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MAX WEBER (1864-1920)
Nascido em Munique, Max Weber foi
um
notório
intelectual,
jurista
e economista alemão considerado um dos
fundadores da Sociologia Moderna.
Sua obra mais famosa são os dois
artigos que compõem A ética protestante e
o espírito do capitalismo, com o qual
começou suas reflexões sobre a sociologia
da religião. Weber argumentou que
a religião era uma das razões não-exclusivas do porque as culturas
do Ocidente e do Oriente se desenvolveram de formas diversas, e
salientou a importância de algumas características específicas
do protestantismo ascético, que levou ao nascimento
do capitalismo, da burocracia e do estado racional e legal nos
países ocidentais. Em outro trabalho importante, A política como
vocação, Weber definiu o Estado como "uma entidade que
reivindica o monopólio do uso legítimo da força física", uma
definição que se tornou central no estudo da moderna ciência
política no Ocidente. Em suas contribuições mais conhecidas são
muitas vezes referidas como a "Tese de Weber".
A ÉTICA PROTESTANTE E O ESPÍRITO CAPITALISTA
A temática das relações entre religião e capitalismo foi uma
questão central do pensamento social alemão. Do ponto de vista
da análise do capitalismo, o estudo de Weber foi precedido pela
obra de Georg Simmel - A filosofia do dinheiro (1900) -, sem
esquecer do escrito de Karl Marx, intitulado O Capital (1867). Dois
anos antes da publicação do livro de Weber, seu colega Werner
Sombart também publicou um livro sobre esse problema,
intitulado O capitalismo moderno (1902). Neste criativo e rico
espírito
acadêmico,
Weber
procurou
mostrar
que
o protestantismo de caráter ascético dos séculos XVI e XVII tinha
um influxo direto com o conceito de vocação profissional, base
motivacional do moderno sistema econômico capitalista.
No capítulo introdutório, Weber mostra a preferência
educacional dos católicos por uma formação humanista (artes
liberais), enquanto os protestantes preferiam formação
técnica (artes mecânicas). Ao mesmo tempo, mostrou as
diferenças profissionais entre ambos os segmentos. Weber rejeita
a explicação (superficial e aparente) de que a espiritualidade
católica, fundada no ascetismo, predisporia o indivíduo para o
estranhamento do mundo e, desta forma, para a indiferença para
com os bens deste mundo; enquanto os protestantes
seriam materialistas. Alega que os puritanos se caracterizavam
pelo oposto da alegria para com o mundo. Ao contrário, ele sugere
que há um íntimo parentesco entre estranhamento do
mundo, ascese e participação na vida aquisitiva.
O capítulo posterior trata do objeto da pesquisa, ou seja, é
neste momento que ele desenvolve o tipo ideal de "espírito do
capitalismo", entendido como uma individualidade histórica.

