incógnita, tendendo a minimizar suas ações e os seus desejos apaixonados. Em 

congruência com uma atitude contemplativa que considera que as coisas vêm ao homem por si 

mesmas, o misticismo taoísta, que não tem uma atitude ética vocacional ao estilo calvinista, 

sustenta que uma sociedade deve ter o mínimo de burocracia, nada além disso.  

Com esse pensamento quietista, de ares “ocultistas”, marca-se uma explícita divergência 

entre o taoísmo e o confucionismo, na qual o segundo está sempre ávido em ajudar o príncipe a 

governar. Sendo assim, em oposição ao racionalismo dos literati e à centralização do Estado de 

bem-estar, os adeptos taoístas pregam autonomia para as comunidades e auto-suficiência das 

                                                 
75 Na filosofia do Tao, da qual o manifesto clássico é o Tao te Ching, “o livro (ching) de poder (Te) do 

caminho (Tao)”, sustenta-se que a contemplação quietista do Tao proporciona o que os indianos chamam de siddhi, 
e os chineses Te: um poder sobre o mundo externo, nunca nem mesmo vislumbrado por aqueles que se opõem à 
matéria enquanto ainda estão iludidos com a forma, ou seja, um poder próprio dos que se opõem e 
conseqüentemente se desapegam do mundo. Todavia, é típica dos taoístas a crença em monarcas ancestrais que 
molduram e mantêm a ordem da sociedade e do mundo através do Tao. 

76 Lembrando que, para Weber, no caso do misticismo, a religião propõe que o homem seja um “recipiente” 
do divino; o que pressupõe uma abstenção de toda atividade e de todo pensamento cotidiano, para que se crie um 
vazio interior, o qual deve ser prescrito por esse divino. 

77 Enfatizamos o período budista, por averiguar que na Índia védica e brahmânica, cada camada social 
possuía seu dharma ou dever ritual específico, o que impedia direcionar-se a uma santidade padrão, sabendo que 
cada camada possuía sua ética própria. Um poderia comer carne e ter várias esposas e, ao mesmo tempo, ser santo 
por seguir o seu dharma, como o kñatriya (ou homem da camada principesca); outro, como o vaiçya (da camada 
econômica), não poderia comer carne, já o çüdra (trabalhador manual) não poderia ter mais de uma esposa etc. 
Assim, todos, de alguma maneira, poderiam alcançar a santidade por vias diversas, desde que seguissem o seu 
dharma. Em suma, não existia uma santidade padrão como será desenvolvida na Índia com o advento do budismo 
e do jainismo, possuidores de éticas universais e, portanto, de conduta e santidade padronizadas; algo inimaginável 
para a cultura védica. Para esta última, correto é estar no seu dharma ou svadharma.  
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diversas camadas sociais. Isto explica, em parte, porque os taoístas lutam contra o poderio dos 

literati e o porquê da abstinência política. 

Por outro lado, o taoísmo crê nas faculdades carismáticas do líder e considera que estas 

se justificam por uma visão mística do Tao, o qual outorga dons especiais, transformando-os em 

agentes especiais da magia. 

Nas palavras de Pierucci (2003, p. 121), “diferentemente do confucionismo dos literati, 

religião oficial e ‘irreligiosa’ que, se não persegue a magia popular, pelo menos a discrimina e 

desvaloriza, o taoísmo a acolhe generosamente e, nutriz, nunca a deixou de retroalimentar”. E 

há, continua Pierucci (Ibid., p. 125.), uma “conivência, cumplicidade, colaboração e incentivo 

mútuo” entre taoístas e magia. Isso nos leva a concluir que as racionalizações religiosas que 

tiveram lugar na China não chegaram a desenvolver, nem teórica nem praticamente, motivos de 

desvalorização da magia em sua significação positiva de salvação, sendo, portanto, uma barreira 

à racionalização ética, típica calvinista. Weber observa como essa crença nas sendas mágicas de 

salvação e a rejeição de qualquer inovação constituem sérios obstáculos para o aparecimento de 

uma lógica racional intramundana.  

No entanto, apesar dos princípios taoístas desprezarem as atividades em cargos públicos, 

alguns literati que se consideram seguidores de Tsui Schui ou Lao Tsé chegam a criar uma 

organização similar à de seus homólogos confucionistas: no século XI d.C., se propagou um 

sistema taoísta à base de exames, com postos públicos. Weber destaca a existência de um sistema 

de escolas de literati antagônicas, que se encontram em Ssu-Ma Ch’ien, cujo mentor era taoísta. 

As seis escolas que se distinguem são: a metafísica, com uma ênfase nos significados do Yin-

Yang e na astrologia; a Mo Ti, escola mística que enfatiza a simplicidade; a escola dos filólogos, 

com a interpretação das palavras e ações apolíticas; os legistas, seguidores de Tsui Schui; os 

taoístas; e a doutrina confucionista – lembrando que, segundo Weber (WEBER, 1987, t. I, p. 

458), tanto K’ung-fu-tsu como Tsui Schui, viveram sós e sem cargo. 

Pode-se então dizer que, em linhas gerais, confucionismo e taoísmo estavam de acordo 

em assentar o poder modelador do mundo no próprio homem; eles divergem, entretanto, quanto 

à profundidade e maneira pelas quais ele poderia ser despertado: o confucionismo busca o 

equilíbrio (ch’ung) e as honrarias, e o taoísta a vacuidade (hu) e o anonimato. Weber explica que 

a vacuidade (hu) taoísta seria o estágio de não ser (wu),  

 
Alcançável através de wu-wei (não fazer nada) e de pu-yen (não dizer nada), 
evidentes categorias tipicamente místicas e de nenhum modo exclusivamente 
chinesas [...]. Tal é a atitude interior que pode conduzir ao poder do Tao-shih 
(algo assim como doutor em Tao) (Ibid., p. 459-60).  
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Isto implica que no taoísmo o interesse pelo estado de intimidade com o divino, 

alcançável mediante a contemplação, deve conduzir, como particularmente só acontece na 

mística, à desvalorização da cultura intramundana como via para a salvação, voltada, porventura, 

ao fato puramente psicologizante de um sentimento universal. O taoísmo persegue sempre um 

modelo único e exemplar: o Tao. Uma realidade última e misteriosa, fons et origo de toda a 

criação. Segundo Mircea Eliade (1979a, t. II, v.I, p. 40-1), 

[...] tal como Confúcio, que propunha o seu ideal do “homem perfeito”, tanto 
nos soberanos como a qualquer indivíduo desejoso de instruir-se, Lao Tsé 
convida os chefes políticos e militares a se comportar como taoístas, ou, em 
outras palavras, a seguir o mesmo modelo exemplar: aquele proposto pelo Tao. 
Mas é essa a única semelhança entre os dois Mestres. Lao Tsé critica e rejeita 
o sistema confuciano, ou seja, a importância dos ritos, o respeito aos valores 
sociais e o racionalismo [...]. [Enquanto] Para os confucionistas, a caridade e a 
justiça são as maiores virtudes. Lao Tsé, no entanto, vê nelas atitudes artificiais, 
portanto, inúteis e perigosas. 

 

Além do confucionismo e taoísmo, em seus estudos sobre a religião chinesa, Weber 

analisa brevemente o budismo, religião surgida na Índia. Suas análises em torno do budismo 

chinês são breves por observar a necessidade de estudá-lo em sua terra natal. 

Huston Smith categoricamente apresenta a situação religiosa nesta região: 

“tradicionalmente, todo chinês era confucionista na ética e na vida pública, taoísta na vida 

privada e em questões de higiene, e budista na hora da morte, com uma saudável pitada de 

xamanismo popular lançada ao longo da jornada” (SMITH, 1997, p. 186). 

 

Brahmanismo 

 

Já na Índia, de um modo geral e na antiguidade em particular, o intelectual, muito além 

do confucionismo e do taoísmo, quiçá do mundo ocidental, é o centro social, assim como o 

portador do saber que conduz ao sagrado, portanto, o agente mais importante da sociedade, a 

cabeça e a fala dos Deuses. Por isso, Weber se limita em geral aos intelectuais, seja no estudo 

inicial e comparado das suas culturas, seja em relação à ortodoxia ou heterodoxia religiosa. 

Por conseguinte, diz Weber, o fato decisivo para que a sociedade indiana se firmasse 

como tal, e essa firmeza digerisse tanto os pensares ortodoxos como a heterodoxia em geral, e 

ao mesmo tempo perdurasse até os nossos dias, foi (e é) a posição central dos brähmaëas que, 

com o passar dos tempos, assumiram os elementos orgiásticos e emocionais dos ritos mágicos 

populares, cujos ecos se percebem no antigo Atharva Veda; porém, aqui, reduzidos ao 
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sacrifício, mas que, posteriormente, serão fundamentais para as práticas hinduístas e budistas. 

Ressaltando que: existe no contexto indiano – e talvez em todos os contextos – uma conotação 

sexual sagrada, explícita ou implícita, em todos os ritos mágicos.  

Não obstante, a literatura brahmânica antiga indicará um caminho de ritualização 

formalista da vida. Simultaneamente, portanto, os brähmaëas (homens e mulheres) chefes de 

família (gåhastas) serão os carregadores dos mais importantes deveres rituais, sociais e solenes.   

Desta forma, desde a Antiguidade védica, presente no Yajur Veda e Atharva Veda, até 

a invasão inglesa, afirma Weber, o brähmaëa ocupou uma posição central na sociedade, seja 

como conselheiro real, mago, guru, educador ou intelectual. 

Mas como socialmente isto foi possível? Dirá nosso autor que na Índia, diferentemente 

da China – onde surgiram os pontífices supremos –, havia um grande número de pequenos 

reinos autônomos, com soberanos que não contavam com nenhum senhor superior (da realeza) 

para legitimar seu poder; o príncipe se legitimava progressivamente (ou seja, se posicionava 

ritualmente) na medida em que se comprometia com uma conduta orientada pelos brähmaëas 

e com a tradição sagrada. Caso não se relacionasse ao mesmo tempo com um brähmaëa e com 

a tradição sagrada, ele seria considerado “bárbaro”. Assim, ao contrário da China, na Índia não 

se gerou reis-sacerdotes, e, por outro lado, eram os eruditos brähmaëas que decidiam a 

qualificação dos jovens aprendizes e a conduta dos experientes. 

Com essa superioridade – mágica e intelectual – dos brähmaëas, a magia brahmânica 

dominou a questão do carisma, ao menos para os agentes oficiais ou ortodoxos. Quando 

apareceram os primeiros reinos universais na Índia (principalmente com o imperador budista 

Açoka, século III a.C.), o “sacerdócio” mágico, até então autônomo, se transformou em um 

grêmio com carisma gentílico, ou seja, em um monacato profissional, com uma potente 

qualificação cultural como pré-requisito para se estabelecer na posição de autoridade espiritual. 

Em outras palavras, o brähmaëa, mago e independente, se transformou em um monge 

institucionalizado e totalmente dependente do rei. Estava decretada a quebra da “hierarquia 

pura” apresentada por Dumont (1997, p. 127) e do início da era dos impérios. 

Contudo, o status do intelectual brähmaëa sobreviveu a todas as investiduras 

heterodoxas; e poderíamos ainda dizer que a heterodoxia só teve seu respaldo através do 

carisma desses intelectuais (na condição de convertidos), principalmente dos renunciantes; os 

quais estavam “fora” dos deveres sociais: sem cargo, sem bens e sem família. 
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Já sabemos como permaneceu, mas como surgira essa grandiosa centralidade 

brahmânica capaz de sobreviver até os nossos dias?78 Aqui aparece mais uma vez a 

originalidade weberiana, a qual se volta à fixação e atenção ao dharma, ou dever ritual, que 

varia de acordo com a posição ou vocação social do indivíduo (varëa) e estágio religioso 

(äçrama), como um real e crucial testemunho para se compreender a sociedade indiana, 

integrada ao direito sagrado dos brähmaëas.  

Não é à toa, diz Weber (1996, p. 239), que:  

 
A ascética Índia há sido a mais desenvolvida no mundo, do ponto de vista 
técnico. Não existe quase nenhuma metodologia ascética que não tenha sido 
praticada magistralmente na Índia, incluso a racionalizada em uma doutrina 
teórica, e só aqui foram levadas muitas destas técnicas até suas últimas 
consequências [...]. 

 
Até os Deuses na literatura indiana,79 diz Weber, realizaram poderosos exercícios 

ascéticos, utilizando-se de forças mágicas sobre si mesmos (tapasya). Toda essa ideia fez com 

que a heterotodoxia budista rechaçasse os brähmaëas durante milênios e a magia popular 

durante séculos; a qual estava desvinculada totalmente da ascese. 

Ao lado do caráter ascético dos brähmaëas,80 localiza Weber a metodologia racional 

para se conseguir estados de pureza cotidianos e extracotidianos. Seu desenvolvimento 

significou uma racionalidade substancial e uma sublimação dos estados de libertação mágicos 

e sacrificiais, apropriados pelos brähmaëas renunciantes. Com a renúncia, esse estado 

sublimado toma o caráter de êxtase apático, próprio dos intelectuais, os quais passam, a partir 

do período brahmânico (2000 a.C.), a aspirar uma forma de busca mística ou possessão de 

Brahman,81 ou até uma comunhão mística com ele. 

                                                 
78 Verificamos que muitas religiões indianas, permanentes exclusivamente na Índia ou também migradas 

para o Ocidente, propagam o status brahmânico; mesmo que esse status não se equipare com o dos antigos 
brähmaëas. 

79 Como, por exemplo, o demiurgo Brahmä, o qual fez ascetismo, segundo os Puräëas, durante 1000 anos 
celestiais ou 2.160.000.000 anos humanos na intenção de obter forças para moldar o mundo (BHÄGAVATA 
PURÄËA, II.9.8).  

80 E aqui acrescentamos o rechaço dos brähmaëas “puros” em relação ao crescimento e às reivindicações 
dos homens “duas vezes nascidos”, mas não “puros”, ou seja, nascidos de pais de diferentes varëas (ou camadas 
sociais). 

81 O contínuo espaço-tempo-consciência, substrato comum, apresenta-se como a Imensidade ou estado 
último, onde se fundem existência, consciência e eterno retorno. É o denominado Brahman, a unidade indivisível 
dos três aspectos que, de acordo com as escolas de pensamento indianas, possui divergências significativas. 
Brahman é a essência invisível e imperceptível a priori, o que dependerá do grau no qual a consciência se encontra 
em relação ao Todo: inativa, inconcebível, indescritível (apenas categoricamente aceita), inqualificável e além dos 
três graus da existência: física, sutil e causal. E tal consciência pode se localizar mais além daquilo que corresponde 
à experiência, quer dizer, o jägaritasthäna (estado de vigília), o suapnasthäna (sono com visões oníricas) e o 
suñuptisthäna (sono profundo), não manifesto, sereno e aprazível. O poder da manifestação perceptível (Mäyä) 
provoca no pensar a imagem de que a matéria seja uma substância e de que seja quase permanente, mas que na 
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Notem que Weber, em nenhum momento afirma que não há racionalidade na Índia, 

senão o contrário, que tal racionalidade não apenas existe, mas que ela é central para a 

construção social e circulação de todas as motivações que a cercam. 

Na verdade, e isso é o que mais choca e desmotiva a leitura indológica das obras de 

Weber por parte dos positivistas, orientalistas e teólogos dissimulados de plantão, irônica e 

tragicamente falando, é a constatação de que Weber, como assim nos elucida Schluchter, a todo 

momento apresenta que: “os portadores das religiões salvadoras asiáticas são, antes de tudo, 

intelectuais nobres, enquanto os portadores das religiões salvadoras ocidentais e da Ásia mais 

próxima são homens ‘práticos’ plebeus, em primeiro lugar cidadãos do campo, mercadores e 

artesãos” (SCHLUCHTER, 1999, p. 90).  

E para nos aprofundarmos um pouco mais em tais religiões de “intelectuais nobres”, 

analisaremos em seguida as duas mais influentes religiões universais da Ásia, principalmente 

na condição de religiões que sobreviveram a inúmeras invasões, tanto do Leste quanto do Oeste, 

bem como a todo um estigma que as envolve e que, muitas vezes, senão sempre, as distorce. 

Fatores que Weber conhecia e preocupou-se em não agravar o estigma de exóticas, por 

exemplo, como também esquivou-se de teologias e ideias sem importância para suas análises; 

o que muitas vezes atrapalha e arma armadilhas orientalistas quase imperceptíveis.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
verdade é pura vacuidade quântica, sendo a substância mais sólida o próprio pensamento do sempre devir material, 
ou seja, um bit de informação que se torna o real em si e que surge na Imensidade não diferenciada. 
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CAPÍTULO V 

 

Max Weber e Hinduísmo 

 

“Hinduísmo”, um conceito orientalista para Weber 

 
No entanto, para Weber, o significado central da ordem de vida inserida na forma 

nacional de religiosidade indiana, o hinduísmo, se manifesta, sobretudo, na relação recíproca 

entre teodiceias (karma) e práticas sociorrituais (dharma) da religião. Ou seja, Weber mostra-

se consciente ao associar o conceito de “nacional” à esfera política, à comunidade religiosa e 

linguística, e também racial (WEBER, 1992, p. 244), mas, e especialmente, às ideias de 

prestígio cultural e prestígio de poder (Ibid., p. 668). Ao mesmo tempo em que especifica que 

os intelectuais são os que portam e propagam a ideia nacional, conclui que não hão de 

vincularem-se exclusivamente com o Estado-nação. Desse modo, nosso autor entende que os 

indianos encontram em sua raiz religiosa e cultural, denominada “hinduísmo”, um vínculo 

comunitário de ordem nacional, fundado sob o prestígio cultural e de poder que seus intelectuais 

encarnam e administram. 

Todavia, acerca do polêmico conceito “hinduísmo”, observa Aisnlee Embree (1972, p. 

08): 

 
O cenário físico é a terra que, desde épocas passadas, o mundo ocidental 
conhece como sendo a Índia, uma palavra que os gregos tomaram emprestado 
dos persas, que, por causa da dificuldade que tinham com o “s” inicial, 
chamavam o grande rio Sindhu (moderno Indu) de “Hindu”. Foi com esta 
palavra que os estrangeiros passaram a designar a religião e a cultura dos 
povos que viviam na terra banhada pelos dois rios, o Indo e o Ganges, embora 
os próprios nativos não usassem o termo. 

 

Richard King corrobora Embree e acrescentará que o conceito “hinduísmo” é uma pura 

abstração inventada pela ideologia colonial ocidental e moderna, o qual, até meados do século 

XIX, pouco se relacionava com a grande diversidade das religiões indianas, sendo, no entanto, 

um termo persa (do sânscrito, Sindhu, como também o vê Embree). E tal termo, inventado 

pelos mulçumanos persas, diz King, apenas será empregado pelos próprios indianos nos séculos 

XV e XVI para se diferenciarem dos estrangeiros invasores, mas sem nenhuma conotação 

religiosa, a princípio, como assim a moldou o orientalismo do século XIX. Todavia, 
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complementa King, a partir do crescente interesse pelo pensamento indiano no século XVIII 

europeu, o termo “hinduísta” ganhou força como termo geográfico e cultural especificamente. 

Segundo King (1999, p. 98-100), a primeira expressão do termo como o conhecemos hoje, 

surgiu no início do século XIX, já que as referências do século XVIII voltavam-se para o termo 

“gentio”, como é o caso do filólogo inglês Nathaniel Brassey Halhed (1751-1830) em sua obra 

A Code of Gentoo Laws (1776). King nos informa ainda que o The Oxford English Dictionary, 

de 1829, já se refere a “Hindooism”; assim como Charles Neumann, em 1831 e Max Müller, 

em 1858 (Ibid., p. 233, n. 13). E sob a guia de Dermot Killingley (1993, p. 60), dirá que o 

primeiro indiano a utilizar o termo nesse sentido foi Ram Mohan Roy (1772-1833), em 1816, 

já influenciado pelos orientalismos inglês e muçulmano. E, ironicamente, diz King, Roy é 

considerado por muitos como o “pai da Índia moderna”.      

Sem nenhuma surpresa para nós e longe mais uma vez de certo orientalismo, Weber 

(1996, p. 54) também observa que o termo “hinduísmo” ou “hindu”: 

 
É uma expressão que aparece pela primeira vez com a dominação islâmica ao 
referir-se aos nativos da Índia não convertidos. Os próprios indianos não hão 
começado a designar como “hinduísmo” sua afiliação religiosa até a literatura 
moderna. 

 
Ele ainda aclara que está ciente de ser tal conceito “de denominação oficial do Censo 

inglês para o complexo da religiosidade que na Alemanha também se designa como 

brahmanismo” (Ibid.). Como também adverte sobre o conceito de “casta”: “a palavra inglesa 

‘caste’ é de origem portuguesa. A antiga denominação indiana é varëa, ‘cor’” (Idem, 1979, p. 

451). Assim, com ar de precursor e mesmo sem todo o arcabouço necessário para tamanho 

problema filológico e imperialista exógeno, Weber se acautelará diante de tais termos, ao 

mesmo tempo em que adverte estarem muitas coisas desconexas – com exceção da teoria da 

transmigração das almas – no pensamento indiano, sendo necessário precaver-se de que “estas 

ideias não são falsas, mas necessitam de clarificação sobre a base das abundantes fontes e 

escritos” (Idem, 1996, p. 54).  

Por conseguinte, e novamente contrariando os orientalistas e críticos, declara que, na 

realidade, deve-se concluir que precisamente o hinduísmo é algo diferente de uma “religião” 

como expressa no Ocidente, tendo senão uma prerrogativa de civilização dhármica (baseada no 

dharma). E Weber suscintamente descreverá que a expressão mais próxima do que os 

ocidentais chamam de “religião” é sampradäya, pois são comunidades que não exigem, a 

priori, o pertencimento por via de nascimento, “sendo neste sentido open-door-castes” ou 

“teofratrias”, quer dizer, comunidades às quais não se passa a pertencer através do nascimento, 
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mas a partir do compartilhamento de ideias e meios [Heilsziele und Heilswege] de libertação 

(Idem, 1987, t.II, p. 32). Sendo assim, o hinduísmo em Weber, em um sentido estrito, seria o 

conjunto de comunidades nas quais se nasce dentro de uma camada social concreta, fechada; e 

sampradäya, por outro lado, seria tão só o conjunto daqueles religiosos indianos definidos como 

teofratrias (jainismo, budismo e alguns grupos como os lingayats82 e o vaishnavismo83).  

Deste modo, o hinduísmo é, antes de tudo, uma teodiceia racional que se constrói de 

forma “similar” a uma religião que assegura a libertação através das sucessivas reencarnações 

bem-sucedidas (entende-se: através das quais o dever social foi cumprido). E Weber (1987, t. 

II, p. 29, n. 13) vai mais longe, bem além do seu tempo, observando que qualquer afirmação 

generalizada sobre o “hinduísmo” há de ser relativizada, já que até os “modernistas” possuem 

também tendenciosas visões. Ou seja, além de estar atento para com as questões anacrônicas, 

Weber antecipa Said em questões Oriente-Ocidente.  

Weber também insiste, acertadamente, no caráter particularíssimo do universo indiano. 

Tão particular, que ele assinala que o assim chamado hinduísmo possui componentes estruturais 

dificilmente similares às outras religiões. Um exemplo disso está no fato de que o hinduísmo 

possui um princípio diferente das categorias clássicas adotadas pela Sociologia da Religião: 

igreja, seita e conversão. Entende-se igreja por um “instituto hierocrático de atividade 

continuada, quando e na medida em que seu quadro administrativo mantém a pretensão ao 

monopólio legítimo da coação hierocrática” (Idem, 1992, p. 44); ou seja, uma instituição que, 

convencida de ser depositária da salvação dos homens, reivindica simultaneamente a posse de 

um fundador-salvador para legitimar a sua autoridade e o monopólio dos bens do sagrado. Por 

outro lado, a seita se trata de uma “comunidade que, por seu sentido e natureza, rechaça 

                                                 
82 Weber inicia a descrição dessa escola religiosa afirmando que o renascimento do culto ao deus Çiva não 

foi capaz de penetrar na massa populacional com suas próprias forças e com sua doutrina de libertação ortodoxa, 
já que essa escola teve de compartilhar com o budismo tardio a peculiaridade de atrair, por um lado, os intelectuais 
brahmânicos e, por outro, a camada popular. Mais uma vez a intelectualidade entra em cena, e agora para elaborar 
uma estratégia de propaganda contra a heterodoxia. Weber acrescenta que o culto à Liìga sempre teve algumas 
resistências práticas, por parte da ortodoxia, por não ser um culto em absoluto e originalmente ortodoxo, e também 
que, “todo o ‘espírito’ deste culto estava tão em contradição com as tradições da soteriologia intelectual e também 
com o ritual védico clássico, que sempre subsistiu aqui o perigo de uma ruptura: que logo havia de colocar em 
destaque essa discordância entre a orientação orgiástica e a ascética, a qual o shivaísmo [ou Çaiva] sempre teve em 
seu amparo. Tal ruptura se consumou, em grande escala, na heresia de Basava, o fundador da linha Lingayat, a 
qual, na opinião geral, é a mais beata de todas as comunidades religiosas hindus” (WEBER, 1996, p. 485). 

83 Caracterizado sinteticamente pela devoção ao deus Viñëu (“o Onipresente” ou “o que está em toda 
parte”), também conhecido como Näräyaëa e, muitas vezes, no período equivalente ao medievo europeu, 
relacionado com o deus Kåñëa. Com isso, tal deus passa a ser caracterizado como a manifestação original e mais 
adorada de Viñëu. Poderíamos até dizer que, historicamente, do vaishnavismo passa-se para o krishnaísmo 
(adoradores de Kåñëa) e que na modernidade tem-se na verdade uma prioridade pela devoção da divindade em seu 
aspecto de Kåñëa (etimologicamente, “o Todo Atrativo”). Assim, o termo “vaishnavismo” é utilizado pelos 
indólogos modernos para indicar a manifestação histórica do sistema filosófico-religioso dos adoradores de Viñëu, 
mais conhecidos como os vaiñëavas (WEBER, 1987, t. II, p. 322-35). 
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necessariamente a universalidade e deve necessariamente basear-se em um acordo 

completamente livre de seus membros” (Ibid., 932); ela rejeita a indulgência eclesiástica e o 

carisma oficial, e para converter-se em membro o indivíduo tem de ser qualificado, ou seja, a 

seita recusa qualquer espécie de mediação, pois cada um dos fiéis está investido dos mesmos 

poderes, dos mesmos carismas e das mesmas funções em uma visão igualitária que preserva a 

autonomia.  

Estas categorias são, para Weber, insuficientes para a compreensão do hinduísmo (pelo 

menos até o filósofo Caitanya, séculos XV e XVI), visto que o voluntariado das seitas e a 

congregação das massas promulgada pela Igreja não são parâmetros compatíveis com a Índia 

ortodoxa, a qual enfatiza o nascimento que determina uma ética possível. O hinduísmo é, desta 

forma, uma “estrita religião hereditária”, na qual, consequentemente, as conversões são 

impossíveis, ao menos, neste caso, até o advento do shivaísmo e do vaishnavismo no século III 

a.C.   

 

Teodiceia Hinduísta: sentido e racionalização da vida em karma e dharma 

 

E para entendermos melhor toda essa engrenagem indológica, deve-se saber que a 

varëäçrama ou sistema social característico da Índia antiga, védica e brahmânica, a qual Weber 

tipifica e prioriza em sua indologia, possui divisões, diferenciações, orientações e, inclusive, 

uma regulação em busca de quatro metas ou sentidos da vida, denominados de puruñärtha ou os 

quatro princípios que o homem deve observar em relação à sua posição na sociedade, a qual é 

determinada por meio da junção nascimento-vocação.  

Podemos classificar esses “sentidos da vida” da seguinte forma: mokña (libertação), 

dharma (dever ritual), artha (desenvolvimento econômico, fama e poder) e käma (prazer, 

erotismo e toda espécie de satisfação obtida dos sentidos sensoriais, direta ou indiretamente, 

como, por exemplo, tudo aquilo que expressa lazer, segurança, adorno e conforto materiais).  

Esses quatro sentidos presentes no mundo social indiano consistem, portanto, na 

ordenação de todos os valores particulares em torno de quatro valores de referência, 

hierarquizados e irredutíveis uns aos outros. A ideia é que todas as ações humanas possam ser 

interpretadas e designadas para um desses sentidos, tomados isoladamente ou combinados entre 

si. Desta forma, todos os homens, em um momento ou em outro de sua vida, serão impulsionados 

por cada um dos sentidos em graus variados e não podem pretender, sem o devido prejuízo 

existencial para si mesmos, ignorar esse ou aquele grau manifestado. 
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Convém inicialmente ter muito claro que artha e käma, mesmo situados na base da 

hierarquia dos “sentidos”, são considerados como valores universais e legítimos. Não são “falsos 

domínios”, e nenhum estigma está associado a eles. Eis por que ambos puderam suscitar 

literaturas sagradas e técnicas que escandalizaram ou atraíram muitos ocidentais – como o 

Kämasütra (tratado erótico) e o Arthaçästra (tratado político) (SAIGAL, 2000, p. 133-40; 

MORGAN, 1987, p. 21-22).  

O aspecto sensual de käma, o fato de ele se expressar primordialmente através do corpo, 

de um corpo que goza e ostenta o prazer de seus órgãos, contrasta fortemente com a 

“diabolização, na Idade Média ocidental, da carne e do corpo, entendidos como um lugar da 

devassidão, como um centro de produção do pecado” (LE GOFF, 1992, p. 153). A luxúria, termo 

que abarca todos os pecados ligados à carne, considerada pelos teólogos cristãos medievais como 

um dos pecados capitais, era tida como a fonte de todos os males. Tal ideia é endossada pelos 

famosos inquisidores Kramer e Sprenger (1991, p. 119), os quais, na busca das fontes da 

bruxaria, propõem-se “a examinar os desejos carnais do próprio corpo, de onde provém o mal 

desarrazoado da vida humana”. 

No entanto, além de se recusar a opor o espiritual ao corporal, o pensamento indiano trata 

a sexualidade humana como algo que deve ser usufruído com arte e aprimoramento, e sob a guia 

do dharma, com a dose própria de cada camada social ou casta. É por isso que a ênfase no amor 

físico (místico-corporal) é de fato a forma indiana de se expressar não só por necessidade, mas 

também, senão principalmente, aos Deuses. Nessa perspectiva, o homem adquire mérito não pela 

negação da existência do corpo e de seus deleites, mas por refiná-los e trazê-los sob o controle 

de sua vontade sagrada.  

Nesse sentido, Joseph Campbell (1999, p. 26) esclarece que, “na doutrina clássica indiana 

das quatro finalidades para as quais se supõe que os homens vivam e lutem, duas, artha e käma, 

são manifestações [aproximadas] do que Freud chamou de ‘princípio do prazer’”. 

Entretanto, tem-se a reflexão do dharma para administrar essas duas bases (artha e 

käma), pois elas possuem um dispositivo autodestrutivo tão logo entregues a si mesmas, 

ocasionando a guerra de todos contra todos, a corrupção, o medo e, finalmente, a destruição das 

satisfações sobre as quais se fundam. É o sentido do adágio: “destruído, o dharma destrói; 

protegido, o dharma protege” (MANU, VIII.15). O dharma será definido, portanto, como o 

conjunto das regras que devem ser respeitadas para que a busca dos outros sentidos não resulte 

em um caos; em outras palavras, refere-se a um típico “dever ritual” – o que também podemos 

caracterizar como Yoga social –, como bem constata a visão weberiana. 
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O último sentido, extramundano, o mokña, instala uma barreira entre o dharma e os dois 

outros sentidos. Com isso, não é concebível que artha e käma possam desembocar diretamente 

na libertação do homem. Por outro lado, com a mediação da observação do dharma, manifesta-

se uma condição prévia, embora jamais suficiente, a todo objetivo soteriológico. O dharma é, 

nesse contexto, a mola propulsora da libertação, é ele que possibilita ao homem sair dos ciclos 

de nascimentos e mortes, ao mesmo tempo em que o atira aos braços dos Deuses. Ou seja, o 

dharma legitima os limites de artha e käma, enquanto proporciona mokña (libertação); e mokña 

torna-se a principal preocupação do pensamento quando tudo aquilo que prende o ser humano 

às suas exigências imanentes já não oferece nenhuma satisfação: todas elas já foram 

experimentadas e agora devem ser aprimoradas para o desfecho final: sair do ciclo.  

Assim, dos sentidos que permeiam a varëäçrama (sistema social), o dharma é 

impreterivelmente vislumbrado como a busca real de um ser social; é ele que caracteriza, em 

essência, as categorias e ordens supletivas dessa sociedade, promovendo uma ética específica 

para cada camada social em tempos, circunstâncias e vidas diferentes. Se hoje eu sou um 

sacerdote, por exemplo, na próxima vida poderei ser um guerreiro, um artesão ou um agricultor; 

se for um artesão, na próxima vida poderei ser um membro da realeza, um comerciante ou um 

mendicante, como também adentrar uma metempsicose (passagem da forma humana para as 

formas da fauna e flora, ou aquém) ou mesmo adquirir um corpo de semideus nos planetas 

superiores. Assim, adquirir o corpo de um inseto, de um morcego, de um lobo ou de uma grande 

árvore, de um verme ou bactéria, de um corvo, chacal, elefante ou semideus está dentro das 

8.400.00084 possibilidades que a teodiceia indiana, a priori, apresenta como as formas de 

encarnações inevitáveis, até quando se encarna na forma humana. A partir da encarnação 

humana, as reencarnações regressivas deixam de ser inevitáveis e passam a ser possíveis. 

Não obstante, lembrando o tratado de Leibniz sobre a liberdade relacionada com o mal 

do homem ou da justificação divina do mal – no caso indiano, do nascer e morrer –, Weber 

traceja que tal inquietação filosófica já estava viva na literatura egípcia antiga e em Ésquilo, e 

que, não obstante, será profundamente contemplada em toda religiosidade indiana antiga, ou no 

que ele denomina de concepção triteísta das trindades hinduístas, pois, completa ele, até “uma 

ordem do mundo impessoal e supradivina, plena de sentido, tropeça com o problema de sua 

imperfeição” (WEBER, 2000, p. 351). Tal inquietação faz parte, de alguma forma, diz Weber, 

                                                 
84 A literatura da Índia antiga afirma que existem 900.000 variedades de seres marinhos, 2.000.000 de seres 

vegetais, 1.100.000 vermes e répteis, 1.000.000 de formas de aves, 3.000.000 de animais selvagens e 400.000 
formas humanas em todo o sistema cósmico. No total, há 8.400.000 variedades de seres nos diferentes sistemas 
planetários, e em sua viagem por eles a entidade viva transmigra adquirindo diferentes corpos que servem para 
satisfazer o seu espírito de desfrute ao qual ela tenha inclinação.  
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das causas determinantes do desenvolvimento religioso universal. E tipologicamente Weber 

considera, além das escatologias messiânicas, crença no além, crença na retribuição, crença na 

predestinação, crença na providência e dualismo, a ideia de karma ou a transmigração das almas 

um tipo “puro” e “a solução formalmente mais perfeita do problema da teodiceia” (WEBER, 

2000, p. 354). Em suas palavras:  

 

O mundo é um cosmos ininterrupto de retribuição ética. Culpa e mérito são 
infalivelmente retribuídos dentro do mundo, por meio dos destinos numa vida futura 
pelos quais a alma terá de passar em número infinito, renascendo para existências 
animalescas ou humanas ou até divinas. Méritos éticos nesta vida podem levar ao 
renascimento no céu, mas sempre apenas temporariamente, até que se esgote a conta 
dos méritos. Do mesmo modo, a finitude de toda vida terrestre é a conseqüência da 
finitude dos bons e maus feitos na vida anterior da mesma alma, e os sofrimentos da 
vida atual, que parecem injustos do ponto de vista da retribuição, são expiações de 
pedados de uma vida passada. No sentido mais rigoroso, é exclusivamente o próprio 
indivíduo que cria seu destino […]. A consequência dogmática consiste na 
circunstancia de que um deus todo-poderoso que interfira neste mecanismo é 
totalmente dispensável e inimaginável: pois o eterno processo cósmico executa as 
tarefas éticas de semelhante deus por seu automatismo próprio [...]. Nesse sentido, 
retira a supra-divindade da ordem do mundo, opondo-se à idéia de um deus que reina 
pessoal, idéia que leva a idéia de predestinação (Ibid., 354-355).  

 

O que Weber está aferindo é: tal metempsicose, como uma remota ideia animista da 

transmigração dos espíritos dos mortos, racionaliza-se – repetimos: “racionaliza-se” –, 

juntamente com todo o Cosmos, sob princípios éticos. Através dos quais, a “causalidade” 

natural de nossas ações é entendida através de mecanismos universais de retribuição em que 

não se perde ações relevantes. E ele ainda adverte – e nós insistimos em reafirmar – que em tal 

cultura, ao contrário do mundo monoteísta, a ideia de “pecado” não existe, mas apenas 

violações do dharma ou do interesse pessoal de escapar da metempsicose ou ciclos sucessivos 

de nascimentos e mortes, ou ainda, complementa, de pelo menos escapar ou não se expor a um 

novo renascimento mais penoso e com maiores dificuldades existenciais. O comportamento 

ético, portanto, deve ser orientado racionalmente para um sentido ou de “melhora”85 ou de 

extinção dos renascimentos.      

No entanto, o que mais nos importa aqui é o fato de Weber caracterizar tal empreitada 

indiana como parte da racionalização universal, típico de sua tese em torno do assunto, pois, 

para o nosso autor, a tipicidade racional ocidental é um tipo, mero tipo, o que não implica dizer 

que outras culturas (ou que todas as culturas) não manifestassem uma racionalização, mas que 

                                                 
85 Aqui enfatizamos com aspas por terem os indianos a ideia que, independente da condição existencial, 

rica ou pobre, feia ou bela, saudável ou enferma, não passa de ilusões e situações temporárias, ou seja, 
genericamente dolorosa, incômoda e evitável.  
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apenas, neste caso, juntava-se à visão de mundo mágica, a qual desmotivava o advento de um 

mundo capitalista não aventureiro. Pois, para ele:  

 

Racionalizações têm existido em diferentes esferas da vida, em uma grande 
diversidade de formas, em todas as culturas. Característico para sua diferença 
histórico-cultural é, em primeiro lugar: em quais esferas e em que direções 
elas foram racionalizadas. Portanto, trata-se novamente de identificar a 
peculiaridade específica e explicar a gênese do racionalismo ocidental e, no 
interior deste, do racionalismo moderno (WEBER, 1987, t. I, p. 21).  

 

Racionalização “em todas as culturas”, eis o nosso foco que contradiz a ideia equivocada 

de um Weber que centraliza a Europa como algo brilhante e único. Ele apenas diferencia as 

direções e em quais esferas sociais foram realizadas as racionalizações, ou seja, qual o seu valor 

na vida, externa e internamente; o que gera, consequentemente, especificidades, meras 

especificidades culturais – encantadas ou desencantadas –, com “pontos de vistas últimos 

extremamente diversos e nas mais diversas direções” (Idem, 2004, p. 69). Assim sendo, “este é 

o lugar para lembrar mais uma vez que ‘racionalismo’ pode significar coisas bastante 

diferentes” (Idem, 1987, t. I, p. 259). Além disso, deve-se entender, por fim, complementa 

Jaspers (2009, p. 119), que assim como “o seu método individualista não significa uma 

valoração individualista”, tal qual “o caráter racionalista [europeu] da sua formação de 

conceitos não implica a crença na primazia de motivos racionais na atividade humana”. Jaspers 

(2009, p. 120) é defensor da ideia de um Weber absolutamente contrário a prerrogativas como 

“espírito de um povo” e de um desenvolvimento cabal do curso da história, o que implica dizer 

que o espírito do europeu não é ser racional e do oriental ser irracional; isso não existe, já que 

nenhuma totalidade se completa, sendo tudo relativo e qualquer sociedade humana um 

problema infinito. O que existem são racionalizações particulares, específicas, penetrantes, 

causais, construtoras de intelectos ou de dissoluções sociais.  

De acordo com a interpretação de Eduardo Sell (2013, p. 173): “Weber mostra que o 

caso da Índia é o exemplo (tipo-ideal) mais ilustrativo de uma religião formada por camadas de 

intelectuais que conduziram a religião na direção de uma racionalização de caráter teórico”. 

Noutros termos, o que existem nos espaços geográficos orientais ou ocidentais, e em quaisquer 

outros, portanto, são construções intelectuais sócio-históricas que culminaram em visões de 

mundo diferentes e, por sua vez, desenvolvimentos econômicos e sociais diferentes.        

Mas em quais esferas sociais estas racionalizações podem se apresentar? Ele delimita: 

 
Pois bem, por esta palavra [racionalismo] pode se entender coisas bastante 
diversas, como as próximas exposições tornarão novamente compreensível. 
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Há, por exemplo, “racionalizações” da contemplação mística, quer dizer, de 
um comportamento que, visto a partir de outros âmbitos da vida, é 
especificamente “irracional”, bem como racionalizações da economia, da 
técnica, do trabalho científico, da educação, da guerra, da justiça e da 
administração. Cada um desses âmbitos pode “racionalizar-se” sob pontos de 
vista e objetivos últimos da maior diversidade, e o que é “racional” para um 
pode, ao ser observado por outro, ser “irracional” (Ibid., p. 11).  

  

Diversidades da racionalização e diversidade de valores, pois, “o ‘racionalismo’ é um 

conceito histórico que encerra um mundo de contradições” (Idem, 2004, p. 69). Nesse contexto, 

para Karl Löwith (2007, p. 55-56): “a ‘racionalidade’, estabelecida como fio condutor do 

entendimento não se dilui em ser racionalidade de algo, racionalidade de um campo específico 

[...], mesmo com seu procedimento científico disciplinatório”, o que leva a ser tal racionalidade 

“entendida por Weber como uma totalidade originária”, isto é, um ethos que conduz a vida e 

modela as esferas teleologicamente. Em outros termos, racionalidade ou racionalização para o 

alemão não se restringe à categoria cartesiana de razão. Em Weber, o homem não existe porque 

pensa, senão, pensa porque existe: culturalmente e com valores que o moldam; o que nos leva 

a pensar que racionalização está intrinsecamente ligada à sua teoria da ação social. O que os 

diferenciará, Ocidente e Oriente, portanto, será o quão moldado pelo encanto está a 

racionalização, o que a leva ou a mantém em direções opostas.       

E na Índia se leva tal ideia às últimas consequências, preocupando-se enfaticamente com 

as ações dos agentes sociais, alimentadoras da engrenagem de metempsicose e da ilusão do 

mundo. E todas as ações racionais indianas, completa Weber (2000, p. 355):  

 
Por sua vez, são produtos da luta sempre inútil de toda a vida formada e, já 
por isso, condenada a perecer pela existência própria, destinada ao 
aniquilamento, uma luta da “sede de viver” da qual nasce tanto a ânsia pelo 
além quanto toda entrega aos prazeres deste mundo e que, como fundamento 
inexterminável de individuação, cria, enquanto existe, sempre de novo a vida 
e a reencarnação.   

    
Por isso, conclui Weber (2004, p. 193, n. 57), entre as éticas religiosas “orgânicas, a 

única a se distinguir a esse respeito é a mais fechada de todas: a indiana”. Por esse e outros 

motivos, aferirá o alemão:  

 

A solução formalmente mais perfeita do problema da teodiceia que 
conhecemos, devemos à doutrina do “karma” da Índia, à chamada crença na 
transmigração das almas. O mundo é um cosmos sem vazios de retribuições 
éticas. Mérito e delito com retribuições indefectivelmente no mundo por meio 
dos destinos em uma vida futura, a qual a alma atravessará indefinidamente, 
levando em uma nova vida uma existência animal, humana ou divina. Os 
méritos éticos nesta vida podem operar um renascimento nos planos celestes 
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[ainda na imanência], mas sempre de um modo temporário, até que se esgotem 
as reservas de méritos. De igual modo, a finitude de toda a vida terrena é a 
consequência da finitude dos atos bons e maus da vida anterior da mesma 
alma, e os padecimentos da vida atual, que podem parecer como injustos do 
ponto de vista da retribuição, representam expiações de delitos de uma vida 
passada. Aqui, exclusivamente, o indivíduo cria o seu próprio destino no 
sentido mais rigoroso (Idem, 1992, p. 416).  

 

Dessa forma, o karma, na verdade, não representa a transmigração em si: ele a provoca 

junto com Mäyä (a historicidade = ilusão cósmica)86 e a segue, podendo se dividir em um 

conjunto vivencial de uma única vida ou em conglomerados de ações presentes em muitas delas. 

Ou seja, karma é essa soma de causa e efeito (positivo ou negativo), mas que a priori não está 

dissociada do cosmos, senão, segundo Eliade (1996, p. 19), “é uma lei da causalidade universal 

que solidariza o homem com o cosmos e o condena a transmigrar indefinidamente”, até que o 

desenlace seja fatídico.      

Uma sapiente definição em torno desse conceito chave do pensamento indiano, que foi 

amplamente ora vulgarizado, ora extrapolado, pode ser encontrado em Huston Smith (1997, p. 

75): 

 

A ciência alertou o Ocidente para a importância das relações causais no mundo 
físico. Tendemos a acreditar que todo acontecimento físico tem sua causa, e 
que toda causa terá seus efeitos determinados. A Índia amplia esse conceito 
de causação, incluindo também a vida moral e espiritual. Até certo ponto, o 
Ocidente faz o mesmo. “Colhemos o que plantamos”, por exemplo, ou 
“Semeie um pensamento e colha um ato, semeie um ato e colha um hábito, 
semeie um hábito e colha um caráter, semeie um caráter e colha um destino”, 
são as maneiras ocidentais de apresentar essa questão. A diferença é que a 
Índia, mais severa, amplia seu conceito de lei moral para vê-la como um 
absoluto; não admite exceções. A condição atual de cada vida interior – até 
que ponto é feliz, se é confusa ou serena, quanto ela vê – será um produto 
exato daquilo que ela desejou e fez no passado. Do mesmo modo, seus 
pensamentos e decisões atuais determinarão suas experiências futuras. Cada 
ato que o indivíduo dirige ao mundo tem sua reação, igual e oposta, sobre ele 
próprio. Cada pensamento desfecha um invisível golpe de cinzel que esculpe 
seu destino.  

     
Ou seja, segundo Smith, seguindo as ideias weberianas, não existem desculpas pessoais 

ou culpas alheias e fora de si projetadas – como bem presente no judaísmo-cristianismo –, nem 

                                                 
86 Acrescenta Mircea Eliade que ela é “o processo misterioso que gera e sustenta o cosmos e, desse modo, 

torna possível o ‘eterno retorno’ das existências – Mäyä, a ilusão cósmica suportada (por ainda valorizada) pelo 
homem durante todo o tempo em que está cego pela ignorância (avidyä)” (ELIADE, 1996, p. 19). Enquanto o 
karma condiciona as experiências humanas, Mäyä tece o mundo. Em outros termos, lembrando Schopenhauer, 
seria o mundo enquanto representação e submetido ao princípio de razão. 
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acaso e nem acidentes, nem sorte e nem azar patéticos, mas, ao mesmo tempo, sem fatalismo, 

ou o que Nietzsche (2004b ,§21) chama de unfreier Wille ou “cativo-arbítrio”, que literalmente 

seria uma vontade não livre, condicionada, já que as escolhas estão em jogo e não se desobrigam 

Deuses, Cosmos, ancestrais e sociedade, de tudo. Há um conjunto de relações que lhe obriga a 

fazer escolhas, e há um conjunto de relações que lhe impulsiona a não querer escolhas. Parece 

contraditório, mas é mero paradoxo. O cosmos e a vida têm, assim sendo, uma função 

ambivalente. De um lado, projetam o homem no sofrimento e, em virtude do karma, o inserem 

em um ciclo de nascimento e morte. De outro lado, ajudam-no a buscar e achar a sua libertação 

e superautonomia (Mokña). Como efeito, quanto mais o indivíduo sofre e quanto mais é 

solidário com o cosmos – ao seguir seu dharma pessoal – mais cresce nele o desejo de libertar-

se. No pensamento indiano (Sāṅkhya-Sūtra, III.47): “de Brahman até a minúscula erva, a 

manifestação cósmica (såñöi) existe para benefício do espírito, até que ele desabroche no 

conhecimento superior” (apud ELIADE, 1996, p. 25). Em outros termos, na base dessa filosofia 

está o desejo dos seres viventes de evadir-se definitivamente à imposição dos três grandes 

sofrimentos: incitado pelos Deuses, pela natureza e pelo corpo (mente). 

