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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir a complementaridade das análises de Weber e Marx quanto à 
gênese do capitalismo e seus desdobramentos iniciais, buscando ressaltar a importância de uma abordagem di-

os enfoques de Marx e Weber quanto ao tema, discutindo-se pontualmente as complementaridades, tangências 
e concordâncias (principalmente de Weber em relação a Marx) das teorias desses autores. A visão weberiana, 
focada nas relações culturais, religiosas e mesmo psicológicas, contribui esclarecendo como, aos poucos, se deu a 
formação da mentalidade capitalista, do “espírito do capitalismo”, através da assimilação e transformação de valores 
derivados da ascese protestante. Já o enfoque marxista traz à tona os fatores estruturais, relacionados à dinâmica 
do capital e às relações de poder e dominação política. A conclusão a que chegamos por meio dessa análise é que 
as teorias desses dois autores se mostram mais complementares do que se pode inicialmente interpretar.
Palavras chave: capitalismo, protestantismo, materialismo, racionalização, burocracia.

fenômenos econômicos e sociais. Concordando 

com tais proposições4, no decorrer do presente 

artigo procuramos atribuir importância relativa aos 

diferentes fatores que vieram a contribuir para o 

surgimento e consolidação do sistema capitalista.Com 
relação ao enfoque de Weber, a ascese protestante 

é central para o entendimento de como aos poucos 

foi-se criando, a partir da ética protestante (ideais 

de vida, valores e normas de conduta), a chamada 

“mentalidade capitalista”. Nesse sentido, no decorrer 

deste artigo procuraremos esclarecer como se deu 

essa gradual mudança, combinando tal análise com 

as contribuições de Marx. 

Este artigo está organizado em cinco seções 
além dessa introdução. Na primeira, é apresentada 

uma breve análise do enfoque de Marx quanto à 

gênese do capitalismo.  Na segunda seção, são 

introduzidos os fundamentos da visão weberiana 

para, na seção seguinte, iniciar-se a discussão 

acerca da ascese protestante e sua colaboração para 

a consolidação do sistema capitalista. Na quarta 

seção é discutida a questão do desenvolvimento do 

aparato burocrático no capitalismo, e na última são 

Abordagem de Marx sobre a Gênese do Capitalismo

A proposta de Marx acerca da gênese do 

capitalismo se fundamenta no chamado materialismo 

histórico, segundo o qual as relações sociais (culturais, 

4   É importante esclarecer que neste artigo tomamos, como base 

predominante, a visão weberiana, complementando-a com pontuais 
referências à abordagem de Marx.

1. INTRODUÇÃO

Apesar de extremamente importante para 

o entendimento da economia atual, talvez por seu 

caráter mais sociológico do que econômico, a obra 

de Max Weber é pouco abordada na graduação em 

ciências econômicas. Mesmo a teoria marxista é 
muitas vezes apenas parcialmente discutida, dada a 

atual falta de prestígio das disciplinas relacionadas 

à economia política entre estudantes (e mesmo 

professores) de economia. É assumindo a grande 

relevância dessas obras clássicas que este artigo 

se apresenta, mais como um esforço de síntese 

e comparação, do que como propriamente uma 

contribuição às discussões teóricas que envolvem a 

obra desses pensadores.
Apesar do grande antagonismo existente entre 

as obras de Weber e Marx, percebem-se nelas diversos 

pontos de tangência e mesmo complementaridade1. 

Inserido nesse contexto, o presente artigo se propõe 

a discutir essa complementaridade das análises de 

Weber e Marx quanto à gênese do capitalismo e seus 

desdobramentos iniciais2 , buscando assim ressaltar 

a importância de uma abordagem diversificada3  

quanto à interpretação das causalidades dos 

1   Principalmente na obra de Weber.
2   Para tanto, relegamos a segundo plano as diferenças teóricas 

(ideológicas, no caso de Marx) e metodológicas dos autores, de modo 
a possibilitar a interação das contribuições de cada um para o entendi-

mento do sistema capitalista.
3   Sobre a proposta metodológica de Weber, ver Sociologia.
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religiosas, etc - superestrutura) são condicionadas 

pelo modo de produção (estrutura) dos bens materiais 

utilizados para a reprodução dos homens5 . Marx não 

nega a importância de aspectos superestruturais 

no curso das lutas históricas, mas apenas atribui 
maior peso aos fatores econômicos, estruturais 

(QUINTANERO, BARBOSA e OLIVEIRA, 2003, pág. 