Tomando como exemplo máximas colhidas de escritos
de Benjamin Franklin, tais como "tempo é dinheiro" ou "dinheiro
gera mais dinheiro" ou ainda "o bom pagador é dono da bolsa
alheia", Weber mostra que o espírito do capitalismo não é
caracterizado pela busca desenfreada do prazer e pela busca do
dinheiro por si mesmo. O espírito do capitalismo deve ser
entendido como uma ética de vida, uma orientação na qual o
indivíduo vê a dedicação ao trabalho e a busca metódica da riqueza
como um dever moral. Weber acentua claramente que o 'espírito'
do capitalismo não deve ser confundido com a 'forma' do
capitalismo. Por forma, Weber entende o capitalismo enquanto
sistema econômico, cujo centro é representado pela empresa
capitalista, reunião de meios de produção, trabalho organizado e
gestão racional. Ele esclarece que as variáveis tratadas no seu livro
têm a ver com a moral protestante e a dimensão comportamental
(habitus) que serve de base ao sistema. O espírito do capitalismo
só pôde triunfar ao vencer as formas tradicionalistas de
comportamento econômico.
Weber tem como um dos objetivos centrais de seu trabalho
analisar as teologias e ensinamentos de diferentes religiões.
Destacando em primeiro lugar, o Luteranismo e o Calvinismo.
Segundo o sociólogo, de acordo com essas diferentes vertentes de
ensinamentos e dogmas
religiosos, a influência por
elas exercida na sociedade e
principalmente no modelo
econômico capitalista é um
amplo campo de estudo.
Em primeiro lugar, na tradução de Martinho Lutero, ao
contrário da concepção católica, "vocação" deixa de ter o sentido
de um chamado para a vida religiosa ou sacerdotal e passa a ter o
sentido do chamado de Deus para o exercício da profissão no
mundo do trabalho. Com Lutero o ascetismo praticado pelos
monges fora do mundo é transferido das celas dos mosteiros para
o mundo secular, nasce daí o ascetismo intramundano. Todavia, o
próprio Max Weber reconheceu que o luteranismo ainda possui
uma visão tradicionalista da vida econômica: apesar da ênfase no
trabalho, a vida aquisitiva ainda não possui um valor em si mesma
e o indivíduo está acomodado no seu círculo social.
Um segundo ponto é o Calvinismo, onde Weber destaca que
o ponto de partida da ética econômica subjacente ao capitalismo
está no protestantismo pós-luterano, nas chamadas igrejas e seitas
do protestantismo ascético, tanto na sua versão calvinista
(derivada
de João
Calvino)
quanto anabatista.
Do calvinismo emana a célebre tese da predestinação, dogma que
afirma que "apenas Deus escolhe - independente dos méritos do
indivíduo - quem será salvo e quem será condenado". Diante da
angústia religiosa sofrida pelo indivíduo, o trabalho e o sucesso na
vida econômica surgem como compromissos do crente e como
indícios (embora não meio) de certeza da salvação.

AS AÇÕES SOCIAIS
Weber ainda faz distinção em relação a tipos ideais de
ações sociais. É importante entender que o estabelecimento de
tipos ideais, método comum da teoria weberiana, não busca
construir tipologias fixas nem mesmo buscar classificar o objeto
em questão. Eles nos servem como parâmetro de observação.
Com isso em mente, Weber estipula quatro tipos ideais de ações
sociais:

• A ação instrumental com relação a um objetivo é determinada por
expectativas no comportamento tanto de objetos do mundo
exterior como de outros homens e utiliza essas expectativas como
condições ou meios para alcance de fins próprios racionalmente
avaliados e perseguidos. É uma ação concreta que tem um fim
especifico, por exemplo: o engenheiro que constrói uma ponte.
• A ação racional com relação a um valor é aquela definida pela
crença
consciente
no
valor
interpretável
como ético, estético, religioso ou qualquer outra forma - absoluto
de uma determinada conduta. O ator age racionalmente aceitando
todos os riscos, não para obter um resultado exterior, mas para
permanecer fiel a sua honra, qual seja, à sua crença consciente no
valor, por exemplo, um capitão que afunda com o seu navio.
• Ação social racional com relação a fins, na qual a ação é
estritamente racional. Toma-se um fim e este é, então,
racionalmente buscado. Há a escolha dos melhores meios para se
realizar um fim;
•A
ação afetiva é
aquela
ditada
pelo
estado
de consciência ou humor do sujeito, é definida por uma
reação emocional do ator em determinadas circunstâncias e não
em relação a um objetivo ou a um sistema de valor, por exemplo,
a mãe quando bate em seu filho por se comportar mal.
• A ação tradicional é aquela ditada pelos hábitos, costumes, crenças
transformadas numa segunda natureza, para agir conforme a
tradição o ator não precisa conceber um objeto, ou um valor nem
ser impelido por uma emoção, obedece a reflexos adquiridos pela
prática.
A DOMINAÇÃO NA POLÍTICA
A dominação, segundo Max Weber, é a possibilidade de um
determinado grupo se submeter a um determinado mandato.
Trata-se, portanto, de um tipo de relação social fundada na
autoridade de um indivíduo sobre outros. Isso pode acontecer por
motivos diversos, como as leis, admiração, costumes e tradição.
Weber define três tipos de dominação que se distinguem pelo seu
caráter (pessoal ou impessoal) e, principalmente, pela diferença
nos fundamentos da legitimidade. São elas:

• Dominação legal: a obediência está fundamentada na vigência e
aceitação da validade intrínseca das normas e seu quadro
administrativo é mais bem representado pela burocracia. A ideia
principal da dominação legal é que deve existir um estatuto que
pode ou criar ou modificar normas, desde que esse processo seja
legal e de forma previamente estabelecido. Nessa forma de
dominação, o dominado obedece à regra, e não à pessoa em si,
independente do pessoal, ele obedece ao dominante que possui
tal autoridade devido a uma regra que lhe deu legitimidade para
ocupar este posto, ou seja, ele só pode exercer a dominação
dentro dos limites pré-estabelecidos;
• Dominação tradicional: Se dá pela crença na santidade de quem dá
a ordem e de suas ordenações, sua ordem mais pura se dá pela

autoridade patriarcal onde o senhor ordena e os súditos
obedecem e na forma administrativa isso se dá pela forma dos
servidores. O ordenamento é fixado pela tradição e sua violação
seria um afronto à legitimidade da autoridade. Os servidores são
totalmente dependentes do senhor e ganham seus cargos seja por
privilégios ou concessões feitas pelo senhor, não há um estatuto e
o senhor pode agir com livre-arbítrio;

• Dominação carismática: nesta forma de dominação os dominados
obedecem a um senhor em virtude do seu carisma ou seja, das
qualidades excepcionais que lhe conferem especial poder de
mando. A palavra carisma é de inspiração religiosa e, no contexto
cristão, lembra os dons conferidos pelo Espírito Santo aos cristãos.
A palavra foi reinterpretada em sentido sociológico como dons e
carismas do próprio indivíduo e, foi nesta forma que Weber a
adotou. Weber considerou o carisma uma força revolucionária na
história, pois ele tinha o poder de romper as formas normais de
exercício do poder.
A BUROCRACIA
Segundo Weber, é a espécie de organização humana
baseada na racionalidade, ou seja, os meios devem ser analisados
de maneira totalmente formal e impessoal, a fim de alcançarem os
fins pretendidos.
Uma organização burocrática é governada por sete
princípios:
1. O negócio oficial é conduzido em uma base contínua de
conhecimento empírico;
2. O negócio oficial é conduzido estritamente de acordo com as
seguintes regras:
o O dever de cada funcionário ao fazer certo tipo de
trabalho é delimitado em termos de critérios impessoais;
o O funcionário tem a autoridade necessária para realizar
suas funções tal como definidas;
o Os meios de coerção à sua disposição são estritamente
limitados e seu uso é estritamente definido;
3. A responsabilidade e autoridade de cada funcionário são partes
de uma hierarquia de autoridade vertical, com respectivos
direitos de supervisão e apelação;
4. Os funcionários não são proprietários dos recursos necessários
para desempenho das funções a eles atribuídas, mas são
responsáveis pelo uso desses recursos;
5. A renda e os negócios privados são rigorosamente separados
da renda e negócios oficiais;
6. O escritório não pode ser apropriado pelo seu encarregado
(herdado, vendido, etc.);
7. O negócio oficial é conduzido na base de documentos escritos.
Suas principais características são a ênfase na eficiência;
autoridade; hierarquia e divisão do trabalho; formalidade nos atos
de comunicação; especialização dos funcionários; impessoalidade
nas relações.

