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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente artigo busca traçar elementos introdutórios de uma crítica materialista ao ensaio A

ética protestante e o espírito do capitalismo, escrito por Max Weber. O autor sustenta a

hipótese idealista de que a doutrina calvinista levou seus seguidores a vivenciarem uma ética

que possibilitou a formação do espírito capitalista antes mesmo da existência do Capitalismo.

Ao longo do trabalho, chamamos atenção para o fato de que Weber ignora os elementos

capitalistas já presentes na economia europeia séculos antes do puritanismo, negligenciando,



assim, as possíveis influências da vida material sobre a religião e o comportamento dos fiéis.

PALAVRAS-CHAVE: Materialismo; Idealismo; Max Weber; Karl Marx.

1 INTRODUÇÃO

O ensaio A ética protestante e o espírito do capitalismo foi publicado por Max Weber

pela primeira vez em duas partes, 1904 e 1905, na revista Archiv e republicado em 1920, com

alterações na versão original. Este trabalho tornou-se parte das leituras obrigatórias nos

Cursos de Ciências Sociais em praticamente todas as universidades do mundo, devido a

diversos fatores que passam pela originalidade e ousadia da argumentação, até pelo estilo

literário do autor, capaz de mobilizar um vasto conhecimento histórico e sociológico que

tornam, de fato, a leitura desta obra, uma experiência necessária para aqueles que se

enveredam pelo caminho das ciências sociais.

Assim como o conjunto da obra de Weber, A ética protestante e o espírito do

capitalismo contrapõe-se diretamente ao materialismo, entendendo este como uma

compreensão simplista e esquemática da realidade, cujas questões materiais determinam todas

as não-materiais, como a política, a religião, o direito, etc. Ao contrapor-se a esta percepção

equivocada acerca do materialismo, o autor realiza o movimento oposto: a vida material

sendo determinada pelas ideias.

Fazendo jus à qualidade do conjunto da obra weberiana, à sua perspicácia em analisar

a vida social e à seriedade de seus estudos, sabemos que uma crítica a qualquer um de seus

estudos demanda um árduo trabalho, superior em quantidade e em qualidade, o qual o

presente artigo é incapaz de realizar. Portanto, este trabalho, reconhecendo suas limitações,

não se pretende uma crítica materialista acabada de A ética protestante e o espírito do

capitalismo. O que almejamos, por ora, é levantar alguns elementos introdutórios que possam

servir de esboço a uma crítica materialista, a ser desenvolvida em um trabalho mais detalhado

à posteriori.

Com o objetivo acima descrito, fazemos, na primeira parte deste artigo, uma breve

análise de cada um dos capítulos de A ética protestante e o espírito do capitalismo,

observando sempre as oposições feitas por Weber em relação ao materialismo e buscando

demonstrar como o autor, ao ignorar os elementos presentes na vida material, limita seu

estudo, não alcançando, assim, a compreensão total do processo que pretende analisar. Na



segunda parte, apresentamos uma breve consideração do que significa o materialismo,

enquanto um padrão de racionalidade que visa apreender o movimento da realidade.

2 A ÉTICA PROTESTANTE E O ESPÍRITO DO CAPITALISMO

Weber estruturou a ética protestante e o espírito do capitalismo da seguinte forma:

Parte I: O problema – subdividida em 3 capítulos e Parte II: A ideia de profissão do

protestantismo ascético – subdividida em 2 capítulos. Realizaremos uma breve análise de

cada um destes capítulos, com o objetivo de elaborarmos nossa crítica, ainda que de forma

introdutória.

2.1 Breve análise da Parte I: O problema

No capítulo introdutório, Confissão religiosa e estratificação social, o autor aponta a

afirmação que guiará toda a obra. Segundo ele, quando observamos os dados referentes às

ocupações profissionais em países pluriconfessionais, fica visível

o caráter predominantemente protestante dos proprietários de capital e
empresários, assim como das camadas superiores da mão de obra qualificada,
notadamente do pessoal de mais alta qualificação técnica ou comercial das
empresas modernas (WEBER, 2004:29).

Apesar de não termos acesso às estatísticas profissionais utilizadas por Weber para

chegar à conclusão acima descrita, cabe aqui lembrar que os dados que embasaram sua

constatação não foram apresentados no livro, é possível que, de fato, exista um número

relevante de protestantes que tenham alcançado sucesso nos negócios. Esta etapa

corresponderia a que Chasin (2009) denominou, em uma pesquisa materialista, da constatação

do empírico. Olhando para o mundo, o cientista social observa elementos da realidade que se

apresentam empiricamente. Após a observação do que já está posto -correspondência entre o

protestantismo e o sucesso no trato com o capital, um pesquisador materialista buscaria

explicar esta relação indo além da forma como ela se apresenta – aparência, buscando

compreender a essência das relações que levam aquele fenômeno. Weber, porém, logo após

colocar sua primeira constatação, apressa-se em negar qualquer continuidade materialista para

seu trabalho, deixando claro ao longo da obra que entende o materialismo como relação

unilateral, em que a estrutura determina a superestrutura, e, portanto, incapaz de explicar as

questões da vida social.

