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Diante dos últimos fatos politicos que andam ocorrendo 

no Brasil, apresento as ideias de um sociólogo brasileiro que 

possui obras inspiradas no grande sociólogo Max Weber, e que é 

bastante respeitado e utilizado em diversas universidades 

europeias e americanas no estudo da historia econômica brasileira  

e da America Latina para explicar a ideologia atraso no Brasil. 

Jessé de Souza, assim como Werneck Vianna tentam, por 

meio das analises teóricas Weberianas explicar a ideologia do 

atraso brasileiro como veremos adiante. Segundo o autor Jessé, 

“Max Weber é, sem sombra de dúvida, uma das referências 

fundamentais das ciências sociais no Brasil”, juntamente com 

Marx, e ainda é a principal fonte de inspiração para a própria auto-

compreensão do Brasil. E que apesar disto, “muito embora 

tenhamos excelentes estudiosos da obra e de aspectos da obra 

weberiana, carecíamos de interpretações acerca desta influência.” 

O autor da “Ética protestante e a ideologia do atraso” diz que 
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Werneck Vianna na obra "Weber e a interpretação do Brasil", faz 

um interessante e convincente mapeamento da influência 

weberiana na interpretação do Brasil. No entanto, seu foco 

principal está na concentração das noções de atrasado e moderno. 

É compreensível o uso de Max Weber neste contexto.   

Para Habermas, Weber seria um precursor neo-

evolucionismo contemporâneo. “Ao contrário do evolucionismo 

clássico das ciências sociais do século XIX, como o marxista, por 

exemplo, Weber teria procurado evitar cuidadosamente a noção de 

etapas que se sucedem segundo uma ordem normativa necessária 

que parece inscrita na história.” No entanto, se Weber rejeita este 

evolucionismo material e adere o evolucionismo formal, como, 

por exemplo, o do próprio Habermas. Apesar da recusa à filosofia 

da história contida na noção de etapas necessárias de 

desenvolvimento, o evolucionismo formal acredita perfeitamente 

na existência de estágios de desenvolvimento com validade 

universal. Nos dois exemplos que citamos acima, Habermas e 

Weber, “estes estágios de desenvolvimento hierarquizáveis e com 

pretensões de universalidade concentrar-se-iam no aspecto 

cognitivo e moral.”  

 Weber e o Ocidente  

           A importância especial da esfera religiosa para Weber não é 

causal, mas sim heurística. Sendo o fundador da sociologia 

compreensiva, que procura a interpretação das ações individuais a 

partir do sentido do agente, nada mais natural que a esfera social, 

onde ele identificou a “gênese da produção de sentido social por 

excelência durante milênios, tenha tido a primazia do seu interesse 

genético e compreensivo.” O neo-evolucionismo weberiano, 

formal e não material tem como objetivo apenas a universalidade 

das estruturas de desenvolvimento, e os conteúdos destas 

estruturas podem ser, ao contrário, peculiares. As estruturas de 

desenvolvimento que Jessé se preocupa se trata tanto às formas de 

consciência (moral e cognitiva) individuais, quanto às concepções 

de mundo societárias. Assim, “a racionalização interna à esfera 

religiosa pode ser percebida como uma forma de resolver o dilema 
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da interação do homem com o meio social e natural”. Este 

processo de aprendizado pressupõe um aumento do grau de 

consciência e reflexão em torno da realidade que nos cerca, assim 

como do grau de autonomia da consciência moral que nela atua.  

A partir da ótica do naturalismo préanimista, que diz que a 

crença de que criaturas determinam e influenciam o 

"comportamento" de coisas ou pessoas habitadas pelo carisma, o 

autor defende a crença nas almas, que pressupõe a prática dos 

magos, e ocorre uma separação entre a idéia da entidade 

sobrenatural e os objetos concretos, os quais, agora, passam a ser 

apenas habitados ou possuídos. O desenvolvimento cognitivo 

representa um salto qualitativo e implica a passagem do 

naturalismo para o simbolismo. O simbolismo pressupõe uma 

crescente abstração dos poderes sobrenaturais, dispensando, dessa 

forma, qualquer relação com objetos concretos. Decisiva para esse 

movimento em direção à impessoalidade da representação das 

forças sobrenaturais é a circunstância de que, segundo Weber, 

"agora não apenas as coisas e fenômenos que estão aí e acontecem 

representam um papel na vida, mas também coisas e fenômenos 

que significam algo e porque precisamente significam algo". 

