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RESUMO 
 
 
 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre música e religião na vida e 
obra de Max Weber, em uma perspectiva que alia suas produções intelectuais em 
Sociologia, nos subcampos da religião e da arte. Desenvolvemos a investigação 
revisitando o conceito de racionalização , presente no pensamento weberiano, 
discutindo também de que modo a música e a religião, enquanto esferas distintas da 
vida, protagonizam conflitos e alianças e constroem atitudes particulares de ação no 
mundo, tendo o surgimento de uma racionalidade baseada no cálculo uma posição 
central para compreender a construção da técnica musical no Ocidente e a 
autonomização do gozo estético do gozo religioso, anteriormente vinculados. No que 
concerne ao procedimento de análise, construímos uma cartografia simbólica, 
conforme Santos (2000), de obras selecionadas de Max Weber, como Rejeições 
religiosas do mundo e suas direções  (1982), entre outras. Com a atividade, 
identificamos aproximações e distanciamentos entre música e religião no 
pensamento desse autor. Consideramos que as dimensões estudadas encontram 
importância nas análises weberianas da constituição da sociedade moderna e seu 
sistema cultural, apresentando dois enfoques distintos do problema da 
racionalização do ocidente.    
     
  
Palavras-chave: Música. Religião. Racionalização. Max Weber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This study aims to analyze the relationship between music and religion in Max 
Weber’s life and work, in a perspective that combines its intellectual productions in 
Sociology, in religion and art subfields. We developed a research in order to revisit 
the concept of rationalization , present in Weberian thought, and also to discuss how 
music and religion, as distinct spheres of life, star conflicts and alliances and build 
particular attitudes of action in the world, having the appearance of a rationality 
based on calculation in a central position to understand the construction of musical 
technique in the West and the autonomy of aesthetic enjoyment from religious 
enjoyment, previously linked. Regarding the procedure analysis, we built a symbolic 
cartography, according to Santos (2000), from selected works of Max Weber, as 
Religious rejections in the world and their directi ons  (1982), among others. With 
the activity, we identified similarities and differences between music and religion in 
the author thoughts. We consider that the studied dimensions are important in 
Weberian analysis of the constitution of modern society and its cultural system, 
showing two distinct approaches to the issue of rationalization in the West. 
    
  
Keywords : Music. Religion. Rationalization. Max Weber. 
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Figura 2 - Max Weber 

 



 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Por que razão quase meio século depois de morto Max Weber desperta 
ainda tantas paixões? Devido a sua obra ou à sua personalidade? (ARON, 
2000, p. 503).  
 
 

  
Certamente, os questionamentos de Raymond Aron apresentados na epígrafe 

acima, em alusão a Max Weber, são de difícil resposta. Contudo, buscando 

interlocutores que pudessem nos auxiliar nesta tarefa, encontramos um pensamento 

de enorme valia: “es clásico lo que persiste como ruido de fondo incluso allí donde la 

actualidad más incompatible se impone” (CALVINO, 1994, p. 13)1.     

 Esse pensamento é o caminho que nos conduz a uma ideia, ainda que vaga, 

acerca da presença de Max Weber nas Ciências Sociais da atualidade, tendo uma 

compreensão do autor enquanto um clássico . Neste sentido, Calvino (1994) nos 

caiu bem quando dedica um livro na tentativa de responder por que ler os clássicos.  

Retornando a Aron (2000, p. 508), outra acepção apropriada surge ao 

pensarmos na obra de Weber, como contemporânea  nossa: 

 

Estes debates sobre a personalidade de Weber ilustram, a meu ver, a 
multiplicidade dos sentidos em que me parece apropriado afirmar que ele é 
nosso contemporâneo. Primeiramente, porque pertence à família dos 
grandes pensadores, cuja obra é tão rica e ambígua que cada nova geração 
a lê, interroga e interpreta à sua maneira. Depois, porque é um cientista cuja 
contribuição ainda permanece atual.  
 
 

Conforme o exposto, o ato de ler, interrogar e interpretar à maneira de cada 

geração revela a atualidade das análises de um autor para as questões da 

abordagem do real. Deste modo, o pensamento de Max Weber permanece lançando 

luzes para compreendermos diversos aspectos da dinâmica da vida em sociedade. 

Max Weber, assim, é considerado um autor clássico em virtude do caráter de 

leitura indispensável para o entendimento da constituição da sociedade moderna e 

dos ecos que dela chegam até nós. 

No caso brasileiro, Weber ocupa uma posição privilegiada enquanto intérprete 

dos dilemas sociais encarados no país. As discussões sobre o Estado, o poder, a 

burocracia, o carisma, entre outras, realizadas pelo autor, auxilia-nos na 

                                                           
1 CALVINO, Ítalo. Por que leer los clasicos . México: Tusquets editores, 1994.   



 

 

 

 

interpretação do “jeitinho brasileiro”, da relação público-privada e da política 

brasileira em sentido amplo. Um exemplo disto é o uso corrente de seus conceitos 

entre os trabalhos de pós-graduação no país sendo, “juntamente com Karl Marx, o 

autor mais citado em nossas teses de pós-graduação nas ciências humanas”. 

(SOUZA, 2000, p. 11).     

Neste sentido, muitos são os estudos brasileiros que versam sobre aspectos 

da obra weberiana ou que utilizam alguns de seus conceitos como operadores 

cognitivos importantes para explicar/ compreender alguma realidade de pesquisa2.  

Este trabalho, por conseguinte, não foge à regra. Ao nos inserirmos na rotina 

de estudos do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, deparamo-nos com elementos da obra de Max 

Weber que nos chamaram a atenção.  

O encantamento pela obra foi tal que, em um dado instante, fez-se necessária 

a mudança do tema de pesquisa a ser devolvido no mestrado: de repente, demo-nos 

conta de que desejaríamos trabalhar a relação entre música e religião em Weber em 

vez de estudarmos a vida de Tonheca Dantas, renomado músico norteriograndense, 

nosso anterior sujeito de pesquisa. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre música e religião na 

vida e obra de Max Weber, em uma perspectiva que alia suas produções intelectuais 

em Sociologia, nos subcampos da religião e da arte. Desenvolvemos a investigação 

revisitando o conceito de racionalização , presente no pensamento weberiano, 

discutindo também de que modo a música e a religião, enquanto esferas distintas da 

vida, protagonizam conflitos e alianças e constroem atitudes particulares de ação no 

mundo. 

Destarte, postas sob o prisma da racionalização ocidental, a Sociologia da 

Religião e a Sociologia da Música em Max Weber podem apresentar um duplo 

caráter, ora de rejeição, ora de aproximação visto que as religiões de salvação, 
                                                           
2 Nesta linha, podemos citar trabalhos em duas vertentes: os estudos interpretativos do Brasil e 
pesquisas acadêmicas de temáticas diversas. Na primeira vertente citamos Jessé Souza (1998; 
1999), que discute a influência da teoria weberiana sobre a interpretação do Brasil. Quanto à 
segunda, o Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 
(CAPES), em sua tela de busca (no campo assunto), traz um demonstrativo interessante: 329 
teses/dissertações usam a expressão “Max Weber”, o que denota que o autor é amplamente 
referenciado, ao menos entre os que se encontram disponíveis no sítio da instituição. Este indicador é 
interessante em virtude da relevância acadêmica do órgão supracitado no Brasil, o que traz indícios 
de que nosso argumento é verdadeiro quanto à presença weberiana nas produções intelectuais no 
país, sobretudo, entre as humanidades. Esta consulta foi realizada no dia 22/05/2013. Para outras 
informações, acesse: http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses.       



 

 

 

 

sobretudo o Cristianismo, secundarizaram, em determinado momento, o papel da 

música através da negação da forma e do gozo estético.  

Ao mesmo tempo, foram essas religiões que trouxeram as bases para o 

desenvolvimento da racionalidade musical do Ocidente, por intermédio das 

produções, seja de composições, instrumentos musicais ou tentativas de 

sistematização da linguagem sonora, no recôndito da vida religiosa.     

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa ancora-se numa proposta de 

interpretação bibliográfica, no que tange ao pensamento de Weber acerca das 

relações entre a música e a religião no contexto do capitalismo ocidental.  

Neste sentido, temos como corpus da pesquisa a obra de Weber pertinente a 

esses dois campos de conhecimento, a partir dos quais selecionamos como fontes 

para análise: 

  

a) Obras em que a música aparece como campo de análise; 

b) Obras no campo dos estudos da religião, de acordo com o objetivo 

desta pesquisa.   

 

No que concerne ao procedimento de análise, elaboramos uma cartografia 

simbólica (Santos, 1995; 2000; 2007) das obras selecionadas de Max Weber no 

tocante aos campos de estudo já referidos, tendo em vista identificar as tensões e as 

confluências entre música e religião no pensamento do autor.  

A cartografia simbólica é uma metodologia que leva em conta a subjetividade 

do pesquisador, visto que este constrói representações de uma realidade em 

consenso com suas próprias representações do objeto em estudo, seus objetivos e 

proposições.  

De acordo com Santos (2000), a cartografia é uma técnica de mapeamento 

de informações que consiste na formulação de quadros paralelos em contorno de 

grelha. Ainda conforme esse autor, a principal característica do procedimento está 

em criar mapas imaginários considerando-se três mecanismos:  

 

1. Escala – delimitação do “espaço” alvo da análise; 

2. Projeção – representação pormenorizada ou geral da realidade a ser 

interpretada; 



 

 

 

 

3. Simbolização – interpretação do pesquisador acerca do contexto 

projetado. 

  

A cartografia foi elaborada tendo como parâmetro de leitura o tema do 

racionalismo, que perpassa a produção de Max Weber transversalmente, de modo 

que tornou possível a criação de mapas localizadores dos aspectos que envolvem a 

relação entre as duas dimensões citadas, mapas que denominados cartogramas . 

Usamos dois modelos de cartogramas, o primeiro apresentando trechos das 

obras cartografadas de Max Weber, que apontam para o nosso objetivo de estudo; e 

o segundo, um mapa sintético da relação entre música e religião. Seguem os 

modelos: 

 

                                 
                                 Modelo de cartograma 1 

 

MODELO DE CARTOGRAMA  1  
Escala                                  Projeção  
Distanciamento/ 
Aproximação 

Trecho da obra analisada 

Simbolização:  
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

 

      

                                   
                                  Modelo de cartograma 2 

 

MODELO DE CARTOGRAMA  2  
Tensão conciliada  

Distanciamentos Aproximações 
Síntese da si mbolização  

   
Fonte: Elaboração da autora (2012).   

 

 

Dentre os autores que dialogaram conosco nesta discussão, temos Cohn 

(1995; 2003a; 2003b), Schluchter (1997; 1999; 2005); Waizbort (1995, 2010), 

Pierucci (2000; 2003; 2004; 2012), Freund (2003), Diggins (1999), Souza (1998; 



 

 

 

 

1999; 2000), Ianni (2011), Mills & Gerth (1982), Aron (2000), Pollak (1996), Lepsius 

(2004) e Viana (2007; s.d).    

Assim sendo, esta dissertação apresenta o seguinte desenho:     

    

a) Na Parte I: discutimos brevemente os interesses intelectuais de Max 

Weber e o cruzamento entre sua vida e obra, no tocante aos temas da 

música e da religião;   

b) Na Parte II: analisamos os conceitos de racionalização e 

desencantamento do mundo enquanto possíveis vínculos entre música 

e religião no pensamento weberiano. Nesta, apresentamos a feitura da 

cartografia simbólica das aproximações e distanciamentos entre as 

duas esferas estudadas.  

    

Com a cartografia simbólica concluímos este trabalho com a concepção de 

que as dimensões estudadas encontram importância nas análises weberianas da 

constituição da sociedade moderna e seu sistema cultural, apresentando dois 

enfoques distintos do problema da racionalização do ocidente.  

Por fim, encerramos esta breve introdução com uma passagem que bem 

define a importância de Weber para os estudos da sociedade:   

 

 

O gênio, esse poder que deslumbra os olhos humanos, não é outra coisa 
senão a perseverança bem disfarçada. (Goethe). 

    

        

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PARTE I: A VIDA DE UMA OBRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

  

 

 

                                         

 

 

 



 

 

 

 

2.1 A filosofia de uma biografia 

      

 

A filosofia de um homem é sua biografia. (DIGGINS, 1999, p. 67).  
 
  
     

Esta primeira parte tem como objetivo abordar, em linhas gerais, aspectos 

importantes acerca de Max Weber (1864-1920), considerado um clássico das 

Ciências Sociais.   

