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Sociologia    

Atividade de segunda-feira (17 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

Aula sobre: Max Weber  

Tópicos abordados:  Tipos de Ação social e o Desencantamento do Mundo 

Boa tarde, alunos! Na aula de hoje vamos começar o estudo da teoria sociológica de Max 

Weber. Weber nasceu na Alemanha em 1864 e morreu 1920. Suas obras mais conhecidas 

são “Economia e Sociedade” e “A ética protestante e o espírito do capitalismo”.  

A primeira coisa que precisamos entender sobre a teoria Weberiana é que ele trabalha 

com a matriz filosófica de Immanuel Kant, que resumidamente entende que a realidade 

não pode ser compreendida em sua totalidade. Os seres humanos possuem impressões e 

criam representações sobre realidade, mas nunca a compreendem como ela de fato é. Ou 

seja, o real é incognoscível, o mundo em si não pode ser conhecido. Conhecemos apenas 

o todo para nós, porque conseguimos ver as coisas apenas do nosso ponto de vista pessoal. 

E como cada pessoa possui uma visão única sobre a realidade, existem centenas de 

milhares de representações sociais possíveis. Um exemplo muito simples de que não 

conhecemos a realidade como um todo é a existência da luz infravermelha. Nossos olhos 

não tem capacidade para vê-la, mas nossa pele a sente toda vez que andamos sob o sol. 

Diferentemente de Durkheim, que cria sua teoria a partir do macro, da sociedade, da 

consciência coletiva, Weber parte do indivíduo, portanto, do micro. A interpretação da 

realidade é sempre uma projeção da sua própria subjetividade. 

A frase abaixo resume a teoria sociologia de Weber  

“A sociologia é a ciência da interpretação compreensiva dos sentidos das ações sociais 

dos indivíduos, em suas causas e nos seus efeitos.”  

Assim como os mitos e a filosofia, a ciência também é uma representação da realidade. 

O objetivo central da sociologia weberiana compreender os sentidos das ações sociais. 

A ação social é entendida por Weber como o comportamento humano que é dotado de 

um significado subjetivo, onde se leva em consideração outras pessoas para agir. 

Exemplo: você levantar da cama para ir à escola é uma ação social, porque todos temos 

nossos motivos pessoais para levantar. Pode ser a motivação de estudar e conseguir um 

bom emprego, como também a pressão da família para você concluir os estudos. Porém, 

mesmo que você tenha seus próprios motivos, está sempre levando em consideração a 

ação social das outras pessoas. Você sabe que outras pessoas construíram ruas para você 

se direcionar até a escola, sabe que os operacionais limparam a sala, que os professores 

se deslocaram de seus casas para a realização das aulas, que sua mãe também levantou 

cedo para te levar a escola, etc. E aqui entramos em outro conceito weberiano. Quando 

muitas pessoas agem levando em consideração a ação social dos outros, temos um novo 



tipo de vínculo, a relação social. Quando as relações sociais acontecem em todos os 

lugares e com todos, temos a criação daquilo que chamamos de sociedade. Ou seja, para 

o Weber a sociedade nada mais é que o conjunto de pessoas que agem com sentido 

subjetivo no mundo e levam em consideração a ação de outras pessoas. Portanto, a 

sociedade é fruto da ação dos indivíduos.  

Vamos aprofundar esse tópico nas próximas aulas, mas os principais tipos de ação social 

que Weber descreve são:   

- Ação Social com relação a fins  

- Ação afetiva  

- Ação tradicional  

- Ação com relação a valores  

Concluindo, o que eu espero que vocês entendam da aula é que o Weber não acredita que 

a ciência consiga retratar a realidade como ela de fato é, porque a ciência é uma 

construção humana e nenhum humano consegue. Com isso, ele cria um outro tipo de 

teoria sociológica não-positivista, se afastando da tese de Durkheim. O objetivo da sua 

sociologia é compreender e interpretar os sentidos das ações humanas, e para isso ele cria 

4 tipos de ações sociais: com relação a fins, afetiva, tradicional e com relação a valores. 

Na próxima aula aprofundaremos esses conceitos e aprenderemos sobre os “Tipos 

Ideias”, que são a base da metodologia Weberiana.  

Links para aprofundar as explicações acima. Assistam antes de responder as 

questões!! 

Sobre ação social: https://www.youtube.com/watch?v=nLI6FpjkjuA  

Ação Racional: https://www.youtube.com/watch?v=tc0835LxeKI 
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Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de abril de 2020. 

Professor: Lucas Pereira Arruda                                      Série: 1º 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

                                                                         Atividades 

1) Imaginem um exemplo de ação social para cada um dos 4 tipos ideias  

 

Ação racional com relação a fins: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ação tradicional: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ação com relação a valores: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ação afetiva: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) (Unicentro) 

“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 uma 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 e 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. 

 

3) Como Max Weber conceituou a ideia de “ação social”? 

a) Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada e com outros sujeitos. 

b) Uma ação social é toda ação voltada para a remediação de problemas sociais. 

c) Uma ação social é toda ação que se configura em meio coletivo e sempre com um 

sentido político. 

d) Uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que 

possua um sentido determinado por seu autor. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORREÇÃO DA AULA DO DIA 03/04 

1) São estudos que servem aos diversos interesses da sociedade. Desde a adequação 

de produtos às necessidades dos consumidores até o desenvolvimento de técnicas 

ou projetos que atendam às demandas sociais. 

2) É o método positivista, isto é, baseado na observação, experimentação e nas leis. 

3) E 

4) E 

5) Mecânica: maior presença da consciência coletiva, como valores, costumes, 

religião, tradição. Pouca divisão do trabalho, havendo quase integralmente 

trabalho Manuel e rural. Mantêm-se unidos pelas semelhanças.   

Orgânica: a consciência coletiva é mais frouxa, favorece e diversificação de 

valores, costumes e religião. A divisão do trabalho é intensa, existe o crescimento 

de especialidade na cidade. Mantém-se união porque os indivíduos são diferentes, 

portanto, precisavam uns dos outros. 

6) A solidariedade orgânica é a que está mais presente hoje, considerando ser 

característica de sociedades capitalistas, com alto desenvolvimento tecnológico e 

industrial. 

 

 