Como enfatiza Godfrey Lienhatrdt, o simbolismo propicia 

ao sujeito, pela primeira vez, uma forma de controle sobre o objeto 

da experiência através de um ato de conhecimento, levando a que 

se supere a relação naturalista do homem com o seu meio por 

força da autonomização do conceito em relação à coisa. “O 

aparecimento dos poderes sobrenaturais: almas, deuses e 

demônios, na sua relação com os homens possibilitam a 

constituição da esfera ou do campo de ação religioso.” A relação 

das divindades com os homens é ainda, nessa fase de 

desenvolvimento, marcada pela ausência de distância. Esta 

distância que, no momento do ritual, desaparece completamente 

quando "o qualquer hora" transforma-se no "agora”. A ausência de 

distância indica a existência de uma mera "duplicação" entre o 

mundo das coisas e fenômenos e o mundo dos poderes 
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sobrenaturais, denotando a existência de uma concepção de mundo 

“monista”.  

Essa circunstância leva ainda que a esfera religiosa não 

possua ainda nenhuma força propulsora capaz de canalizar a 

conduta prática em uma determinada direção. Mesmo assim, pode-

se falar de uma "ética mágica" no sentido amplo do termo, como 
Weber o faz, na medida em que, por força da imposição de tabus, 

produz-se alguma forma de regulação das condutas. Essa primeira 

forma de positividade religiosa possui uma eficácia apenas no 

âmbito do estereótipo, no sentido de que serve, antes de tudo, à 

proteção de interesses extra-religiosos, faltando ainda à referência 

a um "mundo" especificamente religioso.  

Na introdução à ética econômica das religiões mundiais, 

Weber vincula esse processo de autonomização da esfera social 

religiosa com a transformação peculiar do sentimento 

impulsionador fundamental da ação religiosa, o qual passa a ser o 

sofrimento. No início do desenvolvimento da esfera religiosa o 

sofrimento era valorizado negativamente, como se pode observar 
pelo comportamento das comunidades arcaicas em festividades, 

ocasião em que os doentes e sofredores em geral eram tidos como 

legitimamente punidos pelos deuses e tornados objeto do ódio e 

desprezo geral, sendo impedidos de participar dos festejos. “A 

religião servia, então, aos desejos dos poderosos e saudáveis de 

ver legitimada a própria felicidade.” A crescente “compreensão da 

religião enquanto "teodicéia do sofrimento", inclinam-se os ricos e 

poderosos a abraçar outras fontes de legitimação da sua condição, 

como, por exemplo, o carisma do sangue”. Os sofredores, ao 

contrário, saem em busca da idéia religiosamente motivada de 

uma "missão" confiada especialmente a eles.  

A “teodicéia do sofrimento”, como resultado da crescente 

racionalização das concepções de mundo religiosas, substitui, 
como uma metafísica que tende a serem racionais, as concepções 

de mundo míticas, abrindo espaço, dessa forma, para o 

desenvolvimento de uma ética em sentido estrito. O pressuposto 

dessa passagem é outro desenvolvimento cognitivo fundamental, 
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assim como na transição do naturalismo ao simbolismo, que 

atualmente permite a distinção entre as esferas do ser e do dever 

ser. Como conseqüências têm uma mudança radical da relação dos 

homens consigo mesmo, com os outros e com seu ambiente. Deste 

momento em diante, constitui-se um nova esfera moral como 

esfera autônoma com uma positividade própria, na medida em que 

suas finalidades se separam de todas as outras finalidades 

mundanas. Com a concepção de mundo dualista, por força da 

distinção entre o sagrado dever ser e o profano mundo do ser, 
constituem-se duas esferas concorrentes e paralelas, abrindo 

espaço para uma "rejeição religiosa do mundo", na medida em que 

o elemento empírico da realidade profana passa a ser 

desvalorizado pelo dever ser sagrado.  

A superioridade cultural e moral do protestante  

A especificidade do racionalismo ocidental, para Weber, 

resulta da forma peculiar segundo a qual a religiosidade ocidental 

soluciona o seu dualismo específico. O dualismo na sua versão 

ocidental é potencialmente tensional, ou seja, “ao contrário do 

dualismo oriental, a ênfase é potencialmente mais ética do que 

ritualística”. Neste sentido, abre-se a possibilidade do conflito 

aberto entre a positividade ético-religiosa e as demais esferas 
mundanas. É este o tema das "considerações intermediárias ao 

conjunto de estudos sobre sociologia das religiões". Se no 

catolicismo nós temos a ênfase numa estratégia de compromisso 

entre ética e mundo, no protestantismo ascético observamos uma 

continuidade e aprofundamento da ética judaica antiga, a qual 

enfatiza precisamente a tensão entre ética e mundo.  