39). Para ele, a mudança do modo de produção, 

com o aprofundamento da divisão do trabalho e da 

cooperação, a manufatura, maquinofatura, em diante, 

teria conduzido às mudanças políticas, religiosas 

e culturais que consolidaram a lógica do sistema 

capitalista. O capitalismo seria, portanto, o resultado 

de um processo histórico característico, inicialmente 

particular à Inglaterra.
Com a mudança do modo de produção, 

ascende uma nova classe dominante relacionada 

a essa nova estrutura. A partir desta, são criados 

ou impostos novos moldes para a sociedade. Na 

Inglaterra, a burguesia, ao tornar-se a classe 

dominante, impunha sobre a classe camponesa seu 

modo de organização através de uma legislação 

burguesa6, que, condizendo com os interesses da 

primeira, dava respaldo à criação da propriedade 
privada e à instituição do trabalho assalariado. 

Com a expropriação dos trabalhadores das terras 

comunais inglesas, afastou-se o trabalhador de 

seu meio de reprodução, obrigando-o a vender sua 

força de trabalho nas indústrias para sobreviver. O 

excesso de força de trabalho disponível possibilitou 

o crescimento da produção industrial, rebaixando 

os salários e elevando os lucros, iniciando assim o 

circular movimento de expansão e concentração do 
capital.

Weber parece concordar plenamente com tais 

propõe que esta seria “um estado de coisas pelo 

qual a vontade manifesta (mandato) do dominador 

(do dominado ou dominados), de tal modo que, 

em um grau socialmente relevante, estes atos têm 

lugar como se os dominados tivessem adotado por 

si mesmos e como máxima de ação o conteúdo do 
mandato (obediência)” (WEBER, 1994, p.699).  

Weber concorda com Marx também com 

relação à importância do desenvolvimento das 

ciências e das técnicas produtivas nelas baseadas, 

que recebem importantes impulsos dos interesses 

capitalistas. Segundo Marx, ao proceder de tal forma, 

abre-se para o capitalista a possibilidade de expandir 

sua margem de lucro (mais-valia extra) em função da 

inovação produtiva, que reduz seus custos.
O sistema capitalista, conforme explicado por 

5   Devemos destacar que essa leitura de Marx é amplamente contro-
versa. Adotamos aqui o enfoque que entende que Marx considerava a 

predominância da estrutura, mas não sua unilateralidade causal.
6   Ver capítulo XXIV do livro I de O Capital.

Marx (2003), é caracterizado pelo processo incessante 

de reprodução do capital, transformado de dinheiro 

em mercadoria para em seguida se tornar mais 

dinheiro (D-M-D’). O valor da força de trabalho, pago 

pelo capitalista, corresponde ao valor, em dinheiro, 
dos meios de subsistência que permitem a reprodução 

do trabalhador e sua família, ao nível historicamente 

determinado. No entanto, a força de trabalho, ao ser 

consumida produtivamente, incorpora mais trabalho à 

mercadoria, gerando assim mais valor. Dessa forma, 

o trabalhador produz mais valor do que vale sua força 

de trabalho (a chamada mais-valia), de modo que, ao 

obtém mais dinheiro do que gasto na produção. 

Esse dinheiro extra D’, seria, portanto, resultado da 
exploração do trabalhador pelo capitalista, possuidor 

dos meios de produção. Tal quadro, contudo, foi 

resultado de um processo histórico particular e de 

imperativos gerados na Inglaterra. Somente mais 

tarde, com a transmissão desses fatores a outros 

países, o capitalismo se expandiu alcançando escala 

global.