No entanto, complementa Eliade, essa dor universal não culmina em uma filosofia 

pessimista, pois, “nenhuma filosofia, nenhuma ‘gnose’ indiana desemboca no desespero. Pelo 

contrário, a revelação da ‘dor’ como lei da existência pode ser considerada como a condição 

conditio sino qua non da libertação” (Ibid.). Há, portanto, uma dor estimulante, uma 

necessidade cósmica, pois ser um deus ou um inseto que existe no tempo, na duração, já implica 

dor. Filosofia e ciência para um indiano que não tem a finalidade de explicar, possibilitar a 

convivência e sobrepor-se à dor são desprovidas de todo valor, diz Eliade (Ibid., p. 26). 

À luz dessa perspectiva, tem-se a máxima da filosofia indiana Vedänta para a qual “tudo 

o que é distinto dele [do ätman, potência da vontade] está submerso em dor” (BU, XXX.II; 

TOLA, 1973a), ou seja, toda a imanência ou consciência imanente resume-se em duùkha 

(sofrimento), quando vista separada ou desconectada de um caos harmonioso e divino. Em outra 

perspectiva tem-se, de acordo com o clássico Yoga-sütra, do filósofo indiano Pataïjali (VI 

a.C.): “duùkham eva sarvam vivekinaù [tudo é sofrimento para o sábio]” (YS, II.XV; TOLA, 

1973b), ou seja, quanto mais iluminado, mais ciente da realidade naturalmente caótica do 

mundo e mais ciente do quão dramaturgos e trágicos são os Deuses, o que gera certa 

comiseração, mas ainda assim ciente da permanência caótica necessária, sem a qual não há 
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equilíbrios possíveis.87 Tem-se também a máxima budista ou a primeira “nobre verdade”: 

“sarvam duùkham, sarvam anityam [tudo é sofrimento, tudo é efêmero]” (apud ELIADE, 

1996, p. 143), em outros termos, a dor é fruto de uma mente ignorante ou que ignora a dor como 

inerente ao mundo. Ou ainda tais ecos em Schopenhauer (2005, p. 400): “Alles leben leiden ist 

[toda a vida é sofrimento]”. Nessas condições, a liberdade faz-se garantida, os amparos se 

desmancham no ar e mais uma vez podemos dançar em bosques antigos, e, assim, nos capacitar 

para o sofrimento que nos engrandece; pois, sem ele (o caos) não se filosofa profundamente. É 

o que Nietzsche chama de um impulso trágico para o sublime, o encanto ditirâmbico que nos 

leva a continuar a viver; os móbeis dos homens heroicos, “os grandes portadores de dor da 

humanidade: estes seres poucos ou raros, que necessitam exatamente da mesma apologia que a 

dor” (NIETZSCHE, 2001, § 318).     

Para um melhor entendimento disto, Wilhelm Halbfass (2001, p. 214) acrescenta que na 

teoria do karma não cabe, consequentemente, “o pensamento antropocêntrico que outorga aos 

humanos um lugar especial”. Não obstante, nessa teoria, completa Halbfass, “os valores morais, 

a diferenciação entre o bem e o mal e entre o karma positivo e o negativo, assim como a mesma 

ideia da causalidade compensatória não são susceptíveis de ser separados do sistema de 

dharma” (Ibid.) ou dever sociorritual.     

Portanto, apesar da teoria do karma aparentar um abuso de causa e efeito, como assim 

nos apresenta Smith, não os coisifica por não ser e estar no âmbito do mecanicismo, eles (causa 

e efeito) são conceitos que aproximam interpretativamente as ações à nossa mente e sentidos 

sensórios para que possamos raciociná-los e, consequentemente, relacioná-los à vida, mas, em 

última análise, até mesmo o karma é ilusório e relativo, o que aumenta a importância de seu 

contraponto: o dharma. Não obstante, o que se deve ter em mente é que o karma, de uma mesma 

ação ou ação semelhante, muda de acordo com a camada social e o dharma ou dever ritual e 

social que a ela se preconizam; podendo um ser violento (como os guerreiros) alcançar o mesmo 

destino que o pacífico (como os intelectuais); podendo alguém que mata alcançar o mesmo que 

aquele que salva – tudo depende dos contextos sociais e do dharma envolvido, sendo que nada 

se fixa realmente fechado em parâmetros mecânicos. Nietzsche mais uma vez acerta nesse 

ponto, pois aqui há apenas “vontade forte” e “vontade fraca”: graus de vontades (MARTON, 

1990, p. 34-35). 

                                                 
87 Parece-nos que a contraface do racionalismo, com seus sempre ingênuos otimismos, é mesmo a tragédia 

natural, nunca convidada e sempre presente. 
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Em outras palavras, tudo depende das ações sociais que agora se decide (motivo) realizar 

(ação) e do quanto se está engajado (sentido) no dharma pessoal;88 sendo o dharma distinto 

segundo a situação social, e não sendo absolutamente fechado “por estar submetido a um 

‘desenvolvimento’. Com isto, afirma-se que o dharma [e o karma] se rege pela casta [ou varëa] 

na qual cada indivíduo nasceu”, conclui Weber (1996, p. 80). 

Para Weber, o dharma, e não a religião em si, também é o principal aspecto que mantém 

e ampara o sistema social indiano, sustentando toda a estrutura típica das possibilidades de 

libertação do homem, sejam elas quais forem, de acordo com as variadas escolas de pensamento 

indianas. Portanto, a exposição de Weber admite que o hinduísmo possa ser denominado como 

civilização dhármica (com base no dharma), o que implica dizer que a variabilidade própria do 

dharma não contradiz a estrutura total do hinduísmo; pelo contrário, a confirma e a sustenta. 

Nosso autor considera, portanto, que o dharma ou o “dever ritual” – como ele bem o caracteriza 

– é o fator decisivo no hinduísmo, sabendo que este é antes de tudo puro ritualismo racional.  

Ele ainda acrescenta que os representantes modernos do hinduísmo expressam essa ideia 

apontando que a doutrina e a meta de libertação são mutáveis e até efêmeras; quer dizer, pode-

se eleger livremente ou filosoficamente, mas o dharma é eterno e válido em todos os casos – o 

que implica dizer que a essência do hinduísmo não é a doutrina (matä) em si, senão o dharma.     

Weber dirá que esse dharma se estendeu na Índia até às prostitutas,89 do mesmo modo 

que para magos e reis, pois na Índia antiga não havia nenhuma ética social ou privada com 

caráter universal, exceto algumas proibições rituais gerais imprescindíveis, como a matança 

indiscriminada das vacas. Os homens não eram substancialmente iguais e a desigualdade era 

sagrada e legítima. As oportunidades de riqueza econômica não se destinavam aos “superiores” 

brähmaëas e também eram desaconselhadas aos trabalhadores çudras, apesar de poderem ter 

bens próprios e riquezas. 

Devido à diferenciação do dharma, a concepção de um “mal radical e independente da 

divindade” não era em absoluto possível na ordem do mundo e da visão indiana, uma vez que 

não se concebia um “pecado” como prazerosamente difundiu o cristianismo ao mundo, senão 

tão só uma falta ou ofensa contra o dharma, correspondente à varëa do ofensor. Essa situação 

implica na exclusão racional que dera vida aos “direitos humanos”, já que, na Índia, os animais, 

homens e Deuses não são mais que encarnações de almas condicionadas pelo karma, não 

                                                 
88 Eis a trilogia metodológica weberiana: motivo, ação, sentido. 
89 Weber também cita o dharma do ladrão, mas isso é contestado por toda a literatura brahmânica, 

principalmente por Manu, o legislador indiano. 
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podendo haver, portanto, direitos ou deveres comuns. Weber (1996, p. 233) assinala, contudo, 

que na literatura épica indiana encontram-se vestígios de pensamento jusnaturalista. Ele cita a 

lamentação de Draupadé no Mahäbhärata como fonte de “direito eterno” ou çäçvata-dharma.90   

Desta forma, desprovidos de direitos e deveres universais estão os interesses filosóficos 

e teológicos direcionados aos meios técnicos e mágicos para libertação do Eu; o que nos leva a 

concluir que não há uma escatologia religiosa do mundo, senão uma escatologia prática do 

indivíduo concreto, o qual aspira escapar do saàsära. 

De acordo com o sanscritista Carlos Fonseca (1987, p. 62), portanto, o dharma é o 

“ponto fundamental de todas as considerações sociais na Índia antiga, a verdadeira pedra-de-

toque da vida cotidiana”. Fonseca ainda acrescenta que o dharma abrange um termo aparentado 

ao latim, “forma”, “que na Índia se resume no próprio ‘formato’ da sociedade [varëäçrama], na 

sua organização e na sua dinâmica. Para cada participante dessa sociedade há um lugar a ocupar 

e uma função a cumprir, bem como uma longa lista de deveres e direitos” (Ibid.). Cada um com 

o seu espaço e regras particulares. Para Will Durant (1995, p. 328), o “dharma é para o 

indivíduo o que o desenvolvimento normal é para a semente – o ordenado desdobrar de um 

destino, de uma natureza inerente”. 

Como exemplo teórico desse típico pensamento indiano, que coaduna com o incessante 

estar além do bem e do mal – pois o karma nos força a negar nossos juízos de valor – Weber 

mergulha nos textos de filosofia. E em comparação, como sempre, ele cita o filósofo alemão 

Friedrich William Foerster (1869-1966), por quem ele tem alta estima devido à sinceridade de 

suas convicções, mas a quem, diz Weber (1972, p. 115-116):  

 

Recuso inteiramente a qualidade de homem político, [já que] acredita poder 
contornar essa dificuldade preconizando, num dos livros que escreveu, a tese 
seguinte: o bem só pode engendrar o bem e o mal só pode engendrar o mal. 
Se assim fosse, o problema deixaria de existir. É verdadeiramente espantoso 
que tese semelhante haja podido merecer publicidade, dois mil anos depois 
dos Upaniñads [com o judaísmo e o cristianismo]. O contrário nos é dito não 
só por toda a História universal, mas também pelo imparcial exame da 
experiência cotidiana.    

 

                                                 
90 Esse fato literário citado por Weber diz respeito à ocasião na qual a princesa Draupadé estava por ser 

despida diante de uma grandiosa assembleia pelos Kurus, inimigos de Kåñëa, na batalha de Kurukñetra. Quando 
os Kurus passaram a despi-la, ela resistiu a princípio vigorosamente, mas sem muitos resultados; todavia, quando 
desistiu de lutar por conta própria e soltou o seu sari (roupa feminina típica da Índia), orou a Kåñëa em clemência 
e obteve a ajuda devida, pois o sari passou a se multiplicar sem parar, e com isso a princesa não foi totalmente 
desonrada.   
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Como tamanha tese sem aparato empírico, histórico e filosófico sobreviveu após os 

Upaniñads indianos? Indaga Weber. E mais, quão espantoso é tal fato, uma vez que o 

desenvolvimento de todas as religiões universais se fez a partir da verdade sempre oposta à 

opinião vigente, ou seja, os bons e maus sempre estiveram e vagaram por todos os lados. Weber 

parece nos dizer que bem e mal estão nos olhos de quem os vê, não nos fatos em si; assim como 

estão para os indianos, de acordo com a natureza dos indivíduos, sem universalismos ou 

generalizações.  

A racionalização indiana, em suma, representa um tipo ideal de razão extramundana, 

mesmo tendo como foco imediato a ação prática do agente social no aqui e agora, ao vivo e a 

cores, tête-a-tête, vis-à-vis.   

 

Política Hinduísta em Weber 

 

Como efeito a essa praticidade subjetivamente racional indiana, em particular ao 

sagrado livro político dos hinduístas, o Arthaçästra, diz Weber (Ibid., p. 117):  

 
A literatura hindu chega a oferecer-nos uma exposição clássica do 
“maquiavelismo” radical, no sentido popular de maquiavelismo. Basta ler o 
Arthaçästra, de Kauöilya, escrito muito antes da era cristã, provavelmente 
quando governava Chandragupta [séculos IV e III a. C.]. Comparado a esse 
documento, O Príncipe de Maquiavel é um livro inofensivo. 

 

Para entendermos esse “maquiavelismo” radical indiano apresentado por Weber, deve-

se ter em mente que o autor do Arthaçästra, com seu profundo realismo, defende que todos os 

atos políticos – independentemente do agente e do tipo de ato – são para maximizar o poder e 

os interesses pessoais da realeza. Consequentemente, os princípios ou as obrigações morais não 

possuem quase nenhuma influência nas ações entre reinos, pois, como nos relata Zimmer (1997, 

p. 36): “não está [a ação] cerceada ou alterada em seus fundamentos por pudores morais [...] Os 

textos são secos, incisivos, inclementes e cínicos, refletindo no plano humano as leis 

desapiedadas do conflito animal” – o que Zimmer caracterizará como uma lei “do fundo do 

mar”, em sânscrito chamada de Matsya-nyäya (“lei dos peixes”), para a qual o mais forte come 

o mais fraco. Leis estas que envolvem todo o âmbito político, diz Zimmer, e que remontam ao 

início dos tempos. 

Fato que representa, segundo Weber, um tipo ideal e verdadeiro manual de política e de 

guerra do mundo brahmânico, e que orienta os reis a manterem magnânimo poder.  
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Tal obra foi composta mais ou menos no século III a.C. por Cäëakya Paëòita, também 

conhecido como Kauöilya ou Vätsyäyana: um brähmaëa mendicante e conselheiro do primeiro 

rei – fora dos ditames épicos e míticos – que unificou o subcontinente indiano em um império, 

o guerreiro Candragupta (317-293 a.C.). Esse rei é o mesmo que exterminou os exércitos dos 

sucessores gregos de Alexandre (323 a.C.), pois se sabe que, imediatamente após a morte de 

Alexandre, Candragupta e seu conselheiro Cäëakya começaram a conquista dos territórios 

indianos e derrotaram os invasores gregos sem nenhuma piedade (ARTHASASTRA, XV.1.73).  

O império Maurya estabelecido por Candragupta e continuado por seu filho Bindusana, 

entre 293-268 a.C., e por seu neto Açoka, entre 268-232 a.C., tinha proporções espantosas para 

a época, já que a sua população estava em torno de 50 milhões de habitantes – sendo, portanto, 

o império mais próximo do futuro império mongol –91 abarcando o que hoje conhecemos como 

Irã, Afeganistão e Paquistão, chegando até a Bengala, na extremidade nordeste da Índia 

(BHATTACHARJEE, 1982, p. 59). Segundo os relatos de Megástenes, embaixador de 

Alexandre e depois de Seleucus no império Maurya, o exército de Candragupta totalizava cerca 

de 600.000 infantes, 30.000 cavaleiros, 8000 carruagens e 9000 elefantes (THAPAR, 1996, p. 

66.). A capital desse grandioso império era Pataliputra, atual Patna, no Norte da Índia e próxima 

ao Nepal; possivelmente a maior cidade do planeta na época, uma vez que era duas vezes maior 

do que a cidade de Roma no governo de Marcus Aurelius, com cerca de 13km de comprimento 

e 20,5km de largura, contendo 570 torres de pedras e centenas de torres de madeiras para 

arqueiros, além de 64 grandes portões, todos cercados por um fosso com 185m de largura e 

14m de profundidade (HERMANN, 1991, p. 60).  

Um reino como esse, com um grande exército em um grande território, necessitava 

certamente de um grande rei com um conselheiro brähmaëa de tamanha grandeza. Cäëakya 

foi esse brähmaëa, o qual legou à Índia, com base na literatura brahmânica, um manual de 

política capaz de assustar qualquer estrategista ocidental por seu realismo extremado e sem 

nenhuma ligação com uma concepção de ética ou moral moderna.  

O historiador e matemático indiano Dharmananda Kosambi (1994) traduz a obra de 

Cäëakya como “Ciência da Política”, já o historiador e indólogo Llewellyn Basham (1963) a 

traduz como “Ciência do Ganho Material”. Nós preferimos a tradução de Kosambi, pois, apesar 

de tal obra se referir tanto ao ganho material quanto à política, a obra abrange e intenciona a 

conquista e proteção de um reino, oferecendo ao leitor uma ciência técnica para a vitória militar.  

                                                 
91 O Império Mogol chegou a possuir 150 milhões de habitantes em 1600 d.C. e 200 milhões em 1800 d.C., 

segundo o historiador indiano Irfan Habib (RICHARDS, 1996, p. 190). 
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Como nos ensina Weber (1992, p. 662), as comunidades políticas “[...] podem limitar-

se a exercer uma ação cujo conteúdo consiste na segurança contínua do domínio de fato em um 

determinado espaço”. Nesse contexto, o principal é a vitória e não o ganho material em si, visto 

que o sentido máximo da vida de um guerreiro indiano kñatriya é sair desse mundo em direção 

aos planos celestiais por meio da morte gloriosa – sendo vergonhoso e uma grande desonra 

morrer em um leito doméstico –, como bem nos explicará Weber (1972, p. 117):  

 
O guerreiro hindu estava sempre tão certo de que, após a morte heróica, 
alcançaria o céu do [deus] Indra quanto o guerreiro germânico de ser recebido 
no Walhalla; sem dúvida, o guerreiro hindu desdenharia o nirväëa tanto 
quanto o guerreiro germânico desdenharia o paraíso cristão com seus coros de 
anjos.  

   

Esse valor tradicional é sabido por Cäëakya, e através disso ele escreve sua obra, a qual 

possui sua nítida formação brahmânica.  

Em suma, o objetivo do guerreiro kñatriya para tal autor é o poder e a conquista. Ele 

chega a afirmar que “o poder é possessão de força” e que “a força transforma a mente”, o que 

também demonstra uma preocupação não só com o comportamento externo do kñatriya, mas 

também com os pensamentos subjetivos dele. O autor objetiva dar aos leitores da realeza uma 

técnica que os leve à satisfação de possuírem os três bens de um guerreiro: a “conquista do 

mundo”, a visão espiritual e o prazer (ARTHASASTRA, IX.7.60.).  

Para Cäëakya, após o rei ter “conquistado o mundo”, ele deve dividi-lo em uma 

sociedade hierárquica óctupla de varëa e äçrama92 de acordo com os preceitos brahmânicos. 

Mas essa “conquista do mundo” à qual o autor se refere se restringe ao mundo indiano e suas 

proximidades, pois além (em transposição) desse espaço geográfico – já na sua época – todos 

eram considerados incivilizados ou mlecchas e, portanto, sem interesse para uma conquista 

digna de um grande rei ariano. O “mundo” a ser conquistado de acordo com Cäëakya está entre 

os Himälayas e o Oceano Índico, e entre o Mar Arábico e a Baía de Bengala, abarcando uma 

área, de acordo com o próprio Cäëakya, de 1000 yojanas ou 14.500km em uma extensão 

transversal; extensão conquistada pelo império Maurya. 

Aqui embarca Nietzsche com força total, no sentido de apercebe-se a política da Índia 

antiga calcada em um dever ritual ou dharma, que não se molda por padrões de bom ou ruim, 

                                                 
92 Os quatro estágios fixos sociais (as varëas) são: brähmaëa (sacerdote ou mago e intelectual), kñatriya 

(guerreiro, príncipe ou administrador), vaiçya (comerciante ou fazendeiro) e çüdra (trabalhador manual); já as 
etapas passageiras e sucessivas (os äçramas) da sociedade são: brahmacärin (estudante), gåhastha (chefe de 
família), vänaprastha (retirante anacoreta) e sannyäsin (renunciante) (SMITH, 1997, p. 68; SMITH, 1994, p. 26-
57; FLOOD, 2008, p. 83-91). 
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mas por padrão de casta, o qual deriva-se das normas de magia das práxis de um passado remoto 

indiano (WEBER, 1987, t. II, p. 34). Ou seja, para uma casta, isso pode ser ruim ou bom, para 

outra, não, e até mesmo o extremo oposto. Explicará Huston Smith (1997, p. 63): “se você 

perguntar como se deve viver, o hinduísmo responderá que o seu modo de viver depende não 

só do tipo de pessoa que você é, mas também do estágio da vida no qual você está agora”. O 

bom e o ruim são, portanto, relativos e dependentes de contextos e da sua inserção ou posição 

na hierarquia social, já que a justiça, por exemplo, se define como um estado no qual os 

privilégios são proporcionais às responsabilidades (Ibid., p. 69). Hierarquia esta sancionada por 

Weber nas primeiras linhas de seu Hinduismus und Buddhismus, como a maior estrutura 

estamental imóvel ou imperturbável já vista. E tal afirmação weberiana, em uma análise 

apressada, pode causar um imediato indício de orientalismo típico hegeliano, no entanto, tal 

suposto estatismo não representa, aqui, nada além de não seguir o padrão racionalista ocidental.  

E para elucidar ainda mais a ideia de Weber sobre essa que ele considera imperturbável 

hierarquia, deve-se saber que: “o sistema hindu fazia de cada uma das profissões o objeto de 

uma lei ética particular, de um dharma, estabelecendo entre elas uma separação definitiva, por 

castas, que, em seguida, integrava numa hierarquia imutável” (WEBER, 1972, p. 116). Em 

outros termos, uma sociedade que se faz necessariamente imutável por estar baseada em uma 

hierarquia, no sentido profundo da palavra, ou seja, uma antonímia de confusão, por ser hierós 

(sagrada) em arkhé (comando) o filo do equilíbrio das variedades presentes nas camadas 

portadoras.  

No mais, será por tal motivo que Weber verá nesse sistema hierárquico indiano uma 

tipologia de “religiosidade orgânica”, ou seja, baseada em estamentos e profissões como 

abraçadas pela natureza, mas construídas e moldadas pelos próprios agentes, com ações e 

decisões práticas, em vidas anteriores. Isso implica dizer que o karma (ou substratos de ganho 

e perda) desse indivíduo nada mais é do que aquilo que ele moldou em circunstâncias prévias 

– junto aos Deuses, mundos e sociedade –, e que agora resulta em sua inerência, a qual compõe 

o cosmos objetivo da sociedade. E isso se diferencia tanto da providência apontada por Weber 

em Tomás de Aquino e Pascal – apesar da verossimilhança em torno da “santificação pelas 

obras”, já que eles defendem a causae naturales ou o acaso do officium (WEBER, 2004, p. 193, 

n. 57) –, como da providência calvinista (desta mais distante), uma vez que esta última, apesar 

de formar um sistema de vida, rechaça o poder das ações e decisões isoladas e elimina a magia 

como meio de salvação da alma (Ibid., p. 105-106).  

Mas não só estas diferenças se apresentam para que o típico capitalismo racional e 

moderno não seja manifestado e motivado na Índia, pois politicamente também possui sua 
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parcela de impedimento necessário, uma vez que a gênese da ética intramundana racional no 

Ocidente está ligada, informa Weber, à aparição de uma base “burguesia política da cidade”, 

algo totalmente alheio ao mundo indiano e asiático (Idem, 1987, t. II, p. 354). Weber ainda 

acrescentará que “os centros culturais ocidentais hão formados no geral em lugares de comércio 

exterior e de trânsito [...], o contrário sucedeu na Ásia” (Ibid., p. 357), ou seja, uma total 

alheação do intelecto ou de sua concentração espacial ao comércio.  

Esse alheamento torna-se fatídico especialmente por quatro grandes motivos: devido à 

firmeza do poder de grupo de parentesco, à heterogeneidade das castas (ou varëas) e devido 

aos brähmaëas ou à intelectualidade indiana não se interessar pela política e nem lidar com 

bens materiais, já que apenas orientavam os membros da realeza quando necessário e para que 

o dharma se estabelecesse sempre e em todas as ações reais (Ibid., p. 355). O intelectual indiano 

está interessado, em última instância, na libertação atemporal promovida pela mística, evitando 

ao máximo o maquiavelismo da política e seu contato com os bárbaros ou mlecchas ocidentais, 

especialmente e ritualmente impuros [mit dem westländischen Barbaren] (Ibid., p. 357). Assim 

como estavam bem longe dos centros comerciais e dos intercâmbios econômicos com outros 

povos. 

Os reis indianos da Antiguidade costumam seguir e receber orientações dos brähmaëas 

eruditos, mendicantes e especialistas nas leis védicas. E estando estas leis e a mendicância 

acima do poder real, portanto, se faz necessário que cada rei possua vários conselheiros 

brähmaëas, sendo um deles o purohita (aquele que está à frente): um brähmaëa em particular, 

geralmente mendicante, que orienta religiosamente cada passo do rei. Esta função de purohita 

tem uma importância tal que até os Deuses rejeitam as oferendas de um rei sem um purohita – 

este está para o rei como o pensamento está para a ação, dizem os textos clássicos. Weber (1996, 

p. 210) assim esclarece: 

 
O brähmaëa está como uma torre por cima do rei. Não se trata apenas de um 
“super-homem” ritual, senão que seu poder [mágico] iguala ao dos Deuses; e 
a um rei sem brähmaëa se lhe chama simplesmente “desencaminhado”, pois 
a guia do purohita é algo evidente por si mesmo. 

 

O que diferenciará o estado tradicionalista medieval europeu do indiano será a 

autonomia do mago que é geral e necessária, inusitada e triunfantemente um mendicante: uma 

real situação insonhável para os ocidentais. Afinal, mesmo a relação da Igreja medieval 

européia com o Estado Absolutista não chegou à tamanha façanha. Dificilmente um rei 

taumaturgo, ungido pela Igreja francesa ou inglesa (BLOCH, 1998), seria deposto por um 
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simples desejo legalista de franciscanos maltrapilhos, por exemplo. Na Índia, por outro lado, as 

relações de poder não dependiam de classe social, mas de casta e magia.  

Não deixando escapar à nossa análise o imaginário típico dessa época indiana, podemos 

constatar que o próprio deus dos hinduístas, Kåñëa, afirma que “naräëäà ca narädhipam”, ou 

seja, “entre os seres humanos eu sou o rei” (BG, X. 27). Desta forma, é a partir da presença e 

do conselho dos brähmaëas que os reis ou kñatriyas passam a ter um status concreto (social) 

de nara-deva (homem divino): aqueles que mantêm a lei para que todos os homens varëa-

saìkaras (inseridos na varëäçrama ou sistema social) possam seguir apropriadamente os 

princípios do dharma. Acrescentamos que no ÅgVeda (IV. 50. 8) se diz: “habita próspero em 

sua morada, para ele na terra prodigaliza todos os seus dons, a ele o povo obedece de bom 

grado, o rei para quem o brähmaëa mendicante está em primeiro lugar”. 

No mais, desconhecemos alguma história na literatura indiana que mencione um rei 

kñatriya que não dependa da vipra-bala, isto é, da sanção ou benção de um brähmaëa para 

qualquer atividade real que envolva a sociedade em geral ou algum grupo em especial. Portanto, 

nada pode sair da jurisdição ou visão do dharma e da conclusão filosófica e prática, própria de 

cada caso e determinada por um brähmaëa mendicante.  

Nesta articulação entre hierarquia e poder ou entre intelecto desprovido de bens 

materiais com a realeza, a primeira posição social cabe ao brähmaëa, pois é ele quem consagra 

o poder régio, o qual, de resto, repousa apenas na força. O rei é consagrado93 pelos brähmaëas 

através do sacrifício räjasüya, o qual representa o resultado das cerimônias anuais – uma espécie 

de celebração do “ano novo”, geralmente no mês de março – para a “restauração” do Cosmos, 

tendo o futuro rei como agente central, que incorpora magicamente esse Cosmos. Ao se 

transformar em candidato cosmocrata, o futuro rei regride ao estado embrionário e, por isso, há 

a preparação durante um ano para que ele possa renascer misticamente enquanto ser cósmico – 

condição plenamente realizada quando o mesmo senta no trono, que representa o centro do 

mundo ou o axis mundi (ELIADE, 1999a, p. 164-65). 

A grande surpresa que Weber nos lega, assim sendo, é o fato de, na Índia antiga, os 

mendicantes intelectuais estarem no topo da hierarquia social e ao mesmo tempo terem o poder 

mágico e prático de destronarem os reis. Para um sistema ocidental moderno que repousa 

estritamente no ter, no econômico, já que o mando está nas mãos de quem é rico, tal contexto 

indiano torna-se surreal, e vice-versa. 

                                                 
93 Bem ao estilo de todos os povos antigos, como podemos verificar na consagração dos faraós no Egito, 

de Montezuma no México, dos reis chineses na dinastia Hsia, dos reis japoneses no período Yamato ou dos reis 
celtas no festival de Beltane.  
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Mas, segundo Weber, o impacto na antiguidade do hinduísmo frente ao Ocidente, não 

foi nem de perto em relação ao impacto provocado pelo budismo, principalmente com suas 

ideias de igualitarismo, monasticismo e toda a gama de práticas sociais e individuais advindas 

de tais ideias; mesmo que tal budismo não tenha sobrevivido em sua terra natal, e talvez por 

isso. Vejamos o que Weber nos diz acerca desta religião que até os nossos dias contagia e atrai 

uma classe de pessoas mais esclarecidas ou com mais acesso a bens culturais.     
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CAPÍTULO VI 

 

Max Weber e o Budismo 

 

Já em relação ao budismo, Weber explica que, apesar de não ter uma importância 

definitiva na Índia atual, seu grande êxito na Índia antiga, radicado em seu desenvolvimento – 

hoje bem mais ampliado – na China, Tibete, Coréia, Japão etc., o qualifica como religião 

universal, sendo ela a primeira e “uma das maiores religiões missionárias da terra” (WEBER, 

1987, t. II, p. 242).  

De imediato Weber polemiza sem rodeios:  

 
Nem a parábola breve, nem a saída irônica ou o patético sermão penitencial 
do profeta da Galileia, nem os discursos baseados em visões do sagrado líder 
árabe dos exércitos encontram paralelismo algum nos discursos e 
conversações que parecem haver constituído a verdadeira forma de atividade 
de Buddha. Estes [discursos] se dirigem puramente ao intelecto e atuam sobre 
o juízo repousado e objetivo, desprovido de toda excitação interior, esgotando 
sempre sistemático-dialeticamente seu objeto (Ibid., p. 239). 

 
Pois a fórmula de influência típica de Buddha, acrescenta Weber, está no nível 

filosófico: o diálogo socrático; assim como seus discípulos nunca foram uma massa de 

mendigos incivilizados. Já a diferença entre o budismo e o jainismo, segundo Weber, está no 

tipo ou método da busca do/ao sagrado: no budismo, esta não se vincula a um mero 

conhecimento especulativo,94 senão a um estado de paz e tranquilidade que se alcança 

renunciando ao mundo mediante a autorrealização; o que se busca não é a libertação para a vida 

eterna, mas uma tranquilidade para a morte. Fritjof Capra afirma que o budismo – ao contrário 

do hinduísmo que lhe serviu de preparação e que possui um fortíssimo viés mitológico e 

ritualístico – tem um caráter e um “sabor” predominantemente psicológicos. Segundo Capra 

(1999, p. 77),95  

                                                 
94 A este respeito, Weber (1996, p. 334) assinala o caso do monge Malukia, que foi interrompido por seu 

mestre ao querer indagar se o mundo é infinito ou eterno e se Buddha sobrevivera à morte.   
95 E aqui não temos nenhuma restrição em utilizar um físico teórico para questões orientais, uma vez que o 

mesmo se debruçou sobre o assunto com mais profundidade do que muitos orientalistas. Não se pode julgar um 
autor pelo que ele representa, em parte, para medíocres leitores brasileiros, pois, quem somos diante da importância 
do Capra para o intelecto, ativismo ecológico e educação dos novos tempos? Observamos isto, pelo incômodo que 
muitas vezes o Capra provoca em alguns pseudos intelectuais, que, geralmente, não compreendem seus escritos e, 
por tal limitação mental, o julgam como se este fosse um mero esotérico ou místico; o que, em definitivo, ele não 
é.   
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Buddha não estava interessado em satisfazer a curiosidade humana acerca da 
origem do mundo, da natureza do divino ou questões desse gênero. Ele estava 
preocupado exclusivamente com a situação humana, com o sofrimento e 
frustrações dos seres humanos. Sua doutrina, portanto, não era metafísica; era 
uma psicoterapia. Buddha indicava a origem das frustrações humanas e a 
forma de superá-las. Para isso, empregou os conceitos indianos tradicionais 
de Mäyä, karma, nirväëa etc., atribuindo-lhes uma interpretação psicológica 
renovada, dinâmica e diretamente pertinente. 

Ademais, dirá o weberólogo Richard Bendix (1986, p. 149),   

Weber via o budismo antigo, o jainismo e a ortodoxia hindu como 
desenvolvimentos religiosos de uma elite culta, que considerava os leigos 
como cidadãos de segunda classe em todos os assuntos relativos à religião. O 
budismo antigo, sobretudo, não fazia qualquer exigência severa aos leigos, 
satisfazendo, desse modo, aos interesses dos grupos seculares dominantes. 
Nessas circunstâncias, segundo Weber, as principais religiões passaram a 
competir umas com as outras, passando por um processo maciço de 
“popularização” [no budismo, a partir da primeira formação de um reino sob 
sua doutrina, com Açoka]. 

Portanto, como o jainismo e o hinduísmo, o budismo se expressa e se firma através dos 

intelectuais, mas, séculos depois de sua manifestação, busca uma adesão maciça da população 

laica e leiga, o que definitivamente não faz parte do caráter ortodoxo brahmânico, o qual 

delineia para cada camada social, como já assinalamos, um dever ritual (dharma) específico, 

tendo os sentimentos devocionais e os devaneios orgiásticos como subprodutos destinados às 

pessoas simples ou não inclinadas para a austeridade e filosofia, ou mesmo para a complexa 

magia védica; situação que só mudará com a restauração da ortodoxia através do filósofo 

Saìkara, nos séculos VIII-IX.  

O antigo budismo theraväda também apresenta características opostas a outras práticas 

orientais, como o confucionismo e as crenças do mundo islâmico, principalmente em sua 

especificidade antipolítica – esfera apenas incorporada posteriormente com os reis budistas. 

Devido a isso, Weber manifesta pontos de vista ambivalentes para sua caracterização: por um 

lado, apresenta tal budismo como uma religião de monges mendicantes e indiferentes ao mundo 

(WEBER, 1979, p. 311), centrados nas questões de “como”, “de onde” e “para que” a 

libertação; por outro, devido à ausência de deidades96 e de um “culto” próprio, negando-lhe o 

próprio caráter de “religião”, considerando-o, por conseguinte, como um movimento ético que 

leva à busca de uma libertação individualizada, com a consequente minimização dos laços 

comunitários. O caráter especificamente antissocial de todo misticismo extramundano chega 

assim a sua expressão máxima (Idem, 1996, p. 330-31). 

                                                 
96 Só incorporadas posteriormente. 
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Weber compartilha com o indólogo alemão Oldenberg (uma de suas fontes indológicas) 

a opinião de que, enquanto a ortodoxia brahmânica se manifestou em um contexto agrário e se 

vinculou à soteriologia intelectual dos magos ou sacerdotes, o budismo o fez em um contexto 

urbano, vinculado à soteriologia dos príncipes. 

Assim sendo, para Weber, o pecado ético-intencional, por exemplo, não é a força 

definitivamente inimiga da libertação no budismo (e nem no hinduísmo), pois o dharma está 

destinado apenas para o forte e sábio, seja de qual camada social for, e só para ele – afirma 

Buddha repetidas vezes em sua doutrina (Ibid., p. 332). Desta forma, a inquietude de toda a 

vida, continua Weber, não é o mal, mas a existência perene, a absurda inquietude de toda 

vivência formada. Qualquer moral não pode ser mais que um meio para tudo isso, tendo sentido 

apenas enquanto tal. A pura paixão, incluso destinada ao bem ou à forma do mais nobre 

entusiasmo, é hostil à libertação por antonomásia, pelo fato de que todo desejo está unido à vida 

ordinária. 

Por isso, o que se busca no budismo (Theravada) é a libertação pessoal mediante o saber, 

o qual não se expressa por um conhecimento ampliado das coisas terrenas ou celestiais, mas 

“caminhar solitário como o rinoceronte”, ou seja, ser duro com os sentimentos, e mais, eliminar 

o afã pelo saber das coisas do outro mundo, pós-morte, uma vez que tudo isso também é 

“desejo”, “sede”, e não favorece à libertação. O “saber” libertador consiste exclusivamente na 

iluminação prática por meio das Ärya-satyas ou as “quatro grandes verdades” sobre a essência, 

origem, condições e meios de aniquilação da dor. 

Weber (Ibid., p. 342) ainda especifica que, 

 
[...] tampouco a forma específica do “altruísmo” dos budistas: a compaixão 
universal, é mais que um dos degraus que recorre a compreensão da futilidade 
da luta pela existência de todos os indivíduos na roda da vida, um sinal da 
progressiva iluminação intelectual, mas não uma expressão de fraternidade 
ativa: nas regras para a contemplação [por exemplo, ela, a compaixão 
universal] está expressamente destinada a ser substituída, como estado final, 
pelo frio e estoico desinteresse emocional do sábio.    

 

Tudo isso implica dizer que a confirmação do estado iluminado e, portanto, a libertação 

das amarras do mundo, não se busca por meio da ação intramundana, mas em um estado alheio 

a toda atividade, alcançando-se, assim, um grau máximo de caráter antissocial. Isto resulta 

decisivo para a posição ideal do iluminado em face do mundo da ação racional: do iluminado 

ao mundo não haverá nenhuma ponte. A libertação será individual, o que implica dizer que 

nenhuma comunidade pode ajudar em definitivo o indivíduo nessa árdua tarefa. 
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Para Weber (1992, p. 399), a peculiaridade do budismo que impede o seu avanço em 

direção a uma ética racional econômica ocidental, assim sendo, é a total erradicação de qualquer 

tipo de motivação para a ação no mundo; o atuar com um fim racional. O budismo em seus 

primórdios está definitivamente orientado para fora do mundo, visto que não possui uma 

planificação sobre o modo de vida dos laicos, diferentemente do jainismo e do hinduísmo. Diz 

Weber que os budistas tinham tão poucos vínculos e regulamentos, e estes estavam tão pouco 

estruturados que sempre estiveram ameaçados por cisões da comunidade. Weber tem a 

impressão de que os poucos elementos de organização e disciplina que havia se criaram após a 

morte de Buddha e contra suas próprias intenções (Idem, 1987, t. II, p. 245). 

Os seguidores do budismo antigo, que rechaçaram a submissão dos monastérios aos 

domínios senhoriais seculares, foram recrutados principalmente entre as famílias kñatriyas 

(guerreiras) (Idem, 1992, p. 399) e posteriormente entre os laicos (Idem, 1987, t. II, p. 246). 

Também há muitos brähmaëas entre eles, pois, ao mesmo tempo em que podemos assumir que 

o budismo é antagonista desses, também verificamos que ele se aproveitou de uma rivalidade 

já instalada: entre os brähmaëas renunciantes interessados exclusivamente na libertação e os 

brähmaëas chefes de família que estavam interessados apenas nos sacrifícios, e menos na 

libertação. Estes últimos – agora já nascidos das mesclas entre varëas – passaram a encarar o 

sacrifício como um comércio, como um mero meio de subsistência; fato que provocou uma 

revolta por parte de muitos ortodoxos que seguiam os Vedas. Tais renunciantes encontraram no 

budismo uma via de escape contra a especulação não apresentada pelas escrituras ou pelas 

tradições orais, pois a matança corrompida (com propósitos materiais) de animais era algo que 

eles não podiam tolerar; era algo que prendia a mente ao mundo. Com isso, muitos se tornaram 

discípulos da proposta de Buddha, a qual rejeitava radicalmente qualquer matança de animais 

e priorizava a renúncia (Ibid., p. 250). 

Tudo isso originou um grande debate dentro da ortodoxia brahmânica, preocupada com 

a heresia da nova doutrina antivédica – fato que contribuiu em boa medida para que esta se 

transformasse. Por outro lado, ao mesmo tempo em que esses ortodoxos renunciantes aceitaram 

os ensinamentos de Buddha, levaram consigo a visão de mundo de seu meio, principalmente 

no que diz respeito à posição do intelectual.  

Enquanto viveu Buddha, com seu carisma, seu ar profético e sua liderança carismática 

– devido ao seu exemplo pessoal e prático –, muitos resistiram contra tais influências ortodoxas, 

mas, assim que o mesmo partiu desse mundo, a influência ortodoxa muito contribuiu para a 
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formação da nova ordem monacal, a qual culminará na conversão do rei Açoka (Ibid., p. 247), 

três séculos depois.  

Os kñatriyas foram a segunda unidade em importância dentro do movimento budista. 

Isso é confirmado por Oldenberg e Weber, autores que hão visto o budismo também como uma 

reação dos nobres kñatriyas – os quais adotaram a nova doutrina em número significativo – 

contra a grande proeminência e dominação social dos brähmaëas. Não obstante, o status dos 

kñatriyas como detentores do poder político posicionou-se, com o desenvolvimento das cidades 

e da maior necessidade de sua proteção territorial, contra a proeminência da renúncia que vinha 

tomando fôlegos sem precedentes na Índia; situação que levou os brähmaëas chefes de família 

a também aderirem ao budismo (Ibid., p. 240). 

Lembramos que a renúncia era destinada para poucos e raros, e quase sempre em idade 

avançada. Nesse período, no entanto, ela tomava proporções desenfreadas e não védicas, pois 

muitos brähmaëas “puros de nascimento” estavam desestimulados pela presença maciça de 

filhos “mesclados” ou miscigenados (em castas diversas) que usavam o cordão sagrado97 e 

exigiam sua presença nos ritos; o que proporcionou uma verdadeira quebra da tradição. Com 

isso, muitos “puros de nascimento” decidiram pela total abstenção do mundo, principalmente à 

vida familiar e social. Passaram a viver nas cavernas das montanhas geladas – locais 

inacessíveis para a maioria – sem posses e sem nome, vestidos apenas de ar e movidos apenas 

pela libertação. Na Índia atual, muitos renunciantes ainda persistem com tais práticas, e que são 

conhecidos como Nägas (homens serpentes). Eles aparecem em público apenas no maior 

festival religioso do planeta: o Kumbha-melä, que é realizado de doze em doze anos nas 

confluências dos rios Gaìgä e Yamunä. 

Em suma, Buddha, como profeta exemplar na teoria de Weber (1992, p. 361)98, deu 

ênfase à libertação e atraiu com isso os renunciantes, enquanto a influência antirrenúncia dos 

kñatriyas atraiu os brähmaëas chefes de família. Mas, com tudo isso surge a seguinte 

                                                 
97 Weber assinala que os brahmacärins ou estudantes na Índia antiga se caracterizam como aqueles que 

servem e acompanham seu guru com obediência. E a qualidade de çiñya (discípulo) designa o estudante aprendiz 
que deve ser ensinado em yama (disciplina em geral), e que é simbolicamente unido ao guru por meio do cordão 
sagrado (upavita). Este cordão, que une umbilicalmente o dvija ao Brahman (Espírito) supremo, representa o 
símbolo externo e visível do cordão espiritual (suträtman). Uma vez com ele adornado – circularmente do ombro 
esquerdo até o quadril direito –, imageticamente não tem só o corpo circulado, mas, e principalmente, a divindade 
presente no coração como fonte de energia da alma e fonte de energia do corpo. O cordão sagrado também é o 
símbolo externo e visível da união mística entre todos os seres, pela qual todas as existências individuais são 
ligadas inseparavelmente na sua origem divina.  

98 Lembramos que a categoria de “profeta” em Weber é heurística e tipo-ideal, antes que os budólogos de 
plantão fiquem nervosos. Buddha em Weber é um mistagogo, como vimos no capítulo III, os quais promovem 
libertações mágicas e se caracterizam pelo carisma de sacramento hereditário e por reunirem comunidades 
especiais. 



185 
 

indagação: como os kñatriyas se atraíram por uma religião que apregoava a “não violência” 

(sem guerras)99 como ética universal?  

Primeiro, porque o Buddha nasceu em família real, tendo, assim, sangue kñatriya, e, 

segundo, porque eles estavam perdendo terreno e força política com o avanço dos renunciantes 

– iniciado provavelmente a partir do século XIX a.C. (época das Upaniñads) – e o consequente 

abandono dos ritos de consagração do rei – tudo era ilusão, transitório e sujeito a mudanças, até 

mesmo satisfazer os reis, diziam os renunciantes. Tanto era assim, que o próprio Buddha foi 

direcionado pelos brähmaëas a alcançar sua desejada iluminação através da mortificação 

extremada (SMITH, 1997, p. 93-94).  

Com a grande adesão dos brähmaëas, Buddha enfatizou ainda mais a ideia monacal – 

particularmente heterodoxa –, e a mendicância, inclusive para as mulheres,100 abandonando, 

consequentemente, os ritos sacrificiais que eram públicos, pomposos e não exigiam templos 

(feitos ao ar livre e temporários). Essa estratégia, ao mesmo tempo em que coagia a prática 

ortodoxa do sacrifício, motivava os convertidos a uma prática já existente e socialmente 

estabelecida (a mendicância), adaptando, assim, o costume da renúncia e a “não violência” 

universal (ahiàsä) com o aparato monacal. Buddha, na verdade, institucionalizou o mago e o 

renunciante – antes autônomos – em portas fechadas e os tirou do campo para a cidade 

(WEBER, 1987, t. II, p. 229). Algo que impactará e provocará o surgimento de monastérios no 

cristianismo futuro, após contato entre as duas culturas.  

Acrescenta Weber que a personalidade profética de Buddha foi muito diferente dos 

profetas cristãos e islâmicos, sobretudo porque sua forma de influência típica exercia um 

diálogo dirigido ao intelecto com efeitos sobre o pensamento sereno e objetivo, sem excitação 

interior.  

O budismo apresentado por Weber também não aparece vinculado à esfera política, nem 

estabelece uma meta para a sociedade nesse sentido; ou seja, ignora por completo a divisão 

ortodoxa das castas ou varëas. 