Não poderíamos apresentar a problemática que encerra a questão central 

deste trabalho sem antes dispor acerca de alguns desdobramentos da vida de 

Weber, que consideramos importantes para este propósito.   

 De modo geral, o interesse aqui exposto resume-se em discorrer informações 

sobre a vida do autor em interface com a sua obra, como já mencionado. 

Precisamente, objetivamos tratar como alguns elementos da música e da religião 

aparecem em sua vida e de que modo isto repercute em sua obra e vice-versa. 

Para tanto, daremos enfoque a sujeitos importantes que tiveram impacto 

sobre estas duas dimensões (música e religião) do cotidiano e do empreendimento 

intelectual de Weber.  

Como critério adotado, preferimos não fazer destes escritos notas biográficas 

por considerar a vasta produção acadêmica realizada sobre a vida de Weber3.  

Entretanto, lançaremos mão de alguns informes biográficos com a finalidade já 

explicitada: a de compreender a relação entre música e religião, configurada em 

parte de sua obra, através da própria vida do autor. 

Dentre as inúmeras produções biográficas sobre Max Weber, podemos citar, 

com maior destaque, as elaboradas por sua esposa Marianne Weber (1995); 

Mitzman (1976); Radckau (2005); Baumgarten (1964), e Diggins (1999).    

Por conseguinte, evocando um celebre pensamento de Weber expresso na 

conferência A ciência como vocação  (1918)4, no qual apresenta o artista como 

servo inveterado de sua criação, a tal ponto de fazer dela razão de sua vida. O autor 

                                                           
3 Este trabalho tomou, dentre as produções biográficas consultadas, a de Marianne Weber (1995) e a 
de Diggins (1999) como referências diretas, além da consulta a artigos versados na temática, tais 
como os de Lopes Jr (1999), Lepsius (2004), Mata (2011) e Pollak (1996).       
4 Esta é a possível data em que foi proferida a conferência.  Especialistas questionam-se acerca dos 
anos de 1917 e 1918 como possíveis datas, incluindo a hipótese de que tenha sido pronunciada na 
primeira delas, sendo “A política como vocação” no ano seguinte. (Bôas, 2010).   



 

 

 

 

em apreço o compara ao cientista que, similarmente, empenha-se por seu trabalho 

intelectual de modo que sua vida conforma-se em parte da trama de seu ofício.  

Deste modo, ao convidarmos Max Weber para falar acerca da ciência como 

vocação , melhor dizendo, da ciência como sua própria vocação de vida, daremos 

início a esta jornada que alia vida e obra em um mesmo compasso.     

Como bem afirmou Diggins (1999, p. 67), em seu estudo biográfico sobre Max 

Weber: “a filosofia de um homem é sua biografia”. Neste sentido, podemos dizer que 

Weber revestiu-se em sua vida daquilo que denominou enquanto conceito – o de 

personalidade, dedicando-se metódica e ardentemente a sua causa intelectual. 

Neste sentido expressa Mommsen (apud Cohn, 2003, p. 8):  

 

 

Durante toda a sua vida Max Weber empenhou-se a fundo, com um 
rigorismo quase autodestrutivo, em pensar as suas posições radicalmente 
até o fim, ao invés de contentar-se com vias médias e compromissos 
cômodos, mesmo quando isso conduzia, no final, a contradições e mesmo 
aporias insolúveis. 
 
 
 

Quanto à questão, cita Freund (2003, p. 29-30): 

 

 

Quando, em nossos dias, este conjunto de reflexões de Weber entrou no 
domínio comum da filosofia, tem-se dificuldade de imaginar as resistências 
duras e amargas que ele pode encontrar em vida. Teve ele, por certo, 
alunos e pretensos confidentes entusiastas [...], mas a bem dizer nunca teve 
discípulos. Seu pensamento continua controvertido, como sempre desejou. 
Em carta a Gottl-Ottllienfeld, de 18 de abril de 1906, ele pediu a este que 
polemizasse tão rudemente quanto possível contra suas próprias 
concepções, desde que parecessem contestáveis. [...] por diversas 
ocasiões se viu totalmente isolado [...] Algumas de suas atitudes políticas 
provocaram o tumulto dos estudantes nacionalistas, que chegaram a ocupar 
à força a sala de aula, para o impedirem de falar. Lendo a devotada 
biografia de sua esposa Marianne Weber, só se consegue fazer uma fraca 
ideia das explosões, das revoltas e dos escândalos que ele pôde provocar. 
Os que o conheceram se referem a ele como um vulcão em permanente 
erupção, ao mesmo tempo que ele conservava em seu íntimo uma 
tranquilidade que mais exacerbava seus adversários.          

 

 

Como exemplo da personalidade de Weber, observamos que suas ações 

orientadas sob a égide da personalidade (e da responsabilidade) no âmbito 



 

 

 

 

intelectual têm como fonte primeira a religiosidade advinda do seio familiar, da 

cristandade austera de sua mãe, Helene Wallenstein.  

No que diz respeito aos conceitos de personalidade e responsabilidade 

expressos em seu pensamento, sobretudo, nas conferências A ciência como 

vocação  e A política como vocação , temos alguns comentários.  

De acordo com Gláucia Villas Bôas (2010, p. 60)  

 

 

para Wolfgang Schluchter [renomado especialista weberiano], ‘Ciência 
como vocação’ tem três expressões-chave: dever vocacional, autolimitação 
e personalidade. Max Weber quer mostrar [na conferência] aos estudantes 
que o trabalho intelectual enquanto profissão significa uma vida cheia de 
renúncia e não de reconciliação. [...] Com o intuito de provar a base secular 
das profissões, Weber associa profissão e renúncia a um terceiro termo – 
personalidade. [...] para Weber, personalidade seria uma relação constante 
e intrínseca com certos valores e sentidos da vida que uma pessoa pode 
alcançar no desenrolar do seu destino, um processo que é ao mesmo 
tempo Bildung (formação).  

 

 

Ainda segundo Schluchter (2005, p. 155), “o componente decisivo nesse 

conceito de personalidade […] parece ser a circunstância […] de que, para Weber, a 

personalidade nunca se manifesta numa atitude, mas apenas na entrega a uma 

causa”. Quanto à noção de responsabilidade argumenta Aron (2000, p. 470): 

 

 

 a antinomia fundamental da ação, de acordo com Max Weber, é a da moral 
da responsabilidade e da moral da convicção; [...] a ética da 
responsabilidade (Verantwortungsethik) é aquela que o homem de ação não 
pode deixar de adotar; ela ordena a se situar numa situação, a prever as 
consequências de suas possíveis decisões e a procurar introduzir na trama 
dos acontecimentos um ato que atingirá certos resultados ou determinará 
certas consequências que desejamos.  
 
 
 

Outro elemento da vocação política ou científica apresentado por Weber é a 

paixão, também verificada na sua vida intelectual, como os conceitos já 

mencionados. 

Contudo, a dimensão do dever extrapola o trabalho intelectual sendo partícipe 

de sua vida pessoal, como avalia Pollak (1996, p. 85):  

 

 



 

 

 

 

Um alto senso do dever parece determinar sua vida. O que Max Weber vai 
analisar com assombro em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é 
também a desfiguração de sua própria pessoa por essa ética, ou seja, ser 
conduzido pelo senso do dever, oposto à tendência natural à preguiça e ao 
ócio. No plano pessoal, mesmo seu casamento com Marianne Schnitger 
não escapa a um ato de dever; ou melhor, Weber está tão impregnado do 
sentimento de honra, de devotamento e de dever, que dá ao casamento 
esse aspecto. Enquanto não consegue a independência financeira, não 
ousa pedir Marianne em casamento. Afinal, é constrangido a isso no 
momento em que um de seus amigos a pede em casamento. Max Weber 
cerca seu pedido de várias condições, entre as quais a de um prazo 
suficientemente longo para que ele atinja a autonomia financeira antes da 
realização das núpcias. 

 
 
 

De igual modo, o prazer também aflora na vida do pensador, visto que é com 

paixão que ele se dedica a sua causa. Na realidade, a sua vida é uma controvertida 

relação entre o dever e o prazer, entre a ética do valor e da responsabilidade, quase 

uma antinomia fundamental.  

Conforme o dicionário Aurélio (in webdicionario.com/antinomia), antinomia 

significa “contradição entre leis (e, por extensão, entre pessoas ou coisas)”. 

Entretanto, o sentido atribuído pelo autor em suas análises do mundo moderno diz 

respeito ao processo de constituição de duas éticas, ora conflitantes, ora 

complementares, subjacentes ao modus operandi da sociedade industrial, quais 

sejam: a ética da convicção (vinculada, sobretudo, à moral religiosa) e a ética da 

responsabilidade (ligada ao sistema político/econômico, por exemplo).  

Assim sendo, as antinomias ocorrem na modernidade, especialmente, em 

virtude da tensão crescente entre os diversos valores sociais existentes no coletivo e 

ao fato das ações individuais serem motivadas por valores controversos, presentes 

em duas atitudes distintas, como bem apresenta Aron (2000, p. 473): 

 

 

 No campo da ação, notadamente na ação política, ficamos divididos entre 
duas atitudes, talvez devêssemos dizer entre o desejo de suas atitudes. A 
primeira, que chamaria de instrumental, busca produzir resultados 
adequados aos nossos objetivos; obriga-nos assim a ver o mundo como ele 
é e a analisar as consequências prováveis do que fazemos ou dizemos. A 
segunda, moral, nos leva a falar e a agir sem considerar os outros, e nem o 
determinismo dos acontecimentos. Às vezes, cansamo-nos de fazer 
cálculos e obedecemos ao impulso irresistível de entregar nas mãos de 
Deus, ou mandar para o inferno, as consequências de nossos atos.  
 
 

 



 

 

 

 

Diante do exposto, é que nos referimos à vida e à obra de Weber como uma 

antinomia fundamental, que conjuga prazer e dever, valor e responsabilidade.             

  Destarte, consideramos a hipótese de suas sociologias da música e da 

religião como esferas do pensamento que conjugam tal antinomia entre o dever e o 

prazer.  

Observamos, deste modo, a dimensão erótica como um ingrediente a ser 

considerado na composição destas sociologias específicas.  

O amor dedicado a Mina Tobler teve um papel importante para a produção de 

reflexões sobre o racionalismo ocidental e a música (Lepsius, 2004; Waizbort, 1995) 

do mesmo modo em que a discussão sobre a ética religiosa em Weber ensejou uma 

reflexão sobre sexualidade nos Ensaios reunidos de sociologia da religião  

(Pierucci, 2012).   

Segundo Pierucci (Ibidem., p. 5, grifo do autor) a “erótica weberiana” se insere 

nos estudos sobre o processo de racionalização cultural, sendo o principal texto em 

que desenvolve essa análise  

 

 

a Zwischenbetrachtung  — Reflexão (ou consideração) intermediária, que 
em português, tal como em inglês, é conhecida pelo subtítulo (Teoria das) 
Rejeições religiosas do mundo e suas direções —  um ensaio de sua mais 
pujante maturidade, cuja primeira versão é do final de dezembro de 1915, 
sendo que a última revisão consta do primeiro volume dos Ensaios 
Reunidos de Sociologia da Religião (GARS), de 1920, como parte 
integrante do grande estudo sobre a Ética Econômica das Religiões 
Mundiais [Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen].  
 
 
 

Uma bela citação em que Weber relaciona religião e erotismo, chamando o 

processo de racionalização pelo qual a primeira passou de frias mãos ósseas , foi 

traduzida por Pierucci no texto O sexo como salvação neste mundo  e registrada 

por Lopes Jr (1999, p. 116, grifos do autor):  

 

 

o amante sabe-se enxertado no miolo do verdadeiramente vivo, que é para 
sempre inacessível a todo esforço racional. Sabe que escapou das frias 
mãos esqueléticas das ordens racionais, tão completamente quanto da 
idiotice do quotidiano. (...) Sabendo que ‘a vida mais viva’ está unida a ele, 
coloca-se em oposição às experiências do místico, que lhe parecem vazias 
de objeto [objektlosen], como se estivesse diante de um pálido reino irreal. 

 



 

 

 

 

 

Quanto aos Ensaios reunidos , eles mesmos são espelho da ligação do Eros 

à obra desde as dedicatórias:  

 
 
Na versão final d'A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, preparada 
para a edição dos Ensaios Reunidos de Sociologia da Religião 
(Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, GARS) cujo primeiro tomo, 
dedicado à sua mulher Marianne Weber com uma jura de amor conjugal 
eterno "até o pianíssimo da velhice" [bis ins Pianissimo des höchsten Alters], 
saiu em 1920, ano da prematura morte de Max (GARS I, 1920). Não custa 
registrar, a propósito, que os dois outros volumes contendo os ensaios de 
sociologia da religião foram dedicados a duas outras mulheres que Max 
Weber amou e admirou: o tomo II foi dedicado a Mina Tobler e o terceiro, a 
Else Jaffe-Richthofen. (PIERUCCI, 2012, p. 4, grifos do autor).  
 