Para Marx, portanto, a mudança do modo de 

produção (feudal para capitalista), ao gerar uma 
nova classe dominante, incentivou a mudança da 

antiga mentalidade. Segundo ele, “o que mais prova 

a história das idéias do que a produção intelectual 

muda de caráter na proporção em que a produção 

material muda? As idéias dominantes de cada época 

sempre foram as idéias da classe dominante7 ” (MARX, 

1998, p.41). 

No entanto, para Weber, é importante 

reconhecer não só os fundamentos econômicos, mas 
também outros, como é o caso das religiões, de modo 

“tentar uma avaliação causal daqueles elementos 

da ética econômica das religiões ocidentais que 

as diferenciam das outras” (WEBER, 2004, p.12), 

buscando com isso inferir sobre sua importância na 

formação da mentalidade capitalista.

3. O FUNDAMENTO DA ABORDAGEM 
WEBERIANA

Segundo Weber, para entender a formação 

do espírito do capitalismo, é fundamental procurar 

pode atribuir o fato de na Civilização Ocidental, e 

somente na Civilização Ocidental, haver aparecido 

fenômenos culturais dotados (como queremos 

crer) de um desenvolvimento universal em seu 

7   Com relação à religião: “quando o mundo antigo dava seus últimos 

suspiros, as religiões antigas foram superadas pelo cristianismo. Quando 
as idéias cristãs sucumbiram, no século XVIII, às idéias racionalistas, a 

sociedade feudal lutou sua batalha de morte com a então revolucionária 
burguesia” (MARX, 1998, p.42).
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o autor na verdade busca destacar os principais 

fatores que levaram à existência de características 

que são peculiares à Civilização Ocidental, como o 

tratamento racional, sistemático e especializado da 
ciência (juntamente com o reconhecimento de sua 

validade), o desenvolvimento das ciências naturais, 

do método experimental, da  da 

química, da jurisprudência, da música, da arquitetura, 

das artes, e ainda a especialização dos funcionários 

e trabalhadores.

4. A ASCESE PROTESTANTE

Para facilitar o entendimento das colocações 

posteriores, é conveniente destacarmos alguns 

importantes aspectos da visão de Weber sobre as 

religiões. Inicialmente devemos ressaltar algumas 

das diferenças entre o que o autor chamou de 

religiões místico-contemplatórias (ética exemplar), 

e religiões ascéticas (ética emissária). No primeiro 

(como no budismo), enfatizando a contemplação, e 

“recipiente” da divindade. Já no ascetismo, a ética 

religiosa é mais presa à ação mundana, no sentido 

de ações cotidianas (trabalho, etc) e religiosas. 

Nesse aspecto, o ascetismo incorpora um sentido 

de modificação (ou rejeição) do mundo através 

da racionalização8  do mesmo, na medida em que 

as ações irracionais são tomadas como impuras, 

a busca do lucro pelo lucro.
 A base do protestantismo ascético, segundo 

Weber, é a doutrina da predestinação (WEBER, 2004), 

segundo a qual Deus teria previamente disposto a 

vocação de cada um, tendo estes de trabalhar nesta 

Aqueles que fossem ricos eram então os escolhidos 

de Deus, por Ele recompensados com a benção do 

seu trabalho. O trabalho duro e continuado, segundo 

Baxter92 

contra todas aquelas tentações que o puritanismo 

junta no conceito de vida impura” (WEBER, 2004, 

Deus para a vida.

No entanto, Baxter ressalta que a riqueza 

representa um grave perigo, fonte de tentações, 

ambições e luxúrias, não tendo ela sentido algum 

(WEBER, 2004, p.143). Qualquer descanso sobre a 

riqueza (ociosidade), portanto, seria condenável, 

8   Para maiores detalhes sobre a racionalização da vida cotidiana pelo 
protestantismo, ver A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.