 

                                                 
99 Diz Coomaraswami que Buddha evitou uma guerra entre os Çakyas e os Kolis, os quais estavam prestes 

a lutar pela água do rio Rohiëé (COOMARASWAMI, 2002, p. 263).    
100 Coomaraswami (2002, p. 264-265) nos apresenta as razões pelas quais Buddha admitiu mulheres ao 

monacato. Diz ele que, na mesma ocasião em que ele evitou a guerra entre os Çakyas e os Kolis, 250 príncipes se 
tornaram seus discípulos. Com isso, todas as esposas dos príncipes (inclusive seus parentes) passaram a reivindicar 
suas admissões na ordem monacal. E através de um diálogo com um de seus principais discípulos, Änanda, ele 
finalmente disse: “a estrada está aberta para mulheres como para homens”, e assim se formou a ordem bhikṣuṇī 
das monjas. Karma Lekshe Tsomo (2010, p. 485) confirma que a tia materna de Buddha, Mahäprajäpat Gautama, 
foi a primeira a solicitar, viver e liderar uma ordenação budista feminina.    
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[...] o budismo ignorou completamente a pertença de casta, ao menos para o 
ingresso na ordem monacal, todavia, dava uma grande importância aos bons 
modos e, indiretamente, através da educação, à boa família, ressaltando com 
grande insistência as origens estamentalmente elevadas da maioria de seus 
adeptos. (Idem, 1996, p. 371) 

 

Na região onde surgiu o budismo (Magadha e territórios adjacentes do norte da Índia), 

o sistema social hinduísta varëäçrama não estava muito sólido: o status do brähmaëa começara 

a ficar relativo, devido à prioridade destes pela renúncia inapropriadamente não védica e fora 

de tempo; os vaiçyas (comerciantes e agricultores) estavam desaparecendo; e os çüdras 

(trabalhadores comuns), como varëa profissional, estavam, pelo menos nessa parte da Índia, 

enfraquecidos (Ibid., p. 362-363). Não havia, portanto, uma forte camada brahmânica, fato que 

também facilitou a expansão da “nova” religião.    

Entretanto, para Weber (1987, t. II, p. 241), Buddha não “lutou” contra os brähmaëas 

ortodoxos, apenas os rechaçou filosoficamente; isso fez com que os kñatriyas da região, 

contrários aos renunciantes, se simpatizassem com o budismo. Contudo, sua visão apolítica não 

aceitou a priori reis budistas: a ênfase era o monacato para qualquer indivíduo que o aderisse. 

Assim, o tipo de libertação que se prometia ao monge – baseada na vida do profeta – não estava 

acessível ao não monge; o que implica dizer que não formava um dever social, mas monacal. 

O ideal de monge ou vida monacal se transformou, assim, em um dever excepcionalmente 

missionário e vinculado à transformação do ideal de libertação (Ibid., 229). Algo expandido, 

atualmente, a algumas escolas de pensamento indianas, principalmente entre àquelas que se 

expandiram ao Ocidente. 

Segundo Weber, diferentemente do jainismo, o budismo, ao mesmo tempo em que foi 

favorecido por diversos fatores sócio-históricos, na prática, se tornou, por meio de tais fatores, 

debilitado em face à competência da futura restauração ortodoxa (século VIII d.C.). Isso devido 

aos primeiros budistas serem pouco exigentes para com os laicos (para não dizer totalmente 

negligentes), faltando-lhes uma sólida organização comunitária e um interesse prebendeiro fixo 

para os próprios monges, já que o monge era indiferente ao mundo (WEBER, 1987, t. II, p. 

241). Weber afirma que a organização extremadamente acósmica, unida ao rechaço a qualquer 

relação com os laicos, excluiu por muito tempo as prebendas, o que manifestou uma relação da 

busca de comida nas cidades e o compromisso relaxado com as regras rituais. Os laicos não 

faziam doações à comunidade, apenas aos monges individualmente. 

A mudança só ocorreu com o tempo e principalmente com o auxílio dos monges que 

ficavam todo o ano no monastério (não só na estação chuvosa, como de costume). Serão esses 
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monges que desenvolverão um monacato senhorial, o estudo dos Sütras (literatura sagrada) e a 

meditação profunda. Também será através deles – advindos das camadas intelectuais 

brahmânicas e agora chamados de avasikas – que a literatura budista será compilada (Ibid., 

244). Tudo isso culmina, como efeito social, na expansão missionária extraterritorial iniciada 

pelo rei Açoka, o primeiro rei indiano convertido ao budismo – através da pregação do afamado 

santo budista Upagupta. 

Weber assinala que essa afirmação heterodoxa de que o dharma do rei está voltado 

exclusivamente para o bem-estar do povo, sem a guerra, representa um tímido início “de um 

conceito de cidadão afastado da organização de castas”, o qual corresponde a uma “também 

tímida aparição de doutrinas do estado original, que posteriormente conduzirão à ideia 

absolutamente não hinduísta de uma igualdade originária e de uma pacífica liberdade dourada 

[ilusória] dos homens” (Idem, 1996, p. 463). 

Para Weber, os grêmios também tiveram um papel predominante nas cidades indianas 

sob a influência budista, pelos quais se desenvolveu um verdadeiro “ideal de Estado”: um 

Estado voltado para o bem-estar coletivo.  

Na visão de Açoka, diz Weber, o rei havia de trabalhar para o público e levar uma vida 

exemplar, marcada pela não violência, tolerância, piedade e equidade; depreciando, contudo, 

os ritos orgiásticos. E mesmo respeitando os demais cultos (hinduísta e jainistas), ele 

considerará que o dharma de Buddha é a forma mais perfeita, cujo conteúdo se resumirá no 

que ele denominará “lei da piedade”: obediência aos pais e anciãos; generosidade para com os 

amigos, parentes, sacerdotes e renunciantes; respeito à vida e rechaço à violência e aos excessos 

materiais (Ibid., p. 378-379). 

Com tudo isso, o rei passou a se sentir o senhor do budismo, zelando cada vez mais pela 

religião (Idem, 1987, t. II, p. 252). Na opinião de Weber, a inovação mais importante é a de ser 

esse rei o primeiro instrutor da administração sistemática da escrita tradicional, passando o 

budismo a ser uma religião do livro, antes, bem à moda ortodoxa, preferencialmente oral. Isso 

dará ao budismo uma maior conservação de sua unidade e uma fixa e continuada ação 

missionária. Diz Zimmer (1997, p. 345) que Açoka enviará missionários para a Síria, Egito e 

Macedônia; e Weber (1996, p. 382) acrescenta que o mesmo enviará missionários até 

Alexandria e ao Çré Laìkä, ao Sul da Índia. 

O fato de um soberano secular ter assumido direitos dentro do budismo será decisivo 

para sua expansão, assim como será posteriormente para o cristianismo e o islamismo. Isso 

ficará claro com a particular teocracia do monarca budista: Açoka designará o abade carismático 
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de um monastério como patriarca local (Idem, 1987, t. II, p. 253). Ele também terá o status de 

monge e dará títulos de “monges destacados”, além de inspecionar os monastérios e suas 

disciplinas mediante funcionários, exigindo responsabilidades em caso de infração. Terá ele, 

portanto, uma posição oficial, chegando a regulamentar a educação dos jovens nos monastérios. 

Isso fez com que a piedade dos laicos se aproximasse da libertação desejada pelos monges, 

contudo, sem que o estado de bem-estar se transformasse em um sentido econômico racional 

da vida (Ibid., p. 254), como no Ocidente puritano. 

Todavia, as transformações do budismo antigo continuaram, pois, as comunidades de 

monges tiveram que suavizar seu estrito caráter de fuga do mundo por causa da adesão 

massificada. Também tiveram que fazer muitas concessões à capacidade do monge e às 

exigências da vida nos monastérios, os quais não deviam ser lugares de busca da libertação de 

nobres pensadores, senão centros de missão e cultura religiosa. Por isso, a soteriologia teve de 

dar um giro rumo (em retorno) à magia e à ideia libertadora (Ibid., p. 248). 

De acordo com Weber (Ibid., p. 255-256), no segundo concílio budista, oVaiçälé, com 

duração de oito meses, a presença de 700 monges, liderado por Yassa Thera e celebrado no ano 

110 após a mahäparinirväëa ou partida de Buddha,101 possivelmente durante o reinado de 

Käläśoka, possui claros motivos divisórios, tanto segundo a tradição quanto à natureza mesma 

do problema. Para Weber, não se pode ignorar as realizações e decisões do concílio anterior e 

principalmente a formação das dezoito primeiras escolas budistas. Segundo Weber, esse 

segundo concílio possuiu um caráter puramente ético-prático ou ritual, provocando uma grande 

divisão no budismo através da discussão dos 10 pontos sobre diversas regras monásticas, entre 

elas, detalhes que de forma evidente acentuaram o estabelecimento da base da escola Mahäyäna 

(Idem, 1992, p. 372); escola esta que visava alcançar a massa e os ritos sacramentais (Ibid., p. 

375). Para Weber, o desenvolvimento da escola Mahäyäna é “uma adaptação às condições 

econômicas de existência no mundo e às necessidades dos leigos à procura de um santo auxiliar 

(Idem, 1996, p. 271); mas, mantendo ainda mais à margem de suas práticas e ideias: uma ética 

racional do mundo, como as demais escolas (Ibid., p. 234, 277). Richard Bendix dirá que a 

análise de Weber sobre o Mahäyäna indica, assim como também ocorrera no hinduísmo, que o 

budismo das origens sofreu uma transformação, “passando da religião de uma minoria culta a 

um movimento religioso de massas que adaptou os elementos do budismo às exigências da 

religiosidade popular”. Exigências, obviamente, de um retorno à magia, adaptando-a aos 

preceitos budistas (BENDIX, 1986, p. 173).    

                                                 
101 Segundo Nalinaksha Dutt (1998, p. 23), 116 anos após o mahäparinirväëa. 
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A doutrina Mahäyäna desenvolveu a teoria trikäya, ou seja, a doutrina da essência 

sobrenatural de Buddha, com três formas de manifestação: 1) Nirväëakäya, o “corpo 

transformado” com o qual caminhou pelo planeta; 2) Sambhogakäya, o “corpo etéreo 

onipresente” que forma a congregação; e 3) Dharmakäya, a deificação de Buddha inserida em 

uma apoteose da reencarnação, ou seja, uma perpétua renovação da graça divina que possui um 

representante eterno, o Adi-Buddha. O monge que alcança a iluminação, atingindo o estado de 

Buddha, será aqui denominado Bodhisattva (cuja “essência”, sattva, é a iluminação, bodhi) 

(SNELLING, 1987, p. 126). 

Huston Smith dirá que na escola budista Mahäyäna, o Buddha tornou-se um 

personagem cósmico (SMITH, 1997, p. 141), assim como acrescentaram-se súplicas, pedidos 

e evocações a Ele (Ibid., p. 128), argumentando que o Iluminado “ensinara com mais eloquência 

e profundidade por meio de sua vida e exemplo do que pelas palavras registradas no Cânon 

Páli” (Ibid., p. 125) ou literatura Theravada. No mais, completa Smith, segundo a escola Zen, 

os ensinamentos de Buddha preservados em tal cânone foram aquelas que as massas adotaram 

(Ibid., p. 131).   

Mas surpreendentemente, diz Weber, o budismo Mahäyäna se desenvolverá, sobretudo, 

no norte da Índia, junto aos antigos centros de filosofia e soteriologia brahmânica (WEBER, 

1987, t. II, p. 263). Das influências brahmânicas mais importantes, Weber destaca: a) a idêntica 

teoria da transmigração das almas – desaparecendo a forma budista antiga; b) a potência divina 

como uma alma universal, assim como no clássicoVedänta; c) tudo sendo Mäyä, ilusão; d) a 

alma que se opõe a tudo que não é espiritual; e) o início de um relativismo ético orgânico que 

recorda a ética da Bhagavad-gétä. Tudo isso leva essa doutrina a definir dois tipos de nirväëas 

intramundanos: 1) Upädhiçeña, ou a ausência da paixão sem a devida libertação do ciclo de 

nascimentos e mortes, ou saàsära; e 2) a livre de materialização ou estado de bem-aventurança 

(Ibid., p. 266). 

Já para a escola Theraväda – da qual Weber pouco fala, possivelmente porque ela 

manteve a tradição –, o avanço compete à pessoa e não à graça divina, sem Deuses e sem 

permanência no nirväëa após a iluminação alcançada pela meditação, pois, o iluminado retorna 

sempre ao mundo para devotar sua vida aos demais (Ibid., p. 269). 

Combate ao Budismo na Índia 

Weber elucida que o budismo no primeiro milênio da era cristã foi quase aniquilado por 

completo na Índia, primeiro cedendo espaço para o jainismo na região meridional, e, segundo, 
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isto relacionado a uma melhor organização comunitária por parte dos que confessavam o 

jainismo; mas, por fim, e com mais significância, também cedeu espaço aos mistagogos 

ortodoxos, os quais atacaram a filosofia e a prática budistas diretamente (Idem, 1996, p. 463).  

O primeiro sintoma dessa retomada ortodoxa está em sintonia com o renascimento do 

sânscrito. Aqui se estabelece um primeiro aspecto de combate brahmânico diante das duas 

religiões heterodoxas. Este aspecto refere-se, no começo mesmo da heterodoxia (VI a.C.), à 

sacralização da língua päli por parte do budismo Theravada no Çré Laìkä. Língua esta 

provavelmente originada do sânscrito,102 constituindo-se em dialeto oficializado posteriormente 

na época de Açoka (II a.C.). A velha língua sagrada e longe da linguagem popular, como diz 

Weber (1987, t. II, p. 141) em relação ao sânscrito, foi substituída pelo päli em alguns escritos 

antigos do budismo, mas se preservou o significado mágico da antiga língua, apesar de agora 

sê-la vulgar (Ibid., p. 246).  

Interessante notarmos que etimologicamente päli refere-se a “manter”, enquanto pälya 

(“ya”, em sânscrito, o caso instrumental “através de”) indica literalmente “objeto de proteção” 

ou “pessoa que é mantida”, como se os budistas estivessem mantendo algo sagrado e implícito 

ao sacralizarem o päli, sem desmerecer o sânscrito como tal, sendo o päli sua versão mais 

“popular” e, portanto, um sagrado dialeto. Todavia, o budismo Mahäyäna elaborou inúmeros 

textos em sânscrito, e entre os principais desses escritos encontram-se os Prajïä-Päramitä. 

Portanto, os primeiros budistas tinham no sânscrito uma língua sagrada, mas, por motivos de 

identidade e combate à ortodoxia, aprimoraram e oficializaram uma língua popular – surgida 

no Ujjayiné, lugar de nascimento da esposa de Açoka.103 

O segundo aspecto de combate à heterodoxia está expresso na reafirmação (ou 

permanência) do status brahmânico por parte de inúmeros mistagogos que se rebelaram contra 

a visão antivédica estabelecida por essa heterodoxia, ou seja, uma verdadeira retomada (ou 

manutenção) da posição mítica, religiosa e social do brähmaëa, sob a guia de mestres que 

desejaram retomar a divisão social de seus antepassados, presente no período ortodoxo ou antes 

do budismo, utilizando-se do carisma sacramental e hereditário, típico da Índia.  

                                                 
102 Provavelmente, já que no século XIX o indólogo Roberto Childers argumentou que o nome verdadeiro 

ou geográfico da língua päli foi mägadhī präkṛt ou Ardhamägadhī, e que por meio do päli os primeiros budistas 
designaram a coleção de seus textos. Todavia, atualmente alguns pesquisadores têm considerado o päli como uma 
mistura de várias línguas prakrit do século III a.C. e parcialmente sanscritizada (BODHI, 2005, p. 10). Algumas 
fontes Theravada referem-se ao päli como magadhan ou língua da região de Magadha. Mas, definitivamente, não 
há um consenso em relação ao päli. 

103 Hipoteticamente podemos inferir que por influência de sua esposa, seja por ela ter nascido na região 
onde a língua era falada, seja por ela ter exigido ou convencido o rei a decretar tal língua como a oficial do império. 
Outra hipótese seria a própria influência dos brähmaëas, pois não esqueçamos que alguns mestres budistas eram 
ex-brähmaëas conhecedores e falantes do sânscrito e, provavelmente, do päli ou mägadhī.  
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Na verdade, para Weber, os brähmaëas nunca foram eliminados pelas linhas 

heterodoxas, principalmente sob a guia do budismo, a mais influente delas; e isso teria um 

motivo externo: a heterodoxia não praticava rito algum. Com isso, os budistas, no intuito de 

satisfazer a população inquieta que exigia algum rito, bem como muitos convertidos que 

estavam acostumados com os sacrifícios solenes e domésticos, transformaram os brähmaëas 

em monges institucionalizados, fechados em templos, proibidos de meditarem de acordo com 

sua tradição ou mesmo de exercerem seu labor docente à moda antiga, moldando-os como 

“salvadores de almas”. De mestres professores ou magos do sacrifício, o budismo transformou 

os brähmaëas convertidos em verdadeiros monges profissionais. Desta forma, o budismo na 

verdade ignorou a ortodoxia, mas nunca a combateu no sentido repressivo (WEBER, 1996, p. 

463). Não combateu porque manteve o que parecia inevitável, o status do brähmaëa: do mestre 

que sabe, que orienta, que conduz os demais para a iluminação, e que por tradição milenar 

estava (e está) arraigado à cultura indiana como algo ontológico.  

Com a sobrevivência desse status brahmânico e com a retomada da autoridade dos 

escritos ortodoxos, os budistas pereceram posteriormente na Índia, pois os críticos da 

heterodoxia ou Älvärs (entre os séculos II e VIII a.C.) retomaram pouco a pouco o status dos 

Vedas e a ética devocional dos antigos bhägavatas. O filósofo indiano Çaìkara (788-820 d.C.), 

ademais, retomou o status e a ética brahmânica de forma mais enfática e com maior vigor – em 

definitivo – agora sob a guia dos próprios Vedas e dos brähmaëas de nascimento.      

Todo o renascimento brahmânico, portanto, esteve nas mãos dos mestres, que 

restabeleceram a autoridade dos Vedas. Todavia, afirma Weber, foi decisiva a ação da realeza, 

como no Çré Laìkä e na Birmânia, sob o poder do rei Vellala Sena, uma vez que os príncipes 

indianos se vangloriavam de nunca matar fora de sua profissão (a guerra), mas, no caso da 

restauração ortodoxa, “preferiu a vinculação com o estrato intelectual brahmânico e com a 

organização de castas ao antigo monacato budista e aos grêmios, e tomou partido [...] pelo 

brahmanismo ortodoxo puramente ritual” (Ibid.). 

Com isso, podemos observar que tanto a cisão da ortodoxia como a sua restauração não 

se dão meramente entre éticas políticas ou econômicas, mas entre dharmas, que no caso do 

budismo foi especializado e generalizado: o dharma do rei budista não mais estava voltado para 

a guerra, mas focado apenas no bem-estar de todos. Esta é uma visão tipicamente heterodoxa, 

pois o rei ortodoxo vê na guerra um caminho para a defesa do bem-estar de todos, além de saber 

que tal bem-estar só faz-se possível com a centralidade dos brähmaëas na sociedade; e sabendo, 

também, que a violência deve ser utilizada a serviço da coletividade e dos Deuses. No entanto, 
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no caso budista, nenhuma violência foi empregada, o que nos leva mais uma vez a concluir que 

a “disputa” foi realizada religiosa e filosoficamente entre intelectuais, durante mais de um 

milênio. 

Até a grande invasão islâmica do século X d.C., a circulação de bens, de homens e de 

ideias no interior da Índia segue fácil e intensa. A prosperidade da época Gupta se prolonga até 

o século VII, mas logo os grandes reis do Sul (principalmente em Cola), do Oeste (em Cälukya) 

e do norte indianos cedem cada vez mais sua administração à orientação dos brähmaëas 

filósofos. E, assim, os budistas e jainistas passam a não mais obter favores dos reis e gozam de 

pouco prestígio diante da população, passando a se recolher no atual Gujarat, até hoje o seu 

único e pequeno refúgio (BIARDEAU, 1976, p. 153). Tudo isso foi possível com a retomada 

das forças religiosas ortodoxas, que se movimentaram contra o budismo como verdadeiras 

avalanches em todo o território indiano.  

Para Weber, o budismo também assinou sua sentença de morte na Índia ao integrar o 

panteão ortodoxo e os ritos devocionais populares tântricos aos seus cultos,104 formando o que 

se denomina hoje, diz Huston Smith, de a “Grande Jangada” ou Mahäyäna (SMITH, 1997, p. 

125). Introduz-se em suas práticas a graça divina e a salvação através do Buddha, elabora-se 

uma metafísica, enfatiza-se o ritual e dá-se ênfase à prece devocional. Tudo isso aproximou 

cada vez mais as massas de suas antigas divindades hinduístas, tornando o budismo cada vez 

mais popular. Por outro lado, ele foi cada vez menos se distinguindo da ortodoxia hinduísta, o 

que deixou na mente da população poucas razões para a proclamação de uma fé budista, já que 

o padrão religioso de seus ancestrais, ainda vivo e forte em muitos lugares, não mais era visto 

como pernicioso ou inútil à alma. Entretanto, mantiveram-se o vegetarianismo e o monacato 

como éticas universais (WEBER, 1987, t. II, p. 232) até os nossos dias.  

Tais exigências populares abriram espaço para inúmeros líderes carismáticos e mestres 

que defendiam um imediato retorno às práticas ortodoxas hinduístas, o que nos revela a ligação 

íntima entre o carisma e sua propícia aceitação coletiva, pois, como afirma Lísias Negrão (2005, 

p. 25), 

 
São estes [os agentes religiosos] que concebem o carisma desta forma, como 
algo inato, ou então, que possa ser criado mediante rito mágico. Isso apenas 
para salientar que a aquisição do carisma não é um ato voluntário, apesar de 
todo o empenho do pretenso líder em ostentá-lo, mas que depende do 
referendo coletivo. 

                                                 
104 O budismo manteve as doutrinas do karma e saàsära, mas tais doutrinas não foram suficientes para 

conquistar a população acostumada com os ritos domésticos, principalmente o culto aos antepassados, os agrários 
e os de magia popular. 
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Com base na teoria do carisma de Weber, podemos afirmar que os mestres são decisivos 

ao renascimento da ortodoxia brahmânica, pois o carisma deles representa um poder criativo 

importante na estrutura social. É o carisma que consagra, transforma e legitima uma 

determinada situação, mas sempre ignorando a economia, já que ele jamais é fonte de lucro 

privado para seus possuidores. Este fato revela o porquê do afastamento de todas as ações que 

se prendem ao mundo e às atividades rotineiras, por parte dos portadores do carisma e de seus 

discípulos. Por isso, é ele um fenômeno universal repetitivo, mas que se desenvolve mais 

claramente como fenômeno religioso, uma vez que atende às necessidades que estão além do 

cotidiano. O carisma também não faz parte de um corpo profissional, não possui ascensão, mas 

se relaciona com a inspiração do portador e possui um caráter emocional nas relações 

comunitárias. Tampouco existe hierarquia, prebenda ou autoridade institucionalizada. Não 

conhece regras, desdenha da economia cotidiana, está ligado diretamente ao direito individual, 

ao juízo divino e à revelação, e, por fim, é um real poder revolucionário que “dita” a história. 

 
Isto significa que os chefes “naturais” [...] não eram pessoas que ocupavam 
um cargo nem agentes que desempenhavam uma “profissão”, no sentido atual 
do vocábulo, aprendida mediante um saber especializado e praticada mediante 
remuneração, senão, portadores de dons específicos do corpo e do espírito, 
estimados como sobrenaturais (no sentido de não ser acessível a todos) 
(WEBER, 1992, p. 848).  

 

Desta forma, o carisma só conhece determinações internas e limites próprios, tendo 

êxito prático através de um portador que exige obediência e adesão em virtude de sua missão. 

Todavia, o carisma não é eterno, pois o portador pode sentir-se “abandonado pela divindade” 

ou mesmo não mais alcançá-lo ou mantê-lo através da “demonstração” de suas próprias 

energias. Sua missão, então, estará extinta e os adeptos lhe abandonarão. Se quiser ser um 

profeta, deve demonstrar poderes sobrenaturais; se quiser ser um guerreiro honrado, deve 

realizar ações heroicas; e se quiser ser um reformador ou contestador da ordem (intelectual ou 

religiosa) vigente, deve ser um brähmaëa e guru. E serão justamente esses gurus que, segundo 

Weber, de uma forma ou de outra, moldarão e restaurarão a ortodoxia hinduísta na Índia. 

 

O Islã na Índia: outro combate ao budismo  

 

Todavia, o antropólogo e sociólogo da Universidade de Berlim, Martin Fuchs, critica 

Weber por verificar que tal autor refere-se unicamente ao budismo, jainismo e hinduísmo 

quando o mesmo aborda a história indiana, marginalizando o islamismo, religião de suma 
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importância para o entendimento histórico e social de tal cultura, já que politicamente a 

dominou durante séculos, diz Fuchs (1988, p. 30-31).  

Aqui, nota-se mais uma incongruência em torno da teoria weberiana, uma vez que o 

islamismo é de origem semítica e não ariana, ou seja, uma confissão importada, não nascida no 

berço da cultura indiana, ao mesmo tempo em que não possui significativos elementos 

religiosos que a ligue a tal cultura, ou que tenha transmitido grandes aportes teológicos durante 

seu domínio por lá – tendo ali chegado, inclusive, com toda uma estrutura já montada; 

encontrando uma cultura mais antiga e muito mais montada. O islã, – e aqui pensando em suas 

ações agressivas pelo mundo à fora – como em outras regiões do planeta, não conseguiu 

eliminar a arte abrangente e até erótica dos indianos, muito menos as cores da Índia, 

principalmente das mulheres; não eliminou as castas, pelo contrário, adaptou-se a ela, criando, 

inclusive, castas islâmicas; não conseguiu combater a filosofia brahmânica e nem a sacralidade 

do sânscrito, muito menos os ritos solenes, públicos ou domésticos, por mais agressiva que 

tenha sido sua política maometana.  

O islã, na verdade, tornou-se um gueto na maior parte da Índia, com comunidades 

isoladas ou bairros periféricos, mas que, notadamente, algumas cidades que por séculos ficaram 

sob o seu domínio violento e mortal, hoje possuem um maior número de adeptos, mas, mesmo 

assim, o hinduísmo está lá: firme, forte, visível e dominante.  

Pensamos que os únicos legados fatídicos que o islã instaurou na Índia foi o machismo 

voraz e quase onipresente por onde passaram, o que hoje reverbera-se em uma cultura do 

estrupo sem precedentes; assim como a incitação da massa para a quebra da tradição 

brahmânica. Não para o benefício da massa, mas da forte concorrência religiosa.   

Em relação ao islã, Flávio Pierucci afirma que “Weber não teve muito tempo de vida 

bastante para escrever um tratado sistemático inteiramente dedicado” a esta religião, “como era 

sua vontade”. De certo modo,  

 
Um ensaio exclusivo sobre o islã de fato constava de seu programa de estudos 
comparativos sobre ‘A Ética Econômica das Religiões Mundiais’, mas morreu 
antes da hora, tendo-os feito, e extensos, para o judaísmo antigo, para as 
religiões da China (confucionismo e taoísmo) e as da Índia (hinduísmo e 
budismo) (PIERUCCI, 2002, p. 76). 

 

Weber (1996, p. 499) destacará a presença do islã na Índia como fator influente no que 

tange à admissão das castas inferiores para a posição de guru – prática adotada pelo budismo 

desde suas origens –, pois ele (o islã), mediante a conversão imposta, o extermínio de templos 

e deidades e o destronamento político da nobreza secular, forçou a massa indiana a combater 
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os brähmaëas e seus carismas, agora o único foco resistente, por meio dos próprios e 

tradicionais costumes populares indianos. Uma real artimanha universal das religiões 

monoteístas, hoje copiada por empresas multinacionais que tentam se instalar em regiões 

rebeldes às suas futilidades. Diante desse fundamentalismo islâmico, os brähmaëas reagiram, 

tentando reviver com mais ênfase um carisma milenar que os acompanhava.   

Todavia, os poderes carismáticos dos brähmaëas ortodoxos que tentavam reviver os 

ritos védicos praticamente não mais existiam, pois estavam agora – segundo o imaginário 

indiano e da massa que ficou nessa tensão entre islâmicos e brähmaëas – na “era de ferro” ou 

em kali-yuga.105 Para os hinduístas restavam-lhes, então, os fundadores e carismáticos 

brähmaëas das escolas restauradas ou renascidas, herdeiros do combate ao budismo na Índia. 

E essa aproximação efetiva e dinâmica da massa com os brähmaëas restaurados, frente ao 

islamismo, solidificou uma disputa religiosa sem precedentes na Índia. Weber mencionará 

Rämänanda como um desses brähmaëas restauradores que combateu duramente as imposições 

islâmicas.  

Até Rämänanda (séc. XIV), diz Weber, todos os gurus eram necessariamente 

brähmaëas (na antiguidade pré-budista, de nascimento e vocação; na antiguidade pós-budista, 

de nascimento), mas a partir dele essa tradição, principalmente a de nascimento (permanecendo 

a de vocação), se rompeu. Entre os seus discípulos mais próximos encontramos Pipa (um 

soldado), Kabir (um artesão) e Ray Das (um curtidor de peles). Rämänanda concedia o “cordão 

sagrado” típico dos “duas vezes nascidos”106 para qualquer casta que estivesse disposta a manter 

a tradição da devoção brahmânica. Até o reavivamento de “monjas” entraram na ordem de 

Rämänanda, o que para a época, mesmo com o exemplo dos antigos budistas e Älvärs, era algo 

                                                 
105 Os Vedas apresentam o tempo planetário como composto de quatro yugas ou eras cíclicas constantes, 

que são: Satya-yuga, Tretä-yuga, Dväpara-yuga e Kali-yuga. Miticamente, a era de Satya-yuga, ou era de ouro, se 
caracteriza pela virtude, sabedoria, memória e magia acentuadas, não havendo praticamente nenhuma ignorância 
ou vício humano durante seu período – esta yuga dura 1.728.000 anos. Na Tretä-yuga, ou era de prata, a qual dura 
1.298.000 anos, o vício se introduz. Na Dväpara-yuga, ou era de bronze, há maior declínio da virtude e da magia 
e o desvio social aumenta – esta era tem a duração de 864.000 anos. E, finalmente, Kali-yuga, ou era de ferro, é a 
yuga que, de acordo com os cálculos astronômicos brahmânicos, começou em 3102 a.C., no dia 18 de fevereiro, 
em uma sexta-feira, às 04h45min da manhã. Nela, há busca de igualdade entre os homens, antimagia acentuada e 
vícios demasiados, e a verdadeira virtude e honra quase não existem – dura 432.000 anos, ao fim da qual se dará 
início a um novo ciclo. Na primeira destas yugas surge (manifesta-se), dentre outras coisas, a sociedade e suas 
divisões funcionais e espirituais. E será esta sociogonia que justificará o “englobamento dos contrários” (Dumont) 
como um sistema social exemplar e, portanto, sagrado para todo homem indiano que a segue (THOMPSON, 2000, 
p. 312-337).   

106 Os brähmaëas, kñatriyas e os vaiçyas, de acordo com a cultura indiana antiga, estão inseridos no 
conjunto dos “duas vezes nascidos” (dvijas), porque para estas categorias de homens há um nascimento biológico 
ou seminal e outro nascimento de rejuvenescimento cultural e psíquico através da iniciação mágica. 
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ainda inconcebível; uma vez que se diferenciava drasticamente da ideia de sacerdotisa mágica 

no hinduísmo antigo.  

A disciplina austera dos renunciantes e dos brähmaëas estava definitivamente 

definhando por um propósito de sobrevivência cultural: ou sacrificava-se parte da tradição, ou 

ela se perderia para sempre, pois – diferentemente dos budistas que eram “nativos” e de alguma 

forma mantiveram a mentalidade indiana com a doutrina do karma, do saàsära e da “não 

violência” –, boa parte dos islâmicos invadiram a Índia para massacrar a cultura, para aniquilar 

o que eles condenavam como “infiéis” e para conquistar com a força e a impiedade.107 Assim 

confirma Flávio Pierucci (2002, p. 76) ao expor as ideias weberianas sobre o islã na Índia, 

dando ênfase às afirmações “devem ser simplesmente exterminadas” e “limpeza cultural”:  

 
O Islã é a única das religiões mundiais que em suas relações com as outras 
religiões faz a distinção hierarquizante entre “religiões do Livro”, a saber, 
portadoras de uma doutrina fixada por escrito como "revelação" do Deus 
único, e as outras todas, consideradas “politeísmo”; leia-se “paganismo”. Os 
adeptos das primeiras, positivamente discriminadas porquanto “toleradas”, 
devem, contudo, serem taxados com tributos “especiais”, isto é, mais 
elevados; já as outras, consideradas em bloco como “politeísmo”, devem ser 
simplesmente exterminadas. Dá para imaginar o que tem significado em 
termos de “limpeza cultural” a expansão do Islã em uma cultura 
exuberantemente politeísta como a da índia, para ficar num único exemplo. 

 

Não obstante, completa Pierucci, seguindo diretrizes dogmáticas impostas desde o seu 

nascedouro: “Matai os politeístas onde quer que eles se encontrem, detende-os, cercai-os, tende-

os emboscados por toda parte”, ordena o Alcorão (apud ARBEX, 1996, p. 28). 

Já Joseph Campbell (1999, p. 286-188) apresenta o que ele intitula de “o ataque do 

islamismo”, dando ênfase – além do avanço islâmico na Europa e África – ao massacre na Índia, 

começando pelo general Sabuktigin, o qual atacou e saqueou o Punjab em 986 a. C.; seguido 

pelo seu filho, Mahmud AL-Ghazin, o qual atacou em 1001 a.C. boa parte da Índia. Campbell 

apresenta uma crônica da época, na qual se verificam a crueldade e a “façanha” de AL-Ghazin 

contra Jaipal, o governante do Punjab: em uma única empreitada transformou 500.000 indianos 

                                                 
107 Tal magistrado ouviu os brähmaëas ortodoxos e acatou suas observações, todavia, sob o olhar 

weberiano, podemos inferir que esse caso foi uma exceção; não fez parte da regra islâmica de combater a “heresia” 
em todos os seus ramos, pois, após o incidente com Caitanya, subiu ao posto de governador da Bengala Yusuf 
Shah – o qual sucedeu Nawab Hussain Shah –, tido como um dos mais intolerantes políticos islâmicos contra os 
hinduístas, por ser ele um grande destruidor de templos e ícones hinduístas. De Yusuf sucederão três governantes 
que foram igualmente tirânicos para com os hinduístas, até que chegou Husain Shah (1493-1519), que aplicou uma 
política mais amena. Mas, no geral, os islâmicos na Índia sempre foram destruidores de templos e iconoclastas 
radicais.  
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em escravos e 50.000 indianos foram passados a fio de espadas; deidades foram quebradas e 

enterradas nas portas das mesquitas, para serem pisadas pelos pés dos invasores. 

Em 1194, a cidade sagrada de Benares caiu sob as garras do islamismo, e toda a 

província budista de Bihar, em 1199. Nesta ocasião, a universidade de Nālandā foi totalmente 

destruída, sua população de cerca de 6000 monges foi sumariamente degolada a fio de espada, 

e, assim, complementa Campbell, “a última chama da luz budista se extinguiu na Índia”. Esse 

foi, em geral, o humor de guerra instalado pelo islã na Índia: sem piedade para com os que eles 

chamavam de “inimigos da verdadeira fé”.  

Todavia, sendo a quebra de hierarquia na Índia um corpo extremamente estranho, sem 

motivo de existência ou praticidade, reagiu-se prontamente e inevitavelmente contra a tendência 

reformista de Rämänanda. Os seus próprios seguidores, apresenta Weber, limitaram 

posteriormente o ingresso na sua escola de homens que não fossem da linhagem brahmânica – 

fato que retoma novamente a inconcebível posição do brähmaëa na Índia, como Weber sempre 

nos apresentou, mesmo com a presença inóspita do islamismo.  

Para tanto, uma das teses de Weber para que tal solidez hierárquica e de casta seja e 

esteja sempre forte na Índia, está em sua racionalização social, legitimada por uma tradição 

agudíssima e por carismáticos que surgem e se revezam com facilidade. E para entendermos 

melhor tal racionalização peculiar indiana, Weber a compara com a também peculiar 

racionalização européia.  
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CAPÍTULO VII 
 

Max Weber e o Jardim Encantado da Índia 

 

 

O Racionalismo Indiano como Antítese ao Racionalismo Europeu 

 

Em Weber, dentre as três formas de teodiceia, a indiana é peculiar e coerente, possuindo 

uma:  

 
Extraordinária realização metafísica: une a autorredenção do homem, 
semelhante à do virtuoso, com a acessibilidade universal à salvação, a mais 
rigorosa rejeição do mundo com a sua ética orgânica social, e a contemplação 
como o caminho mais destacado para a salvação com uma ética vocacional do 
mundo interior (WEBER, 1979, p. 410).  

 
Para nosso autor, a razão mágica indiana promoveu as religiões ali situadas ao patamar 

de “à parte as exceções locais e no mais das vezes temporárias, nenhuma delas [das religiões 

ortodoxas ou heterodoxas] foi alçada à condição de confissão dominante única, como ocorreu 

na Europa durante a Idade Média [...]” (Idem, 1999, p. 142). Contrária assim ao mundo cristão 

europeu, “a Ásia era e permaneceu, em princípio, a terra da livre concorrência das religiões, da 

tolerância [...]” (Ibid.). O que não impediu de existir, acrescenta Weber, religiões majoritárias 

e clássicas, com suas distinções sociais próprias. Tais distinções, por um lado, fazia-se nos ritos 

e conforme o tipo (objetivo a ser alcançado) de libertação da alma; por outro, em maioria, de 

acordo com sua camada social. Um mesmo caminho religioso, portanto, poderia apresentar 

práticas diferenciadas e de acordo com a camada social, assim como regras diferenciadas, quase 

sempre mais rígidas, para aqueles que levavam uma vida exemplar (ācāryas) ou por ela 

optavam. E unida a tudo isso, existia uma premissa comum a todas as filosofias e caminhos 

religiosos:  

 

A de que o saber, seja o saber literário seja a gnose mística, seria finalmente 
a única via absoluta para a libertação suprema, aqui e no além. Um saber, bem 
entendido, que não é das coisas deste mundo, do cotidiano da natureza, da vida 
social e das leis que dominam ambas; mas um saber filosófico sobre o 
“sentido” do mundo e da vida. [Em suma,] Um saber dessa ordem, 
evidentemente jamais pode ser substituído pelos meios de ciência empírica 
ocidental e conforme seu próprio fim, tampouco pode ser perseguido por ela. 
Ele a transcende (Ibid., p. 143).  
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Weber marginaliza o eurocentrismo e o orientalismo com uma única tacada intelectiva, 

assumindo, definitivamente, seu caráter transeuropeu de sociólogo das ideias e da cultura e 

sancionando a prerrogativa que o perseguirá em todo o seu conjunto indológico: de que a Índia 

é a terra do saber filosófico, incluso em termos pragmáticos e religiosos. Saber este, – e eis seu 

antieurocentrismo presente –, que “evidentemente jamais pode ser substituído”, por ser ele 

transcendente à ciência empiricista e laboratorial ocidental, e sem possibilidades de inversão 

dos valores.  

Uma ciência moderna, portanto, que não possui nenhum elemento cabal para dizer ao 

homem o que é “bom”, “melhor” e qual o sentido da vida e do mundo. Possuindo a 

racionalidade mágica indiana certa vantagem (de certa forma) em relação à racionalidade 

tecnocrata ocidental moderna, pois, “evidentemente jamais pode ser substituída”. E ainda no 

sentido de não ter sucumbido à duríssima prova dos desejos da riqueza pela riqueza (sem 

sentido mágico) ou do acúmulo material junto ao ascetismo racional, ou seja, ao efeito 

secularizante do “ter” sem sentido. Sendo isso o mais cômodo dos espantos e a mais sincera 

das ousadias weberianas em sua época, bem ao estilo nietzschiano e ao Romantismo: a sua 

visão de uma Índia tipo ideal, na condição de sociedade mágica e extremo oposta às heranças 

judaínas.  

Em outros termos, para Weber, os agentes indianos que se preocupavam com o controle 

dos sentidos sensoriais ou com o ascetismo (prioritariamente intelectuais), paradoxalmente não 

desafiavam as “tentações” do mundo com acúmulo de bens, muito menos os “comuns” as 

desafiavam, como assim fizeram e fracassaram, segundo ele, os puritanos: combatendo o 

consumo e, ao mesmo tempo, estimulando o lucro (WEBER, 2004, p. 156-159). Ao querer 

usufruir de dois mundos, ou seja, da vida “espiritual” e da consequente vida burguesa, 

economicamente racional e frutificada (possibilitada a partir) dessa empreitada, os puritanos 

fixaram-se ao extremo oposto dos indianos. O indiano que acumulava também usufruía do seu 

acúmulo e sem culpas, enquanto os ascetas se privavam de qualquer luxo ou ostentação material 

para que suas práticas mágicas não fossem interrompidas ou corrompidas por uma 

intramundanidade utilitária e fútil.  

Concomitantemente, e não por razões alheias ao discurso até então apregoado, dirá 

Weber (1999, p. 144): “a Ásia, e isso implica por sua vez a Índia, é o local típico do empenho 

intelectual unicamente em busca de ‘visão de mundo’, nesse sentido autêntico do termo: de 

busca de um ‘sentido’ da vida e do mundo”. E ele voa alto e com olhos grandes de albatroz, 

pois, tudo isso resulta em que, como já afirmamos: “nada há no domínio da reflexão sobre o 
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‘sentido’ do mundo e da vida que não tenha sido pensado, de uma forma ou de outra, na Ásia” 

(Ibid.), vale dizer, na Índia. E ele prossegue o voo, agora em um âmbito que relaciona toda essa 

intelectualidade buscada e ovacionada com as ações sociais “virtuosas” ou “corretas”: “em 

lugar algum, portanto, atingiu tal evidência a proposição tão grata a todo e qualquer 

intelectualismo: a de que a virtude pode ser ‘aprendida’ e de que o conhecimento correto tem 

por consequência infalível a ação correta” (Ibid.). Fora da Índia, “em nenhum lugar” se “atingiu 

tal evidência”: de um intelectualismo respeitado, agradecido e estimulante de virtudes.  

Não há como, assim sendo, olhar para as suas afirmações sobre a especificidade da 

racionalidade no Ocidente e ao mesmo tempo não associar, nas entrelinhas de seu discurso, 

sobre o desencanto instaurado e a ideia de “perda” em relação à racionalidade, domínio da 

reflexão ou intelectualismo indiano. E repitamos: em lugar algum atingiu-se essa evidência 

“grata a todo e qualquer intelectualismo”, eis a questão-chave weberiana, eis nossa questão-

chave.  

Por conseguinte, na Índia, somente o saber ministra poderes sobre si e sejam quais forem 

as finalidades, ao menos as finalidades que não aprisione ou controle, complementa Weber, o 

“domínio racional da natureza e dos homens”, como bem visível nos dias atuais (Ibid.): essa 

insígnia do conhecimento empírico-científico-laboratorial ocidental e de todo o arcabouço 

(calabouço) capitalista atual. 

Nesse ínterim, Weber conclamará, desafiadora e inquietantemente, aos seus intelectuais 

ouvintes e presentes em sua clássica conferência de 7 de novembro de 1917, em Munique, 

intitulada Wissenschaft als Beruf (Ciência como Vocação): 

 

Tentemos, de início, perceber claramente o que significa, na prática, essa 
racionalização intelectualista que devemos à ciência e a técnica científica. 
Significará, por acaso, que todos os que estão reunidos nessa sala possuem, a 
respeito das respectivas condições de vida, conhecimento de nível superior ao 
que um hindu [indiano] ou um hotentote poderiam alcançar acerca de suas 
próprias condições de vida? É pouco provável (WEBER, 1972, p. 30).  

   
Por que pouco provável? Devido ao fato de que “a intelectualização e a racionalização 

crescentes não equivalem, portanto, a um conhecimento geral crescente acerca das condições 

em que vivemos” (Ibid.), diz Weber. Aliás, não sabemos e nem precisamos saber como funciona 

uma simples máquina como o trem, exceto um físico de profissão e que lide com tal 

engrenagem; mas um antigo homem, sim, conhecia a engrenagem do mundo ao seu redor; outro 

exemplo weberiano refere-se à economia, já que nós modernos, diz ele, não conseguimos 

explicar como é possível ora comprar muitas coisas, com a mesma quantia em dinheiro, e em 
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outro momento, poucas coisas. Já o homem antigo, comparará Weber, sabe perfeitamente como 

agir para obter seu alimento e ainda tem acesso aos meios pelos quais favorecer-se. Ou seja, o 

intelecto e a racionalização dos novos tempos não equivalem a conhecer as condições da/de 

vida, senão apenas a crença de que podemos controlar nossa vida e tudo o mais, sem nenhuma 

interferência imprevisível e misteriosa, mágica. E ele complementa que tudo isso “equivale a 

despojar de magia o mundo”. Ele chama ao baile crítico, com isso, a sua famosa aferição do 

desencantamento do mundo, semelhante aos seus aforismos em Consideração Intermediária, 

qual seja: um desencanto via ciência. E toda a sequência de sua conferência sobre a 

Wissenschaft als Beruf será para demonstrar que tal desencanto não vai além da técnica e prática 

mecanicistas: para ela, com ela e tendo um fim em si mesma. Dirá Julien Freund (1975, p. 20) 

a respeito:  

 
A racionalização crescente está longe de representar um progresso no sentido 
corrente do termo, e até mesmo de ser razoável. Conquanto tenha por 
fundamento a técnica científica, não se pode dizer que constitua um progresso 
do saber no sentido de um melhor conhecimento das nossas condições de vida. 
O que sabe, por exemplo, o usuário de uma máquina eletrônica dos teoremas 
e das leis científicas que são a base de sua construção? 

 

Assim sendo, o homem da era das máquinas e da expansão massificada de uma ciência 

laboratorial, meramente profissional e interessada prioritariamente a militares e empresas 

multinacionais, não possui um conhecimento maior ou melhor sobre as condições de vida, 

comparando-as com culturas transeuropéias.  

Com a criminalização, desmoralização e embate frente à magia por parte da invasão 

avassaladora judaico-cristã e da supremacia do saber sensorial na Europa, surgiram, portanto, 

novos deuses e altares, nos quais foram entronados a racionalização (razão experimental) e os 

meios técnicos crescentes. Fato que nos debilita a olhar, frente-a-frente, o grave rosto do destino 

desta época: instrumental. Pois, “se existem conhecimentos capazes de extirpar, até às raízes, a 

crença na existência de seja lá o que for que se pareça a uma ‘significação’ do mundo, esses 

conhecimentos são exatamente os que se traduzem pela ciência [moderna]” (WEBER, 1972, p. 

35). O fato é que, na virada do século XIX para o XX, a ciência e as promessas da razão 

iluminista estavam abaladas, principalmente em Weber, mesmo que ele tenha se utilizado da 

mesma e ainda apontando sua necessidade aqui e acolá. 

Existência humana? Sentido ao mundo? São questões que nem de longe passam pelas 

mãos dessa nova razão. Há apenas cansaço sem plenitude de vida, coisas provisórias e sem 

definitividade, morte e vida sem sentidos (sem respostas para o que devemos fazer e como 
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devemos viver), experimento incansável do desconforto, espírito limitado, progresso sem 

significação e enriquecendo-se apenas com problemas; eis a visão de Weber para os resultados 

do progresso, da técnica e da nova razão que os alimenta. Ele reconhece alguns méritos dessa 

civilização mecanicista, mas não a defende, já que a própria ciência se despe, como já aludimos, 

de qualquer sentido. E mencionando às meditações do pacifista e escritor Liev Tolstói, dirá 

Weber que a vida do civilizado ocidental está imersa no “progresso”, esse infinito fantasma que 

impulsiona ilusões também infinitas. Morrer velho, sem enigmas e pleno de vida é uma quimera 

para os novos tempos, assim como estar-se no ciclo orgânico da vida não é-se mais possível, 

muito menos inquirir sobre como devemos viver e o que fazer com tal vida. Seria o que, diz 

Weber (1972, p. 32), Platão chamaria de jogo de sombras projetadas sobre a parede de uma 

caverna. O resto: apenas fantasmas inanimados. 