 
 

Ratificando o exposto, alguns estudiosos de Max Weber, tais como Mitzman 

(1976), Mata (2011) e Lopes Jr (1999), consideram que sua obra, em especial, A 

Ética protestante , é, na realidade, um ajuste de contas  com a sua vida, uma 

espécie de autobiografia.  

Nesta linha, Diggins (1999, p. 66) apresenta bem a ideia quando expressa 

que  

 

Weber dificilmente acreditaria em um mundo pacífico sem conflitos. De certa 
forma, sua visão do mundo refletia sua experiência familiar, particularmente 
sua infância. Nas reflexões sociais e políticas, sua filosofia geralmente 
evidenciava sua biografia e seus conflitos com a vida. Algumas chaves para 
decifrar sua vida e suas ideias podem ser encontradas ao pé de seu berço.    
 
 

Se bem que, o uso da metáfora da composição, ilustrada por Gabriel Cohn 

(2003a, p.7-8) para definir o pensamento de Max Weber, a partir de Adorno (1964; 

1975), também pode anunciar a obra weberiana como autobiográfica:  

 

 

É verdade que, em outra ocasião [...] ele [Adorno] faria a Weber o reparo de 
que sua referência à composição só contempla o “momento subjetivo” do 
processo de produção da obra, científica no caso.  Incorpora, porém, a 
analogia da obra científica e da obra musical, para observar que ambas 
somente são bem resolvidas quando a dimensão subjetiva é absorvida na 
obra, plasmando-se nela com suas objetivas – coisa que concede a Weber.  

 

 



 

 

 

 

Santos (1995, p. 52) também apresenta a produção do conhecimento como 

autobiográfica. Para ele, o conhecimento científico não prescinde dos valores de 

ordem subjetiva, pelo contrário, afirma que “o objeto é continuação do sujeito por 

outros meios. Por isso, todo o conhecimento científico é autoconhecimento”.    

Um exemplo de como a produção do conhecimento se dá pela relação entre a 

vida e a obra está em René Descartes em seu trabalho o Discurso do método :   

 

     

Gostaria de mostrar, neste Discurso, que caminhos segui; e de nele 
representar a minha vida como num quadro, para que cada qual a possa 
julgar, e para que, sabedor das opiniões que sobre ele foram expedidas, um 
novo meio de me instruir se venha juntar àqueles de que costumo servir-me. 
(DESCARTES apud SANTOS, 1995, p. 53).     

         

A filosofia de uma biografia, portanto, constrói-se na intersecção entre sujeito 

e objeto do conhecimento, na medida em que a tentativa de compreensão do mundo 

pelo cientista leva-o a um esclarecimento interior. Deste modo, cremos que a vida de 

Weber nos auxilia a compreender seu empreendimento intelectual. 

Desta feita, tentaremos unir neste estudo a vida e a obra do autor no mesmo 

sentido expresso por Mata (2011, p. 28) quando investigou “a importância do homo 

religiosus Max Weber para o estudioso da religião Max Weber”.   

Assim sendo, contagiados por este espírito de entrelaçamento entre vida e 

obra, realizamos essa discussão. Afinal de contas, a paixão pelos temas da religião 

e da música enquanto objetos do conhecimento para Weber revelam a presença das 

dimensões religiosa e artística em sua vida.   

Nessa perspectiva, abordaremos os interesses intelectuais de Max Weber e 

sua relação com as matérias mencionadas.     

   

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

2.2  Os interesses intelectuais de Max Weber  

 

 

No que concerne às orientações intelectuais de Weber concordamos com Karl 

Jaspers (2005, p. 105-106) quando afirma que   

  

 

o domínio que Max Weber tinha de uma colossal massa de conhecimentos 
não significa mais, de per si, do que a rara capacidade de apreensão da sua 
mente. […] Daí que sua pesquisa pareça estar dispersa ao infinito, ainda 
que referida a uma única ideia. […] Daí também que sua pesquisa não 
possa ser adequadamente exibida numa exposição dos seus resultados ou 
na reprodução de um quadro geral, mas apenas pode ser sentida na sua 
própria trajetória.  

 

Certamente, é lugar comum entre os estudiosos o fato da produção de Max 

Weber abranger uma diversidade de áreas do conhecimento, sendo “impossível 

resumir em algumas páginas essa obra de riqueza tão excepcional” (ARON, 2000, p. 

448).   

Ao analisar a constituição da sociedade moderna, e a peculiaridade da matriz 

cultural do Ocidente, o autor percorreu desde o direito à arte, da religião aos modos 

de dominação e ao poder, sem contar o célebre estudo sobre o capitalismo e a 

relação com a ética protestante.  

Neste cenário, os conceitos de desencantamento do mundo  e de 

racionalização aparecem como recortes transversais em toda a sua obra, sendo 

temas dos mais centrais para pensar a modernidade no quadrante das Ciências 

Sociais.  

Os conceitos supracitados não são de definição precisa em virtude do autor 

não se preocupar em apresentar claramente em suas obras o seu significado, 

embora eles apareçam de modo processual em seus escritos, ou seja, vão se 

desenvolvendo conjuntamente com estes. Possuem, portanto, uma polissemia de 

acepções.  

Apesar desta dificuldade inicial, é possível expor o sentido geral dos conceitos 

ou chegar ao seu “núcleo duro”, como expressa Cohn (2003a). Ambos, apresentam-

se enquanto processos. 

Por desencantamento do mundo entenda-se a desmagificação da vida a partir 

da secularização crescente, ou seja, a troca da interpretação mágica do mundo 



 

 

 

 

advinda das religiões antigas por um esquema cultural altamente racionalizado, 

processo este que ocorreu no Ocidente.  

Quanto ao segundo, é preciso remeter às ideias de racionalismo – forma 

culturalmente singular que constitui a maneira de pensar e agir dos indivíduos a 

partir de modelos culturais, modo de interpretação e representação do mundo – e 

racionalidade – modo específico como cada civilização constitui sua matriz cultural. 

Weber se deteve no estudo da civilização ocidental moderna: seu racionalismo 

específico é o racionalismo de dominação do mundo.  

Como opera o racionalismo analisado por Weber? Por meio de uma atitude 

instrumental face às três esferas de existência (ação) humana discutidas por Kant 

(1724-1804): mundo objetivo (realidade exterior); mundo social (vida em comum) e 

mundo subjetivo (realidade interior).  

Neste esquema mental racionalizado  o homem ocidental moderno vê as 

dimensões da ação humana como coisificadas, “meios” para consecução de fins 

heterônomos como poder e dinheiro, em que impera a lógica do cálculo  (outro 

conceito importante em Weber), ou seja, a lógica instrumental meio-fim. 

De acordo com Pierucci (2003), só do conceito desencantamento do mundo  

ocorre dezessete acepções ao longo da obra de Weber, fato que denuncia a sua 

importância para a compreensão do empreendimento weberiano. Nessa perspectiva, 

faz-se necessário construir um panorama dos temas que escrutinam sua produção, 

a fim de melhor analisarmos o espaço ocupado pelos temas religião e arte/música 

no conjunto de seu pensamento.  

Assim sendo, consideramos para a construção desse panorama, o esquema 

proposto por Raymond Aron (2000) no qual apresenta a obra de Max Weber em 

quatro categorias:  

 

a) Estudos de metodologia, crítica e filosofia;  

b) Obras históricas;  

c) Trabalhos de sociologia da religião;  

d) Tratado de sociologia geral (Economia e sociedade – Wirtschaft und 

gesellschaft).  

 

    



 

 

 

 

No que tange a esses trabalhos, Weber atribuiu à sociologia o papel de 

“compreender  a ação social; a compreensão implica a percepção do sentido que o 

ator atribui à sua conduta. [...] A compreensão dos sentidos subjetivos implica uma 

classificação dos tipos de conduta e leva à percepção de sua estrutura inteligível”. 

(ARON, 2000, p. 449, grifo nosso). 

Ainda quanto à abordagem compreensiva da sociologia, Lopes Jr (1999, p. 

117-118) nos esclarece que ela 

 

visa apreender e explicar o sentido da atividade social individual e coletiva 
como realização de uma intenção. Pressupõe que a ação humana é 
essencialmente a expressão de uma consciência, o produto de valores, 
resultante de motivações. O objetivo é exibir significações internas dos 
comportamentos e pressupõe que existe na ação uma intenção. [...] Esse 
ator pode ser tanto o indivíduo como o coletivo. Essa matriz teórica vai 
resultar num método que privilegia os fenômenos singulares desvinculados 
de leis gerais que os explique.    
 
 
 

      Outrossim, os termos compreensão  e classificação dos tipos de 

conduta são importantes para pensar o arcabouço metodológico da sociologia 

formulada por Weber. Por compreensão o autor entende que  

 

pode ser de dois tipos: primeiro, compreensão direta empírica do significado 
de um dado ato (inclusive um pronunciamento verbal). É neste sentido que 
“compreendemos” (isto é, diretamente) o significado da proposição de que 
2x2=4 quando o ouvimos e ou lemos. Experimentamos aqui a compreensão 
direta, racional de uma ideia. Da mesma maneira, compreendemos um 
acesso de raiva expressada por reclamações, expressão facial ou 
movimentos irracionais. Trata-se de compreensão direta empírica de 
reações emocionais irracionais e pertence à mesma categoria que a 
observação da ação de um cortador de madeira, ou alguém que estende a 
mão para uma maçaneta para fechar a porta, ou que aponta uma arma para 
um animal. Trata-se de observação empírica racional do comportamento. 
(WEBER, 2002, p. 17, grifo do autor).         
 
 
A compreensão pode também ser de uma segunda espécie, e esta é 
conhecida como compreensão explicativa. Somos capazes de entender os 
motivos de qualquer um que afirma que 2x2=4 (oralmente ou por escrito) 
precisamente num momento particular e sob uma serie determinada de 
circunstancias. Tal compreensão pode ser obtida se a pessoa sob 
observação está empenhada em alguma tarefa de contabilidade ou alguma 
demonstração científica ou algum outro projeto do qual esta tarefa é parte 
essencial. [...] em todos estes casos, mesmo os que envolvem processos 
emocionais, o sentido subjetivo dentro do contexto relevante de seu 
significado será designado como sentido “pretendido”: assim vamos além do 
uso comum, que considera intencional sempre o comportamento (de 
propósito racional) orientado à meta. Compreender significa, pois [...] 
compreensão interpretativa de: a) casos concretos individuais como, por 



 

 

 

 

exemplo, na análise histórica; b) casos médios, isto é, estimativas 
aproximadas, como na análise sociológica de massa; c) um tipo de 
construção cientificamente formulado de ocorrência frequente. (WEBER, 
2002, p. 17-18, grifo do autor).           
 
 
 

Quanto ao “tipo de construção cientificamente formulado de ocorrência 

frequente” (Weber, 2002, p. 18), ou nas palavras de Aron (2000), a classificação 

dos tipos de conduta , diz respeito aos tipos ideais, recurso metodológico muito 

utilizado na sociologia compreensiva de Max Weber.  

Os tipos ideias são operadores cognitivos que auxiliam no processo de 

compreensão de uma dada ação social já que “a sociologia deve projetar tipos 

‘puros’ (‘ideais’) de formas correspondentes da ação humana, que em cada caso 

envolvem o grau mais alto possível de interpretação lógica por causa de sua 

completa adequação de sentido”. (Weber, 2002, p. 34).    

Deste modo, a conceituação da tipologia da ação demonstra tal recurso. Para 

o autor existem quatro tipos básicos (puros ) de ação social:   

  

a) Ação tradicional  – aquela orientada pelo peso da tradição, dos 

costumes e antepassados; 

b) Ação afetiva  – é definida pelas emoções, transita entre os 

reinos da razão e da irracionalidade; 

c) Ação racional em relação a valores  – dirigida por meio de 

valores, crenças e ideais de honra;   

d) Ação racional orientada a fins  – ato conduzido para o alcance 

de algum objetivo, levando o sujeito a buscar os meios mais 

adequados para o devido fim.    

 

A guisa de esclarecimento, Sell (2011) realiza uma sistematização didática 

dos tipos de ação de acordo com os graus de racionalidade e do sentido subjetivo. A 

nosso entender, sua tarefa tornou mais claro o arcabouço metodológico da 

sociologia compreensiva de Weber: 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                Quadro 1:  

                         Tipologia da ação na sociologia weberiana   

 

 
 Fonte: Sell, 2011.  