Weber chama atenção para o fato histórico do sucesso da Reforma da Igreja ter

alcançado êxito nos países economicamente mais desenvolvidos. A princípio, tal

correspondência parece contraditória, uma vez que, espera-se que nos países com economia

avançada os indivíduos tivessem uma postura mais livre dos dogmas religiosos, porém,



aconteceu justamente o oposto. Segundo o autor, o protestantismo exigia um controle

eclesiástico do indivíduo muito superior do que aquele exigido pela Igreja Católica, uma vez

que “não um excesso, mas uma insuficiência de dominação eclesiástico-religiosa da vida era

justamente o que aqueles reformadores, que surgiram nos países mais desenvolvidos,

acharam de criticar” (WEBER, 2004:31).

Comparando a postura dos católicos e dos protestantes frente aos estudos, Weber

afirma que enquanto os protestantes matriculavam seus filhos em cursos voltados para áreas

técnicas e industriais, os jovens católicos prevaleciam nos ginásios humanísticos,

demonstrando pouca ou nenhuma inclinação para os negócios e o comércio.

A partir de sua constatação inicial, ou seja, o sucesso dos protestantes no mundo dos

negócios, o autor afirma que “a razão desse comportamento distinto deve ser pois procurada

principalmente na peculiaridade intrínseca e duradoura de cada confissão religiosa, e não

somente na respectiva situação exterior histórico-política.” (WEBER, 2004:34). Desta

forma, nos capítulos seguintes, Weber destrincha algumas doutrinas teológicas, no sentido de

compreender qual relação elas estabelecem com o agir econômico de seus fiéis.

No Capítulo 2, intitulado “O espírito do capitalismo”, o autor explica que o sentido

atribuído ao termo será construído ao longo da pesquisa. Nas palavras do autor “somente no

decorrer da discussão se vai descobrir, e este será seu principal resultado, como formular da

melhor maneira - isto é, da maneira mais adequada aos pontos de vista que nos interessam -

que entendemos aqui por “espírito do capitalismo’” (WEBER, 2004:42).

Ao citar uma passagem de Benjamin Franklin, em que este, de maneira eloquente,

enaltece o homem que usa seu tempo para trabalhar e ganhar dinheiro, enquanto condena

aquele que desperdiça tempo, não faz jus ao crédito e vive a esbanjar dinheiro, Weber afirma

que este seria parte do espírito do capitalismo, embora não pudesse ser uma definição. O que

o autor percebe no discurso citado é que Benjamin Franklin não estava preocupado apenas

com a perspicácia nos negócios, mas, muito além disso, é a expressão de um ethos capitalista.

Neste capítulo, Weber realiza diversas críticas diretas ao materialismo:

Só alhures teremos ocasião de tratar no pormenor daquela concepção do
materialismo histórico ingênuo, segundo o qual ideias como essas são
geradas como ‘reflexo’ ou ‘superestrutura’ de situações econômicas. Por ora,
é suficiente para nosso propósito indicar: que na terra natal de Benjamin
Franklin (o Massachussets) o ‘espírito do capitalismo’ (no sentido por nós
adotado) existiu incontestavelmente antes do desenvolvimento do
capitalismo. (WEBER:2004:48).

Ora, aqui tenta-se convencer o leitor de que, em Massachussets, o “espírito do

capitalismo”, que sequer sabemos ao certo o que é, já que o autor limitou-se a apontar apenas



sinais do que se trata, já existia, antes mesmo do próprio capitalismo. Porém, Weber não

apresenta elementos para sustentar sua afirmação. Benjamin Franklin, por exemplo, viveu

durante o século XVIII, tendo papel de destaque no processo de Independência dos Estados

Unidos. A guerra americana da independência é considerada uma revolução burguesa,

justamente porque, assim como outras revoluções entre os séculos XVII e XIX, opunha-se à

monarquia absolutista e tudo o que ela representava, abrindo os caminhos para a ascensão da

burguesia no poder político, uma vez que esta já ocupava papel central no processo produtivo,

no período conhecido como mercantilismo, no qual já era possível identificar elementos

capitalistas. Dessa forma, quando Benjamim Franklin publica seus escritos, o processo de

transição para o modo de produção capitalista já se encontrava em curso há séculos.

O termo mercantilismo foi criado por Mirabeau, já no século XVIII e popularizou-se

através dos escritos de Adam Smith (1776). Remete-se ao período que compreende entre o

século XV e meados do século XVIII. Arruda (1981), afirma que antes mesmo do capitalismo

comercial (cuja política econômica foi o mercantilismo), ainda entre os séculos XII e XV,

período que ele chama de pré-capitalista, já podemos notar características gerais do

capitalismo.

Arruda (1981) explica que a partir do século XII podemos observar o início da

desintegração do feudalismo e os primeiros sinais do capitalismo que nascia. São eles:

ressurgimento do comércio após o período das cruzadas; intensificação da circulação de

moedas; novas rotas de comércio; nascimento das cidades; organização cooperativa do

processo produtivo. (ARRUDA, 1981:16).