EXERCÍCIOS
1. (Unioeste 2016) Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos
conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade
humana que, dentro dos limites de determinado território […],
reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física”
(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006,
p. 56).
Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da
afirmação de Weber.
a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus
agentes podem utilizar a violência de modo legítimo dentro dos
limites do seu território.
b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente
a violência com o consentimento dos cidadãos – a violência dos
pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal.
c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência
(ameaças, armas de fogo, coação física) como meio de atingir seus
fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida.
d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso
– por exemplo, as empresas privadas de vigilância – independente
da autorização legal do Estado.
e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer
violência praticada pelos agentes do Estado contemporâneo – por
exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas.
2. (Ufu 2016) Para Weber, “A dominação, ou seja, a probabilidade
de encontrar obediência a um determinado mandato, pode
fundar-se em diversos motivos de submissão.” (COHN, 1991. p.
128).
Nesse sentido, as ações de Mahatma Gandhi, líder no movimento
de independência da Índia, representam qual tipo de dominação
na análise weberiana?
a) Dominação Legal
b) Dominação Anômica
c) Dominação Carismática
d) Dominação Altruísta
3. (Unisc 2016) Leia atentamente o texto e responda a questão
assinalando uma das alternativas abaixo.
“Max Weber frequentemente utilizou a imagem da máquina na
análise da natureza da organização burocrática. Tal como uma
máquina, a burocracia era o sistema de utilização de energias para
a execução de tarefas específicas. O membro de uma burocracia ‘é
apenas uma peça em um mecanismo móvel que lhe prescreve uma
marcha essencialmente fixa. A burocracia, em comum com a
máquina, poderia ser posta a serviço de muitas questões
diferentes. Mais ainda, uma organização burocrática funciona tão
eficientemente a ponto de seus membros serem ‘desumanizados’:
a burocracia ‘desenvolvida mais perfeitamente... mais
completamente tem sucesso em eliminar das atribuições dos
funcionários amor, ódio e todos os elementos puramente
pessoais, irracionais e emocionais que escapem ao cálculo’. [...] O
avanço da burocracia aprisionava as pessoas na Gehäuse der
Hörigkeit, a ‘jaula de ferro’ da divisão especializada do trabalho da

qual dependia a administração da ordem social e econômica
moderna [...]”.
GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros
com o pensamento social clássico e contemporâneo. São Paulo:
Fundação Editora da UNESP, 1998, p. 58-59.
Segundo o texto acima, sobre o conceito de burocracia de Max
Weber, é correto afirmar que
a) a burocracia é um sistema eficiente de organização do trabalho
somente quando é aplicado em poucas questões específicas.
b) a burocracia consiste em um sistema de divisão especializada do
trabalho que busca a eficiência a partir de atribuições impessoais,
racionais e calculadas impostas aos seus funcionários.
c) os funcionários burocráticos podem se expressar livremente,
desde que dentro de regras prescritas de forma impessoal e
calculada.
d) a burocracia é um sistema arcaico que deve ser superado por
outros processos de administração do trabalho típicos da
modernidade.
e) nenhuma das alternativas acima pode ser afirmada
corretamente sobre o conceito de burocracia.
4. (Uel 2014) Weber compreende a cidade como uma expressão
tipicamente
ligada
à
racionalidade
ocidental.
Com base nos conhecimentos da sociologia weberiana sobre a
racionalidade ocidental, considere as afirmativas a seguir.
I. A compreensão da cidade ocidental moderna é possível quando
se considera uma sequência causal universal na história.
II. A existência do capitalismo como sociedade específica do
mundo ocidental moderno explica o surgimento das cidades.
III. A explicação da cidade no Ocidente exige compreender a
existência de diferentes formas do poder e da dominação.
IV. Um dos traços fundamentais da cidade no Ocidente é a
constituição de um corpo burocrático administrativo regular.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
5. (Uel 2014) Leia o texto a seguir.
Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios,
nem asfalto nas estradas. Mas hoje em dia tudo é muito diferente
com o progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia.
Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas nas janelas
acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a
marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu
vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E
quando olho minha traia pendurada de tristeza dou risada pra não
chorar de paixão.
(Adaptado de: Nonô Basílio e Índio Vago. Mágoa de Boiadeiro.)

