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Abstract:

The bold project of publishing the complete works of Max 

Weber, that has been held since 1976 under the direction 

of renowned German sociologists, motivates this interview 

with Wolfgang Schluchter, one of the head editors of MWG 

– Max Weber Gesamtausgabe [Max Weber – complete edi-

tion]. The interview aims to inquire about the current char-

acter of conceptual and theoretical tools of the German 

sociologist. What is the impact today of Weber’s assump-

tions about the capitalist society on the academic and 

intellectual circles? To what extent the historical and 

critical edition of the complete works of Max Weber helps 

to stimulate new research issues in the field of sociology? 

To Schluchter, the critical edition project is not connected 

to intellectual fashions or fleeting preferences. He consid-

ers that, despite the limitations of the theoretical discus-

sion in favor of empiricism, it is unlikely that the 

contribution of Weber regarding rationalization processes 

disappear from the sociological horizon.
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Resumo:

O ousado projeto de publicação das obras completas de Max 

Weber, que vem sendo realizado desde 1976 sob a coordenação 

de renomados sociólogos alemães, motiva esta entrevista 

com Wolfgang Schluchter, um dos editores-chefes da MWG 

– Max Weber Gesamtausgabe [Max Weber – Edição completa]. 

A entrevista tem o objetivo de indagar sobre a atualidade 

do instrumental teórico e conceitual do sociólogo alemão. 

Qual é a repercussão hoje das hipóteses weberianas sobre a 

sociedade capitalista, nos círculos acadêmicos e intelectuais? 

Em que medida a edição crítica e histórica das obras com-

pletas de Max Weber contribui para estimular novas linhas 

de investigação no campo da sociologia? Para Schluchter, o 

projeto da edição crítica não é afeito a modas ou preferências 

intelectuais passageiras. Considera que, apesar das atuais 

limitações da discussão teórica em favor da empiria, é pouco 

provável que a contribuição de Weber quanto aos processos 

de racionalização desapareça do horizonte sociológico. 
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