No século XIV a Europa passa por uma grande crise econômica, uma vez que “o

sistema de produção feudal já não se adaptava às necessidades das cidades grandes; não se

conseguia, por exemplo, obter produtos agrícolas em quantidade suficiente” (ARRUDA,

1981:18). Durante o século XV, embora a economia tenha se recuperado do caos que fora o

século anterior, novos desafios surgiram em torno do comércio de especiarias, atividade

central na Europa durante aquele momento histórico: os consumidores destes produtos, ou

seja, os nobres, passavam pelo processo de empobrecimento e as especiarias tornavam-se

cada vez mais caras, devido ao controle árabe e italiano do mar mediterrâneo. Tais questões

levavam à necessidade da busca por novas rotas. Além disso, a demanda da população que

vivia nas cidades e nos feudos, era muito pequena se comparada à capacidade produtiva nos

burgos, tornando necessária a procura de novos mercados consumidores. Somado a isto, havia

ainda a escassez de metais preciosos, que deveria ser buscado fora do continente europeu.



Além destes elementos de base econômica, podemos destacar transformações políticas e

culturais: ascensão social de uma nova classe, a burguesia mercantil, centralização do estado,

fortalecimento do poder do rei, desenvolvimento das artes, da navegação, etc. Todo este

conjunto de fatores, influenciou a expansão marítima, no final do século XV em diante,

possibilitando, à Europa, o acúmulo de metais preciosos e a possibilidade de novos mercados.

Dobb (1976) também chama atenção para a intensificação do comércio desde o século

XII, afirmando que este é um processo histórico amplamente conhecido, que influenciou os

rumos da Europa, que passa a conter em si o feudalismo em desintegração, ao lado das forças

capitalistas que começam a surgir.

O revivescimento do comércio na Europa ocidental depois do ano 1100 e seu
efeito perturbador sobre a sociedade feudal são coisa bem conhecida. Como o
crescimento do comércio trouxe em sua esteira o comerciante e a coletividade
comercial, que se nutriu como um corpo estranho dentro dos poros da
sociedade feudal; como sobreveio uma circulação crescente de dinheiro
através da troca, penetrando na auto-suficiência da economia senhorial, como
a presença do comerciante ou do mercador incentivou uma inclinação
crescente no sentido de permutar produtos excedentes no mercado – tudo
isso, com grande riqueza de pormenores, já foi narrado muitas vezes. As
consequências para a tessitura da ordem antiga foram bastante radicais. A
receita em dinheiro, bem como os serviços dos servos, passaram a ser uma
ambição dos senhores e desenvolveu-se um mercado de empréstimos e outro
de terras (DOBB, 1976:54-55).

Enquanto Weber argumenta em defesa da existência de um espírito capitalista antes

mesmo do capitalismo, diversos historiadores postulam que, na verdade, o que precede o

capitalismo, é um processo de acumulação primitiva de capital. Nas palavras de Dobb: Em

suma, o Sistema Mercantil foi um sistema de exploração regulamentada pelo Estado e

executada através do comércio, que desempenhou um papel importantíssimo na adolescência

da indústria capitalista, sendo essencialmente a política econômica de uma era de

acumulação primitiva (DOBB, 1976:257).

Em resumo, se desde o século XII elementos capitalistas já eram observados na

Europa, a partir do século XV, a gênese do novo modo de produção não deixa dúvidas de sua

existência. O mercantilismo trazia novos elementos, não presentes no feudalismo, a saber:

acumulação monetária; desenvolvimento econômico do Estado Nacional; buscava uma

balança comercial favorável, monopólio e protecionismo; além do estímulo à exportação

(ARRUDA, 1981:73-77).

O que chama atenção é o fato de Weber ter ignorado todo o processo concreto de

transformações que aconteciam no interior do sistema produtivo há muitos séculos e defender

que a ideia precedeu a matéria. Ou seja, ignorou a realidade para afirmar que a ética religiosa

gerou um espírito capitalista que precedeu o próprio capitalismo. O autor, ao considerar



apenas aquilo que ele chama de capitalismo racional, negligenciou todo o processo histórico

material de construção deste. Como se por mágica – ironicamente falamos justamente do

autor que constatou o desencantamento do mundo - alguns indivíduos passassem a

racionalizar seus ganhos financeiros e a perseguir os lucros.

Mas como Weber pode afirmar que o espírito capitalista nasce antes do capitalismo,

se, no período que ele cita os escritos de Benjamin Franklin, ou seja, século XVIII, já é

possível identificar muitos elementos da economia capitalista? Algumas páginas depois, o

autor explica o que entende por capitalismo. Para ele as economias pré-capitalistas são

aquelas que ainda não haviam desenvolvido o cálculo racional do capital e do trabalho,

enquanto as sociedades capitalistas são aquelas cujo cálculo racional ocupa papel central.