E Weber, não satisfeito e incomodando os críticos, abre o leque de seu desafio à 

moderna razão e diz, com outros termos, que nosso racionalismo é fruto de irracionalidades 

religiosas: “o racionalismo grandioso [reparemos na ironia!], subjacente à orientação ética de 

nossa vida e que brota de todas as profecias religiosas [cristãs], destronou o politeísmo” (Ibid., 

p. 42) em benefício próprio. Mas, complementa Weber, ao ver-se diante da realidade interior e 

exterior da vida, compeliu-se e acomodou-se. E, para ele, nos tempos recentes também se vê o 

ressurgimento dos Deuses sob poderes impessoais e desencantados, os quais lutam entre si para 

o domínio do homem. Surgem novos tormentos existenciais em torno de fraquezas que não 

conseguem encarar a vida como ela é. E Weber (Ibid., p. 43) aponta o pathos da ética cristã 

como a máscara que impediu o homem de assim encarar tal vida.  

Ele, na esteira da visão nietzschiana, destarte, dirá que na aurora dos tempos modernos 

(para ele, época do Renascimento italiano), a significação da ciência equivale à natureza e arte, 

estando a arte ao nível de uma ciência e o artista ao nível de um doutor em ciência; mas que, 

logo após a aurora, tal situação foi abolida veementemente. Ou seja, segundo Weber (Ibid., p. 

34), o real espírito científico que ali, no Renascimento, ressurge, e que depois é perdido (“em 

nossos dias”, como ele diz), não nasce com a visão tecnológica e laboratorial da ciência de um 

Bacon, mas de aforismos semelhantes ao de Swammerdam, que através da anatomia de um 

simples piolho inclinava-se a apresentar provas de uma providência metafísica como princípio 

heurístico copioso. E Weber ainda dá um exemplo visível e com seus resultados, de uma 

sociedade típica que segue tal ética, religião e sistema econômico à moda de Bacon, a qual 

perdera tal espírito da aurora renascentista:  
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O jovem norte-americano nada respeita, nem a pessoa, nem a tradição, nem a 
situação profissional, mas inclina-se diante da grandeza pessoal de qualquer 
indivíduo. A isso, ele chama “democracia”. Por caricatural que possa parecer 
a realidade americana [...] de momento, só isso importa (WEBER, 1972, p. 
34). 
 

Weber acrescenta que o “jovem cientista” norte-americano, assim sendo, “faz de seu 

professor uma ideia simples: é quem lhe vende conhecimentos e métodos em troca de dinheiro 

pago pelo pai, exatamente como o merceeiro vende repolhos à mãe” (Ibid., p. 43-4). Noutros 

termos, a educação moderna e “científica” é mero comércio. Weber verá como vantajoso nesse 

novo sistema apenas a ideia de não se encarar o professor como líder, já que o valor de um 

homem não se põe na condição de tal dependência. E aqui, mais uma vez, ele está reproduzindo 

os valores antigos do sistema social indiano, uma vez que, na Índia antiga, liderança é dever 

(dharma) de político, não de intelectual. E Weber corrobora o que estamos apontando, ao dizer 

que seria inquietante se todo professor universitário abrigasse tal sentimento impudente sob 

exigência, e mais inquietante ainda seria jugar-se possibilitado para tal desempenho. E conclui: 

“os indivíduos que a si mesmos se julgam líderes são, frequentemente, os menos qualificados 

para tal função [de professor]” (Ibid., p. 44).   

E diante de tamanha ofensiva direta e sem tréguas, Weber respira e tenta dar uma chance 

sarcástica aos racionalistas presentes em sua palestra: “após tais considerações, os senhores 

poderão dizer: se assim for, qual, em essência, a contribuição positiva da ciência para a vida 

prática e pessoal?” (Ibid., p. 45). Vejam, até o momento e até reconhecendo isto, Weber não 

apontara nada positivo em sua conferência para tal racionalização, e ele mesmo percebe tal 

contexto e lança a questão. Todavia, ele responde a si mesmo e aos demais afirmando que, em 

primeiro lugar, com esta nova “ciência” surge o domínio da previsão das coisas e das atividades. 

Mas, diante disto, “os senhores replicarão: afinal de contas, isso não passa do comércio de 

legumes do jovem norte-americano. De acordo.” (Ibid.) O “de acordo” de Weber anula a 

vantagem em si. E ele continua.  

Em segundo lugar, diz ele, temos “algo que o comércio de legumes [e continua a ironia!] 

não nos pode, por certo, proporcionar: métodos de pensamento”, ou seja, instrumentos e 

disciplina acadêmica. Mas, da mesma forma, “os senhores retrucarão, talvez, que não se trata, 

agora, de legumes, porém, de meios através dos quais obter legumes. Assim seja” (Ibid.). E 

outra vez tal vantagem é posta em xeque.  

Uma terceira vantagem, aponta o alemão, é sua contribuição “científica” à clareza das 

coisas. Mas com uma condição: que os cientistas a possuam de antemão (ou seja, tenham 

vocação para tanto), para que com isso não tornem-se demagogos que vão além das 
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necessidades das escolhas de meios e fins ou do mero comércio de repolhos. Mas, mesmo nesse 

contexto, o cientista vê-se “compelido, em numerosas circunstâncias, a decidir apelando para o 

princípio do mal menor ou para o princípio do que é relativamente melhor”, diz Weber (1972, 

p. 46). E, por fim, “[...] podemos referir, agora, a última contribuição que a ciência dá ao serviço 

da clareza, contribuição além da qual não há outras”. Reparem no “não há outras” e nas 

vantagens já “descartadas”. Porém, vejamos qual é a última vantagem apontada por Weber 

(Ibid.):     

 
Os cientistas podem – e devem – mostrar que tal ou qual posição adotada 
deriva, logicamente e com toda certeza, quanto ao significado de tal ou qual 
visão última e básica do mundo. Uma tomada de posição pode derivar de uma 
visão única do mundo ou de várias, diferentes entre si. Dessa forma, o cientista 
pode esclarecer que determinada posição deriva de uma e não de outra 
concepção. Retomemos a metáfora de que há pouco nos valemos. A ciência 
mostrará que, adotando tal posição, certa pessoa estará a serviço de tal deus e 
ofendendo tal outro e que, se se desejar manter fiel a si mesma, chegará, 
certamente, a determinadas consequências íntimas, últimas e significativas. 
Eis o que a ciência pode proporcionar [...]. 

  

“Eis o que a ciência pode proporcionar”. Tudo isso qualifica Weber como fora da cena 

“normal” científica, da cena “normal” racionalista, da cena “normal” européia ou ocidental 

positivista, as quais nominavam todas as ciências como idênticas às ciências naturais: olhando 

para a sociedade, por exemplo, como regida por leis naturais e que tais leis devem ser 

observadas com objetividade; mas que, em Weber, tudo é relativo, tudo é escolha, tudo faz parte 

de uma visão em escolha, não existindo objetividade pura e muito menos leis sociais. A razão 

das coisas não é o que a razão aponta, sendo o que a razão aponta apenas uma escolha dentre 

as razões possíveis das coisas. E sendo a razão e a ciência meras escolhas, como é possível que 

ao aferir que no Ocidente há uma razão específica, tal constatação seja sinônimo de 

“superioridade”, já que uma mera particularidade em escolha?  

De acordo com o português Rafael Filipe, seguindo as premissas de David Owen (1994), 

ao contrário do que alguns imaginam, como Said: 

 
Sabemos já que a problemática do modo de vida moderno – desencantamento, 
racionalização, disciplinado, até no sentido que lhe daria nos nossos dias 
Michel Foucault – se tornou para Weber uma evidência sob a figura do 
capitalismo. Este “usa” os seres humanos de uma forma parcial, deles 
reclamando apenas algumas qualidades que desvia em seu (do capitalismo) 
proveito (FILIPE, 2001, p. 121). 
 

Eis meros atributos discretos e utilitários ao capital, os quais estão somente adaptados 

às necessidades funestas de uma conduta de vida moderna, racionalizada e racionalizante, 
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exigindo conformidade longe de uma unidade sistemática, longe de tudo que exceda o 

individualismo, longe de dedicar-se por inteiro a uma causa (Sache) social (a partir de dentro): 

uma decisão interior e pessoal. Uma real e prática vida enfraquecida por “um mundo em que 

tanto a tradição como o sentimento profundo de desamparo ou a virtude profética deixaram de 

reclamar” (Ibid., p. 122). Em Weber, portanto, não se observa a racionalidade ou suas atividades 

econômicas racionais, todas bem modernas, como benéficas ou melhores do que alguma coisa 

ou outro tempo e espaço, senão uma:  

 

Fria objetividade alheia à condição humana, a calculabilidade e a coerência 
racional [...], características da vida moderna – em patética contradição com 
todo e qualquer critério estético, ético, ou mesmo puramente humano – 
privaram qualquer homem sério da “unidade perfeita da autojustificação 
ética” (Ibid.)     

 

Evocando a Ética Protestante de Weber e Max Weber Fragestellung de Hennis, Filipe 

compara Weber a Marx, como um sucessor direto que confronta o mundo no qual estamos 

inseridos, tendo a permissividade como problema central no tocante à racionalidade moderna, 

a qual, em Weber, agora invertendo causa-efeito em relação à metodologia marxiana, torna-se 

o fundamento subjetivo da dependência das classes dominadas: com relacionamento impessoal, 

o qual se transforma em mercadoria negociável entre tributos de um poder “desconhecido”, 

permissivo e sentido a cada passo e a cada subordinação direta; e tudo isso com o suporte de 

uma racionalidade que a legitima. Eis a dissolução das relações tradicionais no seu âmago e em 

efeito causal e agregador às pregações puritanas.  

Em Weber, portanto, diz Filipe, “trata-se sempre e em toda parte de pessoas [...]” (Ibid., 

p. 125), já que “Weber pôde simultaneamente comprovar que o processo de racionalização 

tendia a limitar as capacidades criadoras do homem e a enredá-lo num tecido de normas sempre 

mais coercitivo e proliferante” (Ibid., p. 141). Seu xará, Philippe Engelhard (1996, p. 546), 

confirmando seu olhar desconstruidor, dirá: “Max Weber via na modernidade o advento da 

razão”. Até aqui, nada novo, mas continuemos com Engelhard para sabermos de qual razão, ou 

melhor, de qual situação da razão Weber está se referindo: “o que ele chama de 

desencantamento é a expressão de uma nostalgia intensa da perda das culturas tradicionais 

européias. O nosso mundo não é o ‘acabamento’ da razão, mas a sua perversão” (Ibid.). Aqui, 

Engelhard também está confirmando uma de nossas teses centrais em torno de Weber, já que o 

nosso mundo é perversão da razão, de uma razão clássica perdida, de uma gnose que 

transforma-se em curso do Senai. E além da perversão da gnose, Engelhard nos informa outra 

pista importante, a da nostalgia intensa da tradição com o conceito de desencantamento. 
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Nostalgia intensa. E soa até bem aos nossos ouvidos repetir: o nosso mundo é a perversão da 

razão.  

Enfim, o que de fato há em torno da racionalidade moderna, segundo Weber, é uma 

pobreza de existência, quase um surto de involução existencial, e não uma sobreposição 

histórica frente à outras culturas, tempos e espaços, pois desencadeou-se “uma nova vaga de 

movimento de fuga, de evasão, ou de rotura, em esferas que estão para além da razão” (FILIPE, 

2001, p. 149), como caracterizando uma real autodestruição mental que se globaliza e torna-se 

incontrolável, temerosa e desconfiante. E sim, a Índia, como todo o Oriente observado por 

Weber, nunca desejou tal razão, essa especificidade ocidental.         

Sua antinomia, assim sendo, o qualifica em parte a um não orientalista, já que agora 

sabemos, por tudo que acabamos de descrever, que ele não ovaciona a ciência moderna européia 

em relação a qualquer outro meio de obtenção do conhecimento e muito menos como vantajosa 

(mental, intelectual, social e hipoteticamente, seja o que for) em relação ao Oriente.  

Para Weber, impor uma convicção não é próprio de um cientista, senão apenas compelir 

alguém a dar-se conta do sentido de suas ações. E ao mesmo tempo em que ele aclara como 

sendo simples juízo de valor ao pensarmos sobre se a ciência (em termos gerais e não apenas 

ocidental) é valiosa ou não, ele responde afirmativamente, mas não a coloca em pedestais 

hierárquicos geográficos. 

E diferentemente da posição de Marcuse (1998, p. 114) em relação à teoria weberiana 

da ciência, qual seja: que ao conclamar uma neutralidade axiológica Weber estaria optando 

tanto pela “pureza” da ciência como pela imposição exterior, política, aos objetos da ciência; 

ou seja, a neutralidade seria necessária, mas ilusória e vítima do poder vigente, entendemos que 

em Weber a “neutralidade” científica não se relaciona com ausência de pressupostos ou valores, 

como é bem evidente (digamos: pretensiosamente) em Durkheim, mas, sim, que não há ciência 

livre de referências e interferências culturais ao pesquisador.  

Para Weber, o conceito de cultura é um conceito de valor e a única particularidade 

cultural, valorativa, na relação Ocidente-Oriente está, por exemplo, na ideia de que no Ocidente 

possui-se “um estágio de especialização que ela outrora não conhecia e no qual, ao que nos é 

dado julgar, se manterá para sempre”. Mas em nenhum momento ele ovaciona tal 

especialização, senão o contrário. Pois, Weber nunca falou que os indianos não pensavam, não 

raciocinavam ou não possuíam pensamento sistemático ou filosófico, mas apenas que a 

“bendita” tecnocracia (supremacia dos técnicos) ou racionalismo experimental não lhes era em 

demasia pertinente, por conta da presença significativa da magia e por encarar tal tecnicidade 

como inferior ao mundo das ideias e do pensamento sistemático. Tudo isso não implica dizer 
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que não houvera tecnologia na Índia antiga, muito pelo contrário, havia e com significativas 

surpresas e avanços, inclusive em relação ao nosso poderio moderno. 

A Índia antiga desenvolveu, segundo Helaine Selin (2007), grande metalurgia não 

desenvolvida até hoje no Ocidente, como o famoso pilar de ferro de Delhi, uma medicina 

avançada (até com cirurgia plástica e transplante de órgãos), astronomia e cosmologia 

inusitadas (incluso com ideias sobre infinitas galáxias), matemática (como a ideia do zero e o 

sistema decimal, desconhecidos na cultura greco-romana antiga) e geometria, gramática, 

mineração, estudos do som, das luzes e das cores, os jogos de memória e estratégia, como o 

xadrez; a invenção do botão, do nanquim, da estufa e do shampoo quimicamente manipulado; 

ideias técnicas sobre a relatividade e escalas do tempo, reação às ações físicas com mesma 

potência e força; relógios de água e incenso, o aço, o perfume, os cultivos de algodão e açúcar, 

cosméticos de laboratórios, a régua, o astrolábio, projetos sobre aparelhos voadores e energia 

nuclear, psicologia profunda, conceitos de evolução das espécies, escrita e língua complexas, 

ideia do átomo (antes dos gregos), expansão e contração do universo etc. E tudo isso sem contar 

com Nālandā, a qual tivemos o privilégio de visitar, hoje patrimônio mundial da UNESCO, 

uma das mais antigas universidades do mundo (no império Gupta), a qual desenvolveu uma 

moradia estudantil, com estudantes indianos e outros vindos do atual Tibete, Nepal, Paquistão, 

Bangladesh (estes quatro faziam parte da Índia antiga), China, Coréia e toda a Ásia central. 

Chegou a contar, em seu auge, com mais de dez mil alunos e mil e quinhentos professores. 

Consagrados pensadores do hinduísmo, jainismo e budismo passaram por ela, como nos 

informa o arqueólogo indiano Hasmukh Sankalia (1973). 

E vejamos como funcionam interpretações equivocadas em torno deste tema 

apresentado por Weber. Quando Weber compara os experimentos na Índia com os 

experimentos na Europa, dirá que na Índia antiga havia lugar para experimentos fisiológicos, 

com o interesse na técnica do yoga, assim como houve experiências matemáticas na 

Antiguidade helênica e explorações de minas na Idade Média. E aí vem a confusão: “foi, porém, 

o Renascimento que elevou a experimentação ao nível de um princípio da pesquisa como tal. 

[...] Daí, a experimentação passou para o campo da ciência” (WEBER, 1972, p. 33), devido a 

Galileu e Bacon. Com tais informações contundentes, um crítico desconhecedor da ideia de 

ciência no Weber, de imediato dirá: “olhem, ele está afirmando que a Europa é superior, que os 

indianos não possuíam capacidade nem técnica para o experimento como assim apresenta-se na 

modernidade”. Todas as afirmações de um Weber racionalista, eurocêntrico e orientalista 

sustentam-se e alimentam-se de passagens como estas em Ciência como Vocação, mas que, na 
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verdade, equivocam-se. Como? Bem como na passagem seguinte, e em todas, Weber não deixa 

sua conclusão barata:  

 
Enfim [prestemos atenção no “enfim”], ainda [prestemos atenção no “ainda”] 
que um otimismo ingênuo [prestemos atenção no valor imperativo aqui 
aplicado] haja podido celebrar a ciência, isto é, a técnica do domínio da vida 
fundamentada na ciência, como o caminho que levará à felicidade, creio ser 
possível deixar inteiramente de parte esse problema, tendo em vista a crítica 
devastadora que Nietzsche dirigiu contra ‘os últimos homens’ que 
descobriram a “felicidade”.108 [E finaliza:] quem continua a acreditar nisso 
[...]?” (Ibid., p. 35).  

 

Além de apontar o impacto intelectivo e antirracionalista de Nietzsche em sua teoria, 

admite que nada há mais a dizer, já que Nietzsche foi devastador neste ponto. E aqui ele, e mais 

uma vez, desmonta e descontrói domesticações alheias em relação à sua suposta filiação quase 

absoluta a um racionalismo europeu: de suposto cunho benéfico, progressista e feliz.  

Não por outro motivo, elucidará Pedro Monroy (2004, p. 99) que:  

 
Se há um lugar no qual crepitem as cinzas da dita posição “impossível” de 
Weber ante o modernismo [...], se há um texto no qual nosso autor insira de 
forma radical os limites do dilema da modernidade e, por sua vez, ofereça sua 
particular resposta a dito dilema, esse é o Wissenschaft als Beruf. 

 

Para Wolfgang Schluchter (2011), os organizadores da conferência Wissenschaft als 

Beruf optaram por Weber para discursar sobre a relação da ciência na modernidade, por 

imaginarem que ele iria além das questões profissionais e, sendo assim, abordaria tal questão 

em um período conturbado social e politicamente, como bem em voga na Alemanha da época. 

Contudo, segundo Schluchter, Weber defraudou de forma resoluta tais expectativas. Tanto, que 

motiva Monroy a concluir: “sua apreciação sobre tais questões, de ordem, algumas vezes 

metodológica, outras filosóficas, serão tão arrasadoramente críticas com respeito às modas de 

seu tempo, que provocaram uma resposta imediata” (MONROY, 2004, p. 100). Schluchter 

(2011, p. 56-57) corrobora tal fato ao afirmar que Ciência como Vocação provocou mais 

reações e impacto do que Política como Vocação, disparidade que prossegue até hoje; já que 

em Weber a ciência moderna possui seus limites de natureza obrigatória, é apenas um conjunto 

de disciplinas organizadas e não gera nenhum sentido à vida. Schluchter vai mais longe e ecoa 

metaforicamente tudo que tentamos aqui defender: 

 
Ele descreveu a doença [desencantamento]; também deu o nome dos remédios 
que já falharam [diversas racionalizações e especializações] ou que, sendo 

                                                 
108 “Último homem” do Assim Falou Zaratustra de Nietzsche.  
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meros narcóticos [alucinações de controle ou falta dele], acabariam falhando 
[pois, o desencanto veio para ficar!]. Além disso, mostrou como podemos 
continuar vivendo nessa situação incurável, mas não se apresentou como um 
médico [defensor desse racionalismo] que conhece a terapia redentora. No 
máximo, Weber apresentou aos médicos, sobretudo aos filósofos e teólogos, 
um problema difícil (SCHLUCHTER, 2011, p. 63). 

 

Tão difícil que, segundo Schluchter, ficou constrangedor para quem consciente ou 

inconscientemente, levado pela cultura ou simplesmente por intenção direta de defender a 

“civilidade” superior européia e o contexto histórico de sua suposta “grandeza” e “feitos” 

racionais, econômicos ou bélicos. Schluchter chega a desarmar em conjectura algumas 

premissas intelectivas e apontar Weber para o que novamente defendemos aqui: 

 
Marx não só identifica a história do Ocidente com a da humanidade [eis o 
clássico eurocentrismo], mas também, com seu conceito de modo de produção 
feudal, não reconhece a significação histórica tanto da transformação 
medieval como da pós-Reforma. Em contrapartida, a abordagem de Weber é 
protegida contra essa espécie de eurocentrismo normativo e contra uma 
periodização da história do Ocidente, segundo a qual a “grande 
transformação” é em boa medida idêntica às grandes revoluções políticas dos 
tempos modernos, sobretudo à Revolução Francesa (Ibid., p. 264)  

  

Schluchter exorta um “contra essa espécie de eurocentrismo normativo” e “contra uma 

periodização da história do Ocidente”. Bom, vindo de um dos maiores especialistas, se não o 

maior, em teoria weberiana nos últimos tempos, pensamos que tais afirmações aos nossos 

leitores não fiquem à margem do todo aqui exposto. E Schluchter, desta forma, elucida e lapida 

muitas arestas ao explicar a diferença entre utilizar-se da racionalidade priorizada na Europa, 

não obstante no Ocidente, e utilizá-la contra outras culturas, ou até mesmo conclamar, como 

fizera Hegel e seus discípulos famosos, que tal racionalidade é superior.  

É o que Schluchter chama de “eurocentrismo normativo” versus “eurocentrismo 

heurístico”. O “normativo” representa a posição eurocêntrica tal qual apresentada criticamente 

por Said, já o “heurístico” volta-se, como o próprio conceito lhe cabe e expressa, como método 

para a investigação de fato. Sim, alguém pode argumentar que o heurístico típico ocidental 

também insere-se na crítica do Said, mas aí entramos em um labirinto intelectivo conturbado 

ou, no mínimo, infrutífero, já que o próprio Said também utiliza a conduta (critérios e conceitos) 

da razão academicista europeizada e “americanóide” para dizer tudo que disse, inclusive com 

edição e prêmios racionalmente bem ocidentais. Ou seja, na visão de Schluchter, Said também 

utiliza-se de um “eurocentrismo heurístico”, assim como Weber. E, no mais, não podemos 

inferir, hoje, que tal tipificação de conduta racionalista, a razão sistemática e metódica em si, 
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seja desta ou daquela região, uma vez que no âmbito acadêmico, muito mais do que no âmbito 

da intelectualidade ou do que podemos chamar de sabedoria – que muitas vezes alheia-se ao 

padrão e método academicistas –, as coisas e os métodos “racionais” possuem, de certa forma, 

um padrão de linguagem e ação mundial. 

Assim expressar-se-á Schluchter (2011, p. 156), ao perceber as intenções geo-

comparativas de Weber: 

 
Se procurarmos definir e explicar o caráter distintivo do conjunto da cultura 
ocidental, segundo sua conduta racional-metódica, sua empresa racional 
capitalista, seu Anstaltsstaat racional, seu Direito formalmente racional, sua 
ciência racional e sua música de cordas harmônicas, é necessário comparar 
essa civilização com outras e mostrar por que tais fenômenos não ocorreram 
nelas. Para tanto, precisamos de critérios e conceitos. Estes se baseiam, como 
Weber ressaltou com toda clareza que poderíamos exigir, nos valores culturais 
da civilização a que pertencem. Embora tal base leve, de acordo com o 
postulado da relação de valor teórico, a um eurocentrismo heurístico, não 
implica um eurocentrismo normativo.  

 

Mas Schluchter, sagaz como sempre, sabe que apenas critérios e conceitos não bastam 

ou não encerram as ferramentas racionais para tamanha empreitada geo-comparativa. E adverte, 

como aqui não cansamos de advertir:  

 
Para fazer essas comparações, precisamos [como Weber precisou] também de 
um conhecimento básico [o que Weber tinha de sobra] das outras civilizações, 
sobretudo das religiões e das formas de economia, dominação e Direito que 
ajudaram a moldá-las, tal conhecimento precisa avançar pelo menos até 
encontrar os “pontos de comparação” com o desenvolvimento ocidental [...] 
e, assim, pelo menos o bastante para descobrir as semelhanças e diferenças 
com o desenvolvimento ocidental (Ibid.).  

      

No entanto, o mais significativo (para nós) acerca da exposição de Schluchter está na 

sequência de sua análise: “Weber foi forçado a ir além dos limites de sua própria civilização e, 

não nos esqueçamos, além dos limites de sua própria disciplina acadêmica” (Ibid., p. 157, grifos 

nossos). “Não nos esqueçamos”! Além! Dois “além”! E as causas para tanto, para ir-se além 

(até à Índia), conclui, são as demonstrações de características únicas, das precondições 

históricas peculiares e dos sacrifícios ou possibilidades perdidas no Ocidente, incluso “o que 

não foi realizado aqui” (Ibid.). Schluchter falou realmente “o que não foi realizado aqui”? Eis 

algo metodologicamente significativo, uma vez que, ao criticar Weber, sempre falam do que 

“temos” e não do que “não temos” realizado.   

Não obstante, Weber explicita em sua História Geral da Economia que as facetas 

fenomênicas que caracterizam o Ocidente moderno são: o Estado racional (com uma 
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constituição, uma burocracia e a ideia de cidadania), o Direito racional, o conceito de cidadão 

(à moda civis Romanus), a cidade no sentido específico do termo, um ethos racional para as 

condutas da vida e a ciência (com uma tecnologia racional a ela ligada) no sentido presente do 

termo. Seis frentes (estranhamente, mas não para nós, com a ausência do iluminismo e das 

revoluções políticas e consagradas) racionalizadas e desencantadas, frutos, dentre outros fatores 

– lembremos sempre! – de ideias irracionalmente religiosas. Frentes que podem chamar – e 

chamam –  a atenção de imediato do leitor, mas o que muitas vezes foge ao olhar é: “a teologia, 

a filosofia e a reflexão sobre os problemas últimos da vida eram conhecidas pelos chineses e 

pelos indianos, talvez até com uma profundidade não alcançada pelo europeu” (WEBER, 1961, 

p. 232-3).  

E, de fato, aponta Schluchter (2011, p. 208), “seria um erro, na minha opinião, tomar a 

análise comparativa de Weber como uma explicação direta dos aspectos externos que 

favoreceram o capitalismo racional no Ocidente”. Pois Weber, na verdade, afirma Gangolf 

Hübinger (2012, p. 123), aprecia o arco temporal que vai do presente até a Antiguidade, já que 

o inverso, da Antiguidade ao presente, não é a maneira mais correta da qual ele apreciara o seu 

“alcance universal”. O contexto histórico-comparativo em Weber, continua Hübinger, trata-se, 

de fato, de um jogo de trocas entre racionalidades da vida e conduta de vida (Lebensführung), 

ou seja, entre intersubjetividades e ação social.109 Jogo este que marca a Europa, “em seu cerne, 

pela crença cientificamente fundamentada de que se pode, pelo cálculo, dominar todas as coisas 

no mundo” [via dominação racional-legal] (Ibid., p. 130), mas que, na verdade, a realidade 

apresenta-se diferente, com o homem nunca conseguindo ser, de fato, senhor do seu destino.  

Em outros termos, a racionalização mais refinada do Ocidente moderno potencializa os 

homens a darem um passo à frente na história como “quimérico auto-engano” ou “passividade” 

inconsequente, no dizer de Renarde Nobre (2000, p. 104). No mais, diz Weber (1972, p. 42-

43), vivemos como os antigos, tal qual quando o seu mundo ainda não havia sido desencantado 

de seus Deuses e demônios, só que agora vivemos num sentido diferente, com tais Deuses “sob 

a forma de poderes impessoais, porque desencantados”. Noutros termos, nos termos de Dilthey 

(1988, p. 241), a metafísica começou a se derreter como a neve sob o sol. E também a 

reorganizar-se, a reescrever-se, a reinventar-se, a secularizar-se, como bem dirá Weber e 

aclarará José Reis (2006, p. 22). E, com isso, acrescenta Weber, o destino e não a ciência, “seja 

                                                 
109 Duas imagens, então, se sobrepõem: a da modernidade cultural como um complexo de esferas de ações 

delimitadas e a da vida como um complexo de ações indefinidas quanto às suas motivações e consequências 
últimas. 
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esta qual for”, é quem certamente predomina sobre esses Deuses e suas lutas. Lembremos do 

“seja esta qual for” e de quem predomina na modernidade (o destino) no discurso weberiano.  

Como consequência, finaliza o alemão,  

 
Daí os tormentos do homem moderno, tormentos que atingem de maneira 
particularmente penosa a nova geração: como se mostrar à altura do 
quotidiano? Todas as buscas de “experiência vivida” têm sua fonte nessa 
fraqueza, que é a fraqueza de não ser capaz de encarar de frente o severo 
destino do tempo que se vive (WEBER, 1972, p. 43).  

 

Assim, “com essa visão da modernidade, Weber se situa reconhecidamente na tradição 

kantiana da ‘sociabilidade insociável’ da vida humana – ainda que a ênfase recaia sobre a 

palavra ‘insociável’” (HÜBINGER, 2012, p. 135); uma insociabilidade sob “severo destino”, a 

qual não consegue encarar de frente a vida e a tragédia do mundo, por não se cumprirem as 

profecias da ciência em torno da conquista do mundo ou de reunificação da humanidade (Kant). 

Segundo Filipe (2001, p. 134): 

 
Torna-se, assim, patente onde e como se dissimula o grande problema cultural 
do tempo presente, que não é outro senão o do destino do homem nas 
condições humanas e anímicas da incivilidade e do descompromisso típicos 
da vida pública atual [Unverbindlichkeit der Öffentlichkeit]. Na verdade, para 
Weber, “os valores últimos e mais sublimes”, aqueles que tornam os homens 
verdadeiramente humanos, desaparecem da vida pública e retiram-se “para o 
reino ultraterreno da vida mística ou para a fraternidade das relações imediatas 
dos indivíduos entre si”. É a despersonalização de todas as ordens de vida 
[Lebensordnungen], condicionadoras da vida do ser humano que constitui 
como que a objetivação do problema maior do tempo presente. 

 

Poderíamos encerrar nossa tese exclusivamente com tal citação, pois, não por outro 

motivo, Filipe subintitulará sua obra como: “crítica da modernidade e ironia epistemológica em 

Max Weber”. Filipe conseguiu, como tentamos aqui apresentar incansavelmente, enxergar que 

Weber é extremamente irônico ao elaborar sua mordaz crítica à modernidade, à razão moderna 

e à ciência moderna. Tanto é assim, que nas suas primeiras linhas ele solta o verbo: 

 

O objetivo do presente ensaio é o de procurar demonstrar que, apesar ou para 
além de sua insistência na neutralidade axiológica, traço maior da sua 
metodologia, Max Weber procede sobretudo, ao longo de toda a sua obra, 
aparentemente tão fragmentada, a uma crítica radical da modernidade. [...] 
Mas com o qual, ao contrário do que sucede com Nietzsche e Marx, 
inspiradores tutelares de Weber, não articula qualquer terapia, qualquer 
remédio para a situação identificada [...] Por outro lado, salientaremos, do 
mesmo modo, o lugar singular que a racionalidade formal [...] ocupa naquele 
mesmo diagnóstico [...] como ameaça implacável e crescentemente a 
liberdade e a dignidade do homem (Ibid., p. 08). 
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Proceder a uma “crítica radical” e sem soluções, sem retorno, sem esperanças, sem 

reencanto à modernidade que, com sua racionalidade típica, ameaça o homem. E o mais 

importante, para nós, tendo a Índia como extremo oposto à essa modernidade. Weber, de fato, 

ao contrário dos socialistas utópicos (como assim denominou Marx aos franceses), a Durkheim, 

Comte e toda uma gama de franceses que acreditavam nas promessas, caminhos seguros e 

principalmente na substituição da igreja pela ciência, trilhará o oposto, olhando para o 

desencanto como força máxima dessa igreja que agora tornara-se impessoal: em forma de 

empresas capitalistas, direitos restitutivos, cidades sugadoras de êxodos rurais e burocracias 

estatais que, juntas, moldam condutas racionais de vida. Essa gama de elementos, além de 

outros, que forma o grande bolo fáustico da modernidade, em Weber, não consegue assumir as 

funções simbólicas do mundo mágico ou daquilo que os franceses (citados acima) concebiam 

como religião. Com a diferença que: em Weber, a modernidade possui um cume de impacto da 

religião na sociedade, e que tal cume transforma-se, quase como numa dialética em antítese ao 

encanto, só que definitiva, sem síntese que lhe valha, em um mundo do Nada. Eis um explícito 

eco nietzschiano da morte de deus. 

Consiste esta tarefa, insiste Filipe, “inserir Weber num contexto mais amplo: [...] na 

grande história do confronto com o mundo burguês” e à sua (da burguesia) ciência parcial e de 

prejuízos, especialmente provocado pelo dito progresso por ela evocado (Ibid., p. 97). Por esse 

motivo, Wilhelm Hennis (1987, p. 70) chega à conclusão de que as tensões sociais entre as 

plasticidades infinitas dos agentes sociais e as ordens de vida (Lebensordnungen) em diferentes 

esferas (guerra de Deuses), ou seja, as alegrias e angústias internas e modernas, juntamente com 

condições pessoais prévias e ao objeto ou destino (Schicksal) que dedica-se o agente diante 

desta guerra de valores (imposta, oferecida ou recusada), em suma, as condutas de vidas, são 

as questões centrais na obra weberiana, não a racionalidade em si. Ela apenas serve como meio, 

como recipiente, como fricção, produtora de efeitos, de faíscas.  

Lembrando que, em Weber, conduta de vida e sentimento de dignidade são elementos 

sociais indissociáveis, os quais, não obstante, somem no mundo racional moderno. Nesse 

aspecto, afirma Hennis (Ibid., p. 80), podemos vislumbrar a obra de Weber como uma sinfonia 

triste acerca da despedida ao mundo tradicional, massacrado pelo capitalismo, a todos os níveis 

e valores sociais.  

Destarte, como reverberação, aponta Filipe (2001, p. 120),  

 
Nos ensaios sobre o Oriente, Weber apresenta-nos um mundo inteiramente 
diferente, um mundo profundamente humano, em tudo contrastante com o 
patético e trágico destino do homem moderno ocidental, vítima da 
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coisificação, da despersonalização, da desumanização e da perda da alma que, 
como consequências paradoxais, imprevistas e indesejadas, se desenvolveram 
no próprio húmus dos mais agressivos motivos religiosos.     

 

Para Reis (2006, p. 25), também na esteira de Weber, o êxtase material desafiou o êxtase 

espiritual e o tempo profano (tempo do mercador, tempo do protestante intramundano) impôs-

se com toda força, eis a mentalidade (incluso científica) do mundo moderno, notadamente 

burguesa, e com toda a sua ideologia reproduzindo-se e espalhando-se como vírus mortal. 

Como efeito psicossocial, “o novo homem ocidental é um homem estranho a si mesmo, agindo 

de forma contraditória”: querendo o melhor dos dois mundos, do espírito e do bolso, e dividido 

entre lógicas e valores distintos e inconciliáveis; enfim, “o próprio homem europeu se contesta”.  

O Ocidente e o cristianismo, assim sendo, entronaram ou reentronaram Mamon, sem 

disfarces ou cerimônias ocultas, sem meias palavras ou rodeios, mas exigindo um sacrifício 

como rito de passagem: que esqueçam a ideia da usura como pecado e esqueçam que o tempo 

só à divindade pertence. Usura agora é uma graça e o tempo é dinheiro. Nesse ínterim, diz Reis 

(Ibid., p. 23) lembrando Said, o racionalismo (leia-se: orientalismo) invade terras não européias 

como parte de uma antiga missão:   

 
A conquista do mundo não significava necessariamente a perda da alma. [Já 
que] Os europeus [iluministas, burgueses e puritanos] retomam a lógica 
imperialista dos romano-cristãos e se sentem a serviço da salvação da 
humanidade quando vencem e submetem os pagãos não-europeus [como os 
indianos] do mundo inteiro. Ao fazê-lo, acreditam que os estão incluindo no 
caminho da Verdade e da Vida (da civilização) [...] Aí se fortalece a ideia da 
modernidade como um aprofundamento da fragmentação da consciência 
ocidental.   

  

Consciência esta, fala Reis, a qual provocou um agudo confronto interno, mantido desde 

a expansão cristã no medievo europeu, “que levou o homem ocidental a um tipo de ‘surto 

psicológico e cultural’” (Ibid., p. 24-5). Para Reis, portanto, a tradição judaico-cristã-iluminista, 

na modernidade, ao mesmo tempo em que mina a atitude mais radical do cientificismo 

ocidental, a sustenta: como base e como moral. Surgem os racionalistas antieclesiásticos com 

moral cristã e uma confiança em um projeto civilizatório à moda romana; uma verdadeira 

astúcia violenta da razão com o manto de “povo eleito”, ou melhor, “razão eleita”. O que resta 

é: a cultura moderna é dominada por essa moral do escravo, passando a matar, ressecar e colocar 

na mesa de vivissecção a vida.  

E como questão pontual para entendermos isto em Weber, basta verificar que uma das 

antinomias centrais na construção da modernidade está na burocracia (uma nítida moral de 
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escravo sob correntes de papel e rotinas que obedecem a regras devido ao medo de uma punição 

legalista) versus carisma (vida com compacidade de superar o cotidiano e que fundamenta-se 

na emoção, na admiração e no irracional, além de questionadora dos valores vigentes). Para 

Giddens (1998, p. 58), Weber, “tanto nos seus escritos sociológicos quanto nos políticos, 

identificou o avanço da racionalidade burocrática como componente inevitável do crescimento 

do capitalismo”. Vejamos esta passagem com atenção! Ao lermos tal pensamento do Giddens, 

assim como outras inúmeras passagens semelhantes do Weber, podemos, de imediato, associar 

o pensamento weberiano a uma defesa da burocracia, já que há um “avanço da racionalidade” 

junto a ela, e que, como consequência, gera um “crescimento do capitalismo”. Ou seja, Weber 

também estaria aqui, a priori, a favor do capitalismo, do avanço material, das máquinas e da 

burocracia racionalizante. Mas tudo isso não passaria de uma grande confusão se não 

tivéssemos o Giddens novamente para esclarecer os efeitos desta relação entre burocracia e 

crescimento inevitável do capitalismo em Weber:  

 
Os efeitos “alienantes” da ordem social moderna, que Marx tinha atribuído ao 
sistema de classe na produção capitalista, eram na verdade derivados da 
burocratização. Weber frequentemente utilizou as imagens da máquina na 
análise da natureza da organização burocrática [...]. Mais ainda, uma 
organização burocrática funciona tão eficientemente a ponto de seus membros 
serem “desumanizados”: a burocracia ‘desenvolvida mais perfeitamente [...], 
mais completamente, tem sucesso em eliminar das atribuições dos 
funcionários: amor, ódio e todos os elementos puramente pessoais, irracionais 
e emocionais que escapam ao cálculo (Ibid.). 

 

O que Giddens está apontando em Weber, além de uma verossimilhança com Marx, é 

que, e o mais importante para nós, ele não defendia tal engrenagem capitalista e muito menos a 

tinha como superior a quaisquer outras culturas ou sistemas. Assim sendo, em Weber, tal 

sistema “desumanizador”, capitalista e burocrático não passa de um aprisionamento em uma 

Gehäuse der Hörigkeit (crosta de aço). E mais, eis o seu ceticismo diferenciado diante desse 

processo, pois tanto os conservadores quanto os socialistas, na visão de Weber, diz Giddens, 

compartilhavam de uma mesma ilusão: que seria possível para os homens escaparem dessa 

crosta de aço. Isso implica dizer que a ideia de “homem universal” foi totalmente destruída e o 

humanismo e a formação do ser humano foram substituídos pela “especialização” na visão da 

modernidade racionalista. Definitivamente, não há em Weber nenhuma defesa desse sistema 

fáustico, mas uma constatação de um massacre estabelecido que apenas fortalece valores 

desencantados. Citando Marianne Weber, Giddens assevera que Weber, por outro lado, 
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reafirmou constantemente sua defesa dos valores da autonomia pessoal do homem e dos valores 

espirituais da humanidade (Ibid., p. 65). 

Além disto, Weber, ainda segundo Giddens, enxergava uma nítida dicotomia entre (o 

que ele realmente entendia como) razão e moral e que:  

 
O conflito interminável entre sistemas éticos divergentes não poderia ser 
resolvido pelo aumento do conhecimento racional. Daí que resulta que: o que 
“vale a pena” conhecer poderia não ser determinado racionalmente [...]. Desse 
modo, para Weber, não haveria nenhum sentido no qual a história [humana] 
pudesse ser racional, [...já que] a verdade e a bondade não se definiriam em 
uma relação histórica entre si. Essa posição epistemológica teve, para o 
pensamento político e sociológico de Weber, consequências que se 
estenderam para além da esfera da metodologia [...]. A “irracionalidade ética” 
era o elemento mais importante nas concepções subjacentes aos seus estudos 
sobre as “religiões mundiais”, bem como às suas análises sobre o rumo 
específico de desenvolvimento da racionalização no Ocidente. (Ibid., p. 53-
54)   

 

Ou seja, a “irracionalidade” das civilizações dotaram-se de sentido através dos 

intelectuais, o que gerou uma dependência do crescimento da racionalização daquilo que não 

era, em si, racional, tal qual o carisma; o elemento, para Weber, mais revolucionário da história 

humana. “Sentido” e “razão”, portanto, são substâncias que minam-se quando em contato uma 

com a outra. 

Algo absolutamente impensável, por estar enraizado, no nosso meio acadêmico. Fato 

que também impede eruditos moralistas de contemplarem, absorverem, degustarem e 

entenderem tanto a “razão” em Weber como a sua crítica à razão moderna ocidental. 

Em suma, dirá Maurício Tragtemberg (apud WEBER, 2001, vol. I, p. XII), “a esse 

processo de racionalização vincula-se o desencantamento do mundo, conferindo-lhe um aspecto 

negativo”. Eis, enfim, mais uma visão valorativa e negativa da modernidade percebida em 

Weber. Qual seja: “o racionalismo estrutural que entroniza a razão como demiurgo do universo 

através do paradoxo das consequências transforma-se em razão técnica instrumental a serviço 

do capital” (Ibid.), surgindo, assim sendo, a burocracia fáustica já apontada.    

Weber parece iniciar uma pós-modernidade sociológica na esteira nietzschiana, mas 

com visão própria, descontruindo o que em parte a cultura judaico-cristã romanizada e puritana, 

e em parte o iluminismo (como herdeiro moral,110 com algumas exceções) reprimiram: o 

homem “selvagem”, “primitivo”, “nativo” ou “pagão”, a loucura, a criança, a mulher, a magia, 

o instinto, o campesino, o intelectual místico, a lógica mítica, a alteridade, a ciclicidade do 

                                                 
110 “A grande narração moderna era normativa, moralista, submetia a ação ao dever-ser utópico” (REIS, 

2006, p. 45) 
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tempo, o sexo, a natureza, o corpo, o alucinógeno, as narrações múltiplas e, não obstante, o 

oriental; com consciência entre ruptura e consciência da ruptura (Rouanet), destruindo as 

ilusões prometéicas da razão positivista e monista, mas consciente das suas consequências 

sociais vigentes e, quiçá, inalteráveis, por estarem alinhados ao desencanto irreversível. Na 

visão de Whimster (2009, p. 135), “muito da Wissenschaftslehre [Teoria da Ciência]111 de 

Weber é encetada como refutação combativa das reivindicações e das ilusões de uma ciência 

unificada da Natur [natureza] e do Menschi [homem] sob a base de princípios monistas”, 

principalmente contra a ideia de leis de sucessão da cultura. Whimster (Ibid., p. 229) corrobora 

tal tese, afirmando que “Weber, evidentemente, acompanha Marett112 na rejeição da teoria 

evolucionista da religião”, assim como “evita muito claramente qualquer teoria unificadora, 

seja evolucionista, ou totemismo ou o Rausch [tóxico] primitivo” (Ibid., p. 230).  

O futuro, em Weber, também é um emaranhado de irracionalidades, enquanto a ação de 

um indivíduo não é menos objetiva e mais singular do que um fenômeno de massa, posição 

bem oposta à visão durkheimiana.       

Assim sendo, para Reis, partindo de Weber, a mais concisa hipótese sobre a 

particularidade ocidental, de fato, “é que nunca houve uma religião autenticamente ocidental”, 

e nos termos da teoria weberiana de “religiões universais”, destarte, “o Ocidente não criou uma 

religião que viesse a predominar ou, pelo menos, a concorrer com sua importação romana do 

Oriente [...]”, por exemplo, a qual foi meramente helenizada e transformada em discurso e 

teologia. E esse discurso, segundo Reis, não é algo próprio da densidade e ações místicas. E 

isso levou Weber a peculiarizar a racionalização no Ocidente, porque o Ocidente, sob influência 

de uma religião mundial, assim entendemos, nunca foi densa e sinceramente mística, “mas 

profundamente greco-romano, discursivo e expansionista”. E aqui, obviamente, Reis está 

deixando de lado o paganismo e a mística evidente na cultura greco-romana. E conclui: “a 

cultura ocidental não é uma cultura mística, no sentido de valorizar a contemplação e o 

silêncio”. Mas tal ponto também não nos conforta ao olharmos para a teoria weberiana da 

religião e vermos que em Weber as coisas não funcionam tão preto no branco, como assim 

sugere Reis. Pois, em Weber, a modernidade não é sinônimo de perda da religião, mas, perda 

da magia; e nem só a magia é mística, senão, também, o intelectualismo, já quem em Weber o 

movimento romântico alemão, por exemplo, é místico. Até o cristianismo oriental, em Weber 

                                                 
111 No Brasil, traduzida como “Metodologia das Ciências Sociais” (Cortez Editora). 
112 Robert Marett (1866-1943), etnologista britânico, para o qual o homem antigo estava ciente da distinção 

entre o real e a simbolização, ou seja, estava provido de capacidades racionais, rejeitando, assim, as teorias 
evolucionistas e animistas de Tylor e Frazer.  
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(2004, p. 139, 206), é místico, assim como o catolicismo ou o que ele chama de comunidades 

monásticas conduz-se por sacramentos mágicos como via de salvação. “Essencialmente” não 

implica, portanto, “unicamente isso”.  

Não obstante, há uma outra evidência e particularidade ocidental, já muito anunciada na 

visão weberiana, mas pouco pontualmente observada: só aqui a ciência está a serviço de um 

capitalismo em desenvolvimento, ou seja, do intelecto a serviço de empresas econômicas, ações 

políticas ligadas a essas empresas e a empresas capitalistas universitárias, as quais impulsionam 

decisiva e ilusoriamente uma exploração econômica como aparente prêmio em forma de deuses 

impessoais. Prêmio este, logicamente, atrelado e emanado a uma ordem social também 

capitalista.  