 

 

O esboço acima revela que os tipos de conduta social, embora teorizados 

como categorias in vitro5, não acontecem na realidade de maneira stricto sensu, mas 

mesclados entre si, como afirma o próprio Weber (2002, p. 44):  

 

 

Raramente a ação, especialmente a ação social, orienta-se apenas de uma 
ou de outra destas maneiras. E não se constitui, tampouco, uma 
classificação exaustiva dos tipos de ação ora existentes, pretendendo-se 
chegar somente a certas conceitualmente puras de tipos sociologicamente 
importantes, dos quais a ação social se aproxima um pouco mais ou um 
pouco menos, ou que mais frequentemente constituem os elementos que se 
combinam para formar tal ação. Apenas seu sucesso pode justificar a 
utilidade desta classificação para os propósitos de nossa pesquisa.     
     
 

Como exposto por Aron (2000), o objetivo da sociologia weberiana está 

fundamentado no conceito de ação, entretanto, na ação orientada por valores de 

ordem coletiva.  O empreendimento da sociologia, portanto, só tem sentido de ser 

caso busque compreender  as condutas individuais fomentadas por coletividades e 

suas culturas: 

                                                           
5 Usamos a imagem da técnica in vitro como metáfora do trabalho do cientista que, em um ambiente 
artificial (o vidro), isola e maneja elementos da realidade com algum fim de pesquisa. No caso da 
sociologia weberiana, a partir da observação de diversas ações humanas são construídos tipos 
“puros” de conduta que representam características mais eminentes daquelas, a fim de compreender 
a dinâmica dos atos humanos em sociedade.      



 

 

 

 

 

O termo “sociologia” está aberto a muitas interpretações diferentes. No 
contexto usado aqui significará aquela ciência que tem como meta a 
compreensão interpretativa da ação social de maneira a obter uma 
explicação de suas causas, de seu curso e dos seus efeitos. Por “ação” se 
designará toda a conduta humana, cujos sujeitos vinculem a esta ação um 
sentido subjetivo. Tal comportamento pode ser mental ou exterior; poderá 
consistir de ação ou de omissão no agir. O termo “ação social” será 
reservado à ação cuja intenção fomentada pelos indivíduos envolvidos se 
refere à conduta de outros, orientando-se de acordo com ela. (WEBER, 
2002, p. 11).        

 

     

A teoria da ação social acompanha toda a obra weberiana, nos mais diversos 

assuntos por ele debatidos. Neste sentido, a produção de vertente sociológica de 

Weber pode ser subdividida em sociologias especiais , segundo a disposição 

conferida por Freund (2003), indicada no quadro a seguir: 

 

                                               Quadro 2:  

                       As sociologias especiais de Max Weber 

 

As sociologias especiais de Max Weber 

Sociologia econômica  

Sociologia religiosa  

Sociologia política  

Sociologia jurídica  

Sociologia da arte e da técnica  

         Fonte: Freund, 2003.  

 

Cabe destacar que dentre os grandes temas poder e política, por exemplo, 

encontramos categorias importantes estudadas por Weber, tais como Estado 

moderno, burocracia, disciplina, nação, classes, partidos e estamentos, tipos puros 

de dominação legítima, entre outros.  

Para além das sociologias apresentadas no quadro acima, Max Weber 

também escreveu uma sociologia da educação a partir dos ensaios “Letrados 

chineses” e “A ‘racionalização’ da educação e treinamento”.   

Como já mencionamos, a obra do referido autor abarca temas variados, não 

sendo possível a construção de um mapa da abrangência de sua produção, como 



 

 

 

 

apontou Jaspers (2005), mas, ainda assim, acreditamos que um breve panorama é 

aceitável.     

Neste sentido, o índice do livro “Ensaios de sociologia” pode nos auxiliar 

nesta tarefa:   

                    

                                                    Quadro 3:  

                         Temas do livro “Ensaios de sociologia” 

 

Itens do livr o “Ensaios de sociologia”  

Parte do livro  Parte I Parte II Parte III Parte IV 

Palavras -chave  Política 

Ciência 

Vocação 

Poder 

Nação 

Imperialismo 

Classe 

Partido  

Estamento 

Burocracia 

Carisma 

Religião 

Capitalismo 

Ética 

Estruturas sociais 

Nacionalismo 

Tradicionalismo 

Casta 

Educação 

     Fonte: Weber, 1982. 

 

O índice acima traz algumas pistas dos campos discursivos trabalhados pelo 

autor, sobretudo, nos grandes temas da política, do poder, da religião e da 

economia. Outra obra que pode nos ajudar neste panorama de temas da sociologia 

weberiana é o seu tratado de sociologia geral.  

De acordo com Aron (2000, p. 491),  

 

 

Economia e sociedade (Wirtschaft und gesellschaft) é um tratado de 
sociologia geral que desenvolve ao mesmo tempo uma sociologia 
econômica, jurídica, política e religiosa. Seu objetivo é a história universal. 
Todas as civilizações, todas as épocas e todas as sociedades são utilizadas 
como exemplos ou ilustrações. Mas este tratado é uma obra de sociologia, 
não de história. Tem o objetivo de tornar inteligíveis as diferentes formas de 
economia, de direito, de dominação e de religião, inserindo-as num único 
sistema conceitual. Esse tratado de sociologia geral orienta-se para o 
presente; propõe-se a por em evidência a originalidade da civilização 
ocidental, comparativamente às outras civilizações.    
 
 



 

 

 

 

A apresentação dos capítulos dos dois volumes de Economia e sociedade 

(1920), publicados em português, elucida o comentário anterior, no que concerne ao 

seu conteúdo:  

 

 

 

 

 

                                      Quadro 4:  

                   Mapa dos temas de Economia e sociedade (vol. 1) 

                                                    Parte I 

 

Mapa do s temas de Economia e sociedade (vol. 1 ) 

Parte I 

Capítulo  Capítulo I . 

Conceitos 

sociológicos 

fundamentais  

Capítulo II. 

Categorias 

sociológicas 

fundamentais 

da gestão 

econômica  

Capítulo III . Os 

tipos de 

Dominação  

Capítulo IV. 

Estamentos e 

classes 

Parágrafos (§)  17 41 22 3 

Secções  --- --- 11 1 

Páginas  3-35 37-138 139-198 199-206 

Fonte: Weber, 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      Quadro 5:  

                   Mapa dos temas de Economia e sociedade (vol. 1) 

                                                    Parte 2 

 

Mapa do s temas de Economia e sociedade (vol. 1 ) 

Parte 2 

Capítulo  Capítulo I.  

A economia 

e as ordens 

sociais  

Capítulo II.  

Relações 

econômicas 

das 

comunidades  

Capítulo III. 

Tipos de 

relação 

comunitária  

Capítulo IV. 

Estamentos 

e classes 

Capítulo V.  

Sociologia 

da religião 

Capítulo 

VI. 

O mercado 

Parágrafo

s (§) 

3 5 7 4 12 --- 

Secções  --- --- --- --- --- --- 

Páginas  209-227 229-242 243-265 267-277 279-418 419-422 

Fonte: Weber, 1991.  

 

 

 

                                      Quadro 6:  

                   Mapa dos temas de Economia e sociedade (vol. 2) 

 

Mapa do s temas  de Economia e sociedade (vol. 2)  

Capítulo  Capítulo VII. 

Sociologia do 

Direito  

Capítulo VIII. 

Comunidades 

Políticas  

Capítulo IX. 

Sociologia da 

Dominação  

Parágrafos (§)  8 6 17 

Secções  --- --- 8 

Páginas  1-153 155-186 187-540 

  Fonte: Weber, 2004.  

 

 

Frente à produção de Max Weber, interessa-nos os trabalhos dedicados à 

sociologia da religião e sociologia da arte e da técnica ou, como queira, sociologia 

da música.  



 

 

 

 

No que concerne ao grupo de trabalhos de sociologia da religião, conforme 

Lopes Jr (1999, p. 111), “o conjunto da sociologia weberiana da religião tem, em 

alemão, cerca de 1600 páginas. Está praticamente tudo traduzido para o inglês e o 

espanhol, enquanto em português temos apenas 486 páginas (30%)”. Vejamos este 

indicativo no quadro a seguir: 

 

 

                                     Quadro 7:   

   Ensaios de sociologia da religião traduzidos para o português (1999) 

Fonte: Lopes Jr., 1999. 

 

  

Ainda segundo Lopes Jr. (1999), o tema ocupa uma margem, embora 

aproximada, de 12% da obra total de Weber, sendo sua maior preocupação 

enquanto pesquisador, fato que dispensa outros comentários. 

Entretanto, o estudioso deixou um legado, menos conhecido, mas não de 

menor importância, que revela outra interface de seus estudos, que é a sua 

Sociologia da Arte ou da Música. 

 Neste sentido, discorre, respectivamente, Waizbort (1995), Wierzbicki (2012) 

e Freund (2003): 

 

Os fundamentos sociológicos e racionais da música, de Max Weber, é o 
texto que funda a sociologia da música, e sobre bases tão assentadas, que 
é de se indagar que conjunto de fatores impediu-a de desenvolver-se de 
modo mais intenso imediatamente após sua fundação. Dentre estes fatores, 
não é o menor o fato de que, após a morte de Max Weber, os leitores de 
sua obra estivessem muito mais interessados em textos como Economia e 
sociedade do que em ensaios autônomos [...], pois embora o tema da 

Ensaios de sociologia da religião traduzidos para o  português (1999)  

Livro  A ética protestante e o 
espírito do capitalismo. 
São Paulo: Pioneira, 
1973.   

Ensaios de sociologia. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1974.  

Max Weber (Col. 
Grandes Cientistas 
Sociais).  São Paulo: 
Ática, 1979.  

Ensaios  Introdução do autor               
(1-18) 
I – O problema                     
(19-62) 
II – A ética vocacional do 
protestantismo ascético     
(65-132) 

A psicologia social das religiões 
mundiais (309-346) 
As seitas protestantes e o 
espírito do capitalismo (347-370) 
Rejeições religiosas do mundo e 
suas direções (371-410) 
Índia: o brâmane e as castas 
(449-470) 
Os letrados chineses (471-501) 

O caráter geral das 
religiões asiáticas       
(142-151) 
Confucionismo e 
puritanismo (excertos) 
(151-159) 



 

 

 

 

música não seja estranho à sua obra, poucos poderiam imaginar que Weber 
tinha guardado um texto de tal envergadura especificamente sobre música. 
(WAIZBORT, 1995, p. 23, grifo do autor).  
 
 
Weber’s published comments on music are contained in a slim volume 
published after his death as Die rationalen und soziologischen Grundlagen 
der Musik and since 1958 known to English-speaking readers as The 
Rational and Social Foundations of Music. Most seasoned musicologists 
seem at least to be aware of the text’s existence, for they often mention it in 
footnotes after Weber’s name has been invoked in conjunction with “ideal 
types,” the “iron cage,” and so on. How many of them have actually read it or 
even perused it, however, remains unclear. (WIERZBICKI, 2012, p. 263).  
 
 
Weber não teve tempo de realizar seu projeto de uma sociologia da arte.  
Só nos deixou um esboço de suas intenções, ao acaso de certo artigos, 
particularmente do Essai sur la neutralité axiologique, ou de suas 
conferências, principalmente a que ele dedicou à vocação do sábio. [...] 
podemos fazer uma ideia assaz completa do sentido que Weber pensava 
dar às analises da sociologia da arte, tomando a música como exemplo.  No 
dia seguinte ao de sua morte, encontraram no monte de papeis que ele 
deixou um texto bastante longo, escrito, sem dúvida, por volta de 1910, e 
que se intitulava: Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik 
(Os fundamentos sociológicos e racionais da música) [...]. Como pudemos 
constatar a proposito de outras obras, esta é também fragmento de um 
estudo mais vasto que não foi concluído. Weber, infelizmente, só redigiu a 
parte consagrada aos fundamentos racionais e parou no limiar da parte que 
deveria tratar dos fundamentos sociológicos. (FREUND, 2003, p. 193 e 196, 
grifo do autor).                 
 
 
 

Assim, embora de importância indiscutível, a sociologia da música de Max 

Weber permanece à margem do corpus teórico do autor, carecendo de uma 

discussão mais ampliada, pois a perspectiva do texto abre um novo enfoque do 

problema weberiano do racionalismo ocidental.    