Desta forma, o autor ignora as bases materiais que já apontavam para o capitalismo no

período que antecede o século XVIII, afirma que este surgiu apenas posteriormente, em um

ambiente no qual seu ethos já havia se instalado. Como se deu o processo de surgimento deste

ethos? Weber explica como se tratasse de um acaso, quase uma explicação mágica, sem

nenhuma relação com o desenvolvimento das forças produtivas:

Um dia, porém, este aconchego foi repentinamente perturbado, e muitas
vezes, sem que a forma de organização sofresse nenhuma alteração
fundamental – a transição, digamos, para a fábrica fechada, para o tear
mecânico ou coisas do gênero. Em vez disso, o que se deu no mais das vezes
foi simplesmente isto: um jovem qualquer de uma da família desses
empresários da produção em domicílio, muda-se da cidade para o campo,
seleciona a dedo os tecelões de que necessita, aumenta ainda mais sua
dependência e o controle sobre eles, fazendo, dos camponeses, operários; por
outro lado, assume totalmente as rédeas  do processo de vendas por meio de
um contato o mais direto possível com os consumidores finais: comércio a
varejo, granjeia pessoalmente os clientes, visita-os regularmente a cada ano
(...) Repete-se então o que sempre e em toda parte é a consequência de um tal
processo de racionalização. (WEBER, 2004:61).

Weber sustenta a tese de que o que revolucionou a produção não foi a técnica, não foi

o desenvolvimento da capacidade produtiva, mas o surgimento do espírito capitalista.

Imaginando que o acaso tivesse feito surgir este espírito capitalista – lembrando que sequer

temos uma definição precisa de tal fenômeno, séculos antes, durante o Feudalismo, ele teria a

mesma aceitação que teve – ainda que com resistência, durante o mercantilismo? Na

passagem a seguir, o autor enfatiza o caráter idealista de seu pressuposto, submetendo a

importância do processo de acumulação primitiva do capital pelo surgimento do espírito

capitalista.

Para saber quais as forças motrizes da expansão do capitalismo moderno não
se precisa pôr em primeiro lugar a questão da origem das reservas monetárias
valorizáveis como capital, e sim, antes de mais nada, a questão do
desenvolvimento do espírito capitalista. Por toda parte onde emerge e se
efetiva, ele cria para si as provisões monetárias como meios de sua
efetivação, não o contrário (WEBER, 2014:61).



Ao final do capítulo dois, novamente, o autor opõe-se ao materialismo: “Querer falar

aqui de um “reflexo” das condições “materiais” na “superestrutura ideal” seria rematado

absurdo” (WEBER, 2004:66). Porém, esta é uma compreensão equivocada do materialismo,

como demonstraremos mais à frente.

O capítulo 3: o conceito de vocação em Lutero; o objeto de pesquisa, último da Parte

I, é dedicado à explicar a doutrina de Lutero, mostrando que, em vários elementos, o

luteranismo, embora contribua para a criação de um ethos até então impossível no

catolicismo, mantém certos tradicionalismos, o que faz com que esta doutrina não seja a

grande divisora de águas, que possibilita a formação do espírito capitalista. Esta tarefa ficará a

cargo do Calvinismo, que, segundo Weber, sempre foi considerado, pelo catolicismo, seu

verdadeiro adversário. Aqui e nos capítulos seguintes nos quais diferencia as diferentes

doutrinas religiosas, o autor não deixa dúvidas acerca de seu vasto conhecimento de

sociologia da religião.

A esta altura do livro, Weber dá um passo atrás em seu pressuposto idealista, de que o

espírito capitalista (possibilitado pela ética calvinista) precedeu as bases materiais do

capitalismo, reconhecendo que, antes mesmo da reforma protestante, elementos capitalistas já

estavam colocados na realidade. Entendemos que, com esta análise, o autor busca

desvencilhar-se tanto de uma análise materialista (como ele já deixou claro inúmeras vezes no

próprio texto), quanto de uma análise idealista. Porém, na prática, a negação do idealismo não

se concretiza, uma vez que toda a linha central de seu argumento permanece a mesma:

argumentar em defesa da ideia de que o espírito capitalista precedeu o próprio capitalismo. A

seguir a tentativa contraditória do autor ao negar sua filiação à uma análise idealista:

Não se deve de forma alguma defender uma tese tão disparadamente doutrinária que
afirmasse por exemplo que o “espírito capitalista” (sempre no sentido provisório dado
ao termo aqui) pôde surgir somente como resultado de determinados influxos da
reforma [ou até mesmo: que o capitalismo enquanto sistema econômico é um produto
da reforma]. Só o fato de certas formas importantes de negócio capitalista serem
notoriamente mais antigas que a Reforma impede definitivamente uma visão como
essa. Trata-se apenas de averiguar se, e até que ponto, influxos religiosos contribuíram
para a cunhagem qualitativa e a expansão quantitativa desse “espírito” mundo afora e
quais são os aspectos concretos da cultura assentadas em bases capitalistas que
remontam àqueles influxos. (...) Por esse meio e de uma vez só serão elucidados, na
medida do possível, o modo e a direção geral do efeito que, em virtude de tais
afinidades eletivas, o movimento religioso exerceu sobre desenvolvimento da cultura
material (WEBER, 2014:83).