Algo impensável na Índia, já que os brähmaëas, o “topo” e o foco de toda a sociedade 

ariana, faziam voto de pobreza, não lidavam com dinheiro, bens ou trabalho formalmente 

remunerado, e não podiam, definitivamente, ostentar qualquer tipo de riqueza, senão o 

contrário, pois seu status estava atrelado ao fato de seu pensamento elevado associar-se a uma 

vida simples. Como observará Marcel Mauss (1974, p. 144-145), entre os brähmaëas prega-se 

que o “verdadeiro lucro” implica na “renúncia de si”. Ou, como observará Louis Dumont (1993, 

pp. 37-38) a respeito desse agente intelectual indiano, especialmente em torno de seus objetivos 

últimos: 

O homem que busca a verdade última [o brähmaëa] abandona a vida social e suas 
restrições para consagrar-se ao seu progresso e destino próprios. Quando ele olha para 
trás de si, para o mundo social que abandonou, vê-o a distância, como algo desprovido 
de realidade, e a descoberta do eu confunde-se para ele, não com a salvação no sentido 
cristão, mas com a libertação dos entraves da vida, tal como é vivida neste mundo. 

Em suma, o tipo humano europeu é o homo calculan, tendo como contraponto em seu 

próprio seio, o que Weber chama de “moderno romantismo intelectualista do irracional” e como 

extremo oposto à cultura indiana.113 Romantismo como visão de mundo (Weltanschauung) que 

ele abraçava sem reservas, junto à sua nostalgia de um passado agrário e natural e crítica ao 

presente urbano e técnico, contra, de fato, o “culto sonolento do progresso” (Benjamin) que o 

impulsiona. Romantismo este que, para Weber, possui em seu cerne fortes ingredientes 

antirracionais e afetivos com subjetividade autônoma, representando um importante refúgio 

diante dos tormentos da modernidade na vida pública e privada, mas, ao mesmo tempo e não 

só por isso, fruto desta mesma modernidade que o motiva. É uma expoente racionalidade 

                                                 
113 Não por outro motivo, Sam Whimster (2009, p. 247) dirá que Weber imbui em sua discussão sobre a 

magia uma “tintura de romantismo”, no sentido de movimento romântico alemão.  
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estética-expressiva com finalidade de valores, sufocada pela racionalidade técnica que tenta 

dominar a vida. Para Simmel (1970), tal romantismo transforma o individualismo quantitativo 

(individualismo Einzelheit ou da singularidade) para o individualismo qualitativo (o 

individualismo Einzigkeit ou da originalidade).  

Aqui, tentando amarrar a ideia de uma racionalidade mística frente a uma racionalidade 

“objetiva”, sabe-se que boa parte do pensamento indiano apresentado por Weber, insere-se em 

um mundo místico: na vida, na sexualidade e nas ações sociais, provocando a sensação e o 

pensar de que a realidade em si não é completamente acessível à ciência ou à linguagem, como 

assim elas apresentam-se hoje; surgindo, enfim, um ceticismo quanto à razão e seu alcance, 

com uma limitação clara do impensável a partir do pensável, ou seja, significar o indizível e 

compreender e apresentar o dizível. “Uma proposição só pode dizer como uma coisa é, não o 

que ela é” (WITTGENSTEIN, 1994, p. 151). Com isso, surgem os tipos-ideais weberianos, não 

para dizer o que é a realidade, mas como. Noutros termos, “o Místico não é como o mundo é, 

mas que ele é [...]. O sentimento do mundo como totalidade limitada é o sentimento místico” 

(Ibid., p. 278), já que “o saber místico é tanto mais incomunicável quanto mais possui o que lhe 

atribui seu caráter específico”, corrobora Weber (2000, p. 367). E Weber chamará o auge de tal 

“silêncio” que grita no saber místico de unio mystica (em sânscrito: yoga), o qual minimiza 

toda e qualquer ação externa ou interna, em um estado fruído de repouso no não agir (Ibid.).  

Fato também apresentado por Nietzsche (2008, I, §6) ao dizer que o anseio budista pelo 

Nada, pelo nirväëa, “é o anseio de unio mystica”. Mas não só um anseio budista, como também 

do próprio Nietzsche, uma vez que, aclara Safranski (2001, p. 41), “nessa mística da negação, 

não é tanto o ‘não’ que fascina Nietzsche, mas a força de uma vontade que se dirige contra si 

mesma”, que, no mais, prefere o Nada a não querer. Não agir que, obviamente, não pertence ao 

mundo teórico e que consiste de um sentimento singular, que é, em termos weberianos, “a união 

sentida do saber”. Claramente, Weber está configurando sua teoria da mística ou prática de um 

Gefäss des Göttilichen (receptáculo do divino) em mais de dez citações de A Ética Protestante, 

apontando que mesmo sendo uma experiência a que aspira o luteranismo, “como já sugere a 

própria expressão [unio mystica], que nesses precisos termos é desconhecida da doutrina 

reformada”, já que esta, por outro lado é “qualitativamente igual aos efeitos da contemplação à 

maneira dos místicos alemães”, caracterizando-se “por um estado interior de pura 

disponibilidade” (WEBER, 2004, p. 102) ou “uma religiosidade mística do sentimento que 

aspira a uma unio mystica de coloração criptossexual” (Ibid., p. 228). Eis a sexualidade que 

aspira o mago para obtenção de forças extraordinários ou a gnose contemplativa que gera:  
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Concentração enérgica em certas ‘verdades’, sendo que o decisivo para o 
caráter do processo está em que o essencial não é o conteúdo dessas verdades 
(como pode simplesmente parecer muitas vezes ao não-místico), mas a 
maneira como são ressaltadas e a [sua] posição central [no...] mundo” (Idem, 
2000, p. 367).  

 

Assim sendo, completa Weber, “ao místico contemplativo, ao contrário [do asceta], 

importa-lhe precisamente a visão daquele ‘sentido’ do mundo, cuja ‘compreensão’ racional lhe 

escapa, justamente porque o concebe como uma unidade além de todos os fenômenos reais” 

(Ibid., p. 368). É o que Weber chama de “silenciosos da terra”, os quais buscam o “silêncio da 

união”, o anomismo, um caminho de solitária posse, que “na consequência prática, tornar-se-á 

um mistagogo” (Ibid., p. 369), com uma concepção de mundo racionalmente regulada; 

fenômeno, segundo Weber, como já frisamos, que ocorre particularmente na Índia (Ibid., p. 

308). Solitária posse que simboliza ação e hábito de sädhu indiano, que geralmente rejeita a 

companhia dos homens e preza por uma solidão interna e externa.  

Efeito este, presente em Nietzsche ao vociferar que: “cantarei minha canção aos que 

vivem solitários” (NIETZSCHE, 2008, I, §9) e na sua célebre frase: “Assim eu vago, solitário 

como o rinoceronte” (Idem, 2008b, §469);114 em sânscrito: eko care khaḍgaviṣāṇakalpo, 

curiosamente retirada de um refrão do texto budista Khaggavisāṇa-sutta do Dhammapada e 

fazendo referência à vida solitária do ganda ou rinoceronte típico da Índia: sem predadores, 

com pele grossa, herbívoro e o atual quarto maior animal terrestre (chegando a 3,67m de 

longitude e 1,83m de altura); características que o transformou em símbolo indiano: da mística 

e do saber que se autossustenta e se autorrealiza em plena autonomia conquistada, vendo-se e 

sendo um espírito livre de novas auroras. 

Tal aforismo indiano, mas budicamente lembrado por Nietzsche, na verdade, como nos 

lembra Octavio Paz, não exalta os “pobres de espírito”, uma vez que para alcançar o nirväëa 

ou o Brahman não bastam as ditas boas ações, que são relativas: é preciso conquistar o 

conhecimento. O que interessa, acrescenta Paz, “é a experiência da verdade, o estar na verdade. 

Como a libertação hindu, a iluminação budista é uma experiência solitária”, a qual depende 

muito mais do pão e da água do conhecimento do que do pão e da água elementares (PAZ, 

1996, p. 157). 

Comparando sua concepção do pensamento entre uma Índia antiga e uma Europa 

moderna – o que não deixa de ser, de certa forma, a mesma comparação empregada por Weber  

                                                 
114 Na tradução brasileira de Paulo César de Souza da obra Aurora, encontramos: “erra solitário como o 

rinoceronte”. “Erra”, aqui, refere-se ao “errante”.   
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–, Nietzsche, em tal início no qual ascende o espírito livre na concepção indiana, após o 

crepúsculo e uma passagem em descoberta pelas profundezas da moral niilista e caracterizada 

não pela falta de sentido ou ausência de finalidade no mundo ou na vida, como exposta por 

Weber, surge, enfim, a aurora, que traz à tona o que subjaz nessa moral; o que se oculta como 

um segredo doentio nas regiões mais abissais, aonde a “luz” e o “ar puro” jamais chegam. Em 

outros termos, o lado obscuro e vergonhoso de uma moral que termina por opor-se à natureza 

e à vida; moral da decadência, moral dos novos tempos dominados pelo cristianismo, pelos 

Caëòälas.  

Eis, em essência, a diferença entre o pensamento indiano antigo e o europeu moderno. 

O que se reverbera conclusivamente nas palavras de Katie Argüello: “Mais do que mudar uma 

atitude tradicionalista, a ética ascética [protestante] muda inteiramente uma concepção de 

mundo: as relações com os outros, com a natureza externa e com a própria natureza interior 

tornam-se instrumentais” (ARGÜELLO, 1999, p. 156) 

E o que até então foi dignificado e chamado de “bem”, “verdadeiro” e “superior” 

esconde, segundo Nietzsche, um monstruoso sentimento de desprezo pela vida e pela 

existência. Para tanto, surge a advertência do ditirambo: “Ó seres escuros e noturnais, somente 

vós retirais calor do luminoso! Somente vós bebeis o bálsamo e o leite dos úberes de luz!”. 

Curiosamente, ao mesmo tempo em que bálsamo e leite são dois dos ingredientes mais 

auspiciosos nos ritos védicos, tais ritos só se realizam via retirada do “calor do luminoso” ou 

fogo (considerado, nos ritos indianos, a língua dos Deuses). Sendo assim, para insurgir a aurora 

da aniquilação dessa moral, é preciso ser, diz Nietzsche no início do prólogo da sua Aurora, um 

“ser subterrâneo”, um ser que “perfura, que escava, que solapa”, “lentamente avançado, 

cauteloso, suavemente implacável” e, em última instância, “contente com seu obscuro lavor” 

(NIETZSCHE, 2008b, prólogo I, §1). Já que, só assim é possível chegar ao fundo da moral e 

revelar o seu lado inconfessável e bem pouco nobre.      

Mas, para Nietzsche, assim como para os indianos, não há apenas uma aurora, já que 

“há tantas auroras que não brilharam ainda”. Não por acaso essa é uma passagem da mais antiga 

literatura clássica da Índia, do ÅgVeda, a qual se complementa: “certifique-se que viveremos 

através delas [das auroras]” (ÅgVeda, 2004, II, 28.9, p. 218), utilizada pelo dionisíaco filósofo 

como epígrafe de sua obra Aurora. Seria o início, segundo Nietzsche, da aniquilação de um 

Bem part pris ou como um dado a priori: “Com Aurora iniciei a luta contra a moral da renúncia 

de si” (NIETZSCHE, 1995, Aurora II).  

E o inquietante é observarmos que ele dá início a tal luta com uma epígrafe védica, uma 

afirmação categórica e diante de uma bela certeza bem indiana. 



222 
 

Oswaldo Giacóia elucidará acerca da famosa epígrafe védica em Aurora, 

primeiramente, afirmando o teor entre parênteses do parágrafo 27 da terceira dissertação da 

Genealogia da Moral: 

 
O mesmo desenvolvimento na Índia em completa independência e por isso 
com algum valor de prova; o mesmo ideal levando ao mesmo fim; o ponto 
decisivo alcançado cinco séculos antes do calendário europeu, com Buddha; 
mais precisamente, com a filosofia Säìkhya, em seguida popularizada por 
Buddha e transformada em religião (NIETZSCHE, 2008c, III, §27). 

  
Na verdade, diz Giacóia, aqui Nietzsche lança luz sobre o sentido da epígrafe indiana 

de Aurora. Para ele, o filósofo alemão queria indicar que já na antiga filosofia indiana existia a 

intuição “daquela lei necessária na essência da vida, cuja fórmula Nietzsche encontrou nos 

conceitos de autossuperação e autossupressão”. Com base nesses conceitos, continua Giacóia:  

 
Poderíamos traçar outro paralelo, não menos interessante e fecundo, agora 
entre a história do desenvolvimento da cultura hindu e a história do 
desenvolvimento da civilização européia, paralelo no qual o sentido do 
desenvolvimento da segunda torna-se inteligível, em relação à primeira, como 
uma repetição modificada da mesma lógica interna, do mesmo processo de 
transformação e extração de conseqüências a partir de valores 
fundamentais.115 

 

Pode-se compreender, então, como Nietzsche se inspira no ÅgVeda para prenunciar 

auroras que ainda não brilharam. E pode fazê-lo precisamente na mesma obra em que 

empreende seu primeiro combate à moral predominante na Europa, sem nenhuma dúvida, uma 

daquelas auroras que ainda não brilharam. Podemos imaginar também como Weber, lendo isto, 

inquietou-se com a importância dada por Nietzsche ao pensamento indiano, inclusive, citando 

a clássica literatura indiana inúmeras vezes.   

Não obstante, aurora mística de uma razão que molda o solitário, diz Weber, inerente 

ao mundo asiático e tipificada na Índia com o mistagogo. Não só típica da Índia, mas como uma 

razão mística que não pode ser encontrada totalmente na consciência do Ocidente. E não só 

típica da Índia, mas típica e:  

 
Puramente de intelectuais que nunca abandonaram a ideia de um ‘sentido’ 
inerente ao mundo empírico. Por isso, para o indiano, havia um caminho que, 
através de uma ‘visão’ das últimas consequências da causalidade do karma, 

                                                 
115 GIACÓIA Jr., Oswaldo. Auroras que Ainda não Brilharam. In: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rhzvjLvhScwJ:lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa
/festinverno/usu_doc/cursos_-_nietzsche_-_material_de_consulta.doc+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br, 
acessado em 05 de janeiro de 2016.  
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podia conduzir à iluminação e à união do ‘saber’ com a ação (WEBER, 2000, 
p. 371).   

 

De uma ação na inação ou inação da ação. Caminho que Weber observa 

contundentemente que está, e eis nosso ponto importante, “eternamente fechado a toda 

religiosidade que se encontra perante o paradoxo absoluto da ‘criação’ de um mundo imperfeito 

por um deus perfeito”, ou seja, a um pensamento judaico-islâmico-cristão. E para o espanto de 

seus críticos, mais uma vez dirá que até mesmo “a mística ocidental com fundamentos 

puramente filosóficos é, por isso, do ponto de vista prático, aquela que mais se aproxima da 

asiática” (Ibid.), ou seja, da indiana. A que “mais se aproxima” no sentido de ser posterior e 

“quase” tão filosófica quanto; quase! Weber parece ressoar Nietzsche (2008b, I, §2): “é um 

preconceito dos eruditos achar que agora sabemos mais do que em qualquer época”, pois é 

sabido que “todos os homens de outrora tendiam a crer que onde houver loucura haverá também 

um grão de gênio e de sabedoria” (Ibid., §14). Genialidade, loucura, sabedoria e solidão que 

Nietzsche facilmente percebe na Índia, já que, segundo ele, “o bramanismo cuidou de homens 

da primeira espécie” (Ibid., §65).  

Tudo isso alude o que tanto Nietzsche como Weber leram na Bhagavad-gétä (IV.18): 

“aquele que pode perceber a inação na ação e ação na inação, é aquele dentre os humanos que 

possui discernimento e está absorto no Yoga, mesmo realizando todas as ações”. Agir na inação 

e ficar inerte no agir torna-se prerrogativa intelectual e prática essencial para o equilíbrio entre 

dinâmica e estática ou sattva e tamas, supondo uma libertação mediante a não-ação (akarma) 

aparente ou ócio construtivo, como todo ócio.     

E Weber complementa: “o mesmo a que, em forma aguda, também serve a orgia: a 

encarnação de seres supra-sensíveis e, nesse caso, de um deus dentro do homem: a 

autodivinização” (WEBER, 2000, p. 362), ou seja, uma mística intramundana; eis o movimento 

romântico e, porque não, este, na indomania alemã de Weber. Em suma, Weber parece nos 

dizer que para a razão ascética e objetiva, a conduta do místico é um gozo indolente do eu, 

enquanto para a razão mística, a conduta do asceta, voltado para o mundo fenomênico, é um 

processo mundano com uma hipocrisia complacente.  

Fatídica relação que produziu a subsequente e herdeira geração da Escola de Frankfurt, 

a uma argúcia profunda dos contrassensos, alienações e dos limites da racionalização moderna: 

 
A crítica da Gesellschaft moderna, de seu racionalismo impessoal e calculista, 
de sua mercantilização e mecanização brutal, de sua submissão ao poder 
totalitário do dinheiro, é um dos leitmotive da sociologia alemã na passagem 
do século. Esta tendência anticapitalista tinha uma coloração mais ou menos 
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romântica, na medida em que continha, implícita ou explicitamente, uma 
atitude nostálgica com relação à Gemeinschaft pré-capitalista, às formas mais 
“orgânicas” da vida comunitária do passado (LÖWY, 1990, p. 70) 

  

O que levou Habermas a uma tentativa de reformular a proposição weberiana de 

racionalização: do instrumental à comunicativa, e Filipe (2001, p. 109) a lapidar o tema: 

 
Todavia, a transição do velho mundo de ordens, marcado por relações de tipo 
pessoal [...], para a sociedade de massas, individualista e impessoal, foi 
encarada por Weber segundo a perspectiva do mundo agrário, da sua 
proximidade à natureza, do seu tradicionalismo marcado por uma sóbria visão 
da vida. Não restam dúvidas de que, para Weber, o camponês (ou o lavrador) 
foi o último homem verdadeiramente livre. Não causará, pois, muita 
admiração que Alfred Weber considerasse que o irmão mais velho era um 
romântico.   

 

Corroboração acrescentada por Tânia Quitaneiro ao apontar Weber como um autor que 

observa a modernidade européia como aquela que vulgariza a arte, deforma a democracia e 

promove a ascensão do homem medíocre, sendo, de fato, um crítico da sociedade racionalizada, 

burocratizada e desencantada. É o chamado, completa Quitaneiro (1999, p. 14), 

“‘anticapitalismo romântico’ que marca de forma definitiva a obra de Weber”. Também em 

Hübinger (2012, p. 130), Weber diagnostica essa modernidade européia com ambivalência: 

“por toda parte, o ser humano moderno conquista novos espaços de ‘liberdade’ democratizados 

e constrói para si ‘capas rígidas de aço’ de subserviência institucional”. Percebam que as aspas 

utilizadas para “liberdade” (leia-se: “não é exatamente isso”) são diferentes das utilizadas em 

“capas rígidas de aço” (aspas com ênfase, destaque). Para Weber, o capitalismo racional 

institucionaliza as associações de interesse que exigem constantemente compromissos 

renovados e restrições políticas. Algo que também não acontece no mundo indiano.  

 

A Índia como Antítese à Judaína e à Ética Protestante 

 

Como efeito, para Weber, a Índia representa o tipo puro – extremo oposto ao mundo 

judaico-protestante – de uma sociedade mágica que se volta para uma vontade de subordinar os 

Deuses; o oposto daquilo alvitrado pelas religiões eticizadas, que lhes fazem pedidos ao invés 

de coagi-los.  

A magia, em Weber, assim sendo, traduz-se por uma ação pragmática, apenas com o 

diferencial da irracionalidade que a rege e a motiva holisticamente, para um fim explicitamente 

racional e com resultados visíveis. A importância da presença de uma religiosidade mágica, diz 
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Weber lembrando e citando respectivamente Nietzsche, está mais uma vez na significação de 

uma ausência do campo de ressentimento – o que favorece o tipo de pensamento político ariano 

presente nos extremismos da realidade do poder, como no Arthaçästra. Ou seja, como já 

frisamos e sendo um ponto importante em Weber e na nossa tese, em sociedades mágicas (como 

a indiana) não existe o ressentimento em si, já que, complementa o alemão, sob uma visão de 

mundo animista que une o extramundano a uma “imortalidade terrena” via metempsicose, 

elimina-se uma “religiosidade de retribuição”, moralismo com “sede de vingança”, 

“predisposições neuróticas” (WEBER, 1992, p. 395). No mais, no mundo mágico animista, 

“não existe nenhum rastro daquele conflito manifesto entre a pretensão social criada em virtude 

de promessas divinas e a situação real de desprezo” (Ibid., 397). Nestas duas passagens, Weber 

novamente dá a cara à tapa, mostra-se, valoriza, diz a quê veio. 

E Weber, sobretudo, rasga o verbo (bem ao estilo nietzschiano): “Distinto de tudo isso 

é a coisa entre os judeus. A religiosidade dos salmos está cheia de necessidade de vingança [...] 

franca ou penosamente contida, de um povo pária” (Ibid., 395), fator que os leva a viver “em 

uma tensão permanente contra sua situação de classe” e motivando-se sempre por “uma 

esperança estéril” e “observância amarga” (Ibid., 397). Isso promoveu no judaísmo, diz ainda 

Weber, uma teodiceia com a base exclusiva de ressentimento e fruto de uma “rebelião de moral 

de escravos” (Ibid., 398).   

Tudo isso implica dizer que, enquanto os ressentidos ou os “instintos proletários” 

esperam em um Messias a sua vingança, colocando os seus inimigos sobre seus pés – já que, 

acrescenta Weber, “em nenhuma religião do mundo existe um deus universal com a enorme 

sede de vingança de Jeová” – (Ibid., 396), os arianos, por outro lado, como o budismo, “são os 

mais radicalmente contrários a todo moralismo ressentido”, que despreza totalmente e por igual 

“as ilusões do mundo e as do outro”. Desta forma, segundo Weber, a política e a economia do 

mundo mágico indiano situam-se em puro intelectualismo, pois a necessidade de libertação da 

alma tem, todavia, outra fonte diferente da situação social dos negativamente privilegiados do 

judaísmo e racionalmente burguês do protestantismo, qual seja, uma indiana: 

 
Necessidade metafísica do espírito, que não é levada a meditar sobre questões 
éticas e religiosas por nenhuma penúria material, senão por uma força interior 
que o impulsiona a compreender o mundo como um cosmos com sentido, e a 
tomar posição frente a ele (Ibid., 399).    

 

Pierucci corroborará a análise weberiana de uma sociedade mágica com racionalidade 

específica, que justifica a presença da política contida no Arthaçästra, como segue: 
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Embora possa parecer que o ato de magia, por não corresponder aos termos 
da lógica do nosso conhecimento, não seja exatamente o que costumamos 
chamar de racional, Weber aqui o classifica como uma ação subjetivamente 
racional com relação a fins, ou seja, subjetivamente racional também em sua 
preocupação com os efeitos imediatos que o ritual mágico diz ter sobre as 
coisas e os eventos, os quais por sua vez são percebidos unicamente em termos 
de sua mera facticidade [...]. Um mundo mágico assim tão pragmático como 
de fato é, [...] [com] os bens que as pessoas procuram obter com a magia 
preenchem realmente a definição do que sejam fins indiscutivelmente 
racionais [...]. A magia tem a seu favor essa racionalidade dos fins. Ela tem 
fins racionais [...] (PIERUCCI, 1999, p. 75).   

 

A magia será, assim sendo, fator determinante para o não surgimento do capitalismo na 

Índia, que, além de não ter afinidades eletivas com o protestantismo faz-se extrema e típica 

magia em Weber. 

Já nas páginas iniciais de seu Hinduismus und Buddhismus ele aclara sua intenção 

indológica comparativa: “o que vamos investigar aqui, portanto, é o modo pelo qual a 

religiosidade indiana pôde ficar ausente do desenvolvimento capitalista (no sentido ocidental)” 

(WEBER, 1987, t. II, p. 14). “No sentido ocidental” é fundamental, pois é um sentido, uma 

forma, um tipo, um caminho particular ou uma especificidade em um mero contexto, uma vez 

que: 

 
Por toda parte, e em maior escala no Oriente, os templos e mosteiros têm 
participado em negócios financeiros, aceitado depósitos, concedido 
empréstimos e adiantamentos de todos os tipos, em espécie e em dinheiro, 
cobrando juros, e, ao que parece, também aceitado a mediação de negócios de 
outro tipo (Idem, 1999, p. 385). 

 
“Em maior escala no Oriente”. Mas, adverte Weber, como já anunciamos anteriormente, 

“uma concorrência econômica com os ofícios burgueses estava fora de cogitação nas cidades 

da Antiguidade [oriental e ocidental]. Não havia nem podia haver uma secularização dos bens 

sacros” (Ibid., p. 494).  

Weber, desse modo, dispôs-se a explicar a “combinação de circunstâncias”, a qual foi 

responsável pela diferenciação inicial entre a cultura ocidental e a oriental. Isto fica evidente 

quando a contemplação mística e a Filosofia – especialmente tal como se desenvolveu na Índia 

– é posta em contraste, ponto por ponto e passo a passo, com o ascetismo interior, tal como se 

desenvolveu no cristianismo ocidental; enfatizando que o ascetismo puritano, por exemplo, 

viola o metafísico, em contraposição ao pensamento budista antigo que encara a ação deliberada 

como uma forma perigosa de secularização.  
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Nas primárias linhas de Das antike Judentum (O Judaísmo Antigo) (WEBER, 1987, t. 

III), ele também dirá que a conduta social e ritual das castas (ou varëas) indianas antigas – para 

as quais o mundo é um eterno retorno e carece de “história” linear, ou típica ocidental moderna 

– é justamente o oposto da conduta judaica antiga, pois, para esta, o ordenamento social do 

mundo é visto como algo que confirmaria a eleição escatológica do povo judeu como 

dominador da Terra. Promessas e anseios que não coadunam com a visão de mundo indiana. O 

que provoca, segundo Weber, “uma distância enorme” e evidente entre o pensamento judaico 

e o indiano. Evidência estabelecida na explícita dicotomia em relação à visão do tempo (judaica, 

linear-finalista; indiana, cíclica); na visão da magia (judaica, antimágica; indiana, totalmente 

mágica); e assim sucessivamente em relação ao trabalho, ao mundo, às riquezas, à mulher, à 

política, ao rito, à comensalidade, à economia, à sexualidade, à teologia, à filosofia etc. 

Há em Weber uma certeza teórica que contrapõe ética-doutrinária (judaísmo) de 

estímulos psicológicos (hinduísmo), ao passo que lhe resta ultimar:  

 

O hindu piedoso podia obter possibilidades favoráveis de reencarnação 
somente com a condição do estrito cumprimento dos deveres tradicionais de 
sua própria casta: eis a mais firme ancoragem religiosa do tradicionalismo que 
se pode imaginar. De fato, a ética hinduísta é nesse ponto a antítese mais 
consequente da ética puritana, assim como, em outros aspectos do 
tradicionalismo estamental, é a antítese mais conseqüente do judaísmo (Idem, 
2004, p. 254-255, n. 225, grifos do autor). 

 
E o desencantamento ou processo histórico-religioso de desmagicização do mundo, que 

se processa longe do ethos típico indiano, segundo Weber, teve início com as profecias do 

judaísmo antigo – com seu dogma emissário de interpelação ética – em conjunto com o 

pensamento científico helênico (estoico-semítico116, com a prática sobrelevando a teoria e a 

tristeza dominando o espírito). Tal processo rejeitou os meios da racionalização mística 

(contemplação intelectiva), tendo como efeito a Entgötterung der Natur (desdivinização da 

natureza) e deixando no espírito um vazio, ao mesmo tempo em que um mundo submetido 

meramente ao ganho e o interesse material, não obstante, instalando a insatisfação de um tempo 

presente permanente, um amanhã sempre ausente e um passado atrasado que se deve esquecer 

(WEBER, 2004, p. 96). 

                                                 
116 Elucida Bertrand Russel (1957, p. 268): “a preparação psicológica do cristianismo para a outra vida 

começa no período helenístico”. Fato que o faz observar: “até Aristóteles, os filósofos gregos, embora pudessem 
queixar-se disto e daquilo, não se sentiam, em modo geral, cosmicamente desesperados, nem se achavam 
politicamente impotentes”. Pois, completa Russel, Aristóteles é o último filósofo grego que enfrenta o mundo 
alegremente (Ibid., 271). 
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Isto é, as ideias judaico-cristãs se despojaram da magia, eliminando os significados da 

vida cotidiana, tendo como mediador ou afinidade eletiva a técnica helenística e como ponto de 

chegada ou fim (Abschluss) à cruzada puritana – “pirataria superior, nada mais”, dirá Nietzsche 

(2007, § 60) –, com sua divinização do trabalho e ainda com seu pathos racional finalista como 

meio para o vazio de um pluralismo cognoscitivo recheado de Nada. Tudo isso explica, segundo 

Weber, como tal ilusão progressista e desencantada invadiu o campo científico e filosófico (ou 

mecanismo causal desprovido de sentido) da racionalização do mundo e criou ou provocou, 

dentre outras coisas, falsas ideias sobre as ideias do Oriente117 ou falsas ideias longe do que não 

se percebeu ou alcançou dele, como sendo ideias primais e complexamente desenvolvidas.  

Tal sintagma (desencantamento do mundo), entendido como desmagicização ou 

desracionalização do pensamento místico e mágico, representa a função, portanto, de um 

processo histórico grandioso e especificamente ocidental, quase à guisa de um nome próprio e 

não comum, o enorme e peculiar período de racionalização alcançada por esta forma de moral 

monótono-teísta, como inferirá Nietzsche (2007, § 19).   

Para Wolfgang Schluchter (1999, p. 113): 

 
Somente quando o protestantismo em consequência da reforma retomou as 
heranças judaicas e cristãs primitivas – amalgamando-as sobre o fundamento 
de um individualismo religioso radical – pôde acontecer [...] o 
desencantamento (Entzauberung) radical [...]. Nesse sentido, Weber pode 
afirmar o fato de somente aqui ser realizado o desencantamento completo do 
mundo com todas as consequências [incluso à invenção e difamação do 
Oriente e o rechaço à sua filosofia]. 

  

Para entendermos esse significativo ponto da teoria weberiana, na Inglaterra, por 

exemplo, a magia de um modo em geral perdeu sua força social antes mesmo que a maquinaria 

técnica em grande escala (industrial) fosse criada no intuito de substituí-la. Foi o “abandono” 

da magia que possibilitou/facilitou a erupção da tecnologia mecanicista e não o contrário 

(THOMAS, 1991, p. 535). Na verdade, como eloquentemente nos apresentou Weber e 

sublinhou Keith Thomas, a magia era potencialmente um dos maiores obstáculos (muitas vezes 

conscientes, como no caso indiano e chinês) à racionalização da vida econômica tecnocrata, 

especialmente na Inglaterra, o berço da industrialização massificada. Sendo desobstruída a 

magia com a fundição entre a racionalidade neo-helênica européia e a doutrina protestante, 

como uma providência do mal-estar histórico, dirigido pela visão de mundo em “negócio” ou 

negação do ócio. Tudo isso, como prerrogativa do desencantamento do mundo: esse reino 

                                                 
117 Logicamente, com suas devidas exceções. 
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mecanicista, no qual os efeitos seguem as causas de maneira previsível e calculista, sem o 

auxílio de uma visão mística racional que o detecte. 

Keith Thomas (Ibid.) defenderá a posição weberiana ao inferir que: 

 
A maioria dos historiadores de espírito sociologizante tem uma tendência 
natural a favor da hipótese de que as mudanças nas crenças são precedidas por 
mudanças na estrutura social e econômica. No tocante à magia e à tecnologia, 
porém, parece indiscutível que, na Inglaterra, a primeira estava definhando 
muito antes que a segunda estivesse pronta para assumir seu lugar.  

 

Ironicamente, Weber, sob a sombra de Marx que afirmou ser o capitalismo um judaísmo 

prático ou Judentum, será o único, dentre os autores alemães clássicos118 que rompe em 

definitivo com as premissas da Filosofia da História hegeliana, bem como das hipóteses 

fundamentais do evolucionismo darwiniano, no dizer de Habermas (1999, p. 197). Não por 

acaso, Weber ironicamente dirá: “ao contrário do que pensam os otimistas [evolucionistas] 

entre nós, vê-se que nem sempre a seleção realizada num livre jogo de forças acaba 

beneficiando a nacionalidade mais desenvolvida ou melhor dotada economicamente” 

(WEBER, 1999, p. 65). Ao mesmo tempo em que lamenta a queda da “magnificência 

marmórea” da Antiguidade: “comove-nos melancolicamente o espetáculo de uma evolução 

que, ao aspirar o mais alto, perde sua base material e rui sobre si mesma” (Ibid., p. 56). 

Tal observação leva Luís Gusmão (2000, p. 244) a elucidar:  

 
Weber está perfeitamente consciente de que o mundo dos homens é o mundo 
da ação intencional, isto é, da ação orientada por crenças e propósitos, dos 
significados culturais intersubjetivamente partilhados, dos valores e das 
normas, e não o mundo das forças cegas, das regularidades e dos 
autonomismos naturais que vinham, desde o século XVII, sendo objeto de um 
rigoroso e abstrato saber nomológico. Neste reconhecimento, lúcido legado 
do ponto de vista historicista, Weber se afasta da crença filosófica [hegeliana], 
tão explicitamente professada por Durkheim em seus textos metodológicos e, 
ao nosso ver, implícita na obra marxiana, segundo a qual as regularidades e 
invariâncias, indubitavelmente presentes na vida social, autorizariam o projeto 
de uma sociologia causal e determinista, voltada para o estabelecimento de 
leis tão gerais e inflexíveis como aquelas encontradas no âmbito das ciências 
naturais. 

  
Weber, portanto, concebeu a modernização (leia-se “espírito do capitalismo”: alfa e 

ômega da moral auri sacra fames) social da velha Deusa Europa, como resultado de um 

processo histórico de racionalização ou mecanização das relações sociais, o qual se manifestou 

                                                 
118 Podemos citar outros expressivos ou menos conhecidos autores alemães que inferiram acerca de tal 

relação histórica entre protestantismo e capitalismo, como, por exemplo, Werner Sombart em seu The Jews and 
Modern Capitalism (1911). 
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com o sagrado auxílio (com afinidade eletiva) de um terreno fértil chamado protestantismo; 

que, por sua vez, determinara que o lucro e o acúmulo fossem atos naturais, podendo ser 

praticados sem o chamado especial de seu deus e que o indivíduo ou o Eu individual, in 

majorem Dei gloriam, não pode e não deve divinizar a criatura (no caso, o homem) através das 

relações pessoais e com caráter místico-racional. Não será por acaso que Nietzsche (2007, § 

10) definirá o protestantismo como a hemiplegia (paralisia parcial ou total do corpo) da razão. 

Isso implica dizer, nos informa Gabriel Cohn, que na hipótese da ausência do 

protestantismo no mundo moderno, o capitalismo não existiria na forma como o conhecemos, 

e que, uma contrapartida lógica disso, como a indiana, sancionaria a certeza de que “[...] sempre 

que a ética religiosa de sociedades historicamente dadas tenha características significativamente 

diversas da protestante, isso deveria representar um empecilho ao desenvolvimento de uma 

orientação da conduta econômica análoga à capitalista racional” (COHN, 1999, p. 24).   

Desta forma, na Índia, diz Weber, apesar de se proclamar uma avidez de lucro 

equiparada ou maior que a do ocidental, aconteceria de forma diferente em seus meios 

utilizados, em seus sentidos e satisfações. O indiano utiliza a astúcia e a magia, ausentando-se 

daquilo que caracteriza a afã ocidental: “a quebra e a objetivação racional desse caráter 

compulsivo na busca de lucro e sua corporação em um sistema de ética racional e intramundana, 

como os realizados pela ‘ascese intramundana’ do protestantismo no Ocidente [...]” (WEBER, 

1987, t. II, p. 354). Tudo isso, dirá Weber, está fora do cenário asiático, o qual ainda exige 

mendicância periódica e vida ascética extracotidiana, além de recorrer como meio universal à 

magia. Nunca houve ou ocorreu a um indiano, por fim, acrescenta Weber (Ibid., p. 344), “ver 

no êxito de sua fidelidade econômica a sua profissão ou sinal de seu estado de graça ou – o que 

é mais importante – valorar e levar a cabo a remodelação racional do mundo segundo princípios 

objetivos como realização da vontade divina”. O que Weber quer dizer, em outras palavras, é 

que o comerciante ou fazendeiro indiano, por exemplo:  

 
Ao invés do impulso à acumulação de bens e ao uso de capital 
economicamente racionais, o indiano criou oportunidades de acumulação 
irracionais para os magos e pastores de almas e prebendas para os mistagogos 
e estratos intelectuais de orientação ritual ou soteriológica. (Ibid., p. 345)  

 
Os meios econômicos poderiam ser parecidos, e até muitas vezes não eram (como o 

caso da proteção à vaca e muitos outros),119 mas os fins eram completamente diversos, como 

                                                 
119 Marvin Harris afirma que apesar do exotismo de não existir “maior sacrilégio para um indiano que matar 

uma vaca”, na verdade, “o que parece ainda mais incrível nessas práticas” é o fato de terem sido “interpretadas 
como prova de costumes hindus perdulários e antieconômicos quando, na verdade, refletem um grau de 
economicidade que suplanta os padrões ocidentais ‘protestantes’ de economia e poupança domésticas”; já que o 
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lucidamente defende Weber. Deve-se ressaltar, por exemplo, que todos os animais ou homens 

nascidos sob a jurisdição territorial de um rei kñatriya na Índia antiga são considerados um 

prajä: “ser vivo, membro do reinado”. Portanto, matar ou maltratar um animal membro do 

reinado equivale a matar ou maltratar um homem. Só o Estado teria o direito de tirar a vida de 

um animal feroz (que demonstre ameaça) ou contagioso, enquanto só um brähmaëa pode 

sacrificar um animal com propósitos mágicos.   

Desta forma, além do judaísmo, ele coloca em pauta o protestantismo (esse espírito 

ocidental moderno) frente à Índia, pois somente o protestantismo ascético efetivamente 

eliminou a magia em seu âmbito maciço na Europa e “contribuiu” para um racionalismo 

empirista, que, na verdade, representa o oposto da concepção de profissão hinduísta 

tradicionalista, ou seja, um mundo tal qual “um grande jardim encantado” (WEBER, 1992, p. 

489), onde a orbe das ideias visava produzir, manter e acatar a existência de gênios brähmaëas, 

fator que impulsiona uma necessária hierarquia social sólida que os mantenha, para que assim 

a sociedade nunca fique desprovida de uma visão além das aparências do mundo. 

A Índia, portanto, segundo Weber (2004, p. 68), não desenvolveu uma racionalidade 

“com sua ‘vocação profissional’ entendida como missão, exatamente como dela precisa o 

[espírito do] capitalismo”. E isso não é negativo em Weber, como já vimos, porque o 

capitalismo e protestantismo tão pouco são positivos. Pois, como já afirmado anteriormente, ele 

não encara tal fato como desenvolvimento ou evolução de Oriente para Ocidente ou de 

primitivo para civilizado, muito menos de antigo para moderno; pelo contrário, vê nessa 

empreitada, com ar de novidade, um desencanto ocidental puritano, o qual, dentre outros 

fatores, provocará a retirada dos valores mais sublimes e essenciais da vida pública (Ibid., p. 

166). Para Weber, com ar nietzschiano sombrio em relação aos novos tempos,120 tal homem 

moderno, colocando sua capa propagandística de super-herói racional, está anunciado a existir 

numa era desencantada, numa noite polar de uma obscuridade e rigidez glaciais, as quais 

medem fracassos e sucessos existenciais sem princípios heteronômicos. Para Lazarte (1996, p. 

75-76):  

 

                                                 
esterco da vaca serve de base para assoalhos e paredes nas construções das casas, é utilizado como combustível, 
fertilizante, pavimentação e antisséptico. Além disso, sendo queimado, afugenta maus espíritos e inúmeras doenças 
– não esquecendo que a sua urina e manteiga clarificada também são muito utilizados na medicação contra diversas 
infecções e, juntamente com o leite, um dos principais ingredientes na adoração aos Deuses. Um animal com 
tamanha particularidade certamente ocupa um lugar de destaque, mesmo antes (muito antes) do lacto-
vegetarianismo universal estabelecido pelo budismo imperial (antes de III a.C.) (HARRIS, 1978, pp. 17-28). 

120 Eis uma alusão de Weber ao “último homem” que o Zaratustra de Nietzsche anuncia à multidão em seu 
Prólogo de Assim Falava Zaratustra.  
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O desencantamento do mundo que veio pela mão da racionalização crescente 
das relações sociais no contexto do capitalismo, arrancou da existência dos 
homens os deuses e demônios que em tempos passados foram presenças vivas 
e atuantes [...] O desencantamento do mundo caracteriza-se, para o autor, por 
uma retirada da vida pública dos valores essenciais e mais sublimes. O homem 
moderno está destinado a viver em uma época desencantada[...]. E a 
ressurreição dos antigos deuses e o recomeço das suas eternas lutas pouco 
pode oferecer a esse homem moderno cuja dificuldade maior é a de “estar à 
altura da existência cotidiana”. 
 

 
Em outros termos, não há mais nenhuma possibilidade de comunidade autêntica, seja 

via promessas da ciência, que agora virou mero aprendizado técnico, seja via promessa da 

religião, que agora retirou as similitudes mágicas dos processos sociais e cósmicos. Ou seja, 

para Weber, essa pseudociência que se apresenta, juntamente com as massacrantes religiões 

intramundanas, substitui imaginários inteiros, mas não como “uma nova consciência de uma 

ordem cósmica superior [...], mas como uma desorientação, uma agonia irremediável diante de 

abismos [...] (BURCKHARDT, 1982, p. 46).    

Portanto, diz Weber: “em todas as culturas existiram racionalizações dos tipos mais 

diversos e em diferentes âmbitos. O que caracteriza sua diferença na história da cultura são as 

esferas sociais e a direção da racionalização” (apud MONROY, 2004, p. 240) e não a falta ou 

excesso de racionalização.  

Mas quais esferas sociais predominam nessa diferenciação? 
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CAPÍTULO VIII 
 

 

AS ESFERAS SOCIAIS ENTRE ORIENTE E OCIDENTE 

  

A Arte 

 

A esfera estética, uma das esferas que podem caracterizar a modernidade como ela é, 

com suas novas roupagens em farrapos e cores cinzas, é analisada em Weber, como em 

Nietzsche, como aquela que torna-se a única esfera que proporciona um refúgio aos agoniados 

e inquietos, expressando suas “irracionalidades” e afeições ou repúdios pela opressão do que se 

propaga nos novos tempos como “racional”: essa crosta de aço que gruda na carne e torna a 

vida pesada e rasteira, apesar de blindar o homem de dogmas e incoerências metafísicas. Razão 

que, junto com a água que encanta, também joga fora o bebê da aurora; razão que, com sua 

certeza de cavernas, gera essa arte de lampejos que só da sombra damos conta e no fundo das 

rochas que nos rodeiam: frias, íngremes e sem saída aparente. Assim, em Weber, a arte 

proporciona uma salvação das rotinas da vida cotidiana, e especialmente das crescentes 

pressões do racionalismo teórico e prático” (WEBER, 1980, p. 391). 

Para Weber, a subjetividade que está dentro do complexo da racionalidade moderna 

encarcerou-se ou foi encarcerada nos porões da técnica, como se ela representasse, e representa, 

o subconsciente de uma época, os instintos perdidos ou aceitos, o escape e o enfrentamento, o 

refúgio e a trincheira, a compensação e o entorpecente que eleva, que expande e que convida à 

dança. A arte é, enfim, mesmo com sua – e talvez por isso mesmo –, Eigengesetzlichkeit ou 

“legalidade própria”, o único valor atrativo, com domínio específico e autonomização, que 

respira com máscara de gás diante dos gritos histéricos da razão, agora enlatada, prometeica e 

cheia de falsas felicidades fabricadas por máquinas: esse vagão de ferro, enferrujado nos 

bastidores de seus objetivos e nos valores de uma moral cristã voraz e laicizada, fortalecida por 

permanecer no discurso racionalizante do que é “bom” ao homem e do que se “deve” fazer para 

tanto.  

Em Weber, o mundo técnico, com sua racionalidade cognitiva, junto ao sistema de 

Direito com sua racionalidade avaliativa e à ética protestante e seu pragmatismo acumulativo e 

divinizado, não suportam, isso é um fato, a “racionalidade” estética, mesmo nos novos tempos 

dos vapores artificiais e da solidez que desmancha-se no ar como frágeis bolhas de sabão barato. 
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A nova ciência deseja conhecer as coisas e a técnica como fazê-las, enquanto o homem apenas 

torna-se o esquecido deste plano ôntico. Weber parece nos informar que Goya inverteu a 

questão e que os monstros da razão moderna produzem sonos.  

E para elucidar ainda mais onde queremos chegar, damos voz ao autor: “a religiosidade 

mágica está na relação mais íntima com a esfera estética”, com seus ícones em artefatos, 

músicas para o êxtase, estilos experimentais fixos, cantores e dançarinos sagrados como fonte 

de ritmos, sonoridades e tonalidades estereotipadas, templos colossais e vasos ornamentais, ou 

seja, “uma fonte inesgotável de possibilidades de desdobramento artístico, por um lado, e, de 

outro, da estilização através da ligação tradicional” (WEBER, 1988, p. 554-555; 1980, p. 390-

391). E essa arte, tão bem tipificada na cultura e no pensamento mágicos indianos, portanto, 

enquanto suporte de meios mágicos, torna-se, diz Weber, diante do rigorismo apriorístico e de 

religiões desencantadas, “não somente depreciada, senão que diretamente suspeita” (Ibid.); eis 

a redenção da pressão opressiva do racionalismo. E eis o porquê de culturas como a China e a 

Índia, em geral, dentre outros fatores, não entrarem nos caminhos da racionalização da ciência, 

do estatal, do econômico, da administração e da arte específicas do Ocidente, já que caminhos 

opressores, técnicos, sem sentido e sem forças animistas. 

O que há de mais importante saber é que em Weber “tem existido racionalizações dos 

tipos mais variados nos mais diversos domínios da vida em todos os círculos culturais”, e o que 

os diferenciam ou distinguem historicamente é: “quais esferas e em que direções elas foram 

racionalizadas” (Ibid., p. 11), e não se há racionalização ou se são racionais em X ou Y tempo-

espaço cultural. Uma esfera racionaliza-se em graus e direções diferentes, daí surgem as 

tensões. O critério de racionalidade, portanto, consiste em observar o interior do seu universo 

cultural e qual o sentido aplicado a este processo; sabendo que tal grau de racionalidade nunca 

é homogêneo em uma cultura, a qual sempre possui realidades diversas. E sua tipologia, tanto 

da racionalização quanto das esferas, serve para organizar os sentidos aplicados e os graus de 

tecnicidade e de magificação. Sabendo disto, tem-se a especificidade particular dessa ou 

daquela cultura.  

E diante de tal arcabouço, podemos ainda ouvir o canto da sereia: “o ouvido musical era 

antes desenvolvido aparentemente de modo mais apurado em outros povos do que atualmente 

entre nós” e que “todos os nossos intervalos sonoros racionais eram também conhecidos e 

calculados em outras partes” (Ibid., p. 2). E ainda, que na produção asiática há uma 

“racionalização efetuada a partir de fundamentos inteiramente extramusicais”, com gozo 

contemplativo e com fins práticos, médicos e mágicos (apotropeicos), com o intuito de 

influenciar os Deuses, por exemplo; o que significa dizer que tal esfera não possui uma 
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legalidade própria. Salientando ainda que há especificidades ocidentais, como a polifonia, o 

diatonismo e as proibições e normas por parte da Igreja Ou seja, que cada qual, a seu modo (em 

“estado de natureza” ou “desencantada), possui dinâmicas esteticamente racionais (WEBER, 

1988, p, 555). E conclui:  

 
Em todo caso, e por esse motivo, nem todos os intervalos irracionais são 
produtos de um desenvolvimento musical especificamente antigo, pois, não 
raras vezes são produtos tardios. Uma música não racionalizada 
harmonicamente [como a indiana] é essencialmente mais livre em seu 
movimento melódico, e um ouvido que não interprete de imediato 
harmonicamente – como o nosso [ocidental e intramusical] –, em virtude de 
sua educação, inclusive todo intervalo nascido de uma necessidade de 
expressão puramente melódica [asiática], pode não somente tomar gosto por 
intervalos não ordenáveis harmonicamente, como também se acostumar 
amplamente ao seu gozo” (Idem., 1995, p. 126) 

 

Não obstante, Stefan Breuer, professor emérito do curso de Sociologia da Universität 

Hamburg, denominará tal processo estético moderno de ”fundamentalismo estético”, que tende 

a ser navalhado em sua base sagrada e fundamentos institucionais pela racionalização ocidental. 

