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Resumo 

 

Da obra de Max Weber – A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo – 

extrai-se uma extrínseca relação entre a religião protestante e o capitalismo.  

Esclarece-se qual a influência do protestantismo dos séculos XVI e XVII sobre 

o desenvolvimento da organização capitalística racional do trabalho livre no 

Ocidente.  Faz-se referência à visão positiva do enriquecimento monetário e da 

especialização profissional; à crença na glorificação de Deus pelo trabalho 

incessante e à reprovação ao ócio e atividades artísticas ou esportivas. 

Denota-se, sob a ótica weberiana e da análise da realidade de nossos dias, a 

influência da religião sobre a sociedade e o papel do direito como instrumento 

que permite o desenvolvimento do capitalismo. 

Introdução 

 

A obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, possivelmente a 

mais conhecida do trabalho do economista e sociólogo alemão Max Weber 

(1864-1920), foi inicialmente publicada nos anos de 1904 e 1905, em uma 

revista alemã e, após, em 1920, em versão ampliada e revisada pelo próprio 

autor. 
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Em pesquisa realizada pela Folha de São Paulo em abril/1999 foi eleita, 

entre as obras não-ficção, como o “livro do século”.  Apesar de produzida há 

dois séculos, a obra mostra-se ainda extremamente relevante, notadamente 

pelo domínio capitalista na sociedade de nossa época.  

Weber, considerado racionalista, investigou com neutralidade a 

influência das idéias religiosas protestantes sobre o comportamento econômico 

e sobre o consequente desenvolvimento do capitalismo. O sociólogo não faz 

críticas à ênfase no trabalho e à busca do ganho econômico pelos 

protestantes.  Da mesma forma, não avalia as concepções católicas de rejeição 

aos assuntos mundanos.  Na verdade, analisa a relação entre a religião e o 

aspecto econômico, demonstrando as influências recíprocas e na 

transformação da sociedade como um todo. 

Por fim, necessário ressaltar que apesar de não apresentar a questão de 

forma direta, o resultado da pesquisa do autor permite estabelecer conexões 

entre a ação social analisada e o próprio direito e deste com o capitalismo. 

 

Materiais e Métodos 

 

Para a elaboração do presente artigo analisou-se a obra “A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo” e as concepções racionalistas de seu 

autor, Max Weber, acerca de temas por ele abordados e presentes na 

sociedade de nossa época, tais como capitalismo, burocracia, religião e direito. 

 

Resultados e Discussão 

 

Na obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” Max Weber 

demonstra a relação existente entre as concepções religiosas protestantes e o 

desenvolvimento do capitalismo na Europa, ressaltando o puritanismo inglês 

em seu capítulo V. 

Os fenômenos culturais no Ocidente apresentam linha de 

desenvolvimento de significado e valor universais em toda a História.  Isso 

ocorreu no campo das ciências, por meio da sistematização, fundamentação e 
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método.  Do mesmo modo, com a organização de grupos sociais e políticos, a 

representatividade, a constituição racionalmente redigida, o capitalismo. 

No entanto, a busca pelo ganho, pelo lucro, não é exclusividade do 

capitalismo, é anterior a ele e comum à toda sorte de condições humanas.  

Neste sentido, Max Weber define a especificidade da ação econômica 

capitalista como “aquela que repousa na expectativa de lucros pela utilização 

das oportunidades de troca” (p. 26). 

Dois fatores determinaram que no Ocidente se desenvolvesse uma 

forma diferente de capitalismo, a organização capitalística racional do trabalho 

livre, não especulativa, voltada para um mercado regular: a separação espacial 

entre o local de trabalho e a residência e a contabilidade racional. 

Assim, na história universal da cultura, o que nos interessa não é o 

desenvolvimento da atividade capitalística como tal, mas a origem do sóbrio 

capitalismo burguês com sua organização racional do trabalho. 

O moderno capitalismo ocidental foi fortemente influenciado pelo 

desenvolvimento dos fatores técnicos, entre os quais estão, de maneira 

incontestável, as estruturas racionais das leis e da administração; disponíveis 

para a atividade econômica apenas no Ocidente. 

Esse sistema se deve também ao interesse capitalístico, mas não só a 

ele.  O que se pretende desvendar é a peculiaridade do racionalismo ocidental.  

Na tentativa de obter tal explicação, deve-se considerar a condição econômica, 

fundamentalmente; no entanto, o racionalismo é também determinado pela 

disposição do homem em adotar certos tipos de conduta racional, para tanto 

influenciado pelas forças religiosas e as idéias éticas de dever. 

Muitas vezes provocou discussões o fato de que nos países de 

composição religiosa mista, os detentores de bens ou especialização 

profissional serem predominantemente protestantes, bem como as cidades 

mais ricas. 

O maior número de protestantes em posição de mando pode ser 

explicado, hoje, em parte, como resultado da maior riqueza material herdada 

por eles. Percebe-se também que os católicos tinham preferência pelo 

engajamento nos ginásios humanísticos e os protestantes em estudos técnicos 

e ocupações comerciais e industriais. 
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Uma análise superficial poderia levar a admitir que a menor 

mundanidade do catolicismo e o caráter ascético de seus ideais induzem à 

indiferença para com as coisas boas deste mundo.  Os protestantes, por sua 

vez, são criticados por seu materialismo.  No entanto, idéias tão vagas, como o 

suposto desapego do catolicismo e a suposta alegria materialista do 

protestantismo de nada servem para o propósito deste trabalho. 