Como indica Waizbort (1995), Os fundamentos racionais e sociológicos da 

música , escrito por volta de 1911, foi publicado em 1921, em Munique, como obra 

póstuma, sendo “a partir de então [...] republicado como apêndice de Economia e 

sociedade, mantendo-se por sucessivas edições (2ª ed, 1974; 4ª ed., 1976; 5ª ed., 

1972; desde então apareceu novamente como brochura autônoma)”. (Id., Ibidem., p. 

24, grifo do autor). 

Este único texto de Weber sobre a discussão da técnica na arte, ou seja, a 

música como expressão peculiar do processo de racionalização, traz uma 

investigação do material sonoro que se aproxima dos estudos de religião do autor, 

a partir do prisma do racionalismo ocidental moderno. 



 

 

 

 

Não é à toa que em seus Ensaios reunidos de sociologia da religião destacou 

a música como um elemento fundamental do processo histórico de constituição 

deste racionalismo (Id., 2010).     

No curso desta investigação sobre o material sonoro, Weber se detém na 

análise do progresso de três domínios que considera importantes, exemplificados   

no esquema proposto por Waizbort (2010):  

 

 

                                     Quadro 8:   

           Esquema de investigação do material sonoro em Weber 

 

Esquema de investigação do material sonoro em Weber  

O material musical  As bases  materiais do som  A notação musical  

Construção e divisão da 

oitava; 

Formação dos intervalos e 

escalas. 

Instrumentos musicais Registro musical fonográfico 

Fonte: Waizbort, 2010. 

 

Portanto, diante de tais informações sobre os trabalhos de Weber nas esferas 

da sociologia da religião e da música, nosso intuito é analisar de que modo elas se 

conjugam no processo de constituição de uma racionalidade ocidental, no contexto 

de surgimento do capitalismo no mundo europeu.  

Logo, para nós há um possível elo entre os assuntos mencionados, que será 

discutido ao longo deste trabalho. Em seguida, apresentamos de que modo música 

e religião aparecem na vida de Max Weber, no sentido propalado por John Patrick 

Diggins (1999, p. 67) de que “a filosofia de um homem é sua biografia”.   



 

 

 

 

2.3  Weber e religião 

 

 

Ao tentar apresentar ao mundo moderno uma antiga ideia religiosa de 
caráter ético, uma ideia baseada na premissa de que os indivíduos 
escolhem os ideais últimos nos quais dedicam suas vidas, Weber pode ser 
considerado “o último puritano”. (DIGGINS, 1999, p. 63, grifo do autor).  
 
  
 

Tomando como referência a discussão de Norbert Elias (1994; 1995) sobre o 

indivíduo e a sociedade , poderíamos mencionar a obra  como o encontro entre o 

individual e o social que demarca a trajetória do autor como elemento de sua 

identidade sócio/individual enquanto escritor e ser coletivo, processo de edificação 

da identidade entre o eu e a obra a partir dos outros, daquilo que se convencionou 

chamar da ordem do nós . 

 Neste sentido, veremos que muito da obra de Max Weber está relacionado a 

esta intersecção, sua produção não está, portanto, desvinculada de todos os que o 

influenciaram assim como de seus muitos afetos.   

Max Weber nasceu em 21 de abril de 1864, sendo o primogênito de uma 

família de oito filhos. Foi batizado com o mesmo nome de seu pai, jurista e político 

comumente descrito com uma figura pragmática e acomodada. Já sua mãe, uma 

protestante austera, educou-lhe nos moldes de sua visão de mundo religiosa. 

(COHN, 2003b, p. 9).  

Quanto ao casal Weber e sua relação com o filho, podemos mencionar que o 

clima de superficialidade e de distanciamento no plano afetivo foi se estabelecendo 

com o passar dos anos e moldando a psique do primogênito:  

 
Com essa piedade profunda e pessoal, Helene Weber sofreu com o 
mundanismo de sua vida familiar exterior. Não obstante, resignou-se à 
atmosfera um tanto complacente, farisaica e patriarcal criada pelo marido. 
Durante a adolescência, foram diminuindo os pontos de contato que Weber 
tinha com a mãe, em relação a assuntos sérios [encontrando entre seus tios 
e primos maternos – os Baumgartem – a acolhida fraterna substitutiva]. Não 
que ele fosse atraído pelo pai: a atmosfera superficial da moderna vida 
intelectual afastou-o do espírito filisteu do pai, bem como da piedade da 
mãe. (MILLS & GERTH, 1982, p. 18). 
 
 
[Já nos anos de estudo em Heidelberg] Weber participou animadamente da 
vida social da sociedade de duelos, e aprendeu a sair-se bem tanto nas 
bebedeiras quanto nos duelos. Seu rosto passou a mostrar,sem demora, a 
cicatriz convencional dos duelos. Contraiu dívidas e delas não se livrou 
durante toda a sua fase em Heidelberg. (...) O jovem magro transformou-se 



 

 

 

 

no homem robusto, de ombros amplos e bastante gordo. Quando visitou a 
mãe em Berlim, já como homem feito e revelando as características 
externas da Alemanha Imperial, ela se mostrou chocada com tal aparência 
e o recebeu com um tapa no rosto. (Id., Ibidem., p. 19).            
 
 

Não obstante, a personalidade de Weber oscila entre os perfis opostos de 

seus pais, dos quais herdou traços que aparecem em sua vida e obra:  

 

[o] contraste entre o seu pai e mãe [tem] um papel importante na formação 
daquilo que [...] seria a sua conduta pessoal de vida, sempre tensa entre a 
reflexão e a ação e entre a repressão ascética dos impulsos em nome da 
autodisciplina e uma postura mais tolerante e descontraída. Na casa 
paterna Weber teve oportunidade de conviver com as figuras de renome do 
mundo político e intelectual que habitualmente a frequentavam [tais como 
Dilthey, Mommsem, Julian Schmidt, Friedrich Kapp, entre outros] num 
prenúncio do círculo de frequentadores da sua própria casa na sua 
maturidade, quando entre seus amigos se incluíam figuras tão estimulantes 
e diversas entre si como Georg Simmel e Georg Lukács. (Cohn, 2003b, p. 
9). 
 
 
   

No que tange propriamente à religião, oriundo de uma família burguesa 

protestante alemã (por ascendência materna), de linha calvinista, desde a infância 

Weber conviveu com as ideias da teologia huguenote6.  

Seu tataravô foi pastor da comunidade huguenote de Frankfurt, sua avó, mãe 

(Helene Fallenstein Weber) e tia (Ida Baumgarten) inseriam-no em uma cultura em 

que o estilo de religiosidade vivenciada pela família era “mediada pela experiência 

da leitura” (Mata, 2011, p. 29), em outras palavras, Weber experimentou de um 

protestantismo culto, peculiar da alta burguesia alemã, como denota Mata (Ibidem., 

p. 30, grifo do autor): 

 

 

Era este, resumidamente, o estilo de religiosidade predominante na família 
dos Fallenstein e dos Weber: menos efervescência coletiva, menos 
automatismo do rito, que o fruto de um longo esforço de estudo individual. 
Uma fé sem “sacrifício do intelecto”.    
 
 

Na juventude, debruça-se sobre leituras teológicas diversas, na companhia de 

seu primo Otto Baumgarten, fato importante que pode ser considerado indício de 

                                                           
6
 Designação assumida pelos protestantes calvinistas entre os Séculos XVI e XVII e que adjetivou 

tanto os puritanos, também chamados de presbiterianos rigoristas, quanto àqueles que são rígidos 
nos costumes, principalmente na área sexual. 



 

 

 

 

seu profundo conhecimento das religiões. Esta parceria intelectual teve início 

quando Max Weber principiava seus estudos de Direito em Heidelberg, perdurando 

por muitos anos.   

Aliás, o vínculo de amizade que teceu entre os Baumgarten é uma página 

importante de sua história quanto aos valores religiosos que experimentou no seio 

familiar, visto que 

 

É característico do modo de vida de Weber ter ele, em Estrasburgo, mantido 
a sua principal experiência social dentro da situação familiar. Duas irmãs 
(Henriette e Ida) de sua mãe eram casadas com professores de 
Estrasburgo (Adolf Hausrath e Hermann Baumgarten, respectivamente), e 
em suas casas ele encontrou amizade e companhia intelectual, bem como 
profunda experiência emocional. Alguns membros da família Baumgarten 
eram excepcionalmente inclinados às experiências místicas e religiosas, e o 
jovem Weber, participou, com grande simpatia, das tensões que tais 
experiências provocavam. (MILLS & GERTH, 1982, p. 21-22).       
 
      

Dentre suas leituras teológicas de juventude, destacamos David Friedrich 

Strauss, Schleiermacher, Albrecht Ritschl, Ernst Troeltsch, Otto Ritschl, Adolf 

Haursrath, Alois Bierdermann, Pfleiderer7, entre outros.  

Certamente, esta proximidade com a religião em sua formação e vida pessoal 

permitiu o florescer de um estudioso que teve na Ética protestante e o espírito do 

capitalismo (1905), senão a sua obra máxima sobre o tema, a mais conhecida entre 

muitas outras que produziu.  

Neste sentido, a relação de Max Weber com a religião ultrapassa o mero 

interesse de pesquisa. O último puritano tem como pano de fundo a própria vida, 

de maneira que os seus escritos de sociologia da religião ganham um contorno 

quase que autobiográfico.  

Desta maneira, cabe destacar as possíveis referências a tensões com o pai 

no relatório (Referat) da Assembleia da Verein für Sozialpolitik e na própria Ética 

protestante .  Sobre a questão comentam Lopes Jr (1999) e Mitzman (apud LOPES 

JR., 1999):   

 

                                                           
7 Quanto aos autores citados, cabe uma pequena nota. Todos foram importantes teólogos, filósofos e 
escritores de origem alemã que viveram entre meados do século XIX e início do século XX, tiveram 
um profundo impacto na interpretação das religiões, sobretudo, de vertente cristã protestante e 
influenciaram, em grande medida, o pensamento de Weber, principalmente, uma teologia de 
orientação mais crítica e racionalista, tais como a escola de Albrecht Ritschl e as leituras de David 
Strauss (MATA, 2011).        



 

 

 

 

No Referat ele critica a postura política da geração que o antecedeu e em 
dado momento afirma: “os pais construíram uma casa segura ao nosso 
redor” (ein festes Haus). A expressão ressoa a popular canção de Martinho 
Lutero, composta em 1529: “ein feste Burg”. Mitzman vê aí uma referência à 
casa dos pais onde Weber morava em Charlotemburgo, construída por seu 
pai às expensas da herança da esposa, da qual se apoderava com o 
desagrado passivo do filho. (LOPES JR., 1999, p. 114).   
 

  
Esta casa segura (“festes Haus”) que Weber rejeita tem provavelmente 
sentido metafórico, denotando as instituições sociais demasiado 
organizadas e fragilmente desenvolvidas, legadas pela geração anterior à 
sua; porém surpreende que, uma década depois, num ponto semelhante ao 
final de seu estudo sobre a Ética protestante, Weber empregue metáfora 
análoga, se bem que ainda mais dura, para descrever o cosmo institucional 
materializado que tinha evoluído a partir do ascetismo voluntário dos 
puritanos e que determina as necessidades físicas do homem moderno [...]. 
E, mais uma vez, a metáfora se dilui em sua realidade material se tomamos 
em conta que uma jaula de ferro é uma forma de designar um cárcere; e 
que precisamente Weber se sentia como um prisioneiro em um cárcere 
durante os longos anos em Charlotemburgo. (MITZMAN apud LOPES JR., 
1999, p. 114).      

 
 

Assim sendo, o estudioso da religião está em total conexão com o homo 

religiosus Max Weber, a começar pelos ideais de família e seus conflitos pessoais 

com a experiência religiosa.  

Os valores religiosos da família de algum modo orientam-no para uma 

experiência de fé, entretanto, Weber, nas palavras de Marianne, sua esposa, 

possuía uma “personalidade alheia a uma ‘emoção religiosa mais profunda”.  (Id., 

Ibidem., p. 31).  

Este dilema pessoal com a religião aparece em alguns comentários de 

estudiosos do autor: 

 

Os estudiosos sempre têm na ponta da língua a expressão que Weber 
usou, a certa altura da vida, para caracterizar sua relação pessoal com a 
religião: “amusicalidade”. De fato, Weber usou mais de uma vez esta 
metáfora, e que denota, ao que tudo parece indicar, uma sensibilidade 
fraca para a experiência religiosa . (MATA, 2011, p. 26, grifo nosso). 
 