Todavia, continua Breuer, tal processo resistirá e será compartilhado por uma contracultura 

intelectual alemã que cercara Weber por todos os lados, moldada pelos movimentos Bayreuther 

Kreis, Nietzsche-Kult, Hermann-Hesse-Gemeinde, George-Kreis e o Philosophenbund de 

Heidegger. Mas, segundo Breuer (1996, p. 2-5), o círculo contracultural que mais impactará 

Weber na época de seu Hinduismus und Buddhismus será o George-Kreis, do poeta Stefan 

George, simbolista e decodificador do lirismo alemão moderno, contato de Stéphane Mallarmé 

e Paul Verlaine, opositor da tendência literária realista, antimodernista explícito e defensor de 

uma poesia “distante do mundo”.  

Sua obra mais emblemática e difundida são as coleções de poemas intitulada Algabal, 

de 1892, na qual descreve, dentre outras façanhas que chocavam a racionalidade da época, 

orgias do imperador romano Heliogábalo (ou Marcus Aurelius Antonius), sumo sacerdote do 

deus do sol sírio El-gabal (aramaico), também conhecido como Elagabalus (latim); como 

também descreve experiências estéticas que fogem de uma moral do “bom” e do “mau” e do 

poder sensual das palavras, cujo objetivo era criar uma estética imparcial, ou como ele mesmo 

dizia, com “alma nua”. Em sua revista Blätter für die Kunst (Folhas para as Artes) (1892), 

afirma a vontade de separar a arte, não obstante e principalmente, a poesia, do Estado e da 

trivialidade em um tempo de decadência. Na prática, George tentava escapar desse social 

moderno racionalizante e ao mesmo tempo fazia duras críticas ao seu processo “civilizacional”.  
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Junto ao seu empenho antissocial, anticapitalista e antitécnica com a utilização da arte, 

surge uma comunhão interior com divindades estéticas, com a juventude e a beleza (Ibid., p. 

44-45), manifestando, inclusive, uma ordem iniciática para tanto. Será George radicalmente 

contra as doutrinas do industrialismo que, segundo ele, acabam com a terra e depravam o povo; 

de um capitalismo com base nas ciências exatas, de um progresso com base no dinheiro e na 

massificação. Mas Weber critica sua postura prática ante o mundo e os exageros pessoais e 

“místicos” de George, ou seja, tendo em mente uma relação daquilo (da imagem protestante, 

segundo Weber) que George propagara, qual seja, esvaziamento da alma que gera um processo 

de desumanização, como o desprezo pela massa e o machismo evidente, própria não só de 

George senão de todo o seu séquito, diz Marianne (1984, 469). Mas que, apesar de durante dias 

manterem-se em debate acirrado sobre estas condenações antimodernistas de George, ao menos 

até a ruptura dessa relação em 1914, tanto Weber quanto George professavam mútuas 

admirações, seja pela indicação de sua obra por parte de Rickert em Freiburg (1894), seja por 

sua proposta de orientar o Lebensführung (estilo de vida) de uma comunidade alternativa. 

Marianne (1984, p. 637) chegará a revelar que Weber considerava a poesia de George como 

possuidora de uma forma perfeita.  

O que diferenciará Weber de George no âmbito antimodernista, nos informa Marianne, 

será que o primeiro “entende as forças do presente tal como são: como matéria da conjuntura” 

atual, pois ele, Weber, é capaz de apropriar-se dos frutos da experiência poética (trágica ou 

cômica) do mundo e de alimentar a alma com eles, como, por exemplo, utilizar a razão para 

entender o quão ela desproveu o mundo de sentido.    

Todo esse cenário da relação de Weber com a poesia antimodernista de George, de 

redenção frente à modernidade, frutificará em Weber, apesar das críticas por parte dele ao 

radicalismo antissocial georgiano, diz Pedro Monroy (2005, p. 274) “interessantes assimilações 

com algumas das religiões da Índia, especialmente com o budismo antigo”.  

 

A Cidade 

 

Com esse aparato e aporte substancial que alimenta sua teoria, antes mesmo de partir 

para uma comparação entre extremos, em Hinduismus e Buddhismus, Weber se preocupa em 

firmar as diferenças entre a Índia e a China antigas, tendo como primeira constatação o fato de 

que os chineses são dominados pelo âmbito urbano, enquanto a Índia pelo âmbito campesino, 

o que a caracteriza como uma terra de aldeias e estamentos hereditários fixos, unida ao comércio 

exterior (incluso com ocidentais) e à usura. E será com tal comparação inicial que Weber 
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apresentará a peculiaridade dos indianos: uma terra sem ou quase sem unidade política, com 

guerras e economias financeiras de principados racionais, incluso uma gama de literaturas que 

as teorizam. 

Em Allgemeine Charakter der asiatischen Religiosität (O Caráter Geral das Religiões 

Asiáticas), Weber apresentará uma China semelhante à França moderna, ou seja, com finura 

cosmopolita, enquanto à Índia coube um papel semelhante ao helenismo antigo. Para ambos, 

no entanto, diz Weber, raras são as “concepções que transcendem os interesses práticos” 

(WEBER, 1999, p. 142). 

Eis uma das principais características (e mais criticadas) da vida ocidental moderna, 

aquém, obviamente e em equívoco, da questão racionalista, ou seja, as ações das organizações 

comunais urbanas, as quais culminaram na formação das cidades ou complexos distintos do 

campo121 que, por sua vez, será a célula-mãe do Ocidente moderno, como assim as entende 

Weber: sob atividades econômicas e exercício de dominação (legítima = social). E mais uma 

vez a comparação entre ocidental e oriental vem à tona. Cidades antigas ou medievais, 

ocidentais ou orientais, possuem, além da ideia central de povoado ou grande assentamento 

fechado,122 algumas características tipológicas: segundo a schicht ou camada social 

(aristocrático ou plebeu), segundo as ações econômicas (de consumidores e arrendatários ou de 

produtores; ou comerciais e industriais, e sempre com troca de bens), segundo a região e as vias 

de acesso à mesma (marítimas ou interioranas) e segundo a orientação social (politicamente 

orientada ou economicamente orientada). Segundo Weber, as cidades orientais, 

comparativamente, estariam mais próximas das cidades ocidentais antigas, já que as cidades 

ocidentais (leia-se: européias) medievais possuíam influências para a formação futura do 

capitalismo industrial moderno. E dirá ele: “as ‘aldeias industriais’ da Ásia e da Rússia, não 

podem ser inclusos no conceito de ‘cidade’ (Ibid., p. 409). Vejam que além de incluir a Rússia 

junto à Ásia, ele evidencia a ideia de “conceito”, não de realidade; e em nenhum momento fala 

que não existe cidade tanto na Ásia quanto na Rússia. E o motivo é óbvio (ao menos para nós 

e Weber): “Parece óbvio que quase todas as cidades empíricas representam tipos mistos e, por 

isso, somente podem ser classificadas segundo seus componentes econômicos predominantes” 

(Ibid., p. 412). 

                                                 
121 O ensaio A Cidade foi elaborado por Weber durante um longo período, postumamente publicado em 

1921 e inserido no Archiv für Sozialwissenschaften. Reaparece em Economia e Sociedade, vol. 2 (edição brasileira 
da UnB), no capítulo IX (Sociologia da Dominação), sob a forma de subcapítulo (seção 07): A Dominação não-
Legítima (Tipologia das Cidades). 

122 Que falta o conhecimento pessoal mútuo dos habitantes, específico da associação de vizinhos, diz Weber 
(1999a, p. 408). 



238 
 

Para Weber, as cidades ou sedes de comércio, como ele costuma caracterizá-las, 

possuíam fortificações na Índia, no Egito e no Oriente Próximo antigos, em contraposição ao 

Japão e à China. E também não seria raro, diz ele, que os distritos judiciais separados 

constituíssem tais cidades, já que elas sempre eram sedes das autoridades nestas regiões. E 

quase espantando os leitores apressados, concluirá: “enquanto precisamente esta qualidade 

faltava ao tipo característico das cidades ocidentais dos inícios da Idade Média” (WEBER, 

1999, p. 420). O que já existia na antiguidade oriental, portanto, até o seu período medieval não 

se encontrava no Ocidente.  

E as cidades asiáticas, no mais, não diferenciavam ou apontavam um direito material ou 

processual especial para tanto, próprio dos cidadãos “citadinos” como tais. Somente o 

revogavam na medida em que as confrarias e castas (como na Índia), as quais e quando, e só 

nesse caso, de fato, tinham somente ou preferencialmente sua sede em cidades, sendo 

portadoras da concepção ou necessidade de tais direitos ou tribunais especiais. Mas esta 

localização em tais cidades agregadoras era um tanto juridicamente casual. Eram-lhes apenas 

estabelecidas necessariamente como germe à administração autônoma da cidade e, sobretudo – 

e isto é o mais importante, diz Weber –, o caráter de associação da cidade e o conceito do 

cidadão urbano, em oposição ao morador do campo. Também estes fenômenos existiam apenas 

em germe no Oriente, uma vez que tal distinção não se aplica em sua essência ou totalidade, 

como no Ocidente (Ibid.).  

Na Índia, não obstante, o morador da cidade era, ainda, membro de sua casta, protegido 

por ela, responsável por ela e respondia imediatamente apenas a ela. Mas eventualmente eram 

os moradores da cidade, e isto constituía o preceito, diz Weber, também membros de 

assembleias e confrarias profissionais locais, com sede nomeadamente citadina. Por fim, eram 

componentes de acurados distritos administrativos, cercanias ou quarteirões, nos quais o 

policiamento oficial decompunha a cidade, e, no mais, tinham cuidadosos deveres e direitos. 

Particularmente, completa Weber, podia o distrito urbano objetar coletivamente, de forma 

litúrgica e mediante a garantia de quietação, pela segurança dos cidadãos ou por outras tarefas 

policiescas. Por isso, podiam ser unidos em comunidades com funcionários eleitos ou anciões 

hereditários (Ibid.). 

Mas, enquanto no Ocidente antigo e medieval a autonomia e a participação dos 

habitantes nos assuntos da gerência local da cidade, isto é, de uma localidade relativamente 

grande com caráter industrial-comercial, estavam mais acentuadas em relação ao campo, 

acontecia no Oriente, quase sempre, exatamente o contrário; já que distritos historicamente 

agrários e com tal prerrogativa eram até preteridos. A comunidade de aldeia, por exemplo: “na 
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Índia e o mir russo tinham competências de grande alcance, as quais, de fato, administravam 

praticamente de forma autônoma até o tempo mais recente” (WEBER, 1999, p. 420-421).  

Weber dirá que um fato importante na diferenciação entre Oriente e Ocidente, em termos 

da formação das cidades ou mesmo da ênfase urbana em contraposição ao mundo agrário, será 

a constatação de que o nascimento de Deuses locais não está apenas ligado a uma vida 

sedentária ou fixa em determinado espaço, “como também a outros pressupostos que fazem da 

associação local uma portadora de significados políticos”. Associação alcançada em seu pleno 

exercício sob o fundamento da cidade, como associação política especial, direitos corporativos 

e, no que mais importa, “independentemente da corte e da pessoa do soberano. Por isso, ela não 

existe na Índia, na Ásia oriental e no Irã, sendo verificada, em poucos casos, no norte da Europa, 

com seus Deuses tribais” (Idem, 2000, p. 289).  

O que Weber está dizendo é que não havia na Índia, fora do âmbito da organização 

jurídica das cidades e independente do rei, esta forma de associação que promove a divisão de 

distritos, uma vez que “no céu das divindades védicas estes ainda estão inteiramente ausentes” 

(Ibid.). Ausentes, porque, de fato, esta concepção de uma associação política como portadora 

do culto local, e só local, muitas vezes considerado o “melhor culto”, representa um estado 

intermediário entre a consideração puramente patrimonial da atividade política e a ideia racional 

da associação para um fim, como, por exemplo, diz Weber, a moderna ideia das corporações 

territoriais.  

No mais, para Weber, encontrava-se na China e na Índia: 

 
Determinadas competências das corporações ou de outras associações 
profissionais ou, pelo menos, a necessidade efetiva para os funcionários, de 
chegar a um acordo com estas. Acontecia que os chefes destas associações 
exerciam amplos poderes coercitivos também sobre terceiros. Mas em todos 
estes casos trata-se – em geral – somente de competências ou de poder efetivo 
de determinadas associações isoladas em algumas questões limitadas que 
dizem respeito aos interesses concretos do grupo. Mas não existe – em regra 
– uma associação comum que represente uma comunidade de cidadãos 
urbanos como tais. (Ibid., p. 421). 

 
Não porque não fossem capazes ou não conhecem a possibilidade, senão por não 

quererem, já que a importância maior está em manter a coesão das castas (na Índia). Ou seja, a 

ordem social, e não a ideia de “Nação” ou de uma importância maior aos direitos citadinos em 

geral, como se todos tivessem que responder a todos. Nem no Ocidente atual é assim, já que 

um militar dificilmente responde a um civil, um médico responde à ordem dos advogados 

preferivelmente ou até um jogador de futebol profissional responde a outros dirigentes que não 
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se envolvem com sua “ordem”, pois, sabe-se que a resposta ou satisfação, em deveres e direitos 

aos “pares” (lê-se na Índia: castas), é o mais aceitável e até o mais óbvio.  

Assim sendo, não apenas existiam cidades na Índia, como Weber ainda especificará que 

as cidades eram campos da realeza ou do governo real, baluartes e paragens de mercado. Aliás, 

existiam as castas dos comerciantes e as demais, que, geralmente, coincidem com as 

associações profissionais – aquilo que Durkheim conceberá puramente apenas típico de uma 

sociedade orgânica e industrial, buscando-se regulamentações profissionais com direitos e 

deveres delimitados, na tentativa de aliviar os egoísmos individuais e os abusos de poder. Na 

Índia, tal engrenagem social, segundo Weber, já existia há milênios e com força sem 

precedentes ou ulterior e posterior. No entanto, Durkheim aceitará o fato de que “assim que 

aparece de uma maneira caracterizada, a divisão do trabalho se fixa sob uma forma que se 

transmite hereditariamente: é assim que nascem as castas. A Índia nos oferece o mais perfeito 

modelo dessa organização do trabalho” (DURKHEIM, 1999, p. 311). E o francês ainda inferirá 

que tais castas não poderiam sobreviver, generalizar-se e durar por tanto tempo sem tal 

prerrogativa da hereditariedade, ou seja, “se não tivesse como efeito pôr cada um no lugar que 

lhe convinha” (Ibid., 312). Todavia, complementa: 

 
Se o sistema de castas tivesse sido contrário às aspirações individuais e ao 
interesse social, nenhum artificio teria podido mantê-lo. Se, na média dos 
casos, os indivíduos não houvessem realmente nascido para a função que lhes 
atribuía o costume ou a lei, essa classificação tradicional dos cidadãos logo 
teria sido abalada (Ibid.)  

  

Por tal motivo, mas não só por isso, as castas são uma contradição ou antagônica à 

instituição moderna da divisão do trabalho, já que hereditária, como assim apregoa Durkheim 

(Ibid., p. 396-397); e em Weber, ambas com autonomia muito forte, sobretudo com criação de 

direitos e justiça próprias. No entanto, o aparelhamento da coletividade indiana em castas, 

subcastas e outcaste hereditárias, com sua separação ritual das profissões, fora e dentro da casta, 

fixando-se na ideia de pureza-impureza mágicas ou rituais, diz Weber, exclui tanto o 

desenvolvimento de uma “burguesia” quanto o de uma “comuna urbana” típico burguesa. E 

isso implica apenas particularidades diferentes em culturas e tempos diferentes, com valores 

diferentes e, portanto, sentidos à vida diferentes.  

Existiam, e ainda existem, aponta Weber, várias castas de comerciantes (vaiçya) e 

muitas de artesãos (çüdra), com inúmeras subcastas. Mas nenhuma casta assemelha-se, e nem 

desejaria, ao estamento burguês ocidental, assim como não podia unir-se em um conglomerado 

complexo que correspondesse ao que se conhece como cidade corporativa iniciada no sistema 
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medieval, já que o afastamento mágico entre tais castas evitava qualquer confraternização de 

tipo ou aos moldes ocidentais. Mas, certamente, percebe Weber, no auge do hinduísmo, as 

corporações, chefiadas por seus anciões, formavam associações em muitas cidades, e como 

remanescentes daquela época existem ainda hoje algumas cidades, como Ahmedabad (a maior 

cidade e antiga capital de Gujarat, no Oeste da Índia),123 governadas por um conjunto em 

comum de anciões, que corresponde ao regime de prefeito ocidental, com a significativa 

diferença, que na Índia eles não eram “funcionários políticos” ou funcionários públicos, como 

na França apontada por Weber (1999a, p. 538-539, 546); estando mais no contexto de 

dominação tradicional em gerontocracia, uma vez que “sua legitimidade repousa na crença na 

santidade de ordens e poderes senhoriais tradicionais (‘existentes desde sempre’)” (Idem., 2000, 

p. 148).  

Também existiam na Índia, mesmo durante todo o tempo anterior aos grandes reinos 

burocráticos modernos, diz Weber, “algumas cidades politicamente autônomas e governadas 

por um patriciado recrutado dos clãs, que forneciam elefantes ao exército” (Idem., 1999, p. 

422). No mais, a vitória do banimento ritual único entre as castas rompeu a ideia de corporações 

unificadas, já que cada qual possuía suas leis, direitos, deveres e, portanto, ritos mágicos 

particulares; fato que baniu a burocracia real, em aliança social e central com os brähmaëas, 

anulando definitivamente estes primeiros passos desencantados, complementa Weber, com 

exceção dos remanescentes no noroeste da índia (Ibid.). 

Assim sendo, na Índia, “o surgimento de determinadas atividades especificamente 

urbanas tinha necessariamente a conseqüência da formação de castas, fenômeno específico das 

cidades de fato, ainda que não de direito” (Ibid., p. 426). 

Mas Weber não cansa sua exposição sobre a existência de cidades na Índia e em toda a 

Ásia, com suas particularidades e ritos que lhes caracterizam, e ainda acrescenta que “um fator 

principal nas características comuns das cidades mediterrâneas em oposição às asiáticas era, em 

primeiro lugar e sobretudo, a ausência da vinculação mágico-animista à casta ou ao clã, com 

seus tabus, por parte dos cidadãos urbanos livres” (Ibid., p. 429). Já na China, em comparação 

com a Índia, aponta Weber, foi o clã exógamo e endofrátrico a dominar as cidades, enquanto 

na Índia,  

 
Desde a vitória dos reis patrimoniais e dos brähmaëas, foi ainda por cima a 
casta endógama e exclusiva, em virtude de determinados tabus, que 
bloqueavam ou desmotivavam qualquer corporação dos cidadãos urbanos em 
uma relação associativa, baseada em igualdade jurídica geral, sacra e civil, em 

                                                 
123 Hoje, a segunda mais industrializada cidade indiana. 
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conúbio, comensalidade e solidariedade diante do exterior (WEBER, 1999, p. 
429).  

 

Na Índia, esta tendência era bem mais forte do que na China, uma vez que a Índia possuía 

90% da população no âmbito rural, como outra consequência deste contexto (além das castas), 

e, do ponto de vista jurídico, em contraste com a importância muito maior das cidades na China. 

Em suma, para Weber, os habitantes de uma cidade indiana não têm nenhuma motivação em 

realizar comensalidades, associações ou ritos em geral comuns, tanto, que a ideia de templo 

público surge apenas no período imperial budista; enquanto os chineses, em virtude de sua 

organização em clãs e da importância predominante do culto aos antepassados, não têm nenhum 

obstáculo ou desmotivação para tanto. E apenas povos vinculados a tabus mágicos de tal 

magnitude, como os indianos, e “em grau muito reduzido, mas com ditames opostos, como os 

judeus, chegam ao ponto de excluir, também, a comensalidade privada”, complementa Weber. 

Tudo isso, sem dúvida, seria (e é) pouco provável a uma implantação na sociedade indiana de 

um sistema urbanoide e com todo seu aparato burocrático moderno (Ibid., p. 430). 

Por outro lado, e, enfim, entende-se que em Weber não se fala, anuncia ou aponta uma 

não existência de cidades no Oriente, senão, que no Ocidente faltavam as barreiras de tabu da 

região indiana equatorial, bem como o que Weber denomina de “os vínculos mágicos do totem”, 

do culto acentuado e vibrante aos antepassados e um poder de casta sem precedentes e ainda 

vivo. Tudo isso unia-se em associações de clã que, na Ásia, impediam a confraternização em 

uma corporação mais homogênea (Ibid., p. 431). 

Assim sendo, a cidade do Ocidente em geral, e em sentido especial a medieval, para 

Weber, não era apenas economicamente o quartel-general do comércio e do artesanato ou 

politicamente (em regra) uma fortificação e, eventualmente, lugar de uma guarnição e 

administrativamente um distrito judicial, mas também uma confraria fundamentada em 

promissão (Ibid., p. 434). As castas na Índia, por sua vez, eram portadoras de uma específica 

condução de vida, mágica, kármica, de cuja observação dependia a libertação do mundo, ou 

ampliação desta possibilidade, no renascimento pós-morte; não por outro motivo ritualmente 

exclusivas entre si. Mas enquanto este obstáculo na Índia era de fato absoluto, completa Weber, 

a vinculação de clã na China, e mais ainda no Oriente Próximo, era apenas relativa (Ibid., p. 

444). 

Em bom período indiano, ainda mais, encontramos comerciantes gregos e romanos (e 

também mercenários romanos), imigração e privilégios de judeus; mas estas possibilidades não 

chegaram a desenvolver-se em larga escala ou com acentuado planejamento racional e 
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burocrático, porque tudo passava pelo crivo da ordem de castas, que tornava impossível uma 

política econômica tal qual no Ocidente capitalista moderno, em “comuna” burguesa (Ibid., p. 

520-521). Em outros termos, na Índia não são os empresários e comerciantes que ditam as 

regras gerais, que mandam na política e na religião, ou mesmo que a religião apregoa acúmulo 

como sintoma de graça divina ou que a política vende-se, acima do princípio da honra de do 

uso da violência, aos encantos da sereia do capital financeiro.  

Para praticamente todos os artifícios, contextos e fatos presentes nas castas, frente a 

ideia de cidade, também podemos associar os obstáculos das castas frente a um Direito 

restitutivo (no dizer de Durkheim) ou racional (no dizer de Weber) ou frente a um típico Estado 

racional. Mesmo sabendo que, segundo Weber, “os livros de Direito da Índia são muito mais 

sistemáticos do que, por exemplo, o Espelho da Saxônia” (Ibid., p. 91) ou Sachsenspiegel , o 

primeiro livro de leis em alemão (século XIII). Tanto, que na Índia, diz ele, “deu também ali 

origem à autonomia das associações comerciais, profissionais e rurais, explicitamente 

reconhecida pelo Direito” (Ibid., p. 63).  

 

Em Suma... 

 

No mais, Erich von Kahler, exilado de Praga aos EUA durante a Segunda Grande Guerra 

e membro do Institute for Advanced Study (IAS), será um dos primeiros pensadores a reagir 

diante das ousadias de Weber sobre o tema da ciência moderna, e a reconhecer que Weber é um 

representante da velha ciência e da causa, portanto, assim como tentou Kant, da autolibertação 

da razão; o que para Kahler – e que, com certeza cética Weber sabia disto –, não passava de 

uma causa perdida (KAHLER, 1920, p. 8). No entanto, não concordamos com Kahler, primeiro, 

ao afirmar que Weber oferece em sua conferência sobre ciência uma apologia da separação 

entre pensamento e emoção, pois Weber afirmara muitas vezes sobre a relação da paixão, da 

intuição e da contemplação na ciência; segundo, que em ciência Weber separa conhecimento 

da ação, pois conhecimento para ele tanto é motivo e impulso para a ação como é a própria ação 

em muitos casos. A ação pode, nesse caso, ser intencionalmente racional como axiologicamente 

racional. Mas concordamos quando afirma que ele separa erudição de liderança, pois isto é bem 

mais visível, como já elucidamos.  

Então, fica a questão central: se ele não defendia ou via com bons olhos o racionalismo 

europeu, esse desencanto desenfreado e visível, porque devemos achar, supor ou mesmo inferir 

que ao falar das particularidades ou da “originalidade” ocidental ele está hierarquizando tal 

racionalismo, ao ponto de sê-lo ou colocá-lo como superior às razões orientais? Percebemos, 
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que quase sempre não se entende quando Weber é irônico e, ao mesmo tempo, se fica tonto ao 

ler tamanha crítica à modernidade, quase como se não estivesse acreditando no que lera, 

bloqueando qualquer possibilidade de “cair a ficha” para o entendimento de um Weber 

completamente diverso de muitos intelectuais do século XIX, tal como Marx,124 os quais 

simplesmente enxergavam o oriental como um mero “outro”: primitivo, selvagem e exótico; 

sem condições de superar por si suas dificuldades, desejoso de obter representantes europeus 

para dizerem às suas infantis mentalidades o quê e como fazer as coisas, coisas civilizadas. 

Esse, sinceramente, não é o Weber que analisamos.  

Ele é, de fato, um desconstrutor de uma propagandística modernidade européia super-

heróica, emancipadora e senhora das igualdades, liberdades e fraternidades; assim como não 

encara os colonialismos, imperialismos e seus genocídios culturais subjacentes (atrelados às 

entranhas e cruzes européias e visíveis em suas mãos banhadas em sangue) como sacrifícios 

sociais e históricos necessários. Ele, enfim, supera a modernidade. Pois, para superá-la, de 

acordo com Enrique Dussel, é cogente primeiro “negar a negação” desta fantasia que fascina e 

reconhecer, consequentemente, a sua face oculta e destrutiva, essa “cara colonial da 

modernidade”. Dussel segue: 

 
Ao negar a inocência da “Modernidade” e ao afirmar a Alteridade do “Outro” 
[oriental], negado antes como vítima culpada, permite “descobrir” pela 
primeira vez a “outra-face” oculta e essencial à “Modernidade”: o mundo 
periférico colonial, o índio sacrificado, o negro escravizado, a mulher 
oprimida, a criança e a cultura popular alienadas, [o indiano primitivo] etc. (as 
“vítimas” da “Modernidade”) como vítimas de um ato irracional (como 
contradição do ideal racional da mesma Modernidade) (DUSSEL, 2005, p. 
65). 

 

É justamente esse ideal racional que Weber abundantemente critica. Mas algum crítico 

pode indagar: ele não se utiliza desta mesma racionalidade para dizer tudo o que disse? Sim e 

não. Como já salientado, Weber a utiliza de que forma e com qual motivação e sentido? Ele 

não a ovaciona como superior a qualquer outra forma de aquisição do conhecimento, ele não a 

vê como o único caminho possível ao humano, ele não a tem como aquela que aponta onde 

estão todos os problemas e, ao mesmo tempo, todas as soluções; nem mesmo olha para a razão 

que analisa culturas como descobridora de leis imutáveis e absolutas. Enfim, sem entender a 

noção de ciência no Weber ou que ele é um representante da velha ciência, no dizer de Kahler; 

                                                 
124 O qual via a Inglaterra como instrumento inconsciente da história (mal necessário) para se chegar a 

revolução na Índia, como se as invasões e colonialismos tivessem o papel crucial na quebra de tudo que estagna o 
avanço da tecnologia e da produção, em suma, o progresso como maturação histórica e sem a dependência à 
natureza; preparando, não obstante, o terreno para uma revolução social. Weber, de fato, não está nessa trupe.  
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sem perceber o quão a ideia de racionalismo europeu está atrelada até o pescoço na sua ideia 

de desencantamento do mundo, realmente não existe a possibilidade de enxergá-lo como fora 

da ceifa orientalista.   

Crer na verdade da ciência moderna é, de fato, um produto cultural e temporal, “não um 

dado da natureza” (WEBER, 1999, p. 126). Ele está, consciente, contundente e explicitamente 

rasgando o verbo em bom tom que essa ciência que tanto ovacionamos e até patenteamos como 

de cunho estritamente ocidental, é uma mera faceta de um antigo espelho quebrado, é mais um 

simples corredor do labirinto da vida. E ele ainda é mais incisivo, mais incômodo: “as ciências 

da natureza, como a Física, a Química e a Astronomia pressupõem, com naturalidade, que valha 

a pena conhecer as leis últimas do devir cósmico”, mas “pessoa alguma poderá, entretanto, 

demonstrar esse pressuposto. E menos ainda se poderá provar que o mundo que esses 

conhecimentos descrevem merece existir, que ele encerra sentido ou que não é absurdo habitá-

lo” (WEBER, 1972., p. 36).  

Para Weber, por exemplo, a medicina moderna não se propõe a saber se uma vida 

merece ser vivida; a estética não se pergunta se deveria haver obras de arte; as ciências jurídicas 

não dão resposta à pergunta: deve haver um Direito? Assim como a historiografia não se 

pergunta se este ou aquele fenômeno histórico merece existir. E comparando tudo isso com a 

teologia – o que para Weber representa “uma racionalização intelectual da inspiração religiosa” 

(Ibid., p. 49)125, ele joga a bomba: “não correspondem, por conseguinte, a um ‘saber’, no sentido 

comum da palavra, mas a um ‘ter’” (Ibid., p. 49). E a bomba explode: “o destino de nosso 

tempo, que se caracteriza pela racionalização, pela intelectualização e, sobretudo, pelo 

‘desencantamento do mundo’ levou os homens a banirem da vida pública os valores supremos 

e mais sublimes”. Os mais supremos e mais sublimes valores foram jogados ao vento, 

encontrando-se (sobrevivendo a duras penas) tão e somente, complementa, “na transcendência 

da vida mística ou na fraternidade das relações diretas e recíprocas de indivíduos isolados” 

(Ibid., p. 51). E sua visão valorativa vai ao pico quando expõe a arte moderna européia:  

 
Nada há de fortuito no fato de que a arte mais eminente de nosso tempo é 
íntima e não monumental, nem no fato de que, hoje em dia, só nos pequenos 
círculos comunitários, no contato de homem, em pianíssimo, se encontra algo 
que poderia corresponder ao pneuma profético que abrasava comunidades 
antigas e as mantinha solidárias. Enquanto buscamos, a qualquer preço, 
“inventar” um novo estilo de arte monumental, somos levados a esses 

                                                 
125 E aqui, mais uma vez, quase como um loop musical, Weber, ao apresentar o tipo de racionalização 

presente na teologia e suas características em relação à ciência moderna, não tarda em dizer que: não há dúvida 
que toda a teologia, mesmo a teologia hindu, aceita o pressuposto de que o mundo deve ter um sentido” (WEBER, 
1972, p. 49). Não passa despercebido como imediatamente ele coloca mais uma vez a ideia indiana em destaque, 
e isto sempre quando falara de política, ciência, religião, tudo!  
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lamentáveis horrores que são os monumentos dos últimos vinte anos 
(WEBER, 1972, p. 51).  

 

Sério, que Weber está criticando a arte moderna européia? Pois é, mas ele não restringe-

se à arte, vai até ao que denomina de “profecias de cátedra” ou o que chamamos de crítica 

weberiana à racionalização intelectualista (intellektualistische Rationalisierung) e estritamente 

moderna; sim, isto mesmo, à razão moderna: 

 
E enquanto tentarmos fabricar intelectualmente novas religiões [ideias 
irracionais], chegaremos, em nosso íntimo, na ausência de qualquer nova e 
autêntica profecia [ideia racional], a algo semelhante e que terá, para nossa 
alma, efeitos ainda mais desastrosos. As profecias que caem das cátedras 
universitárias não têm outro resultado senão o de dar lugar a seitas de fanáticos 
e jamais produzem comunidades verdadeiras (Ibid.). 

 

“Efeitos ainda mais desastrosos”. Se restavam esperanças nos corações de alguns 

intelectuais que Weber realmente defendesse o racionalismo e tudo que a Europa tecnicamente 

produziu com muito afinco s seu materialismo religioso e secular, com as “profecias” (leia-se: 

promessas da/para a razão) que caem (= surgem) das novas e excelentíssimas cátedras 

universitárias, não têm nada além de “seitas de fanáticos” (= mentes irracionais) que “jamais 

produzem comunidades verdadeiras”. Em suma, a razão européia moderna, para um dito 

defensor da racionalidade européia, de fato, tentando ser superior às demais, as “outras”, não 

passa de irracional e mera propaganda enganosa, com efeitos sociais ainda mais desastrosos do 

que os lamentáveis horrores da arte moderna.  

Caros leitores atentos, para Weber, ciência depende de inspiração – “único fator 

decisivo”, dizia ele (1972, p. 25) – e a experiência desta inspiração é uma “embriaguez 

singular”, a qual produz paixão como requisito. Sem ela, acrescenta o alemão: “ele [o cientista] 

nunca será capaz de produzir algo que encerre valor. [E] Essa inspiração não pode ser forçada. 

Ela nada tem em comum com o cálculo frio” (Ibid.), ela não é executada “por meios 

mecânicos”, depende de intuição e reflexão, muito mais do que especialização; não é forçada 

pelo trabalho, apesar de depender de esforço; vem quando não esperamos e “não quando à nossa 

mesa de trabalho fatigamos o cérebro a procurá-las” (Ibid.). Conta-se, na condição de cientista 

vocacional, com o acaso.  

Claramente, Weber está invocando ao seu intelecto palpável uma teoria indiana, uma 

vez que cada casta possui sua intuição própria. E ele deixa isto em evidência quando afirma que 

“um comerciante ou um grande industrial sem ‘imaginação comercial’, ou seja, sem ideias ou 

sem intuições de gênio, continuará sendo durante toda a vida um homem que faria melhor se 
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tivesse continuado como funcionário ou técnico” (WEBER, 1972, p. 26). Noutros termos, cada 

casta na sua vocação e por toda a vida. Em termos científicos, é tal qual, já que “a pergunta a 

que devemos dar resposta é a seguinte: qual a posição pessoal do homem de ciência perante sua 

vocação?”, indaga Weber (Ibid., p. 29).     

Sim, ele está dizendo que a ciência não se faz ou se produz com manuais cartesianos, e 

não serve apenas, como é o caso evidente na modernidade, para que outros possam retirar 

vantagens comerciais ou técnicas, ou mesmo para que possamos melhor nutrirmo-nos ou 

quaisquer outras vantagens materiais, como, por exemplo, medíocres serem nomeados para 

funções importantes (Ibid., p. 21), ou instituições pedagógicas virarem grandes empresas que 

visam apenas salas e bolsos cheios (Ibid., p. 18). Há, portanto, como já apontamos no início de 

nossa análise, uma “verdade incontestável” no mundo científico moderno, revela-nos Weber: 

as instituições científicas dependem de fatores e dons, mas, na modernidade, são tais fatores 

amplamente ignorados. E a partir dessa ignorância, como frisamos no início de nossa pesquisa, 

surge um pretexto com mentalidade popular que caminha para o culto dos ídolos da 

personalidade e da experiência pessoal. A experiência pessoal surge da tortura do espírito, que, 

por sua vez, dignifica a ação da personalidade. Enfim, a vida científica, conclui Weber, “está 

entregue a um acaso cego” (Ibid., p. 23). Um acaso que implica dizer: por mais que uma pessoa 

esteja possuidora de conhecimentos científicos, sem dom pessoal, não estará preparada para 

compreender e formar opinião própria. E dom pessoal, na linguagem indiana é: estar e 

demonstrar capacidade para permanecer em uma casta ou camada portadora. Ser um vaiçya 

(comerciante) não o qualifica para a docência (brähmaëa) e vice-versa. Semelhante ao que 

Weber está esboçando.  

Para a literatura indiana, Bhagavad-gétä (XVIII.47), assim é:  

 
É melhor alguém dedicar-se à sua própria ocupação [dharma], mesmo que 
venha a executá-la imperfeitamente, do que aceitar alguma ocupação alheia e 
executá-la com perfeição. Os deveres prescritos [dharma] conforme a 
natureza da pessoa nunca são afetados por reações [mau karma].    

 
Ele está aclarando que há uma corrosiva e limitada manifestação humana, chamada 

razão moderna européia: já que da vida não mais entende que os antigos e ainda faz o favor, de 

brinde, de destruí-la.     

E assim percebemos claramente quão longe de orientalismos alheios ou de uma 

predileção ao racionalismo europeu está Weber. Ele não apenas faz comparações a esmo, por 

conjecturas que se desmancham no ar, ele as faz jogando todos os valores modernos no 

calabouço das vulgaridades, e, por outro lado, acreditem, a capacidade para essa gnose, por 
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parte dos indianos, conclui, “é um dom, um carisma, e de nenhum modo acessível a todos”. 

Tendo tal privilégio não por ser sobrenatural, mas por ser apolítico e antissocial.  

Ele parece nos dizer, com ar nietzschiano, que no Ocidente moderno estão 

marginalizando os gênios e colocando os empresários no poder, resultado: sem gnose, sem 

contemplação, sem encanto, apenas comércio. Rege no mundo indiano, em contraposição, um 

determinismo do intelecto, que se centra na razão substancial e extramundana, no mundo das 

ideias ou mesmo no poder que as forças mentais e intelectivas exercem sobre o corpo, a natureza 

e a vida, para que tais variantes sejam auxílios e não empecilhos ao além do homem; o que, de 

certa forma, secundariza o desejo de transformar o mundo ao seu bel prazer, uma vez que o 

mundo das ideias compreende ou busca compreender que tal transformação não está nas mãos 

dos homens, mas meramente na cabeça destes. Não que, com isso, o mundo intelectual indiano 

seja completamente alheio ao mundo político ou à ação, pelo contrário, pois a política na Índia 

sempre foi sagradamente rodeada por homens de muitíssima ação, mas que a ênfase existencial, 

para os intelectuais, não está no mundo político e muito menos no desejo de obter conforto, 

satisfação e segurança neste mundo.  

O que procede, consequente e comparativamente é que:  
 

De todo modo, a idéia de que as ações transitórias de um ser transitório nessa 
terra possam acarretar castigos ou prêmios “eternos” num “além”, e isso 
graças à presença de um deus simultaneamente onipotente e benévolo, é algo 
que sempre pareceu e sempre parecerá absurdo e espiritualmente subalterno 
para qualquer pensamento genuinamente asiático (WEBER, 1999, p. 145).           

 
“Subalterno” por não ser genuinamente indiano e sempre parecendo “absurdo” por ser 

judaico-cristão. Noutros termos, o indiano é indiano por facilitar a manifestação de uma camada 

portadora de homens vocacionais raros e que, além de serem doutos, dedicam-se “à reflexão 

sobre o sentido do mundo sem outras preocupações senão esse próprio sentido” (Ibid., p. 146).  

Tudo isso acarreta em um mundo onde o capitalismo ou a camada portadora da 

economia não se sobrepõe, haja vista que a posição da camada não letrada (ou menos letrada) 

na Índia, como os comerciantes, “divergia de maneira particular das condições correspondentes 

ocidentais. Suas camadas mais altas contribuíram em parte para sustentar a constituição das 

soteriologias dos intelectuais” (Ibid., p. 147), só e somente. No Ocidente, com o advento do 

protestantismo e de sua ética antimágica, surge a oportunidade de repúdio do rito e da leitura 

intelectual mais filosófica, passando o “espírito” dos comerciantes a desenvolverem uma 

conduta dominante e intramundana, mais técnica. Deixam de lado (substituem) os encantos 

mágicos por milagres (religiosos ou tecnológicos), os campos idílicos pelas cidades poluídas, 
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os Deuses pelo dinheiro e os heróis míticos pelos políticos demagogos. O interesse pelo 

mecanismo sem sentido do mundo torna-se o seu único escape para todas as fases e momentos 

da vida, acorrentando-se aos ditames do capital. 

Sabendo que em Weber a camada intelectual, com seu elemento racional, de toda e 

qualquer sociedade tem, desde sempre, e no sentido da coerência lógica de uma atitude teórico-

cognitiva, poder sobre os homens, lança-se Weber a voos indológicos mais altos: 

 

Onde quer que uma camada intelectual busque alcançar o “sentido” do mundo 
e da própria vida através do pensamento e – após o malogro desse esforço 
diretamente racionalista – procura captá-la existencialmente e, em seguida, 
num procedimento indiretamente racionalista, se esforça para trazer essa 
vivência para o plano consciente, ela acabará seguindo o caminho da mística 
inefável hindu [indiana] (WEBER, 1999, p. 150).       

         
Com essa ideia em mente – de um intelectual indiano como meio inefável de orientação 

ideal típico –, Weber encontrará na Índia o extremo oposto ao magicofóbico judaísmo, à ética 

intramundana protestante e ao “capitalismo avançado” [Hochkapitalismus]126 dos nossos 

tempos – e aqui estamos apontando os três grandes ídolos que propagam uma virtude utilitária, 

disciplinadora e escrupulosa do modo de ser ocidental na atualidade –, uma vez que, por outro 

lado, ela (a Índia) representa o que há de mais encantado, mágico, substancialmente vivo e que 

não quer “por natureza” acumular excedentes  (o “quanto mais melhor!”); não possuindo, 

portanto, o senso aquisitivo típico do capitalismo moderno (WEBER, 2004, p. 53): um mundo 

tecnocrata que subsiste e propaga em suas entranhas um “deus morto” e que se esqueceu de 

suas vãs promessas iluministas. 

E aqui Weber entra mais uma vez no rol dos não orientalistas, quase reproduzindo 

ironicamente a teoria saidiana, ao apontar que o ocidental, até então, só olhou para a Ásia com 

olhos exóticos, enxergando apenas nesse intelectual asiático, o brähmaëa, o “enigmático” e o 

“cheio de segredos” (Idem, 1987 t. II, p. 356): eis uma causa do fracasso ou do desenvolvimento 

de uma via inadequada ocidental, no seu intento de conhecimento do “outro”, ao abordá-lo 

mediante a “psicologia” e detendo-se exclusivamente a observar que existem diferenças de 

disposições físicas raciais e psíquicas. E mais, acrescenta o não orientalista Weber, o ocidental 

                                                 
126 Sobre adjetivação “capitalismo avançado”, ele expõe: “Antes de mais nada, porém, há que lembrar que 

o ‘capitalismo avançado’ dos dias de hoje tornou-se independente daquelas influências que a religião professada 
podia exercer no passado, particularmente junto à vasta camada inferior da mão-de-obra não qualificada” 
(WEBER, 2004, p. 169). Em outros termos, “capitalismo avançado” implica dizer capitalismo que teve campo 
fértil com a ética intramundana protestante, mas que agora, não mais depende dos favores irracionais e da força 
motriz religiosa, senão do mero caráter ou da contabilidade moral, predominante e em predisposição dos 
protestantes: ao acúmulo motivado de capital. Eis um ethos peculiar, o utilitarismo moral ou a “calculação” como 
decisivo prêmio psicológico e social, que não existe na Índia (Ibid., p. 45).    
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só aprecia o “outro” via interesses impostos por uma situação objetiva e coagidos pela 

educação, sem nenhuma preocupação com os “conteúdos emocionais”. O que resulta 

inevitavelmente uma conclusão orientalista da irracionalidade e da conduta dos asiáticos em 

torno dos costumes cerimoniais e rituais. E Weber será incisivo ao apontar o erro crucial do 

ocidental nesse ponto específico, inferindo que o “sentido” de tais rituais e costumes lhe escapa, 

não havendo, portanto, compreensão do fato (Ibid.). Não entendendo o “sentido” dos costumes 

e ritos, como poderá compreendê-los? Essa é a indagação weberiana. E uma indagação 

absolutamente fora do cenário eurocêntrico, senão, mais uma vez, antieurocêntrico. 

E Weber não satisfeito com o seu ataque, ainda ousadamente declara: “ademais, a 

contenção reservada e cheia de dignidade e o silêncio em aparência cheio de significado dos 

intelectuais asiáticos, só atormentam a curiosidade ocidental”, por não conseguir remover o véu 

exótico e por se utilizar de “um racionalismo puramente objetivo” que “aspira a dominar 

praticamente o mundo através do descobrimento de suas próprias regularidades impessoais” 

(Ibid., p. 359). Um Weber mais saidiano seria impossível! 

Por fim, assim resumirá Monroy (2004, p. 233):  

 
Para Max Weber não é que “o nós” seja “o normal” e “o outro” o “anormal”, 
mas sim que, da perspectiva de outras culturas como a chinesa e a indiana, a 
nossa mostra-se como uma cultura em evidência absoluta, cujos passos 
evolutivos são tudo, menos necessários aos humanos; menos ainda superiores. 
O que faz nosso autor [Weber] é, em essência, desenhar os contornos da 
diferença. Contudo, será precisamente neste terreno onde dar-se-ão os maiores 
mal-entendidos, forçando o pensamento de Weber a ser considerado 
etnocêntrico.  

 

Eis o que atormentará Said, forçando-o a passar pelos alemães com atitude ressabiada, 

olhando de canto, desconfiado, melindroso, em ausência acuada. É o que veremos com mais 

atenção agora: o porquê da Alemanha sair de cena na análise geral saidiana, ficando relegada a 

meros adendos.   
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CAPÍTULO IX 
 

Said, Orientalismo e a Alemanha de Weber 

 

 

Quando a Alemanha Sai de Cena 

 

Bradley Herling, professor de Religious Studies na Marymount Manhattan College e 

autor de The German Gita: Hermeneutics and Discipline in the German Reception of Indian 

Thought, 1778-1831 (2006), logo de imediato apontará que “Said nunca trabalhou em sua tese 

com a conexão Alemanha-Índia, mas eruditos de outras áreas aceitaram o desafio, aplicando e 

testando sua estrutura” (HERLING, 2006, p. 8). E logo em seguida indaga: “como poderiam as 

primeiras interpretações alemães sobre a cultura indiana contribuir para o imperialismo, se a 

Alemanha não tinha interesse colonial direto na Índia?”. 

Said assim apresenta seu objeto tempo-espacial e sua senda analítica: 

 
[...] tive de me concentrar rigorosamente no material franco-britânico, e mais 
tarde no americano, pois parecia inevitavelmente verdadeiro não só que a 
Inglaterra e a França eram as nações pioneiras no Oriente e nos estudos 
orientais, como também que essas posições de vanguarda foram mantidas 
graças às duas maiores redes coloniais da história anterior ao século XX 
(SAID, 1990, p. 29).  

 

Quando ele assevera “tive”, em outras palavras quer dizer: essa é minha escolha e não 

poderia ser outra, uma vez que os literatos orientalistas estão aqui, não na Alemanha; os 

imperialistas estão aqui, não na Alemanha; o orientalismo perdurou aqui, não na Alemanha; o 

Oriente foi invadido por eles, não pelos Alemães; eles se preocuparam mais com o islã, não os 

alemães”. Uma escolha, portanto, “rigorosamente” decidida e “inevitavelmente” centrada 

naquilo que ele denomina de “nações pioneiras”, em invasão e estudo, “de vanguarda” e 

mantidas (sob disciplina) graças ao poder colonialista (leia-se: invasor) que rumara ao Oriente. 