2.2 Breve análise da Parte II: A ideia de profissão no protestantismo ascético

Weber divide a parte II de seu ensaio, intitulado A ideia de profissão do

protestantismo ascético em dois capítulos: 1. Os fundamentos religiosos da ascese

intramundana e 2. Ascese e Capitalismo. No primeiro capítulo desta parte, o autor mergulha



nas particularidades doutrinárias das expressões religiosas do protestantismo ascético, a saber:

calvinismo, pietismo, metodismo e as seitas de origem anabatista. Como já foi enfatizado

anteriormente, o autor demonstra largo entendimento sobre a formação histórica e o conteúdo

de cada uma das fés que se propõe a analisar. Não é interesse deste trabalho explorarmos as

minúcias das referidas doutrinas, porém, é importante compreendermos como Weber percebe

a centralidade de determinados dogmas religiosos em afinidade com o espírito capitalista

nascente, logo, como determinados dogmas influenciaram, em última instância o próprio

surgimento do capitalismo. Por isso, abordaremos os principais pontos tratados em relação ao

Calvinismo, já que as demais doutrinas tiveram papel secundário na formação do espírito

capitalista, segundo Weber.

O autor introduz sua análise sobre o Calvinismo destacando a importância deste: “O

Calvinismo foi a fé em torno da qual se moveram as grandes lutas políticas e culturais dos

séculos XVI e XVII nos países capitalistas mais desenvolvidos – os Países Baixos, a

Inglaterra, a França” (WEBER, 2004:90). Seu principal dogma é a doutrina da

predestinação, apresentado da seguinte forma no capítulo 3, intitulado, Dos eternos decretos

de Deus, presente na Confissão de fé de Westminster – trata-se do principal documento da

Igreja Reformada, criado em assembleia, na Abadia de Westminster entre 1643 e 1649.

III. Pelo decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens e

alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para

a morte eterna. IV. Esses homens e esses anjos, assim predestinados e

preordenados, são particular e imutavelmente designados; o seu número é tão

certo e definido, que não pode ser nem aumentado nem diminuído. V.

Segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e

beneplácito da sua vontade, Deus antes que fosse o mundo criado, escolheu

em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida;

para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça

e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de

qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse, como condição ou

causa. VI. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também,

pelo eterno e mui livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios

conducentes a esse fim; os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em

Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo

pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados,

santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos

eleitos não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente

chamado, justificado, adotado, santificado e salvo (Westminster, 1647).



Na passagem descrita fica evidente a oposição à ideia de salvação pelas obras, como

aceito pela Igreja Católica. Neste contexto, independentemente das ações do indivíduo ao

longo de sua vida, antes mesmo do mundo ser criado, Deus já o colocou, ou não, entre os

eleitos, portanto, não existe remissão dos não eleitos. Como, então, o crente saberá se foi um

dos eleitos? Aqui reside o alto mistério da predestinação. Ninguém, em vida, jamais saberá a

verdade sobre sua condição de eleito ou não, porém, ter uma vida que obedeça fielmente aos

preceitos de Cristo, ainda que não leve o indivíduo à salvação, significa uma evidência dela.

Ou seja, o crente deveria viver uma vida ascética, demonstrando, ao longo da sua existência,

as evidências e a certeza de sua eleição para a vida eterna como descrito no artigo VII do

documento já citado.

VIII. A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com
especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade
revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência
da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição (Westminster,
1647).

Weber observa que a consequência da fé calvinista para seus fiéis foi a “solidão

interior do indivíduo”. Ninguém podia ajuda-lo, nem um pregador, pois não há mais

intermediários entre o crente e Deus, nem a Igreja, pois, embora o fiel nunca pudesse se

afastar da igreja, sua vivência não significaria a salvação e nem mesmo Deus, pois Ele já tinha

os seus eleitos. Para o autor, o Calvinismo consiste no movimento mais consequente do

desencantamento do mundo, iniciado pelas religiões monoteístas, que consiste na redução até

a supressão do pensamento mágico. No Calvinismo todos os ritos, superstições e ídolos são

deixados de lado e o crente encontra-se em profundo isolamento interior.

A doutrina da predestinação leva o crente a dois comportamentos: viver uma vida com

a confiança, repleta da fé de ter sido salvo, o que chamamos de justificação pela fé e

demonstrar esta confiança através do trabalho sem descanso, do trabalho como vocação,

realizado para a glória de Deus, pois esta seria a única ação capaz de expressar o estado de

graça do fiel. Assim, enquanto no catolicismo e até, em certa medida, no luteranismo, o fiel

deveria viver uma vida monástica, contemplativa, apartada das questões mundanas, o

calvinista deveria intervir na vida cotidiana. Esta ação ascética, racional e orientada no

mundo, materializada na vida dedicada ao trabalho, foi elemento fundamental, segundo

Weber, para o estabelecimento do espírito capitalista.

No último capítulo do livro, denominado Ascese e capitalismo, Weber sintetiza sua

argumentação central: como o protestantismo, mais especificamente o calvinismo, gerou,

através de sua ética, o espírito do capitalismo, que, por sua vez, possibilitou as práticas

capitalistas.