O texto aproxima-se sociologicamente da leitura teórica de
a) Comte, que defende a necessidade de formas tradicionais de
vida
em detrimento
da
desilusão do
progresso.
b) Durkheim, que analisa o progresso como elemento
desagregador da vida social ao provocar o enfraquecimento das
instituições. c) Marx, que condena o desenvolvimento das forças
produtivas por seus efeitos alienantes sobre o homem.
d) Spencer, que tem uma leitura romântica da sociedade e vê o
passado
como
mais
rico
culturalmente.
e) Weber, para quem a modernização e a racionalização é
acompanhada pelo desencantamento do mundo.
6. (Uema 2012) No conjunto da sua Sociologia compreensiva, o
sociólogo alemão Max Weber define ação social como ação
a) racional em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos
sociais.
b) desprovida de sentido subjetivo e motivacional.
c)
humana
associada
a
um
sentido
objetivo.
d) cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta
de
outros,
orientando-se
por
ela.
e) não orientada significativamente pela conduta do outro em prol
de
um
bem
comum.
7. (Unicentro 2012) Do ponto de vista do agente, o motivo é o
fundamento da ação; para o sociólogo, cuja tarefa é compreender
essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, da
sua perspectiva, ele figura como a causa da ação. Numerosas
distinções podem ser estabelecidas e Weber realmente o faz. No
entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido
na sua acepção mais importante para a análise, não se está
cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que ela
aponta, para o objetivo visado nela; para o seu fim, em suma.
COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática,
1979.
A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência
está
explicitada
em
a) A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos
atores sociais.
b) A luta de classes tem sentido porque é o que move a história
dos homens.
c) Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que
precisam
ser
analisados.
d) O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite a
análise
de
casos
particulares.
e) O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são
orientadas
pelas
ações
de
outros.
8. (Uema 2012) Qual das alternativas abaixo corresponde à
definição de Max Weber sobre o Estado Moderno?
a) Comitê executivo dos negócios de toda a burguesia.
b) Comunidade humana que, dentro dos limites de um
determinado território, reivindica o monopólio da força legítima.
c) Representante de uma das classes fundamentais.
d) Instrumento de dominação de uma classe sobre a outra.
e) Representante da burocracia pública.
9. (Unioeste 2012) Para Max Weber a economia capitalista não é
marcada pela irracionalidade e pela “anarquia da produção”. Ao
contrário de Karl Marx, que frisava a irracionalidade do

capitalismo, para Weber as instituições do capitalismo moderno
podem ser consideradas como a própria materialização da
racionalidade. Segundo Weber, uma das características do
capitalismo moderno é a estrutura burocrática com instituições
administradas racionalmente com funções combinadas e
especializadas. Para o sociólogo alemão, o controle burocrático é
marcado pela eficiência, precisão e racionalidade. Considerando a
importância do tema da burocracia na obra de Weber, é correto
afirmar
que
a) Marx Weber identifica a burocracia com a irracionalidade, com
o processo de despersonalização e com a rotina opressiva. A
irracionalidade, nesse contexto, é vista como favorável à liberdade
pessoal.
b) segundo Weber, a ocupação de um cargo na estrutura
burocrática é considerada uma atividade com finalidade objetiva
pessoal. Trata-se de uma ocupação que não exige senso de dever
e
nenhum
treinamento
profissional.
c) na burocracia moderna os funcionários são altamente
qualificados, treinados em suas áreas específicas, enfim, pessoas
que tem ou devem ter qualificações consideradas necessárias para
serem
designadas
para
tais
funções.
d) para Weber, o elemento central da estrutura burocrática é a
ausência da hierarquia funcional e a obediência à ordem pessoal e
subjetiva.
e) a burocratização do capitalismo moderno impede segundo
Weber, a possibilidade de se colocar em prática o princípio da
especialização das funções administrativas.
10. (Ufu 2012) Nas Ciências Sociais, particularmente na Ciência
Política, definir o Estado sempre foi uma tarefa prioritária. As
tentativas nesta direção fizeram com que vários intelectuais
vissem o Estado de formas diferentes, com naturezas diferentes.
Numa palestra intitulada Política como vocação, Max Weber nos
adverte, por exemplo, que o Estado pode ser entendido como uma
relação de homens dominando homens. No trecho da canção d´O
Rappa, Tribunal de Rua, dominação é o que se percebe, também,
na relação entre cidadãos e policiais (braço armado do Estado).
A viatura foi chegando devagar
E de repente, de repente resolveu me parar
Um dos caras saiu de lá de dentro
Já dizendo, aí compadre, você perdeu
Se eu tiver que procurar você tá fodido
Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo [...].
O Rappa. Lado A Lado B. Warner, 1999.
A partir da perspectiva weberiana, relacionada ao trecho da
canção acima, evidencia-se que a dominação do Estado
a) é exercida pela autoridade legal reconhecida, daí caracterizarse fundamentalmente como dominação racional legal.
b) é estabelecida por meio da violência prioritariamente exercida
contra grupos e classes excluídos social e economicamente.
c) ocorre a partir da imposição da razão de Estado, ainda que
contra as vontades dos cidadãos que, normalmente, àquela
resistem.
d) a exemplo da dominação de outras instituições, opera de forma
genérica,
exterior
e
coercitiva.
11. (Unicentro 2011) Os sociólogos Karl Marx e Marx Weber se
detiveram na análise da modernidade europeia, embora com