Algo não exercido pela Alemanha em terras orientais (com a exceção de alguns mercenários 

isolados que se venderam aos britânicos), seja por sua tardia, relutante e árdua unificação, seja 

por seu âmbito intelectual que se preocupava mais com o mundo das ideias e com a Filosofia 

mesmo. 
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 Inegavelmente nações franco-britânicas invasoras, pioneiras e vanguardistas, mas cuja 

compreensão do Oriente, com suas nuances em exceção, restringiu-se à produção de uma 

literatura de aculturação; interesse este que, na Alemanha, restringiu-se basicamente a Hegel e 

alguns poucos de seus sucessores (teóricos e metodológicos) que usaram mais a paixão 

ideológica e a moral judaico-cristã latente ou explícita do que a razão, e praticamente sem 

nenhum grande literato alemão que servisse à teoria de Said.127  

Em nossa opinião, de tal posição de vanguarda intelectual orientalista se eximiram 

aqueles intelectuais e artistas na modernidade ocidental que, de fato, além de não fazerem ou 

quererem propaganda para governos – e aqui incluímos literatos, ou seja, “as meninas dos 

olhos” de Said –, ficaram profundamente envolvidos (pessoal e teoricamente) com a filosofia 

oriental (em especial com a Índia), seja por sua visão intelectual (dos ocidentais) em torno ou 

na esteira do romantismo e da glorificação de um passado pagão, seja por interesse sério em 

torno da descoberta de um pensamento milenar e profundo.  

Para tanto, mas infelizmente sem termos tempo e nem espaço para elucidarmos com 

mais afinco (com uma simples passagem rápida por alguns deles no início de nossa pesquisa), 

elencamos ocidentais que, além de Weber, encantaram-se e escreveram sobre a Índia, mas 

também não se envolveram com “orientalismos”: os norte-americanos David Thoreau, Ralph 

Emerson, William D. Whitney, Thomas Eliot, Amos Alcott, Merrell-Wolff, Herman Melville, 

Ella Wilcox, John Whittier e Mark Twain; o russo Tolstói, os franceses Voltaire, Anatole 

France, Balzac, Victor Hugo, Jules Michelet e Alexandra David-Néel, dentre outros teóricos e 

outras nações, só para citar os mais célebres; mas inegavelmente e com maior ênfase estão os 

alemães: Goethe, Beethoven, Humboldt, Schelling, Schiller, Krause, Herder, Novalis, Richard 

Wagner, Schopenhauer, Nietzsche, Karl Neumann, Hermann Hesse, Heidegger, Thomas Mann, 

Krause, Creuzer, Karl Jaspers, Keyserling, Schröder e Weber. Tais olhares filosófico, 

sociológico, histórico e artístico mantiveram-se quase que absolutamente à parte dos exotismos, 

das especiarias ou das explorações econômicas, tão atraentes às mentes populares e aos 

missionários e políticas européias, os vulgus de Said, e tão exploradas pelos ditames literários 

e orientalistas descritos eloquentemente por ele.  

                                                 
127 Ronald Inden, professor emérito do departamento de História e de Estudos das Civilizações e Línguas 

Asiáticas da Universidade de Chicago, além de um dos maiores indólogos da atualidade, por exemplo, dirá que 
“para Marx, o qual reproduziu muito do ponto de vista de Hegel sobre o Oriente, devemos, naturalmente, o 
conceito de “modo de produção asiático’”. E há, continua ele, por isso “uma vasta literatura sobre estas duas ideias 
relacionadas. E mais próximo de nós, indicaria a excelente crítica sobre o modo de produção asiático de Hindess 
e Hirst (1975), especialmente em torno da teoria hegeliana e seu essencialismo” (INDEN, 2000, p. 52) frente ao 
Oriente. 
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Desta forma, confirmamos que o orientalismo, tal como apresentado por Said, é um fato, 

vivo e atuante (diria até que mais brutal do que ele imaginou), ora perceptível, ora negligenciado 

e ora até defendido pelos hegelianos ou seguidores de seus métodos de plantão, e ainda mais 

por outros eruditos de várias áreas e culturas, mas discordamos ao mesmo tempo do autor de 

Orientalismo em um ponto fundamental: a Alemanha possui indólogos que o contradiz em 

parte, ao mesmo tempo em que não fez apenas “refinar e elaborar técnicas que seriam aplicadas 

a textos, mitos, ideias e línguas literalmente colhidas no Oriente pela Inglaterra e pela França 

imperiais” (SAID, 1990, p. 31). A Alemanha fez isso, de fato, mas não só isso; foi muito além, 

tão além que o travou metodologicamente e, provavelmente, desmotivando-o ao menos de citar 

uma única vez o maior de todos os orientalistas, Hegel. Se assim o fizesse, talvez estivesse 

obrigado, por antonomásia, a citar os demais. Quais demais?  

E a Alemanha não estava apenas no contexto de uma “ideia européia do Oriente”, como 

parece Said apontar, ao dizer que tal ideia não faz parte de seu foco, já que muitos para tanto já 

se debruçaram, diz ele (Ibid., p. 28). Ou seja, não concordamos que a Alemanha ou era apenas 

um refinamento das ideias orientalistas de outros países ou era mera ideia geral sobre o Oriente. 

A Alemanha era, sim, e centrada na Literatura – especialidade do Said – um espaço intelectual 

que fugia e contradizia, em seu corpus intelectual maior, tudo que Said caracterizou como 

orientalismo. Seja uma Alemanha com sua maior atenção para com a Índia, longe do islamismo 

e dos árabes, seja com, muitas vezes, uma visão transeuropéia.  

O que nos impulsionou a buscar a possível ocorrência de um entendimento intelectual 

frutífero e amplo, no tocante ao contato ou transmissão de ideias entre os assim chamados 

Oriente indiano e o Ocidente alemão. E inicialmente buscamos confirmar nossa afirmação de 

ausência, total ou parcial, da pretensão (consciente ou inconsciente) imperialista – expressa na 

relação poder-saber – por parte dos intelectuais alemães que debruçaram-se sobre a Índia.   

No mais, sabemos que o orientalismo apresentado por Said está focado em uma 

islamofilia, a qual percebe que há uma grave e antiga deturpação por parte de impérios invasores 

e ocidentais, promovedores de um combate que elimina valores humanísticos. Todos eles com 

uma prerrogativa cristã de guerra típica, anunciando a interferência de um poder luciferiano 

oriental: o islamismo. Portanto, com um recorte espacial, intencional e uma ação em relação a 

fins bem definidos: mundo árabe.  

Chegamos a concluir que mesmo Said com uma tentativa de justificação, com 

convencimento metodológico, não possui ele um convencimento teórico. E mais, os alemães 

estão longe não apenas da discussão saidiana por uma metodologia filtrada, mas também de sua 

tese central, com aferições em torno dos frutos intelectuais das árvores indianas, sobre os 
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bosques da philosophische Kultur alemã, juntamente com a percepção ou aprofundamento do 

como e do quanto tais lirismos sob a vina128 – e estamos falando da poesia e filosofia indianas 

– influenciaram e instigaram significativamente o pensamento de um dos mais importantes 

pensadores europeus dos últimos tempos. 

Todavia, Said se defenderá dos autores que criticaram a exclusão dos alemães em seu 

Orientalismo, afirmando “que não teve sua inclusão justificada por ninguém” (SAID, 2003a, p. 

61); ademais, pareceram-lhe francamente superficiais e, por isso, não viu sentido em responder 

ao que questionaram. Incrível e surpreendente ao mesmo tempo como ele coloca de lado toda 

a sua leitura, apesar de anterior ao Orientalismo, inclusive com elaboração do prefácio em 

inglês (1984), de La Renaissance Orientale (1950) de Raymond Schwab, o qual demonstrou 

habilmente a ligação entre a Alemanha e o Oriente e, obviamente, no sentido oposto dele. Ele 

chega a citar Schwab em sua obra, contudo, ou como simples rodapé (seis vezes) ou como 

reforço de sua ideia a algum francês (principalmente Anquetil-Duperron) ou inglês. E em uma 

dessas raras citações, Said orgulhosamente desliza aos nossos olhos, uma vez que aponta o 

romantismo europeu como propagador de uma regeneração da Europa pela Ásia. Repitamos: 

uma “regeneração da Europa”, não da Ásia pela Europa, como assim se caracteriza a 

propaganda do orientalismo em geral. E tal citação é apenas um reforço de sua análise sobre 

Gustave Flaubert, não sobre o romantismo em si (SAID, 1990, p. 124). Justifica ele que tal 

tentativa de “regeneração da Europa” era apenas um “uso” da Ásia, não uma preocupação com 

a Ásia em si. Ou seja, em sua teoria nem se pode falar do Oriente e nem querer o mesmo para 

se ajudar, se mover, ser melhor. Os orientais são verdadeiros intocáveis? Se algum pensador 

alemão dissesse: quero conhecer a África para regenerar a Europa, como soaria isto, um 

africanismo etnocêntrico? Covenhamos!  

Ademais, segundo Said, em primeiro plano os orientalistas teriam começado por um 

completo estudo dos textos clássicos orientais e só depois os teriam comparado com o Oriente 

moderno, algo que Weber, definitivamente, não fez; pois toda a sua conjectura do Oriente está 

em torno, especificamente, das origens das religiões universais ali manifestadas, especialmente 

sobre os agentes fundadores, pensantes ou carismáticos destas religiões. A partir daí, diz Said, 

em segundo plano, e devido à discrepância negativa verificada entre o ideal clássico e o real 

moderno no Oriente, tais eruditos consideraram como dever pessoal resgatar a grandeza clássica 

oriental perdida, em uma ação de eleitos históricos autoproclamados; o que não foi, em parte, a 

intenção de Weber, já que descrever uma religião em sua origem é artifício de sua metodologia, 

                                                 
128 Instrumento musical de cordas, típico da Índia antiga. 
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para toda e qualquer religião, mas que, de fato, em Weber, houve essa tentativa de resgatar e 

reforçar a grandeza Oriental frente ao desencantamento moderno, o que não o caracteriza como 

orientalista à moda saidiana, mas como antieurocêntrico, já que não o fez para engrandecer 

poderes, ideias ou culturas européias, senão o contrário. E em terceiro plano, completa Said, 

tais orientalistas tiveram, com tudo isso, o intuito de “ajudar” o Oriente a recuperar sua glória, 

o que também não cabe em Weber, uma vez que não há o que recuperar, pois o Oriente já havia 

recuperado sua glória em sua época.  

Said dará o exemplo de Alexandre e Napoleão como dois estrategistas ímpares na 

elaboração de projetos orientalistas, visando a invasão (longe da intenção de Weber) do Oriente 

e sua recuperação gloriosa, todavia, agora sob seus domínios. Said dirá que “Napoleão [...] via 

o Oriente apenas como tinha sido codificado, primeiramente pelos textos clássicos e depois 

pelos especialistas orientalistas, cuja visão, baseada em textos clássicos, parecia ser um 

substituto útil a qualquer encontro de fato com o Oriente real” (SAID, 1990, p. 89). Nessa 

perspectiva, teriam construído uma falsa realidade em torno do Oriente, a qual pertence “ao 

reinado das ideias e dos mitos extraídos de textos e não à realidade empírica” (Ibid.). O discurso 

orientalista, baseado em textos clássicos, serviria, portanto, como substituto útil a qualquer 

encontro de fato. 

 
O Oriente [para os orientalistas], em resumo, existia como um conjunto de 
valores ligados não às suas realidades modernas, mas a uma série de contatos 
[pensamentos] valorizados que tivera com um distante passado europeu (Ibid., 
p. 93).  

 
Dirá ainda Said: “a ideia, em todos os casos, é que as pessoas, lugares e experiências 

podem sempre ser descritos por um livro, de tal modo que o livro (ou texto) adquire maior 

autoridade, e uso, que a própria realidade que descreve” (Ibid., p. 103). Incluso o próprio livro 

do Said, obviamente. 

E aqui, mais uma vez, Weber se ausenta, já que não há nele, teórica e 

metodologicamente, apreensão da modernidade oriental e nem a preocupação em legitimar uma 

“realidade” presente nos livros. Weber nunca falou que o seu discurso indológico é a única 

realidade, a melhor dentre várias ou mais real que a “realidade concreta”. Não falou e nem teve 

a intensão.   

Tal caracterização, na verdade, não serve para identificar parte do orientalismo alemão 

ou mesmo a indologia weberiana, pois o seu “real” se impõe com outras faces, com outros 

sentidos e vozes, com outra, enfim, ideia de “real”. Mas para o crítico palestino o fato de não 

se unir às realidades modernas dos orientais e ao mesmo tempo apregoar que o Oriente tivera 
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com um distante passado europeu, “é um exemplo puro da atitude esquemática e textual à qual 

me venho referindo” (Ibid., p. 93). 

Esse “exemplo puro” saidiano, que separa radicalmente uma realidade oriental das 

ideias orientalistas, não permeia, em geral, a ideia de “realidade” germânica, sendo ela contrária 

à priorização de um real empírico em detrimento de mitos, imaginários, clássicos literários, 

estudos de lógica e filosofia, enfim, da transmissão intelectual de ideias. A realidade real é 

aquela que Said diz ser da realidade oriental? Seja qual for a nossa descrição real do Oriente ou 

de um Oriente real, em Weber, será apenas a nossa descrição, não a realidade em si. Tal atitude 

exemplar não justifica e nem faz entender a relação absorvedora e encantada de boa parte do 

pensamento alemão em relação ao pensamento indiano, ao mesmo tempo em que não satisfaz 

plenamente o orientalismo apresentado por Said. Na verdade, Said está absorto em um 

empirismo bem ocidental, muito ocidental, e ainda querendo que utilizemos tais armas 

ocidentais, e só elas, para não sermos orientalistas.  

Lembremos que, para os saberes encantados ou tentando manter-se assim, como o 

alemão e indiano aqui tratados, o caminho filosófico ou da gnose sobre o sentido do mundo e 

da vida dificilmente é substituído pelos meios da ciência empírica, como bem nos disse Weber, 

e tampouco pode ser perseguido por ela – ele a transcende. É um fato (e aqui vale relembramos), 

diz Weber (1999, p. 143): 

 
A de que o saber, seja o saber literário seja a gnose mística, seria finalmente 
a única via absoluta para a libertação suprema, aqui e no além. Um saber, bem 
entendido, que não é das coisas deste mundo, do cotidiano da natureza, da vida 
social e das leis que dominam ambas; mas um saber filosófico sobre o 
“sentido” do mundo e da vida. [Em suma,] Um saber dessa ordem, 
evidentemente jamais pode ser substituído pelos meios de ciência empírica 
ocidental e conforme seu próprio fim, tampouco pode ser perseguido por ela. 
Ele a transcende.  

 

E esse conhecimento no âmbito indiano que se há de saber, complementa Weber (Ibid., 

p. 144),  

 
Não constituem, em absoluto, uma oferta e apreensão de conhecimentos 
empíricos-científicos que possibilitem o domínio racional da natureza e dos 
homens [como assim pensa Said], como no Ocidente. São meios de domínio 
mágico e místico sobre si próprio: gnose, que é procurada através do mais 
intensivo treinamento do corpo e do espírito [intelecto], seja pela ascese 

 

E Weber aqui não está dizendo que não havia domínio da natureza e dos homens –  

lembro aos ovacionadores do progresso moderno –, mas afirmando que o domínio tanto da 
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natureza quanto dos homens, na Índia, é mágico, místico, e traduz-se em um domínio de si, já 

que o si sintetiza a natureza e o homem em Um. Na razão mágica e mística, o homem é natureza, 

e ao dominar-se a si mesmo, domina-se a natureza. A consciência dessa gnose ou mesmo o seu 

estado de ser “genérico consciente” não está causado e não se confirma com a mera 

manipulação da natureza, assim como sua ação sobre o mundo objetivo não transforma a 

natureza em “sua” obra e muito menos em “sua” realidade. Aqui entra o místico com força 

total, pois esse pensador indiano, imagina-se reproduzindo as ações do Uno, os imita; e, ao 

imitá-lo, se associa imageticamente com ele através da ação. Assim, transcende o estado de 

“senhor da natureza”, passando a estar uno com ela, celebrando-a. Ele, o pensador místico, 

imagina que, ao manipular a natureza, será manipulado em efeito; se a destruir, será destruído. 

Eis a força mágica do karma sobre ele, a qual foi ditada por Weber como a maior de todas as 

teodiceias. 129 

Ao contrário, na racionalidade tecnocrata, devasta-se matas e povos, com suas máquinas 

monstruosas e incansáveis, produções alienantes e luzes obscuras, enquanto vocações caem ao 

status de profissões e políticas e universidade viram empresas; todos soando o barulho 

ensurdecedor de suas poluições porosas, separando homens inseridos em multidões, 

ritualizando suas preces entre usuras e shoppings-catedrais e a tudo transformando em “coisa”, 

sem sentido e sem vida, apenas um Nada. 

Eles (os saberes alemão e indiano) tornam possíveis as descobertas de um homem-

sujeito que escolhe, se interessa e faz emergir o significado do mundo, ao qual confere valor e 

define ações sociais, minimizando as intemperes das condições econômicas, políticas ou 

sociais. O que importa, portanto, é a decisão, a originalidade das escolhas e conclusões e o 

interesse de pensar sobre coisas nobres ou do espírito, e que possam nos elevar ao além-homem. 

Aqui, as investigações filosóficas nem sempre são redutíveis a determinações econômicas ou 

de poder, mas por interesses intelectuais, realmente intelectuais. As ideias e os interesses, dirá 

Weber, influenciam-se mutuamente de acordo com cada situação histórica específica; pois, o 

homem é um agente que possui conjuntamente necessidades internas ou simbólicas e 

necessidades externas, ou seja, motivações e ações intersubjetivas, não importando o tipo de 

necessidade externa, mas o que a ideia faz com ela, qual o fim dado, qual o sentido aplicado, 

qual inferir esboçado. Para muitos alemães como ele, portanto, o “fim dado” não estava direta 

                                                 
129 Para Said, como para muitos ideólogos de plantão, isso é pura balela, Weber é orientalista e fim de 

conversa. E o fim da conversa faz-se por pura convicção, sem provas, sem desenvolvimento e apresentação 
realmente racional dos fatos.          
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ou indiretamente conectado a um imperialismo que o manipula ou a um empirismo que o 

delimita. 

E por privilegiar o “real” empírico, ou melhor, por descartar completamente a dinâmica 

interna do saber filosófico, Said se mantém lacônico em sua defesa metodológica que exclui a 

Alemanha, por achar que: “o que o orientalismo alemão tinha em comum com o orientalismo 

anglo-francês, e mais tarde com o americano, era uma espécie de autoridade sobre o Oriente no 

interior da cultura ocidental” (SAID, 1990, p. 31). 

Procuramos também rever essa afirmação de Said, o qual, ao tentar justificar sua 

escolha, dirá que a enorme quantidade e consistência dos trabalhos britânicos, franceses e 

americanos sobre o Oriente ergue-se acima dos trabalhos alemães, o que ele admite ser crucial: 

“[...] acho que também é verdade que os passos mais importantes da erudição oriental foram 

dados primeiramente na Inglaterra ou na França, e depois elaborados pelos alemães” (Ibid., p. 

29). 

Tais “passos mais importantes” podem ser entendidos como “ligados ao poder” e ao 

islã, pois Said cita Silvestre de Sacy, William Lane e William Jones (seus orientalistas modelos) 

como docentes dos alemães. E isso também criticamos, pois, para nós, os passos mais 

importantes em termos de indologia são aqueles produzidos filosoficamente pelos alemães – 

independente de terem ou não tomado conhecimento do Oriente por meio de “outros” – 

interessados em aprender com aquilo que o Oriente tem a dizer, e não meramente com aquilo 

que o Oriente tem a oferecer materialmente – e só materialmente – por imposição da força. 

Concordamos, portanto, com o comentário conclusivo e iluminante de Keith 

Windschuttle (1999): 

 
Resulta evidente, todavia, de onde obteve Said o incentivo para tal estratégia. 
Os alemães eram orientalistas proeminentes e, no entanto, a Alemanha não ia 
converter-se jamais em um poder imperial dos países orientais [...] Para os 
alemães, o conhecimento não gerava poder no modo em que a teoria de 
Foucault dizia que haveria de gerar. Por isso, ao invés de admitir isto ou de 
tratar de explicá-lo, Said omite convenientemente a Alemanha de sua análise. 

 

O que se pode destacar desse diálogo entre Said e sua consideração de que a dissonância 

e suas resoluções pertencem ao presente, não a uma imagem remota e ideal do passado é, de 

fato, uma verdade urgente e de guerra para os árabes e palestinos, como o próprio Said. 

Engajados numa modernidade progressista com máscara de bem-estar. Porém, tal pressuposto 

modernista foge por completo da intelectualidade compreensiva e do romantismo alemão, 

contrários aos pressupostos racionalistas do iluminismo francês, o qual concebe o homem e o 
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seu meio como meras reduções objetivas de formas exploráveis e conhecíveis em sua 

totalidade, já que empirista. O que leva a conceber a atitude de procurar regras universais como 

reducionista. Para um romântico não se troca o belo pelo útil, a paixão pelo cálculo, a inspiração 

pela monotonia fabril, a poesia pelo utilitarismo. Sim, Weber é um romântico anticapitalista, 

como nos informa Lukács (1967, p. 479), um crítico da razão à moda romântica, mesmo que 

tal crítica seja interna e não externa, ou seja, utilizando-a para autocrítica. Mas discordamos de 

Lukács ao apontá-lo como fascista e entendendo como sintoma de fascismo o fato de Weber 

defender a possibilidade única de transformação histórica através da ação de um líder 

carismático. Como se em Weber o carisma fosse algo corriqueiro e conservador, ou fosse 

autocrático, artificial e ditador; nada disso, como sabemos e já falamos a respeito, isto feri a 

ideia de carisma em Weber.   

E tal romantismo weberiano fica evidente quando ele atrela as possibilidades de 

transformações sociais através das dinâmicas dos interesses ideais inseridos nas esferas de 

valor, as quais, em si, contradizem esse capitalismo tecnocrata moderno, carente de 

carismáticos e recheado de burocratas.  

Com Weber, compreende-se uma cultura e uma mentalidade social de um povo 

situando-os em um momento histórico particular da sua própria cultura. Isso para Said soa tão 

estranho que fica difícil decodificar a uma linguagem de trincheira, a uma situação de embate 

entre culturas, a uma necessidade de revolta e reconhecimento de controle destrutivo. Assim 

como soa estranho a Weber tentar dogmatizar o que é “real”, como entendê-lo através de tal 

dogma e sem outro caminho possível, e, ao mesmo tempo, sujeitar mentes e corações a seguirem 

um rebanho com bandeira político-empresarial, com toda a sinceridade e boa vontade humana 

possível, mas que, de fato, interessa-se culturalmente (leia-se: ideologicamente) por uma causa 

aquém da crítica que se propõe.   

A Alemanha de Weber, e ele incluso, volta-se com suas idealidades, pensamentos, 

espantos e vivências mentais para uma Índia hinduísta e budista, filosófica e poética, longe, 

portanto, de um monoteísmo de médio Oriente que ora declara guerra ao dito mundo infiel ou 

simplesmente rompe fronteiras na surdina para o seu pleito de conversão massificada; fato 

alemão que rompe completamente com a tese de Said em sua base mais profunda, forçando-o 

a buscar justificativas lógicas para tal ausência nada metodológica. 

Para entendermos como funciona a teoria de Weber e dos alemães em torno do fascínio 

indológico, deve-se ter em mente que a ideia central e relacional, tanto a Weber quanto aos 

brähmaëas, por exemplo, é que um intelectual só pode falar o que realmente pensa quando não 

está submetido ao poder político, que, para Weber, na modernidade, desastrosamente se limita 
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a partidos-empresas e universidades-empresas, ambas focadas apenas no regime empregatício 

e no lucro. O que não implica dizer, segundo ele, que não sejamos, “em lugar público, [...], em 

reuniões, em associações, onde queira”, agentes politizados, já que, nesses âmbitos, sai-se das 

amarras institucionais profissionais, uma vez que “é com efeito, demasiado cômodo exibir 

coragem num local em que os assistentes e, talvez, os oponentes, estão condenados ao silêncio” 

(Ibid., p. 45) ou em submissão burocrática.  

Louis Dumont, olhando para a Índia de Weber, denomina tal relação (a do intelectual 

acima e não submetido ao poder) de “hierarquia pura” em uma “sociedade holística”. De acordo 

com Dumont, a cultura da Índia é caracterizada pelo fenômeno do caráter da subordinação e da 

disjunção radical entre a hierarquia e o poder, provavelmente único no mundo, graças à qual a 

hierarquia aparece de forma “pura”, exclusiva e sem mistura. Assim, a Índia ocupa, por sua 

reafirmação da hierarquia, o ponto extremo das sociedades holistas – entendendo holismo para 

Dumont como uma “orientação geral dos valores”, na conformidade de cada elemento com seu 

dever inserido em um conjunto social abrangente. Como Dumont sublinha, a distribuição 

diferencial de valor na sociedade não implica necessariamente dominação e exploração 

(categorias estruturantes das ideias individualistas de poder: Estado e classe social). Seu 

exemplo predileto, assim o de Weber, é o das castas indianas, em que a preeminência 

hierárquica (sustentada pela ideologia da pureza) incumbe aos pensadores mendicantes 

(brähmaëas), enquanto o poder político incumbe aos guerreiros aristocratas (kñatriyas) – 

segundos, e não primeiros, na ordem hierárquica. Um dos aspectos mais notáveis da proposta 

de Dumont é o da não linearidade da oposição entre os dois termos em questão. Como salienta 

o autor, todas as sociedades são essencialmente holistas, na medida em que têm que pressupor 

um agenciamento de sentido, uma cosmologia, a priori, e têm de se fundar em algum tipo de 

ordem relacional nas suas formas societárias efetivas (DUMONT, 1997, p. 369-375) 

O que queremos enfatizar é que para nós torna-se inconcebível imaginar uma Alemanha, 

antes do nazismo, padronizada simplesmente por um poder absoluto, disciplinando e ditando 

as regras para o saber de “gênios”; ou seja, uma Alemanha sem divergências conceituais, sem 

hereges gloriosos, sem pagãos vibrantes, seguindo uma única épistémè, como se todos 

estivessem escatologicamente destinados à caverna platônica, acorrentados e sem nenhum feixe 

de luz perceptível.  

E aqui entra nossa ênfase de certa Alemanha encantada, movida e renascida pela Índia, 

a busca de uma Índia para além das especiarias, dos exotismos ou aparências culturais e dos 

imperialismos, indo direto à intelectualidade e às ideias dos sábios indianos (em sânscrito, 

sädhus), como dirá Nietzsche (2007, § 56); pois são eles “os homens mais espirituais” 
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(intelectuais), “sendo os mais fortes [e os que] encontram sua felicidade onde outros achariam 

sua ruína”, complementa o filósofo ditirâmbico (Ibid. § 57).    

Weber, ao contrário de Said, nos alertou também que um poder racionalmente 

“perfeito”, ou um mundo “bem administrado” e planificado, também é aquele que se obstina 

em eliminar radicalmente a liberdade.  

 

 

A Individuação Alemã: fator que lhe favorece ficar mais próxima da Índia 

 

 

A atitude contemplativa muitas vezes se confunde com a atitude prática, assim como a 

ausência aparente de uma prática ou da visão dela, confunde-se com uma ausência da 

contemplação. Mas a sociologia weberiana é, não somente, mas essencialmente, subjetiva e 

sublunar, mesmo que o empirismo esteja ali, cá, acolá. O que é interessante a um sociólogo não 

é necessariamente o que interessa simplesmente à sua época, mas o que é sociologicamente 

interessante e possível. Para Weber, a Índia é interessante e possível, seja pela indomania de 

sua época, seja pelo objeto em si traduzir-se em um valor que lhe inquieta o juízo, que lhe 

motiva debruçar-se sobre ou até lhe contagia.    

A Sociologia é uma atividade intelectual: se entendemos que fazer sociologia pressupõe 

recuperar o antigo ou atual e compreender o social, não deixa de haver entre antigo ou atual e 

a sociologia, todo o oásis do intelecto; sem o qual não se faz Sociologia.   

Com este exato alvo, entra em cena o que a tradição historiográfica e sociológica alemã, 

segundo Fritz Ringer (2004, p. 22.), denominou de princípio de individualidade, o qual 

pressupõe que o indivíduo autodidata, prodigioso ou inclinado com todas as forças ao intelecto, 

está imbuído de potencial distintivo, absolutamente único, para a autorrealização ou 

compreensão de situações históricas e sociais, excluindo, inclusive, visões adicionais como os 

agrupamentos empresariais e recheados de políticos profissionais, que vivem da política e não 

para a política, como assim exortava Weber. Dessa forma, completa Ringer, os aspectos 

culturais de um povo podem restringir suas escolhas (políticas, por exemplo) e seu caráter, no 

entanto, necessidade e regularidade, na história ou sociologia, estão sempre sujeitas à 

variabilidade introduzida pelo agente intelectual. À luz dessa perspectiva, as ideias individuais 

ou atos livres em prol de fins escolhidos (sejam apolíticos ou politizantes), lado a lado com o 

papel do “acaso” no desenvolvimento histórico ou sociológico, não podem ser ignorados, como 

bem assinalou Eduard Meyer (1902, p. 3-11), ao elucidar que alguns ideólogo ignoraram o 
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livre-arbítrio do agente histórico e social e o papel das ideias na história e na sociedade, ou seja, 

a importância do ato livre em prol de fins escolhidos, paralelo à função do “acaso” no 

desenvolvimento histórico.  

Com isso, motivos e escolhas individuais, com certeza afetam os desfechos sociais – 

não estando submetido a um determinismo político vigente, por exemplo –, como também 

defendeu Dilthey (1990, p. 5-6), ao afirmar que a ação humana só pode ser compreendida “de 

dentro”, em termos de intenções e crenças (prioritariamente religiosas); premissas que Weber 

adotará veementemente e Aron exprimirá em atitude e situação, ao defender que os historicistas 

alemães do XIX, contra os herdeiros da Revolução Francesa e a proposta da dissolução do 

passado pelos iluministas, repugnavam a civilização de massa e o industrialismo (ARON, 

1938). Este princípio de individualidade (contrário ao individualismo competitivo) é um dos 

elementos do conceito de Bildung, já amplamente discutido nos estudos germanistas e na 

literatura sociológica, tão majestosamente resumido por Humboldt (2006, 259): 

 
Mas quando na nossa língua dizemos Bildung, queremos dizer algo ao mesmo 
tempo mais elevado e mais intrínseco [que humanização em suas instituições 
e usos externos], isto é, a atitude mental originária do conhecimento e do 
sentimento da totalidade das aspirações da ética e do espírito que se dilui 
harmoniosamente sobre a afetividade e o caráter do indivíduo. 

 
E tal Bildung está intrinsecamente relacionado com a tentativa de viver e pensar como 

os antigos, sendo eles modelos existenciais. Como dirá Rosana Suarez, é no tocante à arte e à 

literatura que a Antiguidade se torna modelo e arquétipo para os alemães:  

 
A questão da relação com esse modelo vem, então, ao centro do debate: é a 
necessidade do “retorno aos Antigos”, por eles serem, ao mesmo tempo, 
originais e eternos, isto é, um “clássico”. Face à Antigüidade, a modernidade 
se percebe como um projeto inacabado ou fragmentado, e a formação da 
cultura e da arte modernas se determina de antemão — para o classicismo 
alemão em particular —, no jogo complexo da relação com o modelo da 
Antigüidade. Nesse sentido, é célebre a frase de Winckelmann: “O único 
caminho para nos tornarmos grandes e, se possível, inimitáveis, é a imitação 
dos antigos”. Diz Berman130: “Reúnem-se todos os esforços para alcançar um 
grau de cultura equivalente à dos Antigos, principalmente, por uma 
apropriação de suas formas poéticas” (SUAREZ, 2005, p. 196-197) . 
  

 
E não apenas referindo-se à Antiguidade grega quando surge os escritos indianos aos 

alemães; passando a Índia, nesse contexto, a conglomerar o conceito de Bildung, já que ela 

tornara-se uma alternativa ao sentido de formação, cultivo ou anseio de identidade da cultura 

                                                 
130 BERMAN, Antoine. Bildung et Bildungsroman. Le temps de la réflexion. v. 4, Paris, 1984. 
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alemã. Uma identidade que quer-se grande, forte, antiga, ligada ao mundo pagão ou natural e 

focada no intelecto contemplativo, através da qual a arte, a religião e a filosofia dialogam sem 

muitos percalços ou com bom entendimento entre si; o que não implica dizer, agora, que se 

misturam, mas que reconhecem seus espaços. A Alemanha buscava, enfim, o autocultivo de si, 

o “torna-te quem tu és” de Nietzsche, bem presente entre os antigos orientais.  Como dirá Maria 

Lemos (2010, p. 96) ao analisar as ideias de Novalis: “O Oriente penetrou no imaginário 

europeu [...]. A representação que a Europa faz do Oriente é da evasão, espécie de paraíso 

original [...], o Oriente é o motivo da dor do estranhamento, da origem perdida”. 

Consequentemente, Said definitivamente ficará longe do objeto “Alemanha”, ao 

acrescentarmos, na esteira de Fritz Ringer, que os mandarins alemães, a partir da década de 

1880 – para a surpresa de Said –, combateram a dita industrialização “tardia”, as concentrações 

de capital, a ascensão da burguesia e das organizações proletárias, a urbanização desordenada, 

a tecnologia que tentara ocupar a posição da tradição e do “espírito”, a política de interesses, a 

massificação das universidades, enfim, tudo que um desencantado Estado moderno deseja 

promover ao progresso devastador. Tais pensadores (re)começaram e intensificaram, assim, 

seus duros questionamentos contra o lugar de suas instituições. Ringer assim resumirá o 

período: 

 
A maioria ortodoxa dos “mandarins alemães” enfrentou esses 
desenvolvimentos com indisfarçável hostilidade. Eles se opuseram ao 
“influxo das massas” nas universidades; condenaram a nova “política de 
interesses” e o “materialismo” do povo apelando para a “retórica apolítica” da 
“causa nacional”; lamentaram o declínio da “cultura” e o advento de uma 
“civilização” espiritualmente árida. Consideravam a sua uma época de 
“utilitarismo” rasteiro, de dissolução social [...] (RINGER, 2004, 28-9).131 

 
Fator que aproxima a Alemanha (desde os românticos até Weber) da Índia e a afasta de 

Said, no que tange à hostilidade contra as “ciências profissionais” e as “políticas profissionais”, 

as quais buscam quase que exclusivamente uma autoconsciência em detrimento dos bens 

promovidos pelos gênios (sejam mandarins, brähmaëas ou simplesmente espíritos autônomos), 

e seu particular esforço por atribuir sentido ao mundo. 

Todavia, não queremos defender com isso que todos os alemães olharam à Índia com 

toda Wertfreiheit (neutralidade axiológica) racionalista em pura indomania, ou que sua Bildung 

(cultura espacial e temporal) não os levou (como Müller, Hegel e Marx, por exemplo) a 

conclusões orientalistas inventadas ou supérfluas sobre a Índia; acerca deles, sempre 

                                                 
131 Para ampliação desse contexto histórico-social e intelectual, ver: RINGER, 1990, p. 57-59, 73-79, 219-

223, 242-250.  
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concordaremos com as posições de Said, ipsis litteris. Exemplo disto, serão as afirmações de 

Hegel, para o qual, assim como a China perpetuava-se como “existência natural vegetativa” 

(HEGEL, 1956, p. 173) a Índia e o seu Ser Absoluto estava “em um estado feliz de sonho” 

(Ibid., p. 139), o que leva a razão hegeliana (e depois a marxiana) a concluir que: “o domínio 

pela Europa” era “o destino necessário dos impérios asiáticos” (Ibid., p. 142-43). Mas também 

procuramos mostrar o quanto pensadores como Nietzsche e Weber, assim como os Românticos, 

por outro lado, tentaram filosoficamente sair desse padrão escatológico e eurocêntrico ao 

debruçarem-se sobre a Índia, com um interesse de caráter oposto aos ditames do orientalismo 

segundo Said. 

Essa diferença é crucial para o entendimento de nossa pesquisa: Said visa garimpar 

exclusivamente o poder que tenta ser invisível (ou não) e legitimador de discursos imperialistas 

em páginas orientalistas e anti-islâmicas dos ingleses, franceses e americanos. Na verdade, 

apresenta uma história sem um “sujeito” autônomo, como se a humanidade realmente andasse 

a paços largos sobre o jugo teleológico (e porque não dizer, teológico) hegeliano ou de políticas 

de época, sem uma possível superação da autoalienação ou da alienação social, ignorando o 

“livre-arbítrio” dos agentes sociais, sem amarras políticas, e a força de suas ideias na história, 

como nos orientou Weber. Em suma, Said só enxerga o social ocidental, e suas literaturas 

reprodutivas de um discurso expropriador, como uma testemunha do “fim do indivíduo”, diante 

do caráter onipresente do poder, com suas surpreendentes prioridades políticas em relação aos 

valores. Poder este que produz os acontecimentos humanos, tal qual o discurso orientalista. 

 

Enfim, o Oriente Resume-se ao Mundo Árabe e ao Islã? 

 

Desta forma, o mais importante para Said é inegavelmente aquele conhecimento 

inventor que legitima uma invasão imperial. Entretanto, não um inventor ou uma invasão 

qualquer, mas, sim, um inventor e uma invasão ao mundo particularmente islâmico ou árabe. 

Ele se defende dessa crítica, afirmando que:  

 
Longe de ser uma defesa dos árabes ou do islã – como meu livro foi entendido 
por muitos [como nós] –, meu argumento era que nenhum dos dois existia 
senão como “comunidade de interpretação” [...]. Rótulos como “árabe” ou 
“muçulmano” como subdivisões do “Oriente” estão tão saturados de 
significados, tão sobredeterminados pela história, pela religião e pela política 
que ninguém pode usá-los hoje sem dar atenção às tremendas mediações 
polêmicas que filtram os objetos – se é que eles existem – que os rótulos 
designam (SAID, 2003a, p. 64-5). 
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Porém, em seguida, para justificar sua defesa teórica, ele enfatiza seu foco particular 

utilizando as mesmas “comunidades” saturadas de significados:  

 
A própria razão para compreender o Oriente em geral e o mundo árabe, em 
particular, foi, em primeiro lugar, que ele se impôs, exigiu a atenção urgente 
– por motivos econômicos, políticos, culturais ou religiosos – e, em segundo 
lugar, que ele resistia a uma definição neutra, desinteressada ou estável (Ibid.). 

 

E fica mais claro seu “particular” voltado ao islã e seus porquês com devida “atenção 

urgente” e que “se impôs”, quando ele se revela um iconoclasta (anti-ídolos, longe do sentido 

nietzschiano e próximo do semítico) à moda islâmica, ao afirmar que “o intelectual não 

representa um ícone do tipo estátua, mas uma vocação individual, uma energia, uma força 

obstinada” (Idem, 2005a, p. 78.). O exemplo aqui utilizado por Said, ou o que ele apresenta 

como ícone “imóvel”, sem energia e força obstinada ou mero objeto estético é, por outro lado, 

o que há de mais enérgico na maioria das culturas não semíticas. Ele também se denuncia ao 

conclamar, sob o comentário de Dani Rubenstein, que a ocupação por Israel da faixa ocidental 

de Gaza, com a destruição da sociedade palestina e o ataque contínuo do sionismo ao 

nacionalismo palestino “foram de forma bastante literal liderados e executados por 

orientalistas” (Idem, 2003a, p. 71). Dessa forma, a história do orientalismo nada mais é do que 

um ataque à cultura islâmica – senão direcionado apenas a ela, principalmente e quase que 

exclusivamente a ela –, seja no passado com os cristãos e sua assertividade anti-islâmica, seja 

na modernidade com o movimento nacionalista-político judaico ou norte-americano. 

Said ainda dirá que “o árabe é a língua do Alcorão e, portanto, essencial para o islã, no 

qual tem um uso hierático, histórico e cotidiano que quase não encontra paralelo em outras 

culturas” (Ibid., p. 137). “Quase” foi o seu escape, mas acreditamos que tal “quase” de Said 

pode ser traduzido por uma diplomacia acadêmica que acalma os ânimos dos mais exaltados a 

não denunciarem o seu lado valorativo de um islã superior e sem “paralelo em outras culturas”. 

A indicação “quase não encontra paralelo” também nos informa que Said nunca estudou com 

afinco a história indiana e muito menos a influência milenar da língua sânscrita em tal cultura. 

O que dizer do impacto que essa cultura – com sua ciência – produziu sobre os árabes ou como, 

e em quê grau, tal língua influenciou os pesquisadores europeus, a exemplo dos alemães. 

Fica evidente, então, que existem inúmeras indicações explícitas de sua mera defesa 

ideológica do mundo árabe e islâmico, e para quem não se enquadra neste contexto, eis os 

alemães, os quais devem sair imediatamente de cena, como saiu. Fato comprovado também por 

Mona Abaza e Georg Stauth em Occidental Reason, Orientalism, Islamic Fundamentalism: a 

critique (1990). E mesmo que os “rótulos” orientalistas sejam meras “comunidades de 
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interpretação” – o que muitos árabes não admitem –, observamos que, mesmo assim, sendo 

rótulo ou não, possui um espaço definido, com homens definidos, estandarte definido e 

ovacionado, com histórias, memórias, habitus com sentidos visados e toda uma identidade que 

depende e vive de tais rótulos. Isso, porque eles são experimentados, tocados, vivenciados e até 

defendidos obstinadamente e com morte. O próprio Said afirmará que tais rótulos se impuseram 

como prática cultural, econômica, política e, principalmente, religiosa; mas ele mesmo não 

escapa aos rótulos aqui expostos. 

Sendo assim, nossa observação também aponta que Said foi além de sua embriagante 

politização gramsciana em versão árabe, para algo que nos revela importante: uma Alemanha 

sem grandes pretensões voltadas ao Islã – objeto In integrum da análise do autor. Há, 

obviamente, algumas exceções, como Mahometsgesang e Westöstlicher Diwan de Goethe, a 

atração da música turca (mística sufi) aos olhos de Wolfgang Mozart, a qual frutifica sua 

presença intuitiva em A flauta mágica e em O rapto do serralho. Havendo também algumas 

expressões indicativas em Nietzsche – como a sua referência ao poeta Hazir –, outras em Weber 

– como a sua descrição da invasão islâmica na Índia.  

Desse modo, o Islã e a cultura árabe foram abordados pelos intelectuais orientalistas 

alemães durante os séculos XVIII-XIX, até nossos dias, mas em proporções muito inferiores, 

bem inferiores, aos vasos comunicantes da intelectualidade indiana; diríamos até que com 

menos expressão em comparação aos chineses e japoneses. 

A Trägerschicht (camada portadora) dos intelectuais na Alemanha, de fato, ao buscar 

um retorno de sua antiga cultura der nordische Heidentum (nórdica e pagã) procurava algo 

menos semítico que o islã e o judaísmo e mais identificador com sua Bildung apolítica, tão 

filosófica quanto ela e mais, muito mais original, e tradicional. A Índia, nesse aspecto, 

encaixava-se como uma luva, pois além de cultuar Deuses guerreiros como os nórdicos e 

possuir uma língua que indicava uma origem possível ao alemão (como hoje é um fato), se 

apresentava como a mais antiga e viva cultura milenar com padrões sistemáticos de filosofia, 

religião, música, dramaturgia e poesia – algo necessário no combate aos ditames dogmáticos 

da Igreja ainda vigentes na Europa. 

Não sendo à toa que o clássico La Renaissance Orientale de Schwab não possui uma 

única referência ao islã na Alemanha; bem diferente das ideias indianas presente na obra, 

através do sânscrito, da cosmologia, da poesia, da gramática, da matemática, da lógica, da 

etimologia, da prosódia, do estilo literário, dos códigos de leis, dos mitos e das filosofias do 

Vedänta, da Upaniñad e dos budistas. 
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Sobretudo, Said não lera os alemães com a atenção devida, como no passageiro relato 

de Gustave von Grunebaum. Só para não variar, trata-se de um judeu alemão contemporâneo 

de Said que criticara duramente o islã e se aproveitara para distorcer teorias básicas como o 

“tipo ideal” de Weber, na tentativa de mostrar um islã que foi injustamente tipificado, 

degradado de geração a geração e nutrido por abstrações orientalistas.   

Exortará sua visão como segue: 

 
Uma força cultural não menos importante e metodologicamente formativa [ao 
serviço do orientalismo] foi o uso, nas ciências sociais, de “tipos”, como um 
mecanismo analítico e como um modo de ver coisas familiares de um jeito 
novo. A história precisa do “tipo”, tal como pode ser encontrada em 
pensadores no início do século XX como Weber [...] e os demais sociólogos 
do conhecimento, já foi bastante examinada; mas não foi observado, creio eu, 
que os estudos de Weber do protestantismo, do judaísmo e do budismo 
levaram-no (talvez sem que ele soubesse) ao próprio território mapeado e 
reivindicado pelos orientalistas. Aí ele encontrou ânimo, em meio a todos 
aqueles pensadores do século XIX que achavam que havia uma espécie de 
diferença ontológica entre “mentalidades” econômicas (e religiosa) do Oriente 
e do Ocidente. Embora nunca tivesse estudado o islã com atenção, mesmo 
assim Weber influenciou consideravelmente o campo, principalmente porque 
as suas noções de tipo eram simplesmente uma confirmação “de fora” de 
muitas das teses canônicas defendidas pelos orientalistas, cujas ideias 
econômicas nunca foram além da afirmação da incapacidade fundamental do 
oriental para os negócios, o comércio e a racionalidade econômica (SAID, 
1990, p. 264-65). 

  
Said aqui se equivoca inúmeras vezes, e não apenas por seu desprezo metodológico em 

relação aos “tipos” weberianos, pois “tipos” que o próprio Marx e Lukács (suas influências 

parciais e cada um à sua maneira) também seguiram de uma forma ou de outra, mas em especial 

e no tocante à “diferença ontológica entre mentalidades econômicas e religiosas do Oriente e 

do Ocidente”. Primeiro, que tais “mentalidades” não são e nunca foram, em Weber, ontológicas: 

elas foram, sim, construídas e desenvolvidas por vieses diferentes, uma vez que nem sempre o 

Ocidente possuiu a mentalidade protestante e nem sempre o Oriente possuiu a mentalidade 

budista, por exemplo. Os “tipos” são, nesse sentido, modelos em probabilidades.  

Quanto à mentalidade econômica, mais uma vez ele se equivoca, pois, como já 

analisamos, em Weber esse caráter econômico não é determinista e muito menos algo 

ontológico em qualquer espaço geográfico, senão também construído historicamente com base, 

ora sob a visão mágica do mundo, ora sob a visão desencantada ou desmagificante do mundo. 

Por exemplo, no caso indiano, dirá o alemão que “a ética de casta glorifica o ‘espírito’ do ofício 

[vocação], não o orgulho do rendimento econômico monetário nem o prodígio da técnica 
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racional que resulta do emprego racional do trabalho, senão na habilidade manual [...] que se 

manifesta na beleza e bondade do produto” (WEBER, 1992, p. 353-54).  

