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Leia com atenção e desenvolva o máximo possível seus argumentos nas questões abaixo: 

 

1. Segundo Max Weber, “o termo sociologia está aberto a muitas interpretações diferentes. No 

contexto usado aqui significará aquela ciência que tem como meta a compreensão interpretativa 

da ação social de maneira a obter uma explicação de suas causas, de seu curso e dos seus efeitos. 

Por ‘ação’ se designará toda a conduta humana cujos sujeitos vinculem a esta ação um 

sentido subjetivo. Tal comportamento pode ser mental ou exterior; poderá consistir de ação ou 

de omissão no agir. O termo ‘ação social’ será reservado à ação cuja intenção fomentada 

pelos indivíduos se refere à conduta de outros, orientando-se de acordo com ela.” 

(Weber, Conceitos Básicos de Sociologia, p. 9). A partir da definição acima proposta por Weber, 

analise e compare a concepção do objeto da sociologia desse autor com aquela proposta por Émile 

Durkheim em “As Regras do Método Sociológico”. Ao contrário de Durkheim, que a partir de uma 

perspectiva positivista propõe uma sociologia objetivista, Weber segue o caminho inverso de uma 

“sociologia compreensiva”. Examine essas diferenças entre esses autores. 

 

2. Em uma passagem de sua Introdução à obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, 

Weber afirma: “o impulso para o ganho, a ânsia do lucro, de lucro monetário, de lucro monetário o 

mais alto possível, não tem nada a ver em si com o capitalismo [...] O capitalismo pode até identificar-

se com uma restrição, ou, pelo menos, com uma moderação racional desse impulso irracional” (p. 4). 

Portanto, neste capítulo introdutório, Max Weber propõe uma definição inicial de capitalismo, bem 

como procura identificar as especificidades do capitalismo moderno. Neste sentido, analise em que 

consiste o capitalismo para o autor, indicando suas características peculiares nas modernas sociedades 

ocidentais, bem como o modo como Weber problematiza a relação entre esse capitalismo moderno e 

a ética protestante. Indique, ainda, de que forma Weber estaria colocando em prática os princípios de 

seu método compreensivo na análise do fenômeno do capitalismo. 

 

3. Questão sobre o tema da “pobreza e vulnerabilidade social”: Na sua opinião, de que forma os 

conceitos e interpretações sociológicos (funcionalismo, solidariedade social, divisão do trabalho, 

anomia), bem como os procedimentos metodológicos (definição precisa de conceitos, uso de 

estatísticas, de taxas e tendências de comportamento, médias, padrões “normais”) propostos por Émile 

Durkheim podem contribuir para o estudo do tema da pobreza no Brasil. O que seria a pobreza, 

segundo a perspectiva funcionalista de Durkheim? 

 

INDICAÇÃO PARA LEITURA: 

- Além da Introdução, realizar leitura do Capítulo I (Filiação Religiosa e Estratificação Social), do 

Capítulo II (O Espírito do Capitalismo) e do Capítulo III (A Concepção de Vocação de Lutero) de “A 

Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, de Max Weber. 