métodos diferentes. Assinale como verdadeira a afirmativa que
corresponde às analises de Max Weber sobre a sociedade.
a) A vida moderna estimula a formação de um indivíduo calculista,
racional e impessoal, refletindo a tendência da exploração dos
trabalhadores e da transformação do trabalho em mercadoria.
b) A dimensão cultural é fundamental para compreender a
modernidade, pois o capital e seu acúmulo são tidos como um
dever moral que deve ser perseguido de forma racional e
disciplinada.
c) A divisão social é um fenômeno da modernidade e sua função
moral é integrar funções diferentes e complementares que, de
outra forma, causariam a perda dos laços comunitários.
d) A ação social, na sociedade moderna, é motivada apenas por
interesses econômicos, porque os meios para produzir estão
concentrados nas mãos de apenas uma classe social.
e) A expansão da produção capitalista teve como base a separação
entre trabalhadores e os meios de produção, assim como a
disseminação
da
propriedade
privada.
12. (Ufu 2011) Na concepção de Weber, a política é uma atividade
geral do ser humano. A atividade política se desenvolve no interior
de um território delimitado e a autoridade política reivindica o
direito de domínio, ou seja, o direito de poder usar a força para se
fazer obedecer. Se há obediência às ordens, ocorre uma situação
de
dominação.
Sobre os tipos de dominação, assinale a alternativa correta.
a) A dominação legal racional é a mais impessoal, pois se baseia na
aplicação de regras gerais aos casos particulares.
b) O patrimonialismo é o tipo mais característico de dominação
legal
racional.
c) A forma mais típica de dominação tradicional é a burocracia.
d) A dominação carismática constitui um tipo bastante comum de
poderio, na medida em que se baseia na crença em qualidades
pessoais
corriqueiras.
13. (Unicentro 2011) Max Weber, um dos fundadores da
Sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa
ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar
o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a
natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois
conceitos
fundamentais,
ou
seja,
a) cultura e tipo Ideal.
b) classe e proletariado.
c) anomia e solidariedade.
d) fato social e burocracia.
e) ação social e racionalidade.
14. (Unicentro 2010) “A ação social (incluindo tolerância ou
omissão) orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas,
presentes ou esperadas como futuras (vingança por ataques
anteriores, réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante
de ataques futuros). Os ´outros` podem ser individualizados e
conhecidos ou um pluralidade de indivíduos indeterminados e
completamente desconhecidos”
(Max Weber. Ação social e relação social. In M.M. Foracchi e J.S
Martins. Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro, LTC, 1977, p.139).
Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição
de ação social, que para ele constitui o objeto de estudo da

sociologia, apontou a existência de quatro tipos de ação social.
Quais são elas?
a) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a
valores, ação racional com relação a fins.
b) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática.
c) Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a
valores, ação política com relação a fins.
d) Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins,
ação
racional
com
relação
a
valores.
e) Ação tradicional, ação emotiva, ação racional com relação a fins
e
ação
política
não
esperada.
15. (Uel 2013) Os documentos de identificação individual podem
ser analisados sob a perspectiva dos estudos weberianos a
respeito da sociedade moderna.

Sobre essa análise, assinale a alternativa correta.
a) A ação racional com relação a valores é o tipo conceitual que
explica o uso do CPF, uma vez que se refere às riquezas do
indivíduo.
b) A adoção de documentos de identificação pessoal corresponde
aos interesses dos indivíduos pelo prestígio social.
c) A identificação pelo CPF é um exemplo de imitação e de ação
condicionada pelas massas, fenômenos comuns na sociedade
moderna.
d) CPF e documentos pessoais fortalecem o processo de
desburocratização das estruturas racionais de dominação.
e) O uso do CPF é uma ação dotada de sentido, isto é,
compreensível pelos demais indivíduos envolvidos na situação.
GABARITO
1. A
2. C
3. B
4. C)
5. E
6. D
7. A
8. B
9. C
10. A
11. B
12. A
13. E
14. D
15. E