Weber cita alguns autores puritanos, em especial Richard Baxter, para demonstrar qual

era a ética pregada pelos protestantes. Enquanto o catolicismo condenava a ambição da

riqueza, para o puritano, o perigo da riqueza consistia em, uma vez tendo posses, o indivíduo

acomodar-se ao ócio. Logo, o problema moral não consistia em acumular riqueza, mas, em

algum momento da existência terrena, cessar a acumulação e partir para o gozo da vida

mundana. Assim, a forma dos eleitos viverem longe de dúvidas sobre sua salvação seria

dedicando-se fervorosamente ao trabalho, que passa a ser visto como uma vocação, um

chamado divino, e não como simples meio de subsistência, de forma que acumular sem gastar

passa a ser a conduta esperada de um fiel. Essa compreensão de trabalho como vocação faz

com que o crente entenda que, ao negar uma profissão que o possibilite lucrar, está negando,

em última instância, um chamado de Deus. Assim, a perseguição do lucro, que era condenada

pela Igreja Católica, não só se torna lícita para o protestantismo, como, se feita para honra de

Deus, é uma virtude.

Se Deus vos indica um caminho no qual sem dano para vossa alma ou para
outrem , possais ganhar nos limites da lei, mais do que num outro caminho, e
vós o rejeitais e seguis o caminho que vai trazer ganho menor, então estarais
obstando um dos fins do vosso chamamento (calling), estareis vos recusando
a ser o administrador de Deus (Stewart) e a receber os seus dons para
poderdes emprega-los para Ele se Ele assim o exigir. Com certeza não para
fins da concupiscência da carne e do pecado, mas sim para Deus, é permitido
trabalhar e ficar rico (BAXTER apud WEBER, 2004:148).

No trecho a seguir, Weber resume seu argumento central:
A valorização religiosa do trabalho profissional mundano, sem descanso,
continuado, sistemático, como o meio ascético simplesmente supremo e a um
só tempo comprovação o mais segura e visível da regeneração de um ser
humano e da autenticidade de sua fé, tinha que ser, no fim das contas, a
alavanca mais poderosa que se pode imaginar da expansão dessa concepção
de vida que aqui temos chamado de espírito do capitalismo. E confrontando
agora aquele estrangulamento do consumo com essa desobstrução da
ambição de lucro, o resultado externo é evidente: acumulação de capital
mediante coerção ascética à poupança (WEBER, 2004:156-7).

Se a ética protestante, segundo a argumentação weberiana, conduzia uma parcela dos

crentes ao acúmulo de capital e de posses, convencia os trabalhadores despossuídos do dever

de doar sua vida ao trabalho, contribuindo assim, com o bom andamento dos negócios dos

proprietários.

Weber encerra seu livro, afirmando que, se antes a dedicação profissional

intramundana era desejada pelo fiel, para nós, ela é um dever, uma vez que estamos presos às

engrenagens deste sistema desde que nascemos, portanto, presos à jaula de ferro que se tornou

a vida no capitalismo, que o autor chama de moderno e racional. Assim, o capitalismo,

atualmente, não precisaria de nenhuma ética religiosa que o justifique, uma vez que se



apresenta como modelo vitorioso e de proporções mundiais.

Após escrever 167 páginas explicando como a ética protestante possibilitou o espírito

do capitalismo, que por sua vez possibilitou o próprio capitalismo, o autor reconhece que o

movimento contrário também pode ter ocorrido e afirma que construir uma explicação

exclusivamente idealista – que ele chama de espiritualista, seria tão complicado quanto uma

essencialmente materialista.

Mas depois, ainda seria preciso trazer à luz o modo como a ascese protestante foi por
sua vez influenciada, em seu vir-a-ser e em sua peculiaridade, pelo conjunto das
condições sociais e culturais, também especialmente as econômicas. (...)Não cabe
contudo, evidentemente, a intenção de substituir uma interpretação causal
unilateralmente “materialista” da cultura e da história por outra espiritualista, também
ela unilateral. Ambas são igualmente possíveis, mas uma e outra, se tiverem a
pretensão de ser não a etapa preliminar, mas a conclusão da pesquisa, igualmente
pouco servem à verdade histórica (WEBER, 2014:167).

Apesar da ponderação acima descrita, na prática, o autor, dedica todo o ensaio para

confirmar sua hipótese, ou seja, de que uma conduta religiosa levou à transformações

econômicas, deixando sinalizado, desde o início, que descarta o movimento contrário, ou seja,

das transformações econômicas terem levado a mudanças nos padrões comportamentais,

como se essa visão fosse ingênua, por compreender a superestrutura apenas como reflexo da

estrutura. Se o materialismo aplicado de maneira formal não é capaz de compreender as

mútuas influências entre superestrutura e infraestrutura, podendo realmente cair na

simplificação que Weber sinaliza, ele, por sua vez, cometeu a simplificação oposta: ignorar os

mecanismos reais do desenvolvimento das forças produtivas, sustentando um argumento que

defende uma influência unilateral da superestrutura em relação à infraestrutura. Como o

esforço de compreender até que ponto os elementos do mercantilismo tiveram influência

sobre o espaço alcançado pela ética protestante não foi realizado, Weber fez de sua hipótese a

etapa preliminar e a conclusão da pesquisa, confusão esta, comum nas ciências sociais, que o

autor critica, mas ignora que tenha praticado. Em última instância, embora não reconheça,

Weber colocou em prática a máxima idealista: a consciência determina o ser.

