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 Quem é Max Weber?

Max Weber se dedicou ao estudo da religião para
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entender o funcionamento da sociedade capitalista e seu desenvolvimento. As

ideias deste autor permanecem até hoje e por isso é considerado um dos

clássicos pensadores da sociologia.

Para analisar a sociedade capitalista Weber procurou entender a ética

protestante no espírito do capitalismo e com isso aborda a ‘’ética protestante’’.

A seguir, vamos conhecer uma de suas obras mais importantes: A Ética
Protestante e o Espírito do Capitalismo.

 Para entender melhor o livro, vamos por partes:

O que é a ética? Conjunto de regras e princípios a moral de uma pessoa, de

um grupo social ou de uma sociedade.

Ética, vem do grego: ethos e foi traduzida para o latim: mos ou mores que

acabou sendo: moral, porém no sentido que entendemos aqui, será a ética

enquanto o reflexo do valor das ações sociais, tanto individualmente quanto no

coletivo.

O que é ser protestante? O protestante é todo cidadão que segue o

protestantismo como religião.

Protestantismo: movimento religioso de reforma do cristianismo da igreja

católica, na Idade Média. Caracterizou-se como uma contra-reforma, motivada

por divisões internas causadas pelas diferentes compreensões da relação da

igreja com o povo. Um dos líderes desta reforma foi Martin Lutero.

Weber vai estudar as peculiaridades de ideias de quatro religiões

protestantes. O sociólogo busca deter sua análise na influência que as sanções

psicológicas, originadas nas crenças e nas práticas religiosas, tiveram na

conduta prática dos indivíduos e assim os mantinham fiéis trabalhadores. A

conclusão que ele chega é que a religião moldou a forma de pensar e agir.

Calvinismo Pietismo Metodismo Seitas Batistas
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Foi um movimento

religioso protestante

e também uma

ideologia

sociocultural com

raízes na Reforma

Protestante iniciada

por João Calvino em

Genebra no século

XVI. O Calvinismo

pressupõe que o

poder de Deus

alcança toas as

atividades e resulta

do entendimento de

que Deus trabalha

em todas as esferas

da existência,

incluindo o

espiritual, físico,

intelectual, quer seja

secular ou sagrado,

público ou privado,

no céu ou na terra.

Práticas religiosas e

seculares estão

interligadas. Assim,

qualquer progresso

material é um

reflexo do progresso

espiritual.

O pietismo é um

movimento oriundo

do luteranismo que

valoriza as

experiências

individuais daquele

que crê! O peitismo

influenciou o

surgimento de

movimentos

religiosos

independentes

protestantes como o

metodismo. O foco

do peitismo é a

experiência do

crente com Deus,

sua condição de

pecador e o

caminho para sua

salvação. É baseado

numa experiência

místico-ascética da

conversão pessoal,

e rompe com a

lógica protestante

nacionalista.

Para Weber, é uma

religião que está

baseada na

emoção. Tem uma

combinação de um

emocionalismo

ascético. Assim,

uma vez despertada

a emoção, esta

dirigir-se-ia na luta

racional do indivíduo

pela perfeição. Uma

expressão religiosa

que trabalha muito a

ideia de vocação e

recompensa de

Deus.

Para Weber as

‘’seitas’’ batistas é

uma segunda fonte

independente do

ascetismo

protestante no

movimento dos

batistas e nas seitas

que nos séculos XVI

e XVII do calvinismo

se derivaram.

Dividem-se entre os

menonitas, batistas

e quakers. Weber

não as considera

religiões ou igrejas,

mas seitas. Através

da ação do Espírito

de Deus no ser

individual é

justificado a posse

de um dom espiritual

para a salvação do

crente. Basta estar

aberto à Deus que

suas obras se

manifestarão.

Logo, ética protestante é: o conjunto de regras e valores dos protestantes
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que buscam justificar e conciliar a existência do mundo material e do mundo

espiritual, no qual a prosperidade de um reflete-se no outro mundo.

 Agora sobre o ‘’Espírito do Capitalismo’’, vamos por parte

novamente:

Capitalismo: Para Max Weber é um sistema social racional baseado

na acumulação de riquezas.

Espírito: É a alma, a essência de algo. No caso, para o autor, o

espírito do capitalismo é uma das bases da sociedade ocidental moderna,

fundada no século XVIII.

O espírito do capitalismo é a maximização do ganho com o objetivo de

racionalizar a acumulação de riqueza, ou seja, do planejamento de lucro.

Na história da humanidade, a ideia de acumulação sempre existiu,

porém antes existia uma contradição entre a riqueza material e a riqueza

espiritual, com o protestantismo riqueza material e espiritual passaram a

andar juntas.

Esta acumulação virá através do trabalho que passa a ter um novo

significado. Agora o trabalho passa a ser entendido como uma vocação, uma

predestinação divina, isto é, o homem foi escolhido por Deus para cumprir

uma missão na terra, assim quanto maior a riqueza material, maior sua

riqueza no plano espiritual.

