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Aula: 08

Temática: Max Weber – Uma breve apresentação 

Como vocês já devem ter percebido, não será possível apre-
sentarmos no nosso curso a contribuição de Max Weber 
(1864-1920), outro clássico fundador das ciências sociais 

ao lado de Karl Marx e Emíle Durkheim.  Contudo, gostaria de encerrar 
esta unidade com uma breve introdução a este pensador para que vocês 
se sintam mais preparados para a continuação desta disciplina ou mesmo 
para que vocês consigam ter um quadro de referência mínimo acerca dos 
principais clássicos das ciências sociais.

Max Weber foi autor de obra densa e diversa, cobrindo questões meto-
dológicas e históricas, e múltiplos temas, do trabalhador rural alemão ao 
império tsarista, da distinção e das relações entre ciência e política. É con-
siderado como um dos grandes pensadores do milênio e, sem dúvida, um 
vigoroso intelectual cuja presença ainda marca a produção das ciências 
sociais atuais. 

Merecem destaque em sua produção A ética protestante e o Espírito do 
Capitalismo (1904/5) e os posteriores estudos comparativos das grandes 
religiões, no quais Weber se dedicou ao estudo da ação recíproca entre 
condições econômicas, situações sociais e convicções religiosas. Estes 
estudos são de fundamental importância para compreensão da vida mo-
derna na medida em que evitando estabelecer determinismos causais, 
Weber foi capaz de nos mostrar a importância dos valores na constituição 
da vida social.  

Sua obra maior onde, de certa forma, podemos encontrar sua produção 
sintetizada, é o tratado de sociologia geral em que trabalhou nos últimos 
anos, Economia e Sociedade, publicada postumamente em 1922.  

Metodologicamente, sua grande contribuição está na forma como Weber 
distingue os tipos de ação social:  

• A ação racional em relação a um fim, 

• A ação racional em relação a um valor, 

• A ação afetiva ou emocional e 

• A ação tradicional. 
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Isso porque em sua visão cabia à sociologia compreender a ação social, 
ou seja, captar o sentido que o ator dá a sua conduta.

 
Além disso, Weber formula a tese, que ainda se demonstra 
extremamente atual, de que o traço característico do mun-
do contemporâneo é o processo de racionalização crescen-

te ou de desencantamento do mundo, típico da empresa econômica e da 
gestão burocrática do Estado.  

Weber compreende que o desafio para o conhecimento da realidade social e 
também para a atuação sobre ela é a identificação de setores ou segmentos 
da sociedade que escapam à tendência geral e onde subsiste ação de tipo 
não racional. Assim, os vínculos entre ciência e política são objeto central na 
reflexão de Weber e na construção da sociologia compreensiva. 

O tipo ideal é o recurso metodológico próprio, conforme proposto pelo 
autor, do processo de compreensão característico da racionalização da 
ciência moderna. O tipo ideal é uma estilização racional da realidade his-
tórico-social, instrumento da compreensão de relações causais de certo 
conjunto de fenômenos. A ciência é um aspecto do processo de racionali-
zação próprio das sociedades ocidentais modernas, em sua busca sempre 
renovada da verdade objetiva. Nenhuma ciência, entretanto, será capaz 
de, definitivamente, ensinar aos homens a melhor maneira de viverem ou 
às sociedades de se organizarem e nem tampouco de dizer à humanidade 
qual será o seu futuro: sempre existirão as esferas ou dimensões da socie-
dade onde a ação social não racional prevalece e a ciência pode expres-
sar-se, apenas, em termos de probabilidades.  

 
Encerramos esta unidade explicitando o elenco dos pilares 
europeus da sociologia – Marx, Durkheim e Weber –, ex-
plicitando o legado teórico-prático por esses deixados para 

que juntos possamos encontrar inspirações que nos possibilite enfrentar-
mos o século XXI. 