9   Ícone pregador do protestantismo, citado por Weber em A Ética 
Protestante e o Espírito do Capitalismo.

uma vez que o modo de louvar a Deus seria o 

trabalho incessante10, sendo a preguiça o mais grave 

de todos os pecados. Por outro lado, seria também 

condenável o uso da riqueza para usufruto ou gozo 

próprio, já que, se provida por Deus, com sua graça 
e sua benção, ela somente deveria ser usada em Seu 

favor e para Seu louvor. Do mesmo modo que indica 

também a oportunidade de lucro, de modo que 

esse indicado deve seguir tal chamado e aproveitar 

a oportunidade, acreditando que Deus tem lá suas 

intenções ao proceder dessa forma. A riqueza, ou o 

enriquecimento, como resultado do bom desempenho 

moralmente lícito e até mesmo louvável.
Em suma, segundo Weber,  “a ascese 

protestante intramundana agiu dessa forma, com toda 

veemência, contra o gozo descontraído das posses, 

estrangulou o consumo, especialmente o consumo 

de luxo. Em comparação, teve o efeito [psicológico] 

de liberar o enriquecimento dos entraves da ética 

tradicionalista, rompeu as cadeias que cercavam a 

ambição do lucro, não só ao legalizá-lo, mas também 

ao encará-lo (no sentido descrito) como diretamente 
querido por Deus” (WEBER, 2004, p.155).

ao restringir a área de trabalho, colaborava ainda 

renunciando assim ao tipo fáustico do homem 

universalista. Impulsionando os trabalhadores 

com a idéia do trabalho como dever e meio quase 

exclusivo de conseguir a graça de Deus, a ascese 

religiosa dava-lhes a confortante certeza de que 
a desigualdadedesse mundo era uma Providência 

o lucro (como vocação do burguês). 

Dessa forma, se produzia um contexto 

amplamente favorável ao capitalista (e à expansão 

capitalista), que seria a combinação de alta 

produtividade, baixos salários e elevada subordinação 

dos trabalhadores, conformados com sua situação. 

Para Marx, somente com a especialização o homem 

se tornou completamente vulnerável ao trabalho 
assalariado, perdendo com isso sua capacidade de 

reprodução se não por meio da venda de sua força 

de trabalho. Essa situação imposta pelo capitalismo 

colaboraria para a “alienação” do trabalhador, cada 

vez menos consciente e com conhecimento mais 

restrito.

O trabalho, portanto, seria a alavanca 

principal do que Weber chama de “espírito do 

capitalismo”. Se exercido sem descanso, continuada e 
sistematicamente, seria o meio ascético de obtenção 

da benção de Deus, que se manifestaria através da 

capitalista moderna “tempo é dinheiro”.
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riqueza. Combinando essa desobstrução da ambição 

do lucro com o estrangulamento do consumo, o 

resultado observado é obvio: acumulação de capital 

mediante a coerção ascética à poupança. Todavia, 

os obstáculos ao consumo acabavam por favorecer o 
emprego produtivo (investimento em capital), mais 

lucro pela glória de Deus11.

Ocorre, porém, que os ideais de vida puritanos 

fraquejaram diante das duríssimas e constantes 

tentações da riqueza. O impacto econômico provindo 

da ascese protestante só pôde ter seu pleno 

do entusiasmo puramente religioso, na medida 

em que a raiz religiosa definhou e deu lugar à 

Essa conclusão é facilmente retirada do contexto 

apresentado, pois, uma vez promovida a acumulação 

primitiva de capital, e revertido esse capital em 

investimento, esse movimento (que é o cerne da 

dinâmica capitalista, como explicada por Marx) só 

poderia ser perpetuado com o rompimento da barreira 

religiosa ao consumo. Expandida a produção, essa 

só se realizaria no mercado mediante uma análoga 
expansão no consumo. Percebe-se então que, nessa 

fase posterior, o protestantismo ascético passou a ser 

um obstáculo ao pleno desenvolvimento do sistema 

capitalista, de modo que só com a quebra da conduta 

de negação do consumo foi possível que a produção 

em expansão fosse realizada no mercado, propiciando 

a perpetuação do incessante movimento do capital.

impulsionadas pela ascese protestante, “os bens 
exteriores deste mundo ganharam poder crescente 

nunca antes na história” (WEBER, 2004, p.165). É 

essa exatamente a situação do mundo atual, onde 

somos todos, mesmo que em graus diferentes, 

afetados e impelidos por impulsos materialistas, 

voltados para aquisição de bens, de forma que a 

grande maioria (principalmente em países como os 

Estados Unidos) acredita realmente que o objetivo 

último de nossas vidas é a aquisição de uma boa 
porção de bens materiais, tanto por pensar ser essa 

a fonte de uma vida melhor, como por busca de 

status.