 Sobre Vocação no Protestantismo

Exemplo 1:

Você conhece João? Ele sempre foi uma criança com facilidade para

resolver com cálculos. Quando adulto, montou uma padaria. Atualmente o
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negócio está prosperando e ele irá abrir uma filial e contratar mais

funcionários.

Logo João está predestinado ao caminho da riqueza. Deus está o

recompensando por seu trabalho árduo.

Exemplo 2:

E a história da Maria? Ela sempre teve habilidades manuais, era criativa

quando jovem, buscando sempre se expressar. Com o passar dos anos

começou a “costurar para fora”. Começou sua atividade com pequenos

consertos de roupa. Ao longo do tempo, se especializou, fez um curso

técnico no CAVG de vestuário.

Com dinheiro que juntou, abriu uma loja e um atelier, contratou duas

funcionárias e ampliou seu negócio. Desse modo, Maria está predestinada

a ser bem sucedida. Ela também está sendo recompensada por seu

esforço.

Exemplo 3:

Juarez nunca demonstrou interesse pelo trabalho. Desde pequeno

fugia de sua mãe e de seu pai para não ajudar em casa. Quando adulto, para

poder sobreviver foi obrigado a trabalhar, mesmo não gostando muito.

Começou a trabalhar como operador de fotocopiadora. Trabalha sem carteira

assinada e ganha meros 500 reais, menos que um salário mínimo.

Por Juarez não se esforçar, ser preguiçoso, Deus não o recompensa,

ou seja, sua vida mundana se equivale à recompensa no mundo espiritual.

 O Trabalho como Vocação

O sociólogo Max Weber através de estudos percebeu que em uma

região da Alemanha os descendentes de famílias católicas tinham
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predisposição a seguir carreira em profissões humanas enquanto os de

famílias protestantes seguiam carreiras em profissões voltadas para áreas

técnicas. Em consequência desses fatos, os protestantes possuíam lugares

de destaque em indústrias, eram técnicos e até mesmo dirigentes de

empresas.

Pois para os Protestantes, o trabalho é a única forma pela qual o

cidadão tem para acumular riquezas. Assim, quanto mais trabalho mais

riqueza. O ócio e o prazer devem ser dispensados, pois levam ao relapso total

e o relaxamento para com a missão proposta para cada um de nós, por Deus.

Sendo assim, se Deus te mostra um caminho onde tu possas deter

mais e tu recusas essa oferta estarás em conflito com uma das finalidades da

tua vocação e estarás recusando ser servo de Deus, isto é, não seguirás o

projeto que Deus fez para ti.

Deste modo para Weber no espírito do capitalismo: João e Maria estão

de acordo com a ética protestante enquanto Juarez se afasta da ética

protestante por não aproveitar as oportunidades da vida oferecidas por Deus.

REVISÃO

 Quem é Max Weber e o que estudou Sociólogo do sec. XIX – XX, se dedicou a

estudar a relação religião/capitalismo
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 A busca por entender a sociedade

capitalista

Conjunto de relações racionais no plano

empírico e epistemologicamente. Conjunto de

indivíduos que buscam através de suas ações

atingir um determinado fim, no caso da soc.

capitalista este fim é econômico. Em resumo,

uma ação racional orientada a fins econômicos.

 A busca por entender a ética

protestante e o espírito do capitalismo

O capitalismo enquanto busca pela

maximização dos lucros foi finalmente

impulsionado pela ética protestante. Pois tanto

o sucesso em um como em outro

sãocorrespondentes

 Você aprendeu o que é ética! Um conjunto de sugestões normativas
formais ou informais que dizem respeito a
valores e uma moral sobre o que é certo e o
que é errado.

 O que é protestante! Quem segue o protestantismo como religião

 O que é protestantismo! Movimento religioso de reforma do
cristianismo da igreja católica, na Idade
Média. Teve como lideres Martin Lutero e
João Calvino.

 Buscamos entender o espírito do

capitalismo

O espírito do capitalismo é a racionalização do
ganho com o objetivo de maximizar a
acumulação de riqueza, ou seja, do
planejamento de lucro.

 Você aprendeu o que é capitalismo Para Max Weber é um sistema
social baseado na acumulação de
riquezas.

 Desenvolvemos a ideia de trabalho em

Weber

O trabalho dentro da ética protestante é a
forma pela qual pode se vir a perceber se
aquele que trabalha é ou não abençoado
por Deus.

 Trabalho é a dignificação humana O ócio e o prazer devem ser dispensados,
pois levam ao relapso total e o relaxamento
para com a missão proposta para cada um
de nós, por Deus.

 Estudamos as ideias de vocação Vocação dentro da ética protestante seria um
talento, uma forma de perceber as intenções
divinas, pois o talento é algo natural, uma
predestinação.
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