3. MATERIALISMO: ENTENDENDO A REALIDADE PARA ALÉM DE

RELAÇÕES UNILATERAIS

Como muitos dos escritos de Weber são motivados por seu interesse em se confrontar

teoricamente com Marx, criticando, entre outras coisas, o caráter simplista do materialismo

por ele adotado, acreditamos que caiba, neste momento do presente trabalho, alguma atenção

à compreensão do materialismo nos trabalhos marxianos.

CHASIN (2009) ao analisar os escritos de Marx, explica que este parte do empírico,



ou seja, da forma através da quval o objeto se apresenta e, através de um trabalho das

abstrações, alcança o concreto, ou seja, como o objeto realmente é. Tal processo é

denominado pelo autor de teoria das abstrações.

A relação entre a fé religiosa protestante e o sucesso nos negócios, verificada por

Weber é uma constatação empírica, um fenômeno visível. Uma pesquisa materialista partiria

desta constatação mas não se contentaria com ela, buscaria alcançar o concreto, a forma

através da qual esta relação de fato acontece.

Para alcançar o concreto, Chasin chama atenção para a necessidade do pesquisador

subordinar-se ao objeto de pesquisa, para assim, dominá-lo. A hipótese de que o espírito do

capitalismo (que Weber não explica ao certo do que se trata) surgiu antes do próprio

capitalismo a fim de preparar o ambiente para recebê-lo, e, ao surgir, o próprio capitalismo,

por sua vez, aperfeiçoa seu espírito, não foi, efetivamente, verificada por Weber. O autor, com

o objetivo declarado de negar a explicação materialista da realidade, ignora, ao longo de seu

trabalho, aspectos fundamentais da realidade objetiva já existentes durante os escritos de

Calvino, que contribuíssem para possibilitar um modo de vida pautado na acumulação de

capital. Ao negligenciar os impactos materiais sobre o modo de vida, o autor não se

subordina, de fato, ao objeto estudado, não alcançando a raiz da questão, negando um

tratamento ontológico aquilo que se pretende descobrir. Chasin explica a necessidade de

sujeição ao objeto real quando se busca o rigor no fazer científico:

A subsunção ativa aos escritos investigados é sempre o ponto de partida e passo
fundamental no autêntico procedimento de rigor; por isso mesmo, não perde de vista a
íntima vinculação dos mesmos à trama real e ideal dos quadros temporais a qual
pertencem, e com a qual estabelecem limites complexos de confluência e ruptura, num
amplo gradiente de complicadas variações, que em outros passos exigem
esclarecimento (CHASIN, 2009:40).

Desde o início de A ética protestante e o espírito do capitalismo, Weber critica o

materialismo, como se tratasse de uma aplicação formal, em que a superestrutura não passa de

um reflexo da estrutura. Em uma leitura atenta sobre materialismo, bem como uma análise

dos escritos de Marx e Engels, percebemos que o materialismo não é tão simplista como

acredita Weber.

Engels, em 1890, já se enfrentava com a concepção equivocada acerca do

materialismo. Equívoco este que foi, e ainda é, compartilhado por pesquisadores não

materialistas, mas também por materialistas.

De acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante
final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso,
nem eu e nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isto
afirmando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma esta



proposição em algo abstrato, sem sentido e em uma frase vazia. As condições
econômicas são a infra-estrutura, a base, mas vários outros vetores da
superestrutura (formas políticas da luta de classes e seus resultados, a saber,
constituições estabelecidas pela classe vitoriosa após a batalha, etc., formas
jurídicas e mesmo os reflexos destas lutas nas cabeças dos participantes,
como teorias políticas, jurídicas ou filosóficas, concepções religiosas e seus
posteriores desenvolvimentos em sistemas de dogmas) também exercitam sua
influência no curso das lutas históricas e, em muitos casos, preponderam na
determinação de sua forma. (...) Eu e Marx somos aqueles a quem,
parcialmente, culpar pelo fato que as pessoas mais novas freqüentemente
acentuarem o aspecto econômico mais do que o necessário. É que nós
tínhamos que enfatizar estes princípios vis-à-vis nossos adversários, que os
negavam. Nós não tínhamos sempre o tempo, o local e a oportunidade para
explicar adequadamente os outros elementos envolvidos na interação dos
fatores constituintes da história. Mas quando era o caso de apresentar uma
seção historiográfica, isto é, de aplicação prática, era um assunto diferente e
nenhum erro era permissível (ENGELS, 1982).

Engels utiliza como exemplos os textos O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, Luta de

Classes na França e o capítulo 8 Ajornada de trabalho de O capital para mostrar que o

materialismo em Marx nunca se tratou de um mero esquema, no qual a superestrutura é o

reflexo da estrutura. Nos trabalhos citados, Marx enfatiza a importância da política, das ideias,

ou seja, da superestrutura, no processo histórico, mostrando que um estudo materialista

compreende o movimento da realidade e a interferência mútua na relação entre a vida material

e as ideias, tendo, aquela, prioridade ontológica nesta relação, uma vez que não é possível

conceber o pensamento fora da existência material.