Nesse sentido, percebemos como foi importante 

para a consolidação do capitalismo a presença do que 

Marx chamou de “fetichismo da mercadoria”. Segundo 

o autor, com a expansão da manufatura e o posterior 

desenvolvimento da maquinofatura (ocasionado 

pela revolução industrial), proporcionou-se elevada 
expansão do consumo, principalmente devido ao 

11   Para Weber a mais importante contribuição da ascese protestante 
para o desenvolvimento do espírito do capitalismo foi o desenvolvimento 

da racionalidade. Foi esse comportamento economicamente racional do 
burguês que proporcionou a base para o homo economicus moderno.

rebaixamento dos preços, possibilitado pelo aumento 

da produtividade. Com isso, o consumo passou a ter 

um papel cada vez mais marcante na vida das pessoas 

e na reprodução do modelo capitalista. As relações 

sociais estabelecidas nas trocas de mercado são 
obscurecidas, como se as mercadorias se trocassem 

pelo véu de sua apresentação material e seu preço 

de mercado, não são mais vistas como o resultado 

de um processo social, trabalho cristalizado nos 

objetos. Esse processo, com o aprofundamento do 

fetichismo da mercadoria, fez com que se expandisse 

o consumismo e a futilidade da sociedade capitalista 

atual, confundindo valor-de-uso e valor-de-troca, e 

acabando por gerar a atual ilusória igualdade entre 
preço e valor.

5. A FORMAÇÃO DO APARATO 
BUROCRÁTICO

Para Weber, a racionalização da vida proposta 

ocidental em diferentes campos, não só com 

relação às ações econômicas como também em 
outros aspectos (direito moderno, entre tantos 

outros), mas principalmente no que diz respeito 

ao desenvolvimento do aparato burocrático. Para 

ele, o desenvolvimento da burocracia inicia-se com 

a consolidação da ocupação do funcionário como 

de atividades impessoais12 e funcionais.

Dessa forma, Weber postula que “(...) o 
ótimo relativo para o êxito e manutenção de uma 

mecanização rigorosa do aparato burocrático é 

proporcionado por um salário monetário certo, 

conjugado à oportunidade de uma carreira que não 

dependa de simples acaso e arbítrio. A disciplina 

e controle rigorosos, que ao mesmo tempo levam 

em conta o senso de honra do funcionário e o 

desenvolvimento de sentimentos de prestigio 

estamental, bem como a possibilidade de críticas 
públicas, funcionam no sentido da mecanização 

rígida. Com isso, o aparato burocrático funciona com 

funcionários” (WEBER, 2002, p.242). 

Weber propõe ainda que, com essa base 

burocrática, forma-se um sistema impessoal 

de “razões racionalmente debatíveis”, sujeito a 

normas e à ponderação de fins e meios, o que 

condiz perfeitamente com a racionalização da vida 

proporcionada pela ascese protestante.   
Esse quadro, portanto, contribui para maior 

12   A impessoalidade representa a base da organização burocrática, 

vinculada às idéias de “igualdade perante a lei”, rejeição ao tratamento 
dos casos individuais, e não privilégio de ninguém.
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especialização e produtividade do trabalhador, ao 

mesmo tempo em que aumenta a subordinação do 

funcionário e desenvolve novas formas de controle. 

À organização burocrática, Weber atribui uma 

“superioridade puramente técnica sobre qualquer 
outra forma de organização” (WEBER, 2002, 

p.249), tendo maior “precisão, velocidade, clareza, 

conhecimento dos arquivos, continuidade, discrição, 

unidade, subordinação rigorosa, redução do atrito 

e dos custos de material e pessoal” (WEBER, 2002, 

p.249)13. Não podemos, então, deixar de relacionar 

esse processo à linha de produção capitalista, 

principalmente no inicio da maquinofatura, de modo 

que, para o pensamento marxista, a burocracia 

seria apenas um aprofundamento da divisão social 
do trabalho, um aperfeiçoamento capitalista da 

administração.