No protestantismo ascético temos a clara noção da 

primazia da ética sobre o mundo, e também a mitigação dos 

efeitos da dupla moral judaica, que significa uma moral interna 

para os irmãos de crença e outra externa para os infiéis. A 

coerência e a disciplina da influência do comportamento prático 

pela mensagem religiosa podem, então, ser muito maior. Jessé de 

Souza reforça essa idéia dizendo que “o desafio aqui é o da ética 
que quer deixar de ser um ideal eventual e ocasional (que exige 

dos virtuosos religiosos quase sempre uma "fuga do mundo", 
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como na prática monástica cristã medieval) para tornar-se 

efetivamente uma lei prática e cotidiana "dentro do mundo".” O 

que está em jogo em termos de desempenho cultural é uma 

primeira experiência histórica de moldar eticamente o mundo e, de 

forma conseqüente, transcender o dualismo religioso através da 

sua realização prática na sociedade. Dentre as seitas do 

protestantismo ascético, foi o calvinismo quem liderou as grandes 

lutas culturais nos países capitalistas mais adiantados, conferindo 

também os estímulos mais conseqüentes para uma condução de 
vida ascética .O dogma mais característico do calvinismo é a 

doutrina da predestinação. Segundo essa doutrina, apenas alguns 

homens são eleitos para a vida eterna, sem que se possa ter acesso 

aos motivos que levaram Deus a fazer tal escolha.  

Como Weber enfatiza, o protestantismo implica numa 

distinção radical tanto em relação ao catolicismo quanto em 

relação ao luteranismo, na medida em que os últimos não só 

defendem outra concepção da divindade, como também possuem 

uma concepção essencialmente distinta da piedade divina. A 

doutrina calvinista da predestinação pressupõe uma concepção da 

divindade que, bem no sentido da divindade no Velho Testamento, 

implica um abismo intransponível entre Deus e os homens, 
“trazendo, como conseqüência, uma extrema intensificação da 

experiência humana da solidão.” Outra conseqüência, seria a 

eliminação de toda mediação mágica ou sacramental na relação 

entre Deus e homens. O crente é tido apenas com humildade e 

obediência em relação aos mandamentos da divindade podem 

decidir da sua salvação. A totalidade da condução da vida, como 

unidade, é o que conta para que se alcance a salvação, e não a 

soma de ações isoladas.  

O isolamento individual cria, no entanto, uma sensação de 

insegurança insuportável para as necessidades emocionais de um 

homem normal. “Para um virtuoso como Calvino não existia essa 

questão, uma vez que ele estava seguro da própria salvação. Para 

os seguidores, no entanto, a questão da dúvida da própria eleição 
ganha um significado central, propiciando a elaboração da 

doutrina da "certeza da salvação”. A noção de vocação ganha, 
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assim, um novo sentido na medida em que passa a contar como 

"sinal da salvação"; mais ainda, como sinal da salvação a partir do 

desempenho diferencial.” O objetivo da salvação e o caminho da 

salvação influenciam uma recíproca enorme, de tal modo que 

“uma condução de vida metódica religiosamente determinada 

pode aparecer.” No entanto, o espírito do capitalismo também 

contribui de forma importante para a reestruturação da vida em 

geral.  

O Ocidente, por sua vez, conseguiu superar os limites de 
uma concepção de mundo tradicional e da forma de consciência 

que lhe corresponde. A aquisição de uma consciência moral “pós-

tradicional” é o que está sendo questionado na passagem da ética 

da convicção, típico de sociedades tradicionais legitimadas 

religiosamente segundo uma “moral substantiva”, para a ética da 

responsabilidade, que pressupõe contexto secularizado e 

subjetivação da problemática moral. Esta passagem é "espontânea" 

apenas no Ocidente. O indivíduo liberto das suas tradições “é o 

alfa e ômega de tudo que associamos com modernidade ocidental, 

como mercado capitalista, democracia, ciência experimental, 

filosofia, arte moderna etc.” Para Weber, toda a especificidade e 

toda a superioridade do racionalismo ocidental perante os outros 
racionalismos culturais específicos decorre desta revolução de 

consciência protestante ascética.  

