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Max Weber (1864-1920)

Sociólogo alemão
•Estudou direito, filosofia, história, sociologia;

Produção intelectual
•Religião;
•Política;
•Valores capitalistas;
•Tempo;
•Racionalidade;
•Desencanto.
Método
•Estatística;
•Comparação;
•Interpretação;
•História.

Método
Estatística:
•Coleta de dados.
Comparação:
•Comparar fatos históricos.
Compreensão:
•Interpretar fatos.
História:
•É meio para interpretar a realidade.
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Ação Social para Max Weber

Weber estava mais preocupado com aspectos mais
próximos ao indivíduo justamente por acreditar
que não era apenas a estrutura das instituições ou
a situação econômica do sujeito que motivaria suas
ações.
Para Weber, as ideias, as crenças e os valores

eram os principais catalizadores das mudanças
sociais. Ele acreditava que os indivíduos dispunham
de liberdade para agir e modificar a sua realidade.
A ação social seria, portanto, qualquer ação que
possuísse um sentido e uma finalidade
determinados por seu autor.

•Não há oposição entre indivíduo 
e sociedade;

•Um determina o outro.
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Tipos de ações sociais

1. Ação social racional com relação a fins - quando os atos estão orientados para um
fim específico. Exemplos: "Tenho que trabalhar para ganhar dinheiro." "Quero fazer
ginástica para melhorar minha saúde.“

2. Ação social racional com relação a valores - neste caso, as atitudes passam a ter
influência direta de nossas crenças morais.

3. Ação social afetiva - aquelas ações que fazemos porque cultivamos algum
sentimento, positivo ou negativo, em relação às pessoas. Exemplos: presentear em
determinadas datas; expressar o afeto tocando ou fazendo declarações.

4. Ação social tradicional - aqui se encaixam os costumes que seguimos por tradição ou
hábitos. Exemplos: festas, maneira de cozinhar, vestir-se, etc.
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AÇÃO POLÍTICA 

PODER “Probabilidadade de impor a própria vontade dentro de uma relação social”

DOMINAÇÃO  “Probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo a um certo
mandato”

• Dominação Carismática: Ocorre por meio da capacidade carismática que uma pessoa
tem de mobilizar as massas e comandar as pessoas. Ex.: Mahatma Gandhi / Hitler.
• Dominação Tradicional: É conferida pela forma do respeito à tradição. A autoridade
vem pelo sistema patriarcal, que domina a sociedade, em que a figura do patriarca ou
senhor é uma figura de liderança e os submetidos a essa liderança são os seus súditos ou
servidores. Ex.: Brasil colonial.
•Dominação Legal: Legitimada através de constituição/lei que confere poder ao
dominador. Ex.: o Estado/ Eleições presidenciais.
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01. A respeito do conceito, de Max Weber, de Ação Social é correto afirmar que:

A) a ordem social obriga o indivíduo a maneira como ele deve agir em
sociedade.

B) a motivação do indivíduo não interfere em sua ação social.

C) os valores sociais de um indivíduo não influência em sua ação social.

D) ação social e relação social têm o mesmo sentido e significado.

E) a ação social é a conduta humana dotada de sentido, o indivíduo a
produz, por meio de valores sociais e da sua motivação.
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02. Max Weber, sociólogo alemão, conceituou três tipos ideais de dominação:
dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. São tipos ideais
porque são construções conceituais que o investigador utiliza para fazer aproximações
entre a teoria e o mundo empírico.

Leia a seguir o trecho da Carta Testamento de Getúlio Vargas:
Sigo o destino que é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos

econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o
trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei
ao governo nos braços do povo.

(VARGAS, G. Carta Testamento. Disponivel em: http://www.cpdoc.fgv.br/dhbd/verbetes_htm/5458_53.asp. Acesso em: 17 nov. 2007.)

Com base nos conhecimentos sobre os tipos ideais de dominação e levando em consideração o
texto citado e as características históricas e políticas do período, assinale a única alternativa que
apresenta a configuração correta do tipo de dominação exercida por Getúlio Vargas.
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A) Dominação carismática e tradicional.

B) Dominação tradicional que se opõe à dominação carismática.

C) Dominação tradicional e legal.

D) Dominação legal e carismática.

E) Dominação legal que reforça a dominação tradicional.
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03. A respeito do conceito weberiano de ação social, é correto afirmar que:o 
exercício religioso da fé é uma ação afetiva.

A) o exercício religioso da fé é uma ação afetiva.

B) a decisão empresarial de inovação tecnológica para enfrentar a concorrência
no mercado é uma ação racional com relação a fins.

C) a ação que se orienta por valores não é uma ação social racional.

D) uma ação que se caracteriza pela livre escolha é tradicional.
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• O QUE É AÇÃO SOCIAL PARA MAX 
WEBER?

• DE QUE FORMA A “DOMINAÇÃO 
TRADICIONAL” PODE IMPACTAR A VIDA 
EM SOCIEDADE? 

@keuricampelo
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GABARITO:
1. E
2. D
3. B