É plausível, todavia, assumir que, nesse ponto 

do desenvolvimento do capitalismo, as duas propostas 

dos autores já se encontravam demasiadamente 

conjugadas para podermos determinar exatamente 

qual foi a motivação principal que proporcionou o 

desenvolvimento do aparato burocrático. O mais 

importante é compreender como, aos poucos, estas 
duas motivações se correlacionaram, acabando 

por se fundirem, dando origem ao que é hoje a 

mentalidade capitalista, simultaneamente racional 

e materialista.

6. CONCLUSÃO

Dada a imensa profundidade e riqueza das 

obras de Weber e Marx, as comparações aqui referidas 
foram apenas superficiais, objetivando somente 

demonstrar a grande fertilidade da conjugação das 

diferentes abordagens desses pensadores. 

Percebe-se ao longo do artigo que, a par das 

diferenças já referidas, as teorias de Weber e Marx 

(relacionadas à origem e funcionamento do capitalis-

mo), possuem certa tangência e complementaridade. 

A visão weberiana, focada nas relações culturais, reli-

giosas e mesmo psicológicas, contribui esclarecendo 
como, aos poucos, se deu a formação da mentalidade 

capitalista, do “espírito do capitalismo”. Já o enfoque 

marxista traz à tona os fatores estruturais, relacio-

nados à dinâmica do capital, às relações de poder 

e dominação política, que geraram a base material 

que possibilitou a esse tipo de pensamento capitalis-

ta – particular de certo país e religião – sobrepujar 

outras mentalidades, consolidando-se como sistema 

dominante. 

Weber, complementando o quadro descrito 
por Marx sobre a gênese do capitalismo, propõe que 

-

cientes de administração num contexto de expansão da escala Estatal, 
iniciada com o Império Romano (WEBER, 2002).

a ascese protestante, ao motivar a predominância 

do modo racional de pensar e agir, teria originado o 

“espírito do capitalismo”, proporcionando, assim, as 

mudanças no modo de produção feudal que levaram 

ao surgimento do modo de produção capitalista. 
Segundo constatamos, portanto, mudanças na 

superestrutura (como a reforma religiosa protestante, 

descrita por Weber) podem sim provocar mudanças 

na estrutura14. Por outro lado, após esta mudança 

na estrutura, novas mudanças na superestrutura 

são provocadas (conforme proposto por Marx)15. 

Abandonada a ética protestante, consolida-se 

o sistema capitalista, passando o mundo a ser 

essencialmente não ético,predominando o “utilitarismo 

intramundano”, conforme salientado por Weber. 
Sendo assim, percebemos que as teorias dos dois 

autores se mostram mais complementares do que 

se pode inicialmente interpretar.

A discussão aqui apresentada demonstra 

ainda que as mudanças nas relações sociais e 

econômicas não provêm única e exclusivamente de 

fatores econômicos. É verdade que com o avanço do 

capitalismo esses fatores têm tomado maior peso, 

se tornando cada vez mais predominantes. Mesmo 
assim devemos, enquanto economistas, tentar 

entender quais outras motivações estão por traz das 

ações (e decisões) dos indivíduos. Compreender mais 

profundamente as causalidades não só nos permite 

entender melhor o contexto econômico-social, como 

nos ajuda a perceber novas perspectivas, conduzindo-

nos assim a novos approaches teóricos16 e novas 

propostas de atuação.

14   Concordando com Weber, discordamos do determinismo unilateral 

da superestrutura pela estrutura, atribuído a Marx por alguns autores, 
mas assumimos sim a dualidade dessa relação.

15   MARX (1998) argumenta que o sentimento religioso é violado pela 
ação do capitalismo.
16   Exemplo de um novo foco de estudos que atualmente emerge da 

percepção de fatores não puramente econômicos é a economia popular 
e solidária. Segundo Coraggio, a motivação dos agentes inseridos nesse 

contexto é a “reprodução ampliada”, não necessariamente ligada ao 
ganho monetário, mas sim de bem-estar.
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