No trecho a seguir, Chasin explica o processo de transitividade encontrado no

materialismo de Marx, que consiste em uma relação não unilateral entre objetividade e

subjetividade.

Transitividade ou conversibilidade entre objetividade e subjetividade
compreende pois a dissolução da unilateralidade ou limites desfiguradores,
materialistas e idealistas, do sujeito e do objeto: aquele perde a estreiteza de
pura interioridade espiritual e este a de mera exterioridade inerte. Pela
constatação do intercâmbio, a subjetividade é reconhecida em sua
possibilidade de ser coisa no mundo, e a objetividade como dynameis –
campo de possíveis. O sujeito se confirma pela exteriorização sensível, na
qual plasma sua subjetividade, e o objeto pulsa na diversificação, tolerando
formas subjetivas ao limite de sua plasticidade, isto é, de sua maleabilidade
pra ser outro. Cara a cara, em tensão dinâmica, fazem emergir a regulação de
suas trocas, nunca arbitrárias (CHASIN, 2009:99).

O argumento de Weber parte do pressuposto de que é possível a existência do

pensamento de forma descolada da prática, porém, se omite de investigar se, na vida material,

durante o período posterior à reforma protestante, já existia um desenvolvimento das forças

produtivas que pudessem criar condições  de existência para um pensamento e modo de vida

como aquele pregado pela doutrina calvinista, uma vez que práticas econômicas de caráter

capitalista já existiam na Europa desde o século XII, ainda que de forma marginal,

intensificando-se a partir do século XV. Em uma perspectiva materialista, não significa dizer



que o pensamento é o reflexo da prática, mas que aquele não pode se isolar desta. O

pensamento nasce a partir da prática e a ela retorna, transformado. De acordo com Chasin

(2009), para alcançarmos a verdade, ou seja, para fazermos ciência, não devemos nos

contentar com o campo do empírico. Entender as coisas como elas se apresentam, restringir-se

ao seu aspecto visível, não significa entender como elas realmente são. Utilizando os termos

do autor, a ciência deve partir do empírico, ou seja, de como determinado fenômeno

apresenta-se na realidade e alcançar o concreto, ou seja,  cavar até encontrar as raízes do

fenômeno estudado. Este processo de aproximação entre o abstrato e o concreto, o autor

denomina de concreção.

A ontoprática é a forma através da qual objetividade e subjetividade se influenciam

mutualmente.

A conversibilidade entre as esferas de objetividade e de subjetividade
implica, portanto, o reconhecimento de que essa determinação reflexiva
sempre se efetiva pela mediação da atividade sensível, a partir da qual "uma
transpassa ou transmigra para a esfera da outra, de tal modo que interioridade
subjetiva e exterioridade objetiva são enlaçadas e fundidas, plasmando o
universo da realidade humano-societária - decantação de subjetividade
objetivada ou, o que é o mesmo de objetividade subjetivada É, por
conseguinte, a plena afirmação conjunta enriquecida pela especificação do
atributo dinâmico de cada uma delas, da subjetividade como atividade ideal  e
da objetividade como atividade real, enquanto momentos típicos e
necessários do ser social , cuja potência se expressa pela síntese delas,
enquanto construtor de si e de seu mundo". (CHASIN, apud FILHO, 2004:2).

Chasin, ao analisar as obras marxianas, explica que Marx não se baseia em um

receituário de metodologia a ser seguido. Ao contrário, o único método realmente encontrado

no materialismo praticado pelo autor consiste na investigação da própria realidade, ou seja, da

dinâmica inerente à coisa a ser decifrada. Elevar-se do abstrato ao concreto é o único método

que Chasin encontra em Marx.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreendemos que o ser social é composto por vários complexos em relação entre

si, como economia, política, cultura, família, religião, etc. Perceber a economia como ponto

de partida e pressuposto objetivo dos outros complexos não significa dizer que ela reproduz

todos os demais, mas, diferentemente disso, transforma-se dialeticamente com os outros

complexos. Dito isto, percebemos que Weber, afoito em negar o materialismo que ele acusa

de ingênuo, acabou por cair, ele mesmo, em outra perspectiva, de fato, ingênua: acreditar que

o pensamento existe descolado do objeto. Enquanto rivaliza com um materialismo que se

parece “mais com uma caricatura de Marx do que com um entendimento minimamente



adequado” (PAÇO-CUNHA, 2011:60), Weber negligencia todas as transformações

econômicas pelas quais a Europa passava desde o século XII que, por sua vez, poderiam

significar as condições objetivas que possibilitaram a emersão de um modo de vida baseado

na acumulação do capital. Tal modo de vida, possivelmente, ao ser colocado em prática e

justificado pela doutrina calvinista, passou a relacionar-se com a base material que o

possibilitou, gerando, por sua vez, influências sobre ela. Este movimento da realidade não foi

estudado por Weber, provavelmente pelo fato do autor encontrar-se preso ao idealismo que

ele próprio criticava, mas não superava, uma vez que, romper com o idealismo, significaria

aceitar o materialismo enquanto ferramenta válida de explicação da vida social, o que, em

última instância, colocaria em xeque grande parte de sua obra, que se concentra na oposição a

Marx.
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