 
A mãe do jovem Weber [...] preocupava-se muito com o fato de estar o filho 
distanciando-se dela, intelectualmente. Não é estranho que um adolescente 
sincero e inteligente, cônscio das dificuldades entre seus pais, e observando 
os artifícios característicos de uma família patriarcal vitoriana, aprendesse 
que as palavras e os atos não devem ser tomados pelo seu valor aparente. 
Percebeu que, se desejasse chegar à verdade, era necessário o 
conhecimento direto, de primeira mão. Assim, quando o mandaram 
preparar-se para a crisma, aprendeu hebraico suficiente para ler o texto 
original do Velho Testamento. Frau Weber preocupava-se com a indiferença 
religiosa do filho. Escreveu ela: quando mais se aproxima a crisma de Max, 
tanto menos me parece ele sentir qualquer influência estimulante mais 



 

 

 

 

profunda nesse período de sua evolução que o levasse a pensar sobre o 
que lhe pedem que afirme, perante o altar, como sendo sua própria 
convicção. (MILLS & GERTH,1982, p. 17). 
  
 

Até mesmo o mote que o menino Weber recebeu ao ser crismado revela um 

pouco dos suas lutas existenciais e da relação tensa com a religião que carrega por 

toda a vida: “o Senhor é o espírito, mas onde está o espírito do Senhor está também 

a liberdade. [Acerca disto] a viúva de Max Weber comenta, em sua biografia: 

dificilmente qualquer outro moto bíblico poderia expressar melhor o princípio que 

governava a vida dessa criança”. (Id., Ibidem., p. 18).       

O dilema religioso também surge se compararmos seus escritos de juventude 

e de maturidade, respectivamente. Por volta dos quinze anos, ele escreve ao primo 

Fritz Baumgarten: “eu acho que um homem que honestamente acredita não possuir 

nenhuma convicção, nenhuma esperança num além, só pode ser uma criatura 

extremamente infeliz”. (WEBER apud MATA, 2011, p. 30). Já em sua maturidade, 

afirma:  

 

Eu sou absolutamente ‘amusical’ do ponto de vista religioso e não tenho 
seja necessidade seja capacidade de erigir dentro de mim quaisquer 
‘edifícios’ de caráter religioso [...]. Mas, após meticulosa avaliação, eu não 
sou nem antirreligioso, nem irreligioso. Vejo a mim mesmo, também nesta 
perspectiva, como um aleijado, como um mutilado, cujo destino interior é ter 
de admitir isto honestamente a si mesmo, conformar-se com isto – para não 
cair no embuste romântico. (WEBER apud MATA, 2011, p. 27).  
 
 

Na citação acima o próprio Weber nos sugere que sua relação pessoal com a 

religião não se enquadra na do “frio paladino do racionalismo” (Lopes Jr., 1999, p. 

111) nem mesmo da irreligiosidade, mas na concepção de Schleiermacher (1893) de 

que “a fé autêntica é algo como um dote artístico; é algo que efetivamente se possui 

ou não”. (MATA, 2011, p. 28).   

Entretanto, como afirma Mata (2011, p. 44), “sua crítica às estruturas 

eclesiásticas não haviam eliminado dele dois traços que Marianne acredita terem 

sido uma herança de [sua mãe] Helene, a velha huguenote: a profunda reverência 

pelos Evangelhos e a ojeriza a toda forma de religiosidade de substituição”. 

E ainda diz mais: 

 

Aqueles que o conheceram mais de perto dificilmente tomariam 
“amusicalidade” por uma confissão de irreligiosidade, ao estilo das que 
encontramos nos personagens de Dostoiévski. Pois “ninguém jamais 



 

 

 

 

duvidou”, disse em dada ocasião Helmuth Plessner, “de que ele era um 
protestante, um luterano com um olhar aguçado para a concorrência 
calvinista”. (MATA, 2011, p. 44, grifo do autor).   
 

 
Confirmando a ideia expõe Freund (2003, p. 31):  

 

No plano científico, pode-se indagar por que Weber, que passava por ateu, 
tanto se ocupou de sociologia religiosa. [...] sem abrir aqui um debate sobre 
o sentimento religioso de Weber, é preciso de novo insistir na liberdade de 
espírito, aliada ao escrúpulo do sábio, que se recusa a deixar transparecer 
em sua obra de sociólogo as tomadas de posição subjetivas do homem. [...] 
mas seria um atentado a objetividade do espírito combater a religião em 
nome da ciência. [...] Sem dúvida Weber não teria renegado a bela fórmula 
paradoxal de Miguel de Unamuno: só Deus é ateu.  
 
          

A nosso entender, outras duas dimensões refletem a herança religiosa 

familiar de Max Weber, quais sejam, sua obsessão pelo trabalho e a defesa de suas 

opiniões até as últimas consequências.  Isto se deu de tal modo que “ele encontrava 

no trabalho obsessivo um verdadeiro ascetismo intelectual, um refúgio” Lopes Jr 

(1999, p. 114) dos muitos conflitos pessoais.  

Neste sentido, reitera Cohn (2003b, p. 7, grifo do autor):  

 

“Exagerar é minha profissão”. Essa resposta de Max Weber a um colega 
chocado com sua veemência num debate diz muito a respeito de sua figura 
humana e também de sua obra.  O contato apaixonado com os grandes 
problemas políticos do dia, a busca incansável do conhecimento através de 
uma erudição sem paralelo nas ciências sociais deste século, a intensidade 
à dedicação à pesquisa e à reflexão metodológica, o desgaste pessoal até o 
pleno colapso psíquico e a recuperação fulgurante da capacidade criadora, 
o ímpeto exacerbado das investidas contra o que lhe parecia errado, 
contidas no momento mesmo em que tudo parecia dar-lhe razão; tudo isto 
está presente no mais alto, no mais exagerado grau na sua vida e na sua 
obra.           
 
 

Por fim, podemos considerar Weber, independente de sua crença particular, 

um apaixonado por religião. Não é à toa que se tornou um dos grandes nomes da 

sociologia da religião, um genuíno clássico.  

O tema, portanto, constitui parte de sua vida e obra de modo que 

 

o rompimento com a formação calvinista que recebera através da influência 
materna o fez jogar por terra os grilhões do comportamento compulsivo.  
Ateu nos últimos anos de sua vida, um tanto livre do conflito pai-mãe criado 
pelo autoritarismo paterno, Weber quer enfim respirar um clima de 
liberdade. [...] Mas Weber guarda no meio dessa reviravolta existencial um 
forte sentimento da dignidade humana que almeja resgatar a qualquer 
preço, através das inevitáveis tensões entre religião e o mundo. Neste 



 

 

 

 

esforço pela libertação humana, Weber vê na comunidade cristã primitiva o 
ponto de partida da comunidade de fé e amor. Para ele, aquela comunidade 
dos primitivos tempos do cristianismo de um lado chegava a uma 
fraternidade afetuosa, e, do outro, representava internamente uma atitude 
de caritas e de amor sofredor. (ROLIM apud LOPES JR., 1999, p. 124).   
 

 

As reflexões de Weber sobre a tensão metafísica entre a religião e o mundo e 

o caminho que considera ponto de partida importante para a libertação humana da 

racionalização da vida desembocam, mais uma vez, na própria religião.  

A despeito de sua “amusicalidade religiosa”, de que trataremos logo mais, 

Max Weber vê no elemento religioso o retorno ao elo com a totalidade do mundo, 

perdido pela fragmentação da realidade, fragmentação esta própria da era moderna.  

 
 
 
2.4  Weber e música  

 

Considerando o ambiente social e intelectual no qual viveu Weber, não é de 
estranhar que ele tenha se interessado por música. (WAIZBORT, 2010, p. 
55).  
  
     
    

  

Em certa altura da vida, Weber fez um 

comentário surpreendente: “essa é a técnica de 

escritura que me faz falta. Com ela à minha 

disposição eu poderia finalmente fazer o que 

deveria: dizer muitas coisas separadas, uma ao 

lado da outra, mas simultaneamente”. (WEBER 

apud COHN, 2003, p. 4). 

A ocasião de suas palavras, revelada por 

seu parente Eduard Baumgarten, em um trabalho 

biográfico8 sobre Weber, diz respeito ao interesse 

particular que dispunha pelo campo musical.   

Ipso facto, ao analisar as partituras de 

                                                           
8
 BAUMGARTEN, Eduard (org.). Max Weber – Werk und Person . J. C.B. Mohr (Paul Siebeck), 

Tübingen, 1964.  

Figura 3 – Partitura da ópera Tristão 
e Isolda (R. Wagner)  



 

 

 

 

Tristão e Isolda 9, uma das obras wagnerianas de seu muito apreço, o pensador 

deparou-se com uma possível fragilidade: a de não conseguir expressar os muitos 

alvos de suas preocupações intelectuais, ao mesmo tempo. 

A nosso ver, tal interpretação para o comentário de Weber é plausível, 

especialmente, se levarmos em conta o arsenal de suas produções e a profundidade 

de seus estudos.   

Entretanto, para que fique mais evidente o significado das palavras de Weber, 

vejamos ao lado um trecho da partitura da ópera referenciada. 

A partir da figura, a comparação entre a partitura e a escrita intelectual do 

autor se afina ainda mais quando tomamos em conta o que Károlyi (2002, p. 181) diz 

sobre o termo partitura, enquanto “apresentação escrita da música tocada por um 

conjunto (...) disposta de tal maneira que seu leitor possa ver todas as partes e, 

portanto, toda a música, em contraste com o executante que se preocupa 

fundamentalmente com a sua própria parte”. 

Neste sentido, Max Weber enquanto executante  de uma obra desejava 

estabelecer as afinidades eletivas entre os seus temas de estudo, voltados, 

sobretudo, para o racionalismo nascente na cultura ocidental, integrando-os numa 

grande composição  (Cohn, 2003a) sobre o mundo moderno.  

Numa comparação com a linguagem musical, poderíamos dizer que os 

diversos temas de trabalho de Weber (Política, Estado, Burocracia, Ciência, 

Religião, Arte, entre outros) seriam distintas vozes, ora dissonantes, ora 

consonantes, dispostas melodicamente a partir de um só motivo, ou seja, de um 

objetivo principal de análise de sua sociologia: a ação humana no decurso do 

racionalismo enquanto modo de condução da vida em coletividade. As afinidades 

eletivas seriam, portanto, “as conexões causais da realidade empírica”. (PIERUCCI, 

2003, p. 41).      

Acerca da dificuldade de Weber com o modo de escrita musical, aponta Cohn 

(2003a, p. 4) que 

 

                                                           
9 Segundo Scruton (2004, p. 25-26), “a lenda de Tristão (...) é provavelmente anterior de muitos 
séculos à era da cavalaria. Geralmente se julga que a lenda tem origem celta, e que entrou na 
literatura medieval por meio do lai bretão. ‘Tristão’ é o ‘Drystan’ córnico, o nome de uma das três 
divindades celtas do amor (...). Os cronistas medievais dão uma imaginosa etimologia latina para o 
nome, derivando-a da tristesse do herói, um atributo que antecedeu seu encantamento fatal com 
Isolda, e que permaneceu ao longo de suas muitas aventuras. De fato, Tristão já tem, na antiga 
lenda, as características do herói wagneriano”.      



 

 

 

 

essa frase define, como nenhuma outra, o espírito do empreendimento 
científico weberiano. Não é difícil imaginar o fascínio de Weber por essa 
escritura que permite tratar de modo simultâneo o desenrolar rigorosamente 
coerente de temas que correm por linhas paralelas, conforme a lógica de 
cada qual, para no final formarem um todo construído pela vontade livre 
mas disciplinada de um pensamento criador: a obra. Esta obra específica, 
que poderia ser outra; e que demanda uma interpretação entre múltiplas 
possíveis, não porque careça de lógica própria, e sim porque a ordenação 
das suas partes não lhe é imposta de antemão mas resulta de um trabalho 
construtivo.  

 

 

Retomando a citação introdutória, o interesse de Max Weber por música, 

enquanto assunto de predileção, ultrapassa a admiração pessoal. Assim como a 

religião constituiu elemento importante de sua vida e incentivou a sua produção 

sobre o assunto, o ambiente cultural em que esteve inserido (Alemanha do Século 

XIX e primeiras décadas do Século XX) foi um propulsor de seu desejo por formular 

uma sociologia da música.  

Tal afirmativa reinterpreta o comentário de Weber sobre sua pretensa 

amusicalidade religiosa, pondo termo à questão. Logo, seu dilema pessoal com a 

religião não o revela como ser indiferente à área musical, embora ironicamente 

tenha assim se definido do ponto de vista místico. (MATA, 2011).  

