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MAX WEBER (Pág 74 a 79) 

Weber (1864-1920) e a ação social 

- Weber foi um economista e sociólogo alemão que refutou as ideias predominantes em sua 

época (positivismo) 

- Importante ressaltar que o contexto histórico no qual ele escreveu suas obras (início do 

século XX), era consideravelmente diferente do contexto dos trabalhos de Marx e Durkheim 

(meados do século XIX). 

- Posicionou-se contrário ao racismo e ao imperialismo 

Sua principal obra foi A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1905), na qual fez uma 

análise da tendência progressiva à racionalização progressiva da sociedade moderna. 

PROTESTANTISMO E CAPITALISMO 

Na obra supracitada Weber buscou interpretar a origem e o significado do capitalismo, sendo 

este fruto de determinada característica do desenvolvimento humano e produto da 

organização dos indivíduos para a vida em sociedade (um imbricado de formações políticas, 

crenças e visões de mundo). 

Segundo Weber, uma maneira especifica de viver dos protestantes calvinistas propiciou a 

afirmação do capitalismo. Segundo o calvinismo, Deus dá a cada um uma vocação (exercida 

através do trabalho) e a boa execução dessa leva à glorificação. O dinheiro auferido, por sua 

vez, não deve ser gasto de forma mundana, mas sim reservado na forma de poupança ou 

investido, como por exemplo, em um negócio próprio. 

Contudo, Weber ressalta que sua obra não pretende afirmar que o calvinismo é a causa do 

capitalismo, mas sim uma contribuição à reunião de seus elementos constitutivos – valorização 

do trabalho e estímulo à poupança. 

Segundo Weber o observador tem uma visão parcial, ou seja, não existe a possibilidade de 

qualquer causalidade única e absoluta. Dessa forma, em Weber, a ciência social é objetiva, 

mas não é neutra. 

 

 

 

 



 
 

 

O principal objeto da sociologia de Weber é a ação social, que se refere às ações individuais 

dotadas de sentido, ou seja, que se orienta pela ação de outros. Dessa forma, a sociedade é a 

soma das ações individuais (tradição, emoção e interesses racionais). 

Cada indivíduo age levado por uma razão ou motivo. A regra só se torna regra por meio da 

adesão íntima. 

As estruturas que configuram a sociedade são importantes, mas não determinam a formação e 

o desenvolvimento da sociedade. As estruturas são resultado da interação entre os indivíduos 

-> INDIVIDUALISMO METODOLÓGICO. 

TIPOLOGIA DA AÇÃO SOCIAL 

- Ação afetiva: conduta motivada por sentimentos (orgulho, vingança, paixão). 

- Ação tradicional: costumes/hábitos arraigados. 

- Ação racional com relação a fins: melhores meios para atingir um determinado fim (conduta 

típica das sociedades capitalistas pós-modernas). 

- Ação racional com relação a valores: valores éticos, religiosos, políticos ou estéticos. 

Com o processo de desencantamento do mundo, predominam as ações racionais. 

Weber ressalta que essa tipologia, bem como todas as demais, é um tipo ideal, ou seja, não é 

uma cópia da realidade, mas se aproxima dela. 

O ESTADO E AS CLASSES SOCIAIS 

Para Weber o Estado é uma comunidade humana que, em determinado território, reivindica o 

monopólio legítimo do uso da força física.  

Weber não fala em pertencimento a uma classe social, mas sim em situações de classe, sendo 

esta a probabilidade que os indivíduos têm de posicionarem em situações semelhantes quanto 

ao acesso à renda e posse de bens. Ressalta que as qualidades individuais e habilidades 

específicas dos indivíduos também influenciam na situação de classe que os mesmos vão 

ocupar, o que alguns interpretam como uma defesa da meritocracia. 

CLASSE (critério econômico) + ESTAMENTO (status e prestígio) =distribuição do poder. Ou seja, 

diferente de Marx, que acreditava na existência de apenas duas classes, Weber defende a ideia 

de que existem diversas classes intermediárias. 

Além disso, Weber considera que existem diversas disputas dentro uma mesma classe social. 

Enquanto Marx defende que a disputa se dá entre classes que são antagônicas. 

 

 

 

 

 



 
 

 

SITUAÇÃO DE CLASSE é qualquer grupo de pessoas que se encontra na mesma situação de 

classe. 

TIPOS DE DOMINAÇÃO 

- Tradicional: exercida de forma contínua e sem ser contestada 

- Carismática: quando se admite um líder por ver nele qualidades excepcionais  

- Legal: leis estabelecidas e normatizadas. 

Exercícios 

Página 84 (Questões 1 e 3) 

Página 85 (Questão 4) 

Página 86 (Questões 1 e 2) 

Página 88 (Questões 6 e 7) 

 

 

 