Sendo a ação específica da consagração das castas sobre o “espírito” da economia o 

oposto ao racionalismo moderno, uma vez que as divisões do trabalho em uma empresa 

moderna seriam impossíveis levando em conta a visão de pureza e impureza das castas e de 

suas diversas vocações. Está longe dela, portanto, a ideia de racionalização do modo de 

produção que constitui a base de toda técnica racional, o que não implica dizer que ela não seja 

racional, apenas não sendo racional à moda moderna. E conclui Weber: “A consagração ética 

deste racionalismo econômico, do ‘empresário’, é algo que corresponde à ética do 

protestantismo ascético” (Ibid., p. 353.), ou seja, de um modo de ser ocidental da modernidade, 

não antes dela, em nenhum espaço conhecido, o que não representa o caráter de ontológico, 

apenas de motivação subjetiva que leva a uma ação específica, com um efeito provável.   

É sabido que, em Weber, o Ocidente só se desencantou economicamente após o advento 

do protestantismo e o Oriente nunca ficou desprovido de racionalidade econômica, apenas não 

aderiu ao mundo racionalista e técnico por relacionarem o mundo com Deuses e entes mágicos 

que regiam às forças das relações. Não ter a riqueza como fim último não caracteriza o Oriente 

como desprovido de uma mentalidade econômica típica do ocidental protestante, como bem 

aplicado entre os confucionistas, apenas o caracteriza como possuidor de uma mentalidade que 

escolheu não seguir o mesmo caminho, optando pelo lado mágico do mundo como algo mais 

conveniente e propício para liberta-se do mundo em definitivo, mesmo ainda estando nele. 

Nunca e em nenhum momento Weber falou em “incapacidade” oriental, seja para qual 

finalidade for. Seria como dizer que um umbandista não tem capacidade de ser um protestante; 

isso não faz sentido, mas o que faz sentido, não obstante, é que há a escolha, há o 

desenvolvimento mental de uma visão de mundo que aceita alguns valores e outros não, como 

sendo mais interessantes e dignos de serem vividos e conhecidos.  

O Oriental não optou em seguir uma racionalidade econômica típica do ocidental 

moderno, seja por ter a certeza de sua desvalorização do sentido da vida, seja por saber que tal 

empreitada racionalista acarreta em uma quebra da hierarquia sagrada, da sociabilidade 

desejada e necessária e dos liames que interferem na convivência do homem com a natureza. 

Isso podemos aceitar, e Weber com certeza também o aceitaria, mas afirmar que ele discursou 

sobre certa incapacidade oriental para determinados vieses econômicos, chega a ser cômico em 

termos de teoria weberiana, como fica bem evidente em nossa análise anterior. 

Sobre o islã e contrariando a afirmação de Said, Weber dirá que “o islã chega a ser o 

primeiro em prestígio social neste mundo frente aos tributos obrigatórios de outras religiões”; 
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e mais: “riqueza, poder e honra são as promessas do antigo islamismo para este mundo” (Ibid., 

p. 485); o que implica dizer que não optaram pelo progresso típico europeu – fato que incomoda 

Said por ele parecer defender esse mesmo progresso como algo positivo e necessário a todo e 

qualquer aglomerado humano ou cultura.132 Ou ainda:  

 
O Direito islâmico sobre o negócio jurídico desdobrou especialmente no 
desenvolvimento da técnica jurídica da última época da antiguidade, certas 
instituições relativas ao comércio, que o Ocidente tomou direta e parcialmente 
daqui. Mas sua vigência dentro do islã se encontrava garantida unicamente ao 
essencial pela boa fé e à influência dos comerciantes na administração da 
justiça, mas não pelos estatutos ou princípios firmes de um Direito racional 
(WEBER, 1992, p. 614).         

 

Não possuir um Direito ou comércio racional significa, na visão de Weber, não seguir 

os ditames de ações sociais que visam um fim com essa racionalidade. No mundo islâmico, 

como no indiano, explica a teoria weberiana, o comércio possui um fim em si mesmo, não 

meios para alguns fins. O fim último das sociedades mágicas ou guerreiras são a saída do 

mundo, mesmo que isto implique a busca de riquezas nesse mundo. Riqueza não é um sinal de 

bondade, ser e estar eleito por um deus, ser bom cidadão e poder fazer quase tudo que queira 

desde que possa comprar: como assim se impregnou no mundo ocidental. Participar e defender 

a visão mágica do mundo, como evidenciado no Oriente estudado por Weber, nos fornece a 

opção de ir para o outro lado da margem de uma moral auri sacra fames, homo faber etc. Weber 

será sempre enfático nesse ponto, levando-o a concluir que será por isso que no islã se mingou 

todo o processo de “aburguesamento” típico do puritanismo, uma vez que ele não optou por 

aceitar nenhuma técnica de vida cotidiana que dependesse ou precisamente de uma prova da 

virtude intramundana diária. Os islâmicos, em outros termos, não precisam provar aos demais 

ou a seu deus sua devoção via riqueza, possuindo outros sentidos e outras finalidades para ela 

(Ibid., p. 461). Ao velho islã, dirá Weber, lhe bastava como condição de fidelidade à fé em Alá, 

ao profeta e aos poucos preceitos capitais de rituais práticos (Ibid., 372).  

Ademais, entoa Pierucci, para Weber não se pode querer encontrar em religiões como o 

islã um desprendimento completo do misticismo ou do “caráter puramente mágico ou 

sacramental dos meios da graça”. Uma vez que, esses meios, segundo Weber, diz Pierucci 

(2003, p. 91), “sempre desvalorizam o agir no mundo, impedindo com isso que se chegue à 

                                                 
132 Said critica, por exemplo, a afirmação de Roger Owen de que o islã carece “de características que 

tornaram possível o progresso europeu”, como se esse bendito “progresso” fosse a melhor coisa já manifestada 
pelo homem (apud SAID, 1990, p. 352, n. 137). Said, na verdade, nos parece, ao falar de capitalismo e progresso 
ocidental, um iludido e hedonista iluminista clássico, com plena crença no bem-estar coletivo e na felicidade que 
só via razão pode-se conquistar.   
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noção de que o trabalho cotidiano, com sua racionalidade técnico-econômica, pode ser o lugar 

por excelência da bênção divina, essa ideia puritana”, meramente puritana. 

 Fritz Ringer também aclarará esse ponto, afirmando que em Weber o confucionismo 

estava ligado ao status ético de literatos, o budismo a monges mendicantes, o hinduísmo a 

magos ordenadores do mundo, o cristianismo a artesãos itinerantes e o islã a guerreiros 

religiosos. No entanto, completa Ringer (2004a, p. 153), “Max Weber advertia contra uma visão 

unilateral dessas conexões”, já que o caráter específico de uma religião não está meramente 

atrelado a uma função da posição social do estrato que se afigura como portador característico. 

Em suma, esquece Said que os “tipos” weberianos são “ideais”, simples parâmetros para se 

compreender as ações dos agentes sociais.  

Portanto, como um intelectual do porte de Said poderia se ater profundamente a um 

objeto significativo para análise (como a Alemanha), sem que este pertença e responda aos seus 

interesses estatuintes em volta do islã?  

Said teve exclusivo e real empenho na tentativa de desmascarar aqueles que mais 

inventaram histórias fantásticas sobre os árabes, autorizados pela razão acadêmica e controlados 

pelos poderes interessados nos inocentes que, citando o Marx, “não podem representar-se; têm 

que ser representados”, isto é, não podem conceber ou identificar a si mesmos do modo 

desejado ou com as ferramentas que lhes convêm. Isso foi bem explicado por Marx quanto ao 

mal necessário das idées napoléoniennes em relação aos pequenos camponeses franceses 

conservadores, os quais, isolados, pobres, quase autossuficientes, não possuíam nenhuma 

riqueza de relações sociais. Como já aludimos, essa citação será utilizada por Said para 

comparar ironicamente a ação imperialista no Oriente.  

No entanto, a erudição orientalista alemã, na visão de Said, apenas refinou técnicas 

aplicáveis sobre ideias, mitos e línguas. Em outras palavras, apenas incrementou a pesquisa e 

reproduziu ideias cristãs. Concordarmos com o fato de alguns intelectuais consagrados terem 

realmente transformado a Índia, por exemplo, em um amontoado de exotismos primitivos e 

necessários para o curso da história progressiva; aprimorando e incentivando, assim, a 

legitimação orientalista e invasora inglesa e reproduzindo discursos cristãos há muito já 

propagados pelos jesuítas e protestantes. Todavia, discordamos do autor no que tange à 

intelectualidade alemã em geral, fator que nos leva a pensar a Alemanha em três grandes blocos 

indológicos: 1) A indologia romântica, orientalista ou não; 2) A indologia desencantada de 

Hegel, Marx e Müller, plenamente orientalista; e 3) A indologia dos ecoantes Schopenhauer, 

Nietzsche e Weber, não orientalista.  
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Ademais, o recorte temporal de Said estende-se do início do século XIX até o final da 

década de 1970, como pôde ele, portanto, rechaçar o olhar alemão em um período fertilíssimo 

de análises e apresentações sobre o Oriente? Com isso, ele excluiu importantes indólogos, tais 

como Heinrich Zimmer, Hermann Oldenberg, Paul Thieme, Helmuth Glasenapp, Ernst 

Waldschmidt, Edwin Bryant, Wilhelm Halbfass etc.133 Pois, se nos ditos países “pioneiros” 

orientalistas de Said, inclusive nos Estados Unidos, se estuda abundantemente o Oriente até 

nossos dias, por que desconsiderar a Alemanha, sendo ela a mais interessada e envolvida 

intelectualmente com o Oriente? Sem dúvida, encontramos ali inúmeros orientalistas mais 

originais do que em qualquer outra parte da Europa ou do Ocidente.  

E ainda ousamos dizer que muitos deles têm marcas intelectuais mais significativas do 

que os anglo-franco-americanos. Vejamos o exemplo da literatura com Max Dauthendey, 

Waldemar Bonsels, R. Kassner, Stefan Zweig, Alfons Paquet, dentre outros. Na filologia com 

Alfred Weber e Salomon Lefmann (1831-1912), no sânscrito com Georg Bühler (1837-1898), 

na budologia com Hermann Oldenberg (1854-1920) e na indologia com Richard Garbe. Sem 

contar que Max Müller, apesar de trabalhar para o governo inglês, é um alemão que abrirá 

caminhos à mitologia comparada, à linguística e à indologia. Se falarmos de Schopenhauer 

(com sua influência sobre Freud),134 Paul Deussen, Detlef Kantowsky, Jakob Rösel, Hermann 

Hesse, Thomas Mann, dentre outros, as influências se estendem a proporções destacáveis. 

Definitivamente, a não importância dada à cultura árabe frente à importância dada à 

indiana pelos alemães, explica o “tive de me concentrar rigorosamente no material franco-

britânico” enfatizado por Said (1990, p. 29), ao lapidar seu objeto para análise. 

Consequentemente, essa é a principal causa da Alemanha estar restrita aos lapsos de citações 

em sua obra. No mais, e também não menos importante, está o fato de a Alemanha carecer de 

colônias orientais, sendo uma de suas teses a de que o orientalismo é uma máquina de 

legitimação do imperialismo europeu ou de ideologias que justifiquem uma expansão 

colonizadora. Devemos ainda mencionar que Índia, China e Japão, países culturalmente 

                                                 
133 Sem falar dos arabistas Paul Schwarz, Franz Rosenthal e Oskar Rescher, e dos sinólogos Anna Seidel, 

Erling von Mende e Richard Wilhelm.  
134 O primeiro importante olhar sobre o tema foi desenvolvido por Henri Ellenberger, em 1970, o qual 

apresenta em várias ocasiões as ideias psicológicas de Schopenhauer e sugere que ele seja incluído 
“definitivamente entre os antecessores da moderna psiquiatria dinâmica” (ELLENBERGER, 1970, p. 205). E ele 
chegará a mencionar que “nada deve ocupar-se das psicoanálises sem antes haver estudado profundamente 
Schopenhauer” (Ibid., p. 542). Não havendo dúvidas de que Schopenhauer é um dos precursores filósofos do 
inconsciente do XIX, estando o pensamento de Freud na sua esteira. Gupta, em 1980, também afirmará que “nos 
escritos de Schopenhauer encontram-se muitas influentes ideias que mais tarde foram desenvolvidas e elaboradas 
por Freud” (GUPTA, 1980, p. 226).  
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expressivos e amplamente estudados, não marcam presença significativa em suas abordagens 

por não serem campos originários ou acolhedores das ideias de Mohammed?  

No tocante à Índia, ela possui um histórico significativo com o islamismo – pois foi 

invadida por ele – fato que provocou a presença de uma comunidade islâmica em seu espaço 

geográfico. Porém, essa mesma Índia não possui uma maioria islâmica que possa ditar regras 

religiosas, morais e muitos menos intelectuais, como faz com todo o norte da África e inúmeros 

outros países africanos, como a Somália e a Tanzânia e praticamente com todo o Oriente Médio.  

Visto isso, torna-se bem mais compreensível o desvio de Said tanto da Índia, que 

manteve sua cultura mesmo após as invasões, quanto da Alemanha, que não se debruçou – no 

grau de desenvolvimento como talvez ele esperasse – sobre o islã, seu foco prioritário de exame 

em Orientalismo.  
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CONCLUSÃO 

 

 

As Equivocidades Saidianas 

 

Por fim, a equivocidade ou deficiência substancial, metodológica e teórica de Said – 

justificada, mas não aceitável ou plausível – inicia-se, desta forma, com a significativa ausência 

do objeto “Alemanha”, a qual nos levou às conclusões anteriores, que poderia confirmar e 

engrandecer a tese de seu Orientalismo, tão amplamente invocada e tão exaustivamente 

esquematizada em torno de eruditos orientalistas que se debruçaram sobre o Oriente (leia-se: 

islã). 

O que a priori poderia justificar um recorte metodológico por parte do palestino, se 

desmancha no ar, já que ele defende a ausência alemã como prerrogativa justificável em torno 

de um orientalismo meramente erudito, o que não satisfaz nem seu objeto nem sua análise. Ao 

mesmo tempo, esconde a Alemanha do antagonismo de suas conclusões, principalmente 

daquilo que manifesta a sua identidade: o Bildung apolítico dos intelectuais, tal qual na Índia.  

Ironicamente, em um lapso desavisado que se estabeleceu, isto é, em uma exceção 

exemplificada perdida, profere Said (1990, p. 161): “ocasionalmente encontramos exceções, 

ou, se não exceções, pelo menos interessantes complicações, dessa parceria desigual entre o 

Leste e o Ocidente”. Ele aqui está dando uma advertência ao leitor para poder falar, como 

exemplo, de pensadores alemães. E se utiliza, para infelicidade de sua pena que treme diante 

do papel virgem, de um relacionamento prólogo entre o romantismo alemão e o orientalismo 

legitimador das invasões européias, enfatizando o ponto de origem em Goethe – algo que não 

concordamos – e o de chegada em Marx.  

Outro equívoco saidiano está, curiosamente, na ausência do discurso historiográfico e 

eurocêntrico hegeliano – incluso sobre o islã –, para não falar de sua preferência exclusivista, 

anunciada e defendida por literatos e pelo Oriente Médio, evitando textos filosóficos, 

econômicos e sociais; pressupostos que defendia desde sua obra Beginnings. Said também 

enfatiza um direcionamento metodológico que exclui as obliquidades e linhas filosóficas, 

transformando o orientalismo em uma variável universalizante e universalizada em torno do 

discurso literário e de um corpo homogêneo com raríssimas exceções (e arabistas, óbvio) ou 

paradigmas divergentes. Ele tenta nos convencer de que não há orientalismo sem escolhas 

intencionais que pudessem escapar ou mover-se em sentidos contrários ao imperialismo: sem 
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opções intelectualmente descompromissadas com o poder, as quais poderiam olhar o Oriente 

como um tema livre, em pensamento e ação, ou com interesses opostos às invasões – algo que 

ele não admite sem reservas:  

 
[...] o orientalismo tinha uma posição de tal autoridade que eu acredito que 
ninguém que escrevesse, pensasse ou atuasse sobre o Oriente podia fazê-lo 
sem levar em conta as limitações ao pensamento e à ação imposta pelos 
orientalistas. Em resumo, por causa do orientalismo, o Oriente não era (e não 
é) um tema livre de pensamento e de ação [política] (SAID, 1990, p. 15).  

 

“Ninguém”, aqui afirmado pelo autor, nos leva a pensar sobre a impossibilidade, em sua 

reflexão, de intelectuais (como ele mesmo) que pudessem falar de um Oriente “como ele é”. 

Em outras palavras, seria impossível apresentar o Oriente além do estreitamento absoluto e sem 

reservas entre imperialismo e orientalismo: uma descrição de um tempo e espaço que 

permitissem a criação de formas estéticas e narrativas que escapassem de uma interpretação 

lukácsiana ou foucaultiana.  

Todavia, sabemos que o Oriente foi (e é) geralmente uma invenção: basta assistir aos 

noticiários ou novelas da mídia televisiva, ler revistas populares ou livros didáticos 

oficializados pelo governo – os quais raramente saem do mero exotismo. Porém, ele também 

representa uma construção do desejo e um lugar para se projetar o imaginário que escapa de 

uma necessidade de poder ou disciplina dele promulgada. Nesse caso, o interesse apolítico pode 

remeter a uma alteridade particular e a uma necessidade de identidade tradicional (Weber) e 

mítica (Gilbert Durand), muitas vezes, como é o caso alemão, de modelo definido em 

poligênese a uma imagem positiva do Outro. Um interesse, em última instância, sem as 

ansiedades de uma política profissional e, no que mais nos interessa, permitindo sonhar-se a si 

mesmo, conhecer-se ou, no mínimo, motivar-se para entender a existência cosmogônica. 

Contudo, e ainda mais importante, um interesse sem os ditames consagrados de um 

eurocentrismo cristão e prioritariamente desejoso por um passado pagão e sem as premissas de 

um progresso técnico-capital. Um interesse, no mais, sem uma moral de bem-estar universal, 

uma felicidade hedonista como meta última e permanente da vida e, por fim, sem rejeitar ideias 

que possam – agora sim – “transformar” o modo de ser, agir e pensar. 

Tudo isso nos informa, sob o olhar weberiano, que Said – com nossa apreciação durante 

toda a pesquisa – observou inteligentemente a relação erudição-legitimação-invasão 

promulgada pela ética cristã135 do espírito orientalista: 

 

                                                 
135 Unindo-se à ética protestante individualista com a cruzada antipagã de toda a cristandade. 
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A minha tese [e a nossa] é que os aspectos essenciais da teoria e das práxis 
orientalistas modernas (das quais deriva o orientalismo de hoje) podem ser 
entendidos não como um acesso súbito de conhecimento objetivo sobre o 
Oriente, mas como um conjunto de estruturas herdadas do passado, 
secularizadas, redispostas e reformadas por disciplinas como a filologia, que 
por sua vez eram substitutos (ou versões) naturalizados, modernizados e 
laicizados do sobrenaturalismo cristão (SAID, 1990, p. 131). 

 

Uma incomensurável estrutura de ideias armadas e camufladas (explícitas às quatro 

direções e com insaciabilidade de impor uma única verdade ao mundo) advindas de 

proselitismos medievais que lançou sua âncora em uma base científica e racional: 

desencantadora, expansionista, classificadora e imperialista. Desencantadora, por modernizar-

se e restaurar-se para o presente mecânico-finalista. Expansionista, por representar uma das 

fases da era de invasão territorial mais corrosiva136 da Europa (chegando, ao final da chamada 

Primeira Grande Guerra européia, a qual de “primeira” não tem nada, a invadir 85% da Terra). 

Classificadora, por destruir quase por completo137 o antigo modo pagão de ser europeu. E, por 

fim, imperialista, por preparar o caminho para as novas cruzadas rumo ao Oriente.  

O ponto chave é: não seria possível um ocidental incorporar o imaginário e a 

intelectualidade orientais para analisá-las? Quem sabe ser até um defensor da cultura ou mesmo 

viver com os valores de um oriental? Todos estão, necessariamente, devido à microfísica do 

poder (que por ventura se camufla de saber) instalado no cotidiano, condenados a um 

eurocentrismo cristão, sem ao menos poderem ser contagiados com o encanto e a filosofia 

oriental? A nosso ver, muitos intelectuais modernos contradizem isso, e Weber é uma de nossas 

provas em expedição. 

Said advertirá que certamente não há uma “proposição limitada segundo a qual apenas 

um negro pode escrever sobre negros, um muçulmano sobre muçulmanos, e assim por diante” 

(SAID, 1990, p. 326). Ou seja, não podemos conceber que apenas os nativos americanos 

possam discursar sobre seus mitos e organizações sociais; que apenas africanos possam 

discursar sobre sua antiga cultura; ou, ainda, que os europeus possam ouvir apenas a voz dos 

nórdicos. Logicamente, o imaginário de uma cultura ou pensamento, pode ser melhor cultivado 

e explanado por quem sente “na pele”, como em uma “observação controlada” (Roger Bastide), 

as causas e efeitos das ideias ao seu redor. No entanto, Said não nos apresentará olhares não 

islâmicos ou não árabes; nenhum sequer, que discursem positiva ou objetivamente sem os 

ditames de uma política imperialista.  

                                                 
136 Sendo a mais genocida as invasões ibéricas nas Américas. 
137 Observa-se que em muitas regiões da Europa atual, também no México e no Peru, tenta-se reviver 

antigos habitus pagãos com muita vivacidade.   
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Não obstante, não podemos aceitar que somente os asiáticos possam analisar e discursar 

com “realidade” e profundidade sobre sua cultura. Isso realmente limitaria qualquer vislumbre 

de um ímpeto intelectual sério e dialógico – algo que Said concorda, mas não se atém a explicá-

lo, como que se esquivando. Sem contar com as globalizações étnicas, as quais nos parecem 

estar escapando das mãos daqueles que a iniciaram (mesmo com a visível americanização do 

mundo), e das quais afloram intelectuais com pais ou ancestrais de origens diversificadas, que 

muitas vezes voltam-se para uma pesquisa – além do que Said chamou de “informante nativo” 

(Ibid., p. 328) – sobre suas raízes; sendo, mais uma vez, o próprio Said um exemplo nítido.  

Nada disso invalida o locus classicus de Said, quando o mesmo aponta para eruditos 

orientalistas engajados com impérios. O que criticamos é sua generalização e a impossibilidade 

(antes dele e longe do estudo islâmico) de um desvio que saia do seu rumo épistémè, 

principalmente fora de seu objeto espacial islamizado.  

Ele reconhece que não teria começado um livro como Orientalismo se também não 

tivesse achado que houvesse uma erudição não tão corrupta, ou ao menos não tão cega à 

realidade oriental (Ibid., p. 330). Entretanto, ao mesmo tempo, não admite um pesquisador 

europeu ou ocidental que analise o Oriente fora da categoria que ele classifica como orientalista; 

caso este não seja pró-islã.   

Ouvir uma análise científica dos árabes sobre o islã é definitivamente válido e com 

grandes possibilidades de uma importante e grandiosa análise. Porém, esta não consegue fechar 

os limites do que é ilimitável: o fato histórico ou sociológico. E não estamos falando apenas em 

relação ao pesquisador atual, que se gaba de seus recursos tecnológicos em mãos ou de suas 

premissas conciliadas à determinada especificidade cientificista. Isso, porque não devemos 

conceber o mundo intelectual, em qualquer cultura, grupo, povo ou nação, época ou espaço, 

seja espiritualista ou materialista, branco ou amarelo, como algo simplesmente generalizante e 

sempre a serviço de um poder imperialista Mcworld ou mcdonaldization (RITZER, 1998; 

BARBER, 1996). Não nos cabe, como bem nos alerta o ócio de sociólogo, afirmar que todos 

os pensadores ou intelectuais americanos ou europeus, por exemplo, sejam fantoches de um 

governo específico em prol da subjugação africana, oriental ou latino-americana. Notadamente, 

muitos se prestam a tal infortúnio mercenário, profissionalizante e bem remunerado – e nos 

quatro cantos do mundo isso acontece –, sem dúvida! Mas nunca podemos generalizar, já que 

os espíritos livres são raros e vagantes, mas ainda estão (e sempre estiveram e estarão) pairando 

acima dos delírios políticos e econômicos modernos.  

Também podemos imaginar que existam muitos islâmicos a serviço de poderes que não 

visam nada além de inventar um Ocidente, em um típico ocidentalismo ou gharbazadagi (em 
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árabe). E Said (1990, p. 332) concordará que “a resposta ao orientalismo não é o ocidentalismo”, 

como também apregoa o iraniano Jalal Al-i Ahmad (1923-1969) em Occidentosis: a Plague 

from the West (1947), o turco Mehemet Dogan em Batililasma Ihaneti (1975), e o paquistanês 

Iftikhar Malik em Slam and Modernity (2004). Porém, com certeza, existem os seus opostos 

em desventuras, algo enfaticamente indicado por Tzvetan Todorov (1997), no prefácio da 

tradução francesa de Orientalismo.138  

Sem esquecermos, sobretudo, que existe a moda de nos colocarmos como “não 

eurocêntricos”, utilizando-nos dos próprios valores eurocêntricos para justificarmos que o 

Outro é tal qual Nós, meramente por ele possuir esse ou aquele aspecto que apontamos, 

consciente ou inconscientemente, como valor supremo ou intocável de Nós. Por exemplo, como 

apontamos anteriormente, quando Said justifica veementemente, ao criticar Weber, que o islã 

não pode ser desclassificado ou despossuído de uma capacidade para o desenvolvimento 

capitalista de ser, ele está confirmando e reafirmando nada mais do que o discurso que ele 

combatera como orientalista, cristão e eurocêntrico. Pois, ele concede ao capitalismo um típico 

exemplo de algo nobre para se justificar um não “atraso” islâmico, como que sob a preocupação 

de afirmar: “Vejam, nós também somos ou podermos ser ‘avançados’ e ‘desenvolvidos’, 

também podemos produzir e consumir como bestas insaciáveis”. Said reproduz integralmente, 

assim, tudo que um bom, ostentoso e moderno império do Oeste espera ouvir de um oriental 

para poder conclamar com voz doce e suave sua proposta monetária.  

Onde estão os ditos “não eurocêntricos”, esses ousados e infantes antiimperialistas, 

afirmando não serem eurocêntricos por apoiarem a burca islâmica, por ter o auge do 

desenvolvimento humano no ascetismo budista ou na magia taoísta, por seriamente – mas 

seriamente mesmo – buscarem uma filosofia de origem e original fora dos arcabouços gregos, 

por aceitarem filosoficamente que a democracia é falácia e a moral cristã que invade todas as 

instituições e instâncias de nosso modo de ser é realmente – mas realmente mesmo – uma 

“vontade de mentira a todo custo”, “um desprezo de todos os instintos bons e honestos”, “a cruz 

como distintivo da mais subterrânea conspiração que já houve”, uma “perene mácula da 

humanidade”? (NIETZSCHE, 2007, § 62.) Não, esses conclamados e refinados não 

eurocêntricos estão muito longe de tudo isso! Em geral estão preocupados em detectar câmbios 

de troca, políticas centralizadas, poder militar, invenções tecnológicas e utilitárias, burocracias 

e revoluções econômicas. Isso é o “não eurocêntrismo” mais comum, mais propagado entre 

justiceiros que se dizem intelectuais, os quais não conseguem, em sua maioria, ir além dos 

                                                 
138 Assunto tão amplo que poderia nos levar a uma outra tese, portanto, nos limitamos ao mero lembrete.  
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próprios valores eurocêntricos, ou ao menos parar um minuto para pensar: “o Outro tem valores 

mais antigos, experientes e profundos do que o Nosso em relação ao Sim à vida. Eles parecem 

ser mais experientes socialmente e chegaram a pensar sobre quase tudo que sempre ansiamos 

como filosoficamente nobre. É, realmente eles têm o que nos ensinar”. Isso soa como britadeiras 

não só aos ouvidos dos ditos eurocêntricos, mas – e talvez muito mais – aos ouvidos dos 

autoproclamadores “não eurocêntricos”; esses dissimulados teólogos que se passam por 

justiceiros dos oprimidos, mas que, na verdade, brigam apenas por um mero ganha pão 

mascarado de análise objetiva.  

O “não eurocentrismo” em moda é aquele que afirma serem os orientais avançados em 

progresso como Nós, com economias e políticas semelhantes; e não por terem algo a aprender 

de verdade com eles. Tudo isso não passa de um reconhecimento diante de espelhos ou 

síndrome de zoológico: colocar no Outro o que se tem de melhor no Eu para simplesmente 

verificar que se tem algo em comum, apesar da distância, e, com isso, poder observar sem medo 

de algum ataque contrário. Se houver espelhos presentes, surge imediatamente uma brilhante e 

piscante sirene vermelha: “olhem, eles são como nós”. Se não: “são todos interessantes, que 

lindos”, e isso é tudo!  

Se aceita até inúmeras descobertas orientais e que eles permaneceram no topo do PIB 

por milênios até o final do século XIX, se aceita que se faziam como shoppings para 

comerciantes e madames extravagantes da realeza européia medieval, que possivelmente 

tenham até santos cristãos que migraram em missão. Todavia, quando se fala de habitus ou 

Filosofia, imediatamente surge o impulso: “não, isso não, somos todos greco-romanos, e não 

abrimos mão! O resto, é resto!”. Pois, segundo tais galácticos que se intitulam “não 

eurocêntricos”, estamos na linha evolutiva do homem, o qual, do natural selvagem, passou-se 

para o contemplador mítico; desse, para o pensador sistemático e, daqui, para o iluminado 

homem desencantado – eis a saga dos progressistas, incluso os ditos “não eurocêntricos” que 

se intoxicam com o ópio da política (Aron) e da economia. Progressistas que se dizem, hoje, 

“não eurocêntricos” apenas por acreditarem (com a força que o verbo impõe) em uma evolução 

também oriental ou primeiramente por meio dela. A evolução e o saber lidar com o capital são 

os seus únicos focos, nunca abrindo mão de suas estigmatizadas origens modernas.  

Contudo, embora Said evite falar substancialmente do caso alemão, admitimos que a 

sua tese tenha grande importância para todos aqueles que pretendem debruçar-se sobre o assim 

chamado Oriente. Porque tal fato não elimina suas conclusões acerca da invenção do Oriente. 

Portanto, a particularidade do orientalismo alemão não elimina o suporte ideológico do 
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imperialismo e do discurso legitimador das invasões franco-anglo-americanas, como 

insistentemente defende Said.  

Apenas lembramos que, para grande parte dos intelectuais alemães, esse esquema 

invasor não condiz com os meios e muito menos com os fins visados em suas análises. Uma 

vez que, muitos alemães gênios não conceberam uma Índia escalafobética, exótica, excêntrica, 

apenas cheirando a incenso adocicado e com gosto de especiarias, espalhando um 

vegetarianismo universal e gritando ao mundo que sobreviverá, até sob tortura, uma invasão 

imperialista. Na verdade, sobrepensaram os fundamentalistas islâmicos, aquietaram o muro 

ibérico do proselitismo cristão, navegaram além dos rios de ouro dos sonhos escatológicos 

britânicos e mergulharam em ideias intelectuais minadas com suas mentes inquietantes 

audaciosas. E quanto à Índia externa – esse pulsar que pugna publicamente desde tempos 

imemoriais – os alemães deixaram para os mercantilistas, proselitistas, vulgus e cristandades da 

Europa, como se dissessem: “façam suas inquisições, invadam, tomem posse da terra e da 

economia milenar de um dos últimos resquícios de nossos ancestrais, mas nos deixem ao menos 

o seu pensar, suas obras raras, suas inquietações metafísicas e sua lógica embriagante, pois com 

eles temos muito o que aprender e dançar, assim como o fizeram ao conceber seus Deuses 

dançarinos”.  

O que significa dizer que os alemães tentaram reviver, enlouquecidamente e em 

indomania, aquilo que os gregos outrora haviam feito: tomar conhecimento de suas façanhas 

mentais, buscar, encontrar, analisar e pensar seriamente sobre, quando não muito, inserir-se 

como um rincão conjectural, como se fosse um de seus últimos suspiros no mundo sufocado 

com a poluição do desencanto e da técnica.  

Em suma, em relação à Índia, os gregos se orientaram, os árabes se informaram e 

apropriaram, os franco-anglo-americanos se utilizaram abusivamente de um discurso erudito, 

muitas vezes manchado de sangue e farrapos econômicos; os ibéricos, como sempre, de um 

discurso de conversão, e os alemães – ah os alemães! – se encantaram. Weber se encantou, sem 

dúvida.  

De toda forma, nos informa Scott Paine (2007, p. 76):  

 
Só o legado judaico-cristão viajou, há dois mil anos, para o Oeste e, 
juntamente com o legado greco-romano, formou o mundo ocidental. Mas hoje 
o restante do Oriente está em plena divulgação mundial. A revelação da Índia 
e do Extremo-Oriente como fonte, não só de especiarias, arte, medicina e 
literatura, mas também de filosofia e religião altamente desenvolvidas, é, 
porém, bem recente. A obra de tradução, interpretação e comparação nesta 
área está ainda no seu começo. 

 



280 
 

Um começo no qual os alemães são protagonistas, ao menos sem orientalismos.  

 

Weber sem Orientalismos 

 

Por fim, a Índia, no arguto olhar weberiano, e insistentemente mais uma vez, e em 

definitivo, rompendo com os ditames eurocêntricos, é a terra natal do atual sistema numérico 

racional (fundamento de toda calculabilidade, matemática e gramática) ocidental, o qual 

manifestou na condução da guerra, da política e da economia – todas circundadas de um 

racionalismo que acompanha a literatura que as teoriza, a Arthaçästra. Uma terra onde tanto a 

guerra cavalheiresca (yuddham) como os exércitos disciplinados (daëòa) tiveram sua época; 

onde o arrendamento dos impostos (kara-daëòayoù) e o desenvolvimento das cidades 

(jänapada) ali estavam; bem como o cultivo da ciência racional (Säìkhya), de escolas 

filosóficas (darçanas) e da consequente metafísica profunda (Yoga)139, conclui Weber (1996, p. 

54). 

E não por menos, pois “surgiram estas sobre o substrato de uma poderosa tendência ao 

intelectualismo” (Ibid.). Sua expressão “poderosa tendência ao intelectualismo” junto às suas 

conclusões sociológicas, desarma muitas teorias e abre um leque de discursões maior do que 

provocaram os românticos, Schopenhauer e Nietzsche juntos, pois incomoda ícones sagrados 

gregos, já que a tolerância religiosa e filosófica (leia-se: produção maciça e original de 

pensamento racional e irracional) foi em todo caso “jedenfalls ungleich gröber als irgendwo im 

Occident vor der allerneusten Zeit” (“infinitamente maior que em qualquer parte do Ocidente 

antes da Idade contemporânea”), e como em nenhum outro lugar ou cultura (Ibid.). 

E suas asas cognitivas se abrem para planar mais uma vez na Índia quando aponta 

semelhantemente que tal “tolerância religiosa não é nada especificamente moderno ou 

ocidental”, ao ponto que na Índia, Japão e China, “reinou por longos períodos com uma 

abrangência tal [...] que jamais se viu em parte alguma do mundo nos séculos XVI e XVII, e 

muito menos nas regiões onde o puritanismo era dominante”. Pois, o que caracteriza o Ocidente 

moderno “é precisamente a intolerância religiosa”, uma vez que “a tolerância como tal com 

                                                 
139 Lembrando sempre que a terminologia Yoga nada, ou quase nada, tem em relação com o que se observa 

nas academias estéticas ocidentais atuais, pois Yoga, termo que designa a forma-propulsora do pensamento indiano 
clássico, deriva da raiz sânscrita yuj, “ligar”, “manter unido”, “atrelar”, “jungir”, a qual originou o termo latino 
jungere, jungum e o inglês yoke. Yoga designa, evidentemente, um liame; e a ação de ligar-se ao Uno ou Todo 
pressupõe como condição primeira a ruptura dos liames que unem o espírito ao mundo, ou seja, um estado mental 
e corpóreo prévio, capaz de promover uma emancipação ou união da existência com o que se é. 
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certeza não tem nada a ver com o capitalismo”. E Weber (2004, p. 111), por fim, lançará no ar 

da modernidade a incômoda conclusão: “Tudo depende disto: a quem ela beneficiou”. 

Além disso, continua o autor, a Índia também é a região onde o artesanato (käru) e a 

especialização dos ofícios (väëijyaà) alcançaram estágios grandiosos; onde, como em nenhum 

outro lugar, apreciou-se tanto a riqueza (Lakñmé) sem, por outro lado, cair nos determinismos 

de uma ética econômica (com afã de lucro ou Erwerbstrieb) do tipo “capitalismo avançado”, 

caracterizado por Weber como fruto do mecanismo desdivinizado do mundo, através do qual 

(do protestantismo à ciência profissionalizante moderna) se chega ao reducionismo do mundo 

com seu mecanismo causal desmagicizante.  

E para Weber, a ciência moderna, além de não possuir os ingredientes do “bem” e do 

“bom” para o homem, já que desalojou a magia e a racionalidade substancial, entregando-nos 

um mundo desdivinizado e reduzido a um mecanismo causal, muito menos pode apontar algum 

sentido válido e objetivo, já que: “faço ciência para saber quanto tempo posso suportar”, nada 

mais. Em suma, esclarece Pierucci (2003, p. 146): “é o mesmo princípio que opera por trás da 

veemente recusa em reconhecer à ciência qualquer aptidão para produzir cosmovisões doadoras 

de sentido ao mundo e à vida dos humanos”. Em comparação com a ciência ocidental moderna, 

a qual exclui em sua totalidade do pensamento o “saber”, por antonomásia, a Índia, diz 

ousadamente Weber, busca insistentemente uma visão de mundo (Weltanschauung) em estado 

puro.  

Weber também nos apresenta uma Índia onde as éticas religiosas de äusserste 

Radikalismus Weltablehnung ou “radicalismo da negação do mundo” (radicalmente no 

budismo, mas também presente no hinduísmo), seja teórica ou praticamente, e com a maior das 

intensidades, deram margem, originaram e desenvolveram a contemplação extramundana, o 

ceticismo,140 a ascese e o monasticismo (este, particularmente no budismo), manifestando-se 

de forma mais coerente e dando início a um caminho histórico que se espalharia por todo o 

mundo. Essa é a Índia de Weber: original, sempre cobiçada e ao mesmo tempo racional e 

mágica; uma verdadeira terra de filósofos e pensadores inquietos – sempre inquietos! Uma 

Índia, portanto, que contradiz, e muito, aquela que Hegel apresenta; justifica a que 

Schopenhauer e os românticos alemães ovacionam; e se assemelha com a Índia das castas e do 

                                                 
140 O antigo historiador e biógrafo dos filósofos gregos, Diógenes Laércio, faz clara referência aos 

gimnosofistas (sábios) indianos, ao reportar que Pirro de Eléia foi influenciado por eles enquanto viajava pela 
Índia com Alexandre Magno, e que após seu regresso à Eléia, imitou seus hábitos e inaugurou o ceticismo, ou seja, 
um movimento à moda indiana que duvida dos sentidos sensórios e da razão, ou seja, de tudo (LAÉRCIO, 2008, 
p. 206). Esta penetração na total indiferença de todas as coisas e nos empreendimentos humanos introduziu um 
elemento novo e original no pensamento grego: a aversão pelos excessos dialéticos. Com isso, Pirro se torna o 
primeiro filósofo ocidental a intuir e a denunciar o caráter erístico, estéril e teatral de todo filosofar dialético. 
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código de leis de Manu em Nietzsche (2007, §57): o qual resume as castas naquela que “formula 

a lei maior da própria da vida”. 

Desta forma, sabendo de suas pretensões sociológicas e do seu esforço intelectual 

indológico, segundo Andreas Buss (1985), ao analisarmos a posição weberiana frente ao âmbito 

asiático, devemos levar em conta uma série de fatores. Primeiramente, a atitude weberiana 

diante da sociedade moderna (com sua visão lúgubre do capitalismo e do suposto progresso 

ocidental) pode resultar surpreendente para a sua época, pois o mesmo já combatia as teorias 

etnocêntricas, as quais etiquetavam e generalizavam de irracionais as religiões orientais. Não 

obstante, Weber estava convencido da peculiaridade e do impacto universal da sociedade 

ocidental européia e moderna, caracterizando-a como racionalista e burocrática, ao mesmo 

tempo em que observava o efeito do hinduísmo e do budismo sobre a vida econômica indiana, 

atribuindo, concomitantemente, um alto grau de racionalidade a suas teodiceias, práticas 

religiosas, modo de vida e Filosofia. Parece claro, portanto, segundo Buss, que por sua atitude 

ambivalente frente ao capitalismo, à ciência e à sociedade ocidental em geral, Weber não havia 

usado nunca o Ocidente como exemplo para o Oriente.  

Em segundo lugar, muitos autores viram nas obras de Weber uma defesa do 

colonialismo e do domínio imperialista ocidental, o qual havia amparado sua suposta 

superioridade racional; como assim apregoa Said. No entanto, Weber em nenhum momento 

considerou o “outro” como irracional, mas com ideias irracionalistas (ao exemplo do Ocidente 

também), o que diferem significativamente; nem sequer utilizou o termo “subdesenvolvido” ou 

“despótico”, e muito menos subdesenvolvimento asiático ou indiano. Finalmente, Weber não 

queria passar uma imagem acabada de cada Weltreligion, senão falar das peculiaridades que 

servem de contrastes em relação a outras religiões, as quais, ao mesmo tempo, ajudam a 

entender as mentalidades econômicas. 

Em suma, Weber, ao estilo nietzschiano, nos previne ante o “otimismo” do progresso 

presente no hegelianismo e marxismo, assim como diante da teoria da modernização, e se 

motiva a escrever uma sociologia do processo da racionalização ocidental como uma 

perspectiva da patogênese da modernidade, tendo, como extremos comparativos interculturais, 

a Índia e seu esboço alternativo de sociedade. Em complemento, podemos averiguar a 

observação analítica de Giddens, o qual adverte que: “poucos estão preparados para suportar o 

fardo mental de aprender tanto de Marx quanto de Nietzsche. Max Weber talvez seja o exemplo 

mais ilustre entre todos aqueles que o tentaram; e, ao que parece, ele acabou se aproximando, 

segundo Fleischmann, de Nietzsche” (GIDDENS, 1998, p. 316).   
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O que nos permite entender que Weber foi além das teorias dos sistemas vigentes, 

construindo uma perspectiva sociológica que possui indicadores sobre “como se podia afrontar 

o dilema da escrita histórica atual entre a Cila do enciclopedismo sem limites e a Caribdis das 

construções teleológicas” (PEUKERT, 1989, p. 40).141 Vendo desta forma, Weber nos adverte 

que uma perspectiva sociológica não só deixaria que entrassem em conflito várias imagens 

históricas, como também animaria e permitiria um pluralismo de relações de valor. À sua 

maneira, Detlev Peukert observa que ao esboçar sua teoria não-eurocêntrica, Weber aponta 

processos racionalizantes diversos dos ocidentais, por terem outras motivações, objetivos e 

principalmente outras consequências, e que, não obstante, as racionalizações orientais, por sua 

vez, não possuem déficit, já que são apenas sendas históricas alternativas, peculiares.  

No entanto, nós não percebemos a posição de Weber como aplicando a racionalidade 

indiana como mera alternativa, já que mais antiga. Mas se pensarmos que para Weber tal 

racionalidade indiana ainda está entre os homens e com força total, sim, podemos compactuar 

com a ideia de “alternativa” do Peukert. Por outro lado, faz-se mister entender que Weber é 

perito em contra-exemplos, uma vez que tal inserção integra-se à sua metodologia geral; sendo 

o caso da racionalidade indiana um tipo, um exemplo, o que transforma a racionalidade européia 

em algo tão particular e tão estranho, e vice-versa. O que nos informa Peukert, em outros 

termos, é: não podemos reduzir a obra de Weber à exclusiva reconstrução da racionalização 

européia – como alguns insistem enganosamente em fazer –, uma vez que sua visão engloba 

particularidades sociais em um conjunto universalmente racional. Em suma, conclui Peukert, 

esse Weber sempre evanescente:  

 
“Não fala de nenhum representante ocidental triunfante, seguro de si mesmo, 
muito menos sobre uma cultura deficitária e inferior em comparação 
[contraposição] com as normas do desenvolvimento histórico mundial [como 
a indiana]. Aqui fala, sim, um autor que está marcado profundamente pelas 
antinomias do racionalismo ocidental e por suas fatais consequências” 
(PEUKERT, 1989, p. 40). 
 

Claramente, Weber não se encanta com a falsa bondade da razão (muito menos da 

desrazão) do homem moderno ocidental – algo que ele confirmaria com mais ênfase, se haveria 

de ir além – após o advento das forças racionais (e também irracionais) que englobavam, 

rodeavam e sustentavam os discursos e práticas nazistas, os quais espalharam-se pela Alemanha 

após sua morte. Ele, de fato – e aqui na esteira de Nietzsche e confirmando uma das hipóteses 

                                                 
141 Cila e Caríbdis são divindades aquáticas presentes na mitologia grega. Da narração sobre Cila e Caríbdis, 

surge a expressão: “estar entre Cila e Caríbdis”, o que equivale dizer: “estar entre a cruz e a espada” ou “entre a 
espada e o muro”, ou seja, estar diante de um problema complicado ou de dificílima solução.   
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centrais de nossa tese –, demonstra paradoxalmente como as origens da cultura moderna 

européia motivam-se a partir de forças irracionais (religiosas) e, não obstante, como a 

consequência de tal fato não resulta em um mundo totalmente racional (aqui, no sentido 

prosaico da palavra). Da mesma forma, demonstra como a dita “irracionalidade” oriental 

resultou em um aglomerado de ideias e práticas racionais. Pois, para Weber, o real paradoxo da 

história européia são as consequências inesperadas de impulsos irracionais que transformam-se 

em máquinas, laboratórios, disciplina do trabalho e divinação (religiosa e secular) do lucro, da 

burocracia e do cálculo; o que resulta em uma estabilidade opressiva e uma opressão estável, 

como nos confirma Robert Holton e Bryan Turner (2010, p. 73).  

Uma das grandes sugestões de Weber para a ideia de modernidade européia, deste modo, 

dizem tais autores – e aqui, e mais uma vez, fugindo da ideia de um Weber ovacionador da 

cultura racionalista européia de seu tempo –, é sua proximidade às ideias de Nietzsche e 

Schopenhauer, os quais assinalam uma modernidade incoerente, instável e niilista, sem 

praticamente nenhum sentido à vida e com plena consciência dos limites e perigos da razão. Ou 

seja, toda justificativa e legitimidade das metas alcançadas por tal razão, estabelecida na 

modernidade, são de difícil convencimento.   

A ideia de razão iluminista, tanto em Weber quanto em todo seu corpus histórico-

espacial alemão, passava por uma grave crise, chegando mesmo a duras visões negativas. No 

entanto, diante dos fatos, Weber muniu-se de um método particular, resgatou o tema da 

racionalidade (com seus devidos limites fatídicos e bem explicitados) e a utilizou como 

parâmetro para compreender as sociedades ocidental e oriental. Noutras palavras, tendo como 

base seu método compreensivo e comparativo, e estando inserido numa sociedade contagiada 

pela Índia,142 e ele próprio contagiado, não se limitou ao Ocidente – fato que também o motivou 

a introduzir em suas análises o método comparativo entre as culturas ocidentais e orientais. Seu 

método não só preconizava uma abordagem causal do mundo cultural e social, como ainda via 

a “cadeia de causas” históricas movendo-se em direções divergentes e ocasionalmente opostas, 

dependendo de suas circunstâncias, o que o levou a comparar tais culturas sem conjecturas 

evolucionistas, etnocêntricas ou orientalistas.  

 

 

 
 

                                                 
142 Principalmente com a descoberta do sânscrito, da poesia, da literatura, da mitologia, da filosofia e da 

religião, como já mencionamos.  
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