A relação interna entre certas expressões do espírito protestante e a 

cultura capitalista moderna pode ser visualizada pela análise de suas 

características e diferenças entre esses grandes mundos do pensamento 

religioso cristão.   

Na visão protestante o homem na Terra deve “trabalhar naquilo que lhe 

foi destinado, ao longo de toda a sua jornada” (p. 123), para a glorificação de 

Deus.  O trabalho era a própria finalidade de vida.  A utilidade de uma vocação 

e a busca do lucro eram tidas como positivas, sendo a riqueza má apenas se 

desviasse o homem para os pecados do ócio e da carne. 

Havia portanto uma justificativa ética para a divisão do trabalho em 

especialidades e o bom resultado material era visto como benção divina.  

Enquanto condenava-se a desonestidade e a avareza compulsiva, permitia-se 

o acúmulo de riquezas, alimentado inclusive pela limitação do consumo; o que 

veio a permitir o investimento produtivo do capital. 

Com a visão positiva do enriquecimento monetário, desde que por meios 

lícitos, surge uma ética econômica especificamente burguesa.  Outrossim, a 

distribuição desigual da riqueza era disposição divina. 

Um dos elementos fundamentais do espírito do capitalismo moderno, e 

não só dele, mas de toda a cultura moderna, é a conduta racional baseada na 

idéia de vocação nascida do espírito do ascetismo cristão, que começou a 

dominar a moralidade laica contribuindo para a formação da moderna ordem 

econômica.  Os bens materiais adquiriram um poder crescente sobre a vida do 

homem, como em nenhum outro período histórico. 

Ressalte-se que o homem moderno, mesmo com a melhor das 

vontades, costuma ser incapaz de atribuir às idéias religiosas a importância 

que merecem, o que não pode ser desprezado na busca da verdade histórica. 
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Vale ressaltar que o autor não faz julgamentos, seu trabalho consiste 

numa teoria baseada em fatos e respectivas consequências.  Ao contrário do 

senso comum, Weber mostra que a incessante busca pela riqueza praticada 

pelo puritanismo inglês não se deve à ganância, mas à crença de que o 

trabalho glorifica a Deus.  Outrossim, o trabalho era especializado, porque cabe 

a cada homem reconhecer sua vocação e então a ela dedicar-se 

exclusivamente.  Por essas razões, advindas da religião, Weber explica a 

divisão do trabalho na sociedade de sua época. 

Todas estas características da religião protestante trazidas por Weber 

levam à forte presunção de que foi responsável pelo desenvolvimento do 

capitalismo, já que pregava os preceitos do trabalho exaustivo e especializado, 

o acúmulo material, a permissão do lucro e o investimento técnico-científico. 

Nota-se a importância dada pelo autor ao aspecto religioso.  Isso porque 

defende que é o homem que transforma a sociedade e, este homem, 

fortemente influenciado pelas concepções religiosas, as carrega para seu 

cotidiano e, assim, termina por transformar a realidade econômica.   

Para demonstrar tal idéia Weber cita dados estatísticos que revelam, na 

sociedade européia de sua época, que os mais ricos eram protestantes e as 

cidades mais desenvolvidas eram de maioria protestante. 

 

Conclusões 

De todo o exposto, conclui-se pela validade das considerações de 

Weber quanto à relevância da religião na sociedade.  A crença do homem na 

divindade e na própria vontade divina influenciou muito no passado e ainda 

hoje influencia suas atitudes, transformando a sociedade como um todo.   

Para o autor a religião tem papel mais relevante na sociedade do que o 

atribuído por Karl Marx, para quem a religião era apenas mais um dos 

elementos da superestrutura.  Esta, por sua vez, era determinada pela 

infraestrutura constituída exclusivamente pelo modo de produção econômico. 

Ao analisar esta e outras obras do autor é possível verificar a intrínseca 

relação existente entre dois frutos da ação social: o capitalismo e o direito. 

Weber afirma que o indivíduo, por meio da regularidade de suas ações, 

transforma a sociedade.  O autor constrói tipos ideais que correspondem aos 



98 

 

padrões de comportamento, aquilo que ocorre na maioria das vezes.  A partir 

do momento que o indivíduo vive numa sociedade capitalista, isso se 

normatizai, transforma-se numa ordem legítima e, por consequência, estas 

regras positivadas permitem o funcionamento do capitalismo.  Isso porque a 

ação dos sujeitos no interesse capitalista objetiva o lucro, favorecido pelo 

comportamento racional, o que, frise-se, não é condenado ao protestantismo. 

Imprescindível dizer que a burocracia está para a especialização, assim 

como a especialização está para a ética protestante e o próprio capitalismo.  

Note-se que a burocracia permite maior rapidez, redução de custos, maior 

produtividade e o acúmulo de riquezas, o que condiz com o desenvolvimento 

das “vocações”, da especialização do trabalho, do capitalismo. 

O próprio direito constitui instrumento do capitalismo à medida que serve 

como aparato para seu desenvolvimento já que garante a previsibilidade das 

ações sociais e seus resultados, permite a segurança dos investimentos e da 

atividade econômica em geral. 
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