Neste sentido, o Weber musicólogo nasceu sob o pano de fundo de uma 

Europa (e uma Alemanha) marcada pela riqueza artística. Aliás, o próprio seio 

familiar, frequentado por alguns dos principais nomes das elites intelectual, 

econômica e artística da Alemanha, não poderia deixar de despertar alguma 

curiosidade pelo assunto, visto que os principais eventos da alta sociedade alemã 

sempre estiveram regados a algum tipo de arte. 

A sagração da arte no espaço público europeu, na era moderna, passou a 

referendar a relação dos diversos grupos sociais com a música, sobretudo, as 

classes sociais mais abastadas, que tutelavam a produção artística e fomentavam 

os grandes concertos em via pública.    

A exemplo disso,  temos a expansão de projetos culturais por toda a Europa 

como atitude política de legitimação do poder do Estado:  

 

 

Uma crise prolongada de legitimação encorajou a busca de novos meios de 
vincular as classes médias (o Bildunsbürgertum) ao Estado. Uma forma 
promissora de promover uma sensação de propósito comum, sem 
compartilhar o poder político, foi mediante projetos culturais.  A expansão do 



 

 

 

 

Louvre em Paris sob Napoleão e a criação da Galeria Nacional de Arte 
(Rijksmuseum) em Amsterdã em 1800, do Museu Real de Pintura e 
Escultura (o Museu do Prado) em Madri em 1819 e do Museu Real de 
Berlim (Das Alte Museum) em 1822 fizeram parte do mesmo exercício de 
controle político e social. (BLANNING, 2011, p. 154-155). 
 
 

 
Na Europa de seus dias, o sociólogo conviveu com a influência direta do 

Romantismo10, sobretudo, alemão, e dele se alimentou estética e politicamente.  

O Romantismo é, segundo Paz (1993, p.186-187),  

 

 

uma reação às frustrações da Revolução Francesa. Como a liberdade dos 
povos não se realizara, restou ao homem o reencontro consigo mesmo e 
com a natureza para conquistar a liberdade individual. Desenvolve-se tanto 
na Inglaterra quanto na França — onde vemos o pensamento precursor de 
Rousseau e seu mito do bon sauvage. Porém, é na Alemanha que encontra 
seu terreno mais fértil. Precedido do Sturm und Drang, o romantismo 
substitui a ordem e a moral pelo caos criativo, promovendo a embriaguez da 
unidade, da consciência nacional. Herder, com seus conceitos de Volksgeist 
e Nacionalgeist, é a fonte inspiradora.  
 
  

Quanto à questão Germano (2006, p. 4310, grifos do autor) 

 

identifica alguns traços característicos do romantismo político em suas 
diferentes vertentes, tais como: a possibilidade da redenção e do 
renascimento; o restabelecimento de uma lei originária; a busca do ‘espírito 
do povo’ ou do ‘caráter nacional’, bem como da ‘linguagem originária’, que 
foram perdidos; a importância do motivo do ‘retorno’; a ideologia do 
progresso e do Estado nacional liberal posta em questão; a reivindicação da 
consciência coletiva contra o individualismo; crítica à moderna economia 
industrial; condenação inapelável do presente; a necessidade de uma arte 
comprometida (romantismo francês); culto do povo; nostalgia de um 
renascimento futuro.  

 

Ainda de acordo com Lovelock (2001, p. 216),  

 

 

os objetivos básicos dos românticos eram, em termos gerais, liberdade e 
autoexpressão. Os resultados musicais desses objetivos foram a) maior 
apreciação do som como tal; b) uma descontração e ampliação da atitude 
em face da importância e da função da forma; c) expressão livre e irrestrita 
da emoção pessoal; d) uma tendência para aliar a música a algum plano de 
fundo literário ou de natureza não-musical [inclusive por temas políticos]. 

 

                                                           
10 Sobre o tema ver SAFRANSKI, Rüdiger. Romantismo: uma questão alemã . São Paulo: Estação 
liberdade, 2010; e LÖWY & SAYRE. Romantismo e política . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.  



 

 

 

 

Dentre os grandes representantes deste estilo, dos quais Weber foi 

contemporâneo, temos figuras do quilate de Richard Wagner (1813-1883), alvo de 

seu profundo entusiasmo11.   

Wagner foi, sem dúvida, um dos grandes nomes da música erudita, 

revolucionando a composição da ópera romântica. Além de músico, o alemão foi 

diretor de teatro e ensaísta.   

Sua influência ultrapassou o campo da música adentrando outros campos da 

arte – tais como a literatura, a filosofia, o teatro e as artes visuais – e da política. 

Envolveu-se com atividades revolucionárias ao lado de figuras de vertente política 

anarquista como, por exemplo, Bakunin (1814-1876)12. Com ideais nacionalistas, a 

obra de Wagner foi considerada modelo alemão de superioridade artística.              

 

 

  

               Figura 4 - Richard Wagner 

 

Entretanto, diversos músicos alemães também fizeram parte do cenário 

artístico europeu anterior ou contemporâneo a Max Weber, tais como, Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), Ludwig van Beethoven (1770-1827), Richard Strauss 

(1864-1949), Mendelssohn (1809-1847), Schumann (1810-1856), dentre outros.      

As convicções nacionalistas de Weber revelam a confluência entre as suas 

preferências artísticas e políticas e o contexto alemão que vivenciou, sendo “filho de 

um político na época da Real politik de Bismark” (MILLS & GERTH, 1982, p.16).  

Weber cresceu embebecido pelas temáticas nacionalistas que adentravam a 

dimensão estética, inclusive na égide das composições musicais românticas, de 
                                                           
11 Uma breve análise comparativa entre o domínio da arte de Richard Wagner e o domínio da ciência 
de Max Weber encontra-se em Cohn (2003a).     
12 Bakunin (1814-1876) foi um importante teórico político russo, considerado um dos principais 
expoentes do anarquismo do século XIX.   



 

 

 

 

modo que “as canções estudantis e patrióticas que aprendeu (...) perduraram-lhe na 

memória durante todo o curso de sua vida”. (COHN, 2003a, p. 19).   

Traços dos valores nacionalistas brotam na viagem de Weber à França, 

quando compara a cultura francesa à alemã:  

 

A la mente acudía toda clase de comparaciones entre las fuerzas culturales 
en acción en la más bella ciudad alemana y la capital francesa como centro 
de la cultura mundial.  Comprendieron que la pintura de Munich seguía el 
modelo de los incomparables maestros franceses. Mas, a pesar de su 
perfección artística, el teatro francés les pareció inferior al teatro alemán. 
(...) Hasta en París los Weber encontraron que el gran arte moderno sólo se 
ofrecía en las obras de R. Wagner y otros maestros alemanes. (WEBER 
Mar., 1995, p. 468-469).  
 
 

Em outro momento, seu ardor pela música desponta em várias imagens 

descritas por Marianne Weber em sua biografia do esposo. Uma delas apresenta, 

belamente, Weber cantarolando ao piano uma canção popular alemã:   

  

Se le concedió a Weber su constante deseo de más calor. Trabajaba 
durante el día y disfrutaba de los largos atardeceres en el jardín, fresco y 
sombrío. Las luciérnagas, que de día dormían entre la hiedra, bailaban una 
ronda estrellada, y las luminarias celestiales brillaban entre las ramas. Las 
dulces armonías de viejas canciones populares salían de labios de un joven: 
Es ist ein Schnitter, der heisst Tod... Weber solía cantar esta canción en voz 
alta, escogía la melodía en el nuevo piano adquirido, y aguardaba a que su 
alma despertara.  (WEBER Mar., 1995, p. 447).   

  

Ainda na biografia, outras cenas envolvendo música surgem em seu decurso, 

sobretudo, comentários de Weber acerca de concertos e apresentações musicais 

por ele assistidas:  

 

La primera sinfonía de Beethoven, luego Don Quijote por [Richard] Strauss 
(dirigiendo él mismo), cosa bárbara, llena de espíritu y color tonal, pero 
acaso sin valor permanente [Ewigkeitswert]. Luego, a manera de 
recuperación, la sinfonía en si bemol mayor, de Haydn, todo por la mañana, 
y otra vez por la noche: muy recomendable. (WEBER Mar., 1995, p. 465). 
 
Ayer, Salomé (Wilde-Strauss). Que algo como esto pueda hacerse en 
música es, sin duda, una gran realización, aunque la pintura tonal casi llega 
a la mezquindad. Pero es brillante y de ninguna manera incomprensible, y 
en parte fue realmente muy bello; el tratamiento de los instrumentos de 
metal es simplemente maravilloso.  (…) El tema fue convertido en algo 
horrible por Wilde. Ahora estoy aguardando con impaciencia lo último que 
voy a oír: Muerte y transfiguración de Strauss. (Id., Ibidem).          
 
 



 

 

 

 

Cabe registrar, igualmente, as menções a diversos artistas, músicos e 

intelectuais ao longo de todo o texto construído por Marianne, o que demonstra o 

acesso do esposo a um vasto capital cultural , no sentido discutido por Bourdieu  

(2007a; 2007b)13.  

Dentre os muitos nomes que compõe esta lista, a título de ilustração, 

disporemos alguns no quadro a seguir: 

 

                                      Quadro 9:     

            Seleção de artistas e intelectuais citados na biografia de Marianne Weber 

 

Seleção de artistas e intelectuais citados na biogr afia de Marianne Weber  

Artistas  (músicos)  Localização  (Página) Intelectuais  Localização  

(Página) 

Chopin 466 Ernst Bloch 636 

Johannes Brahms 194 Freud 365, 367-369, 

371, 372, 457. 

Franz Joseph Haynd 465 Lukács 441, 442, 444, 

459, 461, 636. 

Wolfang Amadeus 

Mozart 

466, 470, 558, 603, 630. Dilthey 89, 310-312. 

Richard Strauss  465, 552 Dostoievski 442 

Richard Wagner 193, 469-471, 489, 603, 

623.  

Richard Baxter 335, 337. 

Fonte: Weber Mar., 1995.  

  

Para além do exposto, no que diz respeito propriamente à produção do ensaio 

fundador de sua sociologia da música (Fundamentos racionais e sociológicos da 

música), a sua relação com a pianista Mina Tobler foi decisiva.   

Conforme Lepsius (2004), Max Weber conheceu Mina Tobler em 1909 

mantendo com ela uma relação estreita até sua morte. Em palavras da própria 

Marianne, escritas a sua sogra em agosto de 1911, Mina Tobler adentrou a 

                                                           
13 De acordo com as reflexões de Pierre Bourdieu, podemos entender capital cultural como a 
produção, a posse, a apreciação ou o consumo de bens culturais (conhecimentos como ciência, 
estética, artes e músicas, por exemplo) dominantes e socialmente valorizados, os quais resultam dos 
embates em torno daquilo que pode ser reconhecido como cultura e conhecimento legítimos 
(NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2009 apud LIMA, 2012, p. 2).    



 

 

 

 

intimidade da família juntamente com o piano adquirido por Max Weber, como se 

uma parte dela estivesse disposta no instrumento.  

Para alguns, o relacionamento deles caminhava em paralelo com o 

casamento de Weber, numa espécie de envolvimento erótico mais que platônico, 

como expressa Mommsen (apud WAIZBORT, 1995, p. 23). 

Três são as possíveis fontes que trazem evidências desta relação entre 

Weber e Mina Tobler, quais sejam:  

 

a) Cartas de Mina endereçadas a sua mãe no ano de 1917;  

b) Cartas de Marianne Weber à sua sogra, Helene Weber (1911-1912);  

c) Cartas de Weber à própria Mina Tobler entre 1915 e 1920.  

 

Embora as informações das cartas sejam fragmentadas, o que torna o affair 

uma suposição, os indícios são consideráveis, praticamente conclusivos. 

Apesar do desconforto pela amizade incomum, porque não dizer, pelo 

erotismo que envolvia a relação entre Weber e Mina Tobler, Marianne reconhece o 

quanto a proximidade da musicista trouxe um novo viço para a vida do esposo, 

quando afirma: “she brings a new note into their lives as much through her artistic 

temperament and how she experiences the world as by her noble art, and during 

many years of friendship she enriches them as human beings as well as musically”. 

(WEBER apud LEPSIUS, 2004, p. 11). 