O protestante e a nossa ideologia do atraso  

No final do século XIX, enquanto o Brasil “dava os 

primeiros passos para a reformulação do arcabouço social herdado 

do período colonial”, os Estados Unidos já se estavam tornando 

uma das maiores potências industriais existentes. A sua influência 

política na arena internacional, se manifestou mais tarde no fim do 

século passado, e seu o prestígio político das suas instituições 

democráticas já era universalizado. A primeira Constituição 

republicana brasileira é um reflexo desta influência. “Não é difícil 

imaginar o que deve ter sido para toda uma geração de políticos e 

pensadores preocupados com as causas do atraso brasileiro o 
avassalador impacto dessa comparação tão pouco favorável a 

nós.” Afinal, a colonização do Brasil ocorreu depois dos EUA, e 
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mesmo com uma dimensão continental semelhante uma população 

que também crescia, com a maciça imigração européia, 

vertiginosamente, “por que somos nós tão pobres e atrasados e 

eles tão ricos e modernos?”  

Jessé de Souza responde a esta pergunta feita no parágrafo 

anterior, dizendo que “a escolha dos Estados Unidos como nosso 

contraponto cultural por excelência não significa, gostaria que isto 

ficasse bem claro, uma simples oposição de projetos nacionais, à 

qual nós pudéssemos adicionar à vontade outras oposições, como 
em relação à França, à Alemanha ou outro país qualquer.” 

Segundo ele ainda, o Racionalismo para Weber é supra-racional, 

que trata de um “conceito abrangente incluindo peculiaridades das 

formações nacionais em favor da explicitação de traços mais 

básicos e heuristicamente mais significativos que fronteiras 

nacionais.” Racionalismo é, portanto, um tipo-ideal. A escolha dos 

Estados Unidos, e não da França ou da Alemanha, deve-se ao fato 

de que a formação concreta da sociedade americana se aproxima, 

como nenhuma outra, “da realização concreta do tipo abstrato de 

racionalismo ocidental no sentido weberiano.” E com isso, os 

Estados Unidos são a nação por excelência do protestantismo 

ascético, onde este pode se desenvolver livre de outras influências, 
quase que como um tipo puro. Nas primeiras décadas deste século, 

quando uma geração de pensadores talento se propôs a interpretar 

o Brasil na sua especificidade cultural, a comparação implícita ou 

explícita com os EUA passou a ser uma preocupação central.  

O atraso brasileiro é explicado tanto pelos fatores 

geográficos quanto por fatores ético-religiosos. Moog acredita que 

os EUA são o único país que nasceu calvinista. E por causa disso, 

ocorre o orgulho de ser "americano" por oposição a europeu, no 

sentido do orgulho de quem está construindo a vida de acordo com 

uma idéia de comunidade tida como sagrada. Uma vida baseada na 

ética do trabalho, no aperfeiçoamento moral e no pragmatismo 

econômico. Este é o mundo do pioneiro americano para Moog. Ele 

observa, com muita sensibilidade, a incompatibilidade entre 
puritanismo e fraternidade, por exemplo, ligando-a a propaganda 

racista do imperialismo inglês e à discriminação racial aberta dos 
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EUA. E também retrata a ambigüidade capitalista em geral, como 

a redução de todas as qualidades a uma lógica quantitativa. São 

Paulo, o principal estado brasileiro em quase todos os aspectos, 

seria um exemplo perfeito, para Moog, desta “transfiguração sem 

vínculos com a realidade”. E se “existe um quinhão do Brasil 

cujos méritos estão ligados ao espírito do pioneiro seria 

precisamente São Paulo.” No entanto, peculiaridade da 

transfiguração simbólica, atribui-se ao bandeirante as realizações 

paulistas, conferindo-lhe qualidades que ele nunca teve.  

Já Faoro, percebe a especificidade do atraso brasileiro a 

partir da herança portuguesa por meio de um aparato estatal 

patrimonialista, que existe desde a Idade Média no Brasil. Faoro 

chama de "capitalismo de Estado", que o Brasil herda de Portugal. 

A ambigüidade deste tipo de dominação patrimonial é que, “se ela 

por um lado contribui para a estabilização e flexibilidade da 

economia, de modo a permitir uma notável expansão de um 

capitalismo de tipo comercial, por outro impede o lançamento das 

bases racionais do capitalismo industrial.” Para ele, a diferença 

entre as colonizações inglesa e portuguesa na América decorreria, 

portanto, da diversa constituição da instituição estatal em cada 

uma delas. Em Portugal teríamos o Estado patrimonial, estamental 
e centralizador. Na Inglaterra, ao contrário, um Estado que repele a 

centralização burocrática, refletindo nos interesses da sociedade. O 

primeiro propicia o esforço concentrado necessário às aventuras 

do capitalismo comercial, o segundo favorece a livre iniciativa dos 

interesses sociais que caracteriza o capitalismo industrial.  

Para Schwartzman, o concei to weber iano de 

patrimonialismo não teria sido ainda devidamente aproveitado no 

seu potencial explicativo para o caso brasileiro. Uma noção bem 

compreendida do domínio patrimonial poderia possibilitar uma 

interpretação alternativa da passagem clássica do feudalismo ao 

capitalismo industrial na sua variante européia em geral e anglo-

saxã em particular, de modo a explicar a singularidade do 

desenvolvimento brasileiro. Ele acredita que o caso brasileiro não 

se adequa a este modelo, não sendo nem tradicional ou primitivo, 
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nem muito menos desenvolvido ou industrializado. O conceito 

weberiano de patrimonialismo seria fundamental precisamente 

para dar conta deste caminho específico, ibérico e brasileiro. As 

linhas gerais deste tipo de desenvolvimento obedecem ao esquema 

já traçado por Faoro. Não existe separação precisa entre as esferas 

econômica e política da sociedade e a busca do poder político não 

podem ser interpretadas como decorrente de interesses autônomos 

e articulados. Ao contrário, a busca de poder político obedece à 

lógica do controle direto de uma fonte substancial de riqueza em 

si: o próprio aparelho estatal. Para o autor Schwartzman, “a 

diferença de nosso desenvolvimento histórico por comparação 

com o americano é que nos EUA o elemento tradicional (o Sul 

daquele país) foi dominado pelo elemento mais moderno e 

empreendedor (o Nordeste americano).” No Brasil, aconteceu o 

fato inverso: o Brasil tradicional, representado basicamente pelos 

eixos Nordeste, Minas e Rio de Janeiro, além do Rio Grande do 

Sul, teria sistematicamente vencido a influência mais moderna e 

empreendedora de São Paulo. Entre nós, ao contrário dos EUA, a 

tradição venceu a modernidade.  

De início, Weber se incumbe de “absolutizar”, o que é 
moderno e o que é atrasado. Para Weber, “o protestantismo 

ascético atualiza e radicaliza uma forma de consciência que já 

existia em semente desde a concepção de mundo helênica, na sua 

dimensão cognitiva, e no contexto do judaísmo antigo, na sua 

dimensão moral.” Esta atualização refere-se ao princípio do 

controle racional do mundo à medida que este é desencantado. O 

país do protestantismo, os EUA, apresenta, no grau mais puro, as 

qualidades distintivas do espírito da seita. Ao contrário da Igreja, 

onde o pertencimento é presumido desde o nascimento, as seitas 

pressupõem a associação voluntária do membro adulto, a partir de 

qualificações éticas adquiríveis individualmente. A ambigüidade 

do princípio democrático da seita interessa a visão do autor. 
Segundo ele, a ênfase na pureza, responsável em última instância 

pela enorme energia sectária em perseguir seus fins associativos, 

acarreta, simultaneamente, uma intransponível oposição entre 
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sectários tidos como puros e não-sectários tidos como impuros. O 

princípio da pureza é básico tanto na Igreja quanto na seita. O 

princípio hierárquico da Igreja, no entanto, permite “aceitar o 

impuro, ao passo que a seita o rejeita.” Por isso há o interesse das 

ambigüidades culturais para o estudo de questões universais, e a 

afinidade eletiva "democrática" do valor básico do liberalismo 

político, como a tolerância, e com o princípio hierárquico da 

Igreja, que a todos acolhe e garante um lugar. A ênfase tratada é 

voltada na intolerância com o próximo. Com a secularização deste 
princípio, este outro pode ser qualquer um que seja diferente e não 

apenas o infiel.  

Após a análise do texto “A Ética protestante e a ideologia 

do atraso brasileiro” ,observa-se que Jessé Souza não pretende 

utilizar o Brasil como um contra-exemplo, uma vez que seria 

“apressado e talvez perigoso fazê-lo”. Para ele, estes são desafios 

comuns a qualquer sociedade moderna, e talvez as ênfases e as 

proporções entre os diversos déficits socioeconômicos e culturais 

variem. Existe uma grande probabilidade que assim o seja. 

Pesquisas posteriores podem, talvez, trazer maior clareza neste 

campo. Seu neste texto foi apenas chamar a atenção para a 

importância de rejeitarmos modelos societários exemplares e 
absolutos. As escolhas culturais, assim como as individuais, 

implicam perdas e ganhos. Perceber aonde temos que aprender 

com outros povos e sociedades é uma reflexão que deve ser 

simultânea à aquilo que devemos rejeitar como impróprio. O 

primeiro passo para isto está na tentativa de qualificação do nosso 

atraso, tornando-o relativo, determinado. “Antes do que tentar 

soluções e sínteses apressadas, precisamos perceber que vale a 

pena nos propor a pergunta.”  
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