Mesmo que o interesse de Weber por música esteja datado de momento 

anterior à amizade com Mina Tobler, ele começa a ganhar forma a partir de sua 

influência14, como anuncia Lepsius (2004, p. 18): 

 

It is reasonable to say that Weber’s increased interest in music was brought 
about through the connection to Mina Tobler, although his interest does in 
fact date back earlier. He frequently went to opera and concert 
performances in the years 1911 to 1914, partly in her company. She would 
play piano excerpts to prepare Weber for Wagner’s operas, which they 
attended in Bayreuth and Munich in 1912. She was certainly a very 
knowledgeable conversational partner full of enthusiasm for the subject. As 
a trained pianist whose favourite composers were Brahms and Beethoven, 
and Schubert and Chopin, whom she often performed for Weber, she was 

                                                           
14

 Uma das discussões anteriores aos Fundamentos Racionais e Sociológicos da Música  data, 
exatamente, de 1910, no debate com Werner Sombart sobre o tema “Técnica e cultura”. Nela, Weber 
apresenta que “’o problema de base para uma investigação de sociologia da arte é a dependência 
dos meios técnicos’. Portanto, destacava uma corrente entre desenvolvimento de uma arte particular 
e desenvolvimento dos meios técnicos que lhe são próprios”. (WAIZBORT, 2010, p. 55).      



 

 

 

 

able to explain the theory of harmony and compositional structures at the 
keyboard. 
 
 
 

Assim sendo, a obra máxima de sociologia da música de Max Weber surge de 

um encantamento pessoal pela arte e pela amizade, nada convencional, com Mina 

Tobler. Mais uma vez, como na sua relação com o sagrado, experimentou em seu 

estudo sobre a música um misto entre a vida e a obra.     

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3 PARTE II: CARTOGRAFIA DE UM ENCONTRO ENTRE MÚSICA  E 

RELIGIÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1 O racionalismo  

 

 

É provável que eu escreva sobre certas condições sociais da música, a 
partir das quais se explica como apenas nós temos uma música ‘harmônica’ 
(...). O curioso é que isto é obra do monacato, como será mostrado!  
(WEBER apud WAIZBORT, 1995, p. 48, grifo nosso).    
 

 

Em uma de suas muitas cartas, Weber registra esta pérola, datada por 

Marianne Weber (1995) como sendo do ano de 1912.  

Na realidade, o que nos chama a atenção para o referido fragmento da carta 

está no interesse de Weber em erguer um empreendimento intelectual sobre a arte, 

de modo a vislumbrar uma possível afinidade com a religião.  

Sua sociologia da música, a nosso ver, revisita sua sociologia da religião, na 

medida em que observa um processo de racionalização na esfera estética, a 

exemplo do que ocorre na esfera religiosa, sob o pano de fundo das circunstâncias 

históricas e das relações econômicas no capitalismo europeu nascente. 

Pierucci (2003, p. 18, grifos do autor) lembra a relevância da sociologia da 

religião na obra de Weber, embora este não tenha se tornado um especialista stricto 

da religião. Todavia, seus trabalhos em torno da temática servem a uma 

macrossociologia 15 em que seus demais estudos acabam por retomar:  

 

 

Weber se pretende o sociólogo que, ao eleger as religiões como objeto, 
produz uma dupla macrossociologia: uma sociologia geral da mudança 
social como inevitável racionalização da vida, e uma sociologia da 
modernização ocidental.  A popularização de alguns de seus trabalhos que 
tratam enfaticamente de religião, sendo A ética protestante e o espírito do 
capitalismo o mais conhecido e o mais lido, leva inevitavelmente a associar 
o nome de Weber a esse campo especializado de investigação, a 
Sociologia da Religião, que hoje goza de autonomia muito maior como área 
de pesquisa e subárea (setorial, fraccional) do conhecimento do que cem 
anos atrás. Nos idos de Weber a Religionssociologie já se fazia pensável, 
porém impensáveis eram ainda os sociólogos da religião.    

 

 
                                                           
15 Ao nos referirmos à Sociologia da religião de Max Weber como macrossociologia, tomamos o termo 
emprestado de Pierucci (2003) para ilustrar que os estudos de religião de Max Weber apresentam 
uma sociologia geral na qual o debate sobre a racionalização, que perpassa todo o seu construto 
teórico, está não só presente, mas bem estruturado. Deste modo, ao nos debruçarmos sobre a obra 
de Weber, a imersão e o retorno à sua reflexão sobre a religião são importantes para a compreensão 
do pensamento do autor.     



 

 

 

 

Neste sentido, perseguimos o argumento de que os estudos da arte e da 

religião elaborados por Weber possuem como motor de investigação o 

racionalismo ocidental , tema transversal na obra do autor. 

Sobre a questão comenta Tenbruck (1980, p. 321, grifo nosso):  

 

    

Isso nos leva [o racionalismo ocidental] ao centro da sociologia de Weber , 
além dos conceitos básicos e da metodologia que eram para ele um meio 
de permitir a pesquisa em sociologia histórica. A partir de Bendix sabemos 
que o núcleo dessas pesquisas é o processo de racionalização, cujo 
resultado é o mundo moderno. Deve-se notar, no entanto, que "o processo 
de racionalização", foi empregado quase nunca por Weber, que alternou 
entre os conceitos mais gerais de racionalização, razão instrumental, 
racionalidade e desencantamento. O problema da interpretação é decidir se 
as mudanças no uso desses termos envolvem mais que variações 
estilísticas, em particular, se o processo de racionalização e 
desencantamento são equivalentes. Tem havido uma aceitação tácita de 
que eles são equivalentes. No entanto, deixando de lado o fato de que o 
desencantamento em muitos casos é empregado no mesmo sentido de 
racionalização, e que o termo racionalização, é amplo o suficiente para 
incluir o desencantamento, Weber chegou a fazer uma distinção entre este 
e a racionalização religiosa ocidental.  

 

  

Como Tenbruck (Ibidem), que compreende o processo de racionalização 

enquanto matéria que conduz ao centro da sociologia weberiana, Mills & Gerth 

(1982, p. 68) o expõe como elemento geral de sua filosofia da história : 

 

O princípio da racionalização é o elemento mais geral na filosofia da história 
de Weber. A ascensão e queda das estruturas institucionais, os altos e 
baixos das classes, partidos e governantes implementam a tendência geral 
da racionalização secular. Ao refletir sobre a mudança nas atitudes e 
mentalidades humanas ocasionada por esse processo, Weber gostava de 
citar a frase de Friedrich Schiller, “o desencantamento do mundo”. As 
proporções e direção da “racionalização” são, assim, medidas 
negativamente em termos do grau em que os elementos mágicos do 
pensamento são deslocados, ou positivamente pelas proporções nas quais 
as ideias ganham coerência sistemática e consistência naturalística. 

 

 

Ainda segundo Tenbruck (1980), como já referenciamos, a frase de Friedrich 

Schiller, usualmente citada por Weber na ocasião de suas análises do mundo 

moderno, tem encontrado em alguns intérpretes a compreensão de que a expressão 

se equivale ao termo racionalismo.      



 

 

 

 

Mas, há discordâncias desta apreciação. Por mais que alguns conceitos em 

Weber ganhem um sentido similar, quase equivalente, como se observa nos 

vocábulos racionalidade , racionalização  e racionalismo  – estes atentam para um 

mesmo processo – a proximidade dos conceitos racionalização , desencantamento 

do mundo  e secularização  possuem limites tênues, embora bem definidos, como 

apresenta Pierucci (2000, p. 120-123, grifos do autor): 

 

 

Secularização e desencantamento: existe entre os comentaristas a 
tendência a tomar os dois por sinônimos, a aceitação tácita (mas nem 
sempre) de sua equivalência. É mais que isto, bem mais. Ambos os nomes 
não dizem a mesma coisa, não recobrem a mesma coisa, não tratam da 
mesma coisa. Para Weber, o desencantamento do mundo ocorre 
justamente em sociedades profundamente religiosas, é um processo 
essencialmente religioso, porquanto são as religiões éticas que operam a 
eliminação da magia como meio de salvação. Secularização, por outro lado, 
implica abandono, redução, subtração do status religioso, significa sortie de 
la religion; é perda para a religião e emancipação em relação a ela. Em 
Weber, o processo de racionalização é mais amplo e mais abrangente que 
o desencantamento do mundo e, neste sentido, o abarca; o 
desencantamento do mundo, por sua vez, tem a duração histórica mais 
longa, mais extensa que a secularização e, neste sentido, a compreende. O 
importante a reter é que Weber realmente distingue os diferentes 
processos.  Enquanto o desencantamento do mundo fala da ancestral luta 
da religião contra a magia, (...) a secularização, por sua vez, nos remete à 
luta da modernidade cultural contra a religião, tendo como manifestação 
empírica no mundo moderno o declínio da religião como potência in 
temporalibus, seu disestablishment (vale dizer, sua separação do Estado), a 
depressão do seu valor cultural e sua demissão/ liberação da função de 
integração social.   

  

  

A proximidade dos conceitos outrora citados, nos ditames expostos por 

Pierucci (2000) também aparecem na discussão de Charles Taylor (2011, p. 14, grifo 

do autor) sobre a ética da autenticidade , na qual evoca a leitura weberiana do 

mundo moderno: 

 

O desencantamento do mundo está ligado a outro fenômeno massivamente 
importante da Idade Moderna, que também perturba bastante muitas 
pessoas. Por “razão instrumental” quero dizer o tipo de racionalidade em 
que nos baseamos ao calcular a aplicação mais econômica dos meios para 
determinado fim. Eficiência máxima, a melhor relação custo-benefício, é sua 
medida de sucesso.  

    

  



 

 

 

 

De acordo com Schluchter (1999, p. 112-113, grifo do autor), as origens do 

racionalismo ocidental remontam, justamente, ao cristianismo antigo, mas, somente 

com o protestantismo ascético ganhou sua melhor forma:  

   

Somente no individualismo radical do cristianismo original com sua 
sublimação ético-consciente da “lei” foram produzidas as condições 
adequadas para o ascetismo ativo, o qual significa “um agir que Deus quer 
como seu instrumento”.  Esse ascetismo ficou no cristianismo antigo e ainda 
no cristianismo medieval, orientado para o além. Somente o protestantismo 
o realizou amplamente com uma orientação para o mundo. Isso quer dizer, 
porém, que, o cristianismo primitivo proporciona – em relação às condições 
religioso-históricas do racionalismo ocidental moderno – tanto um 
“retrocesso” quanto um “progresso”: um “retrocesso” na medida em que o 
caminho para a salvação é “encantado”; um “progresso” na medida em que 
nasce uma forma nova de ascese: o ascetismo ativo. No início, tal 
ascetismo desenvolve-se de maneira esporádica e fica orientado para o 
além. Porém ele forma, junto com o Deus ético e a posição judaica contra a 
magia, uma das condições constitutivas para o desenvolvimento do 
caminho especial do Ocidente. Somente quando o protestantismo em 
consequência da reforma, retomou as heranças judaicas e cristãs primitivas 
– amalgamando-as sobre o fundamento de um individualismo religioso 
radical – pôde acontecer a destruição completa de todas as instâncias 
intermediárias entre o Deus e o homem, e o desencantamento 
(Entmagisierung) radical de todos os caminhos para ele.  Nesse sentido, 
Weber pode afirmar o fato de somente aqui ser realizado o 
desencantamento completo do mundo [e o processo mais amplo da 
racionalização] com todas as consequências.         

 

    

Contudo, a macrossociologia que brota dos estudos de religião de Weber, 

sobretudo de seus textos teóricos reflexivos – “Introdução do autor” (Vorbemerkung), 

“Introdução” (Einleitung) e “Consideração intermediária” (Zwischenbetrachtung) – 

aponta para a racionalização de outras esferas da vida em paralelo à que acontece 

com a religião, como a da música ocidental.     

Por outro lado, Freund (apud Viana, s.d, p. 21), propõe uma definição do 

termo, sendo o racionalismo um instrumento técnico peculiar ao desenvolvimento da 

civilização ocidental:   

 

 

A racionalização, como ele [Weber] a compreende, que por vezes associava 
à noção de intelectualização, é o resultado da especialização científica e da 
diferenciação técnica peculiar à civilização ocidental. Consiste na 
organização da vida, por divisão e coordenação das diversas atividades, 
com base em um estudo preciso da relação entre os homens, com seus 
instrumentos e seu meio, com vistas a maior eficácia e rendimento. Trata-
se, pois, de um puro desenvolvimento prático operado pelo gênio técnico do 
homem.     



 

 

 

 

 
   

Neste mesmo curso, segue Cohn (apud Weber, 1995, p. 14, grifo do autor) 

afirmando que  

 

 

a racionalização (ou seja, o processo que enseja a prevalência crescente da 
condução racional da ação) apresenta-se, portanto, em dois níveis. O 
primeiro é de caráter histórico-estrutural, e diz respeito à diferenciação entre 
linhas de ação, que caracteriza a modernidade. Esse primeiro nível oferece 
a condição para o segundo, que remete ao interior de cada linha de ação, 
no plano da constituição da sua lógica intrínseca, da “legalidade própria” a 
cada qual.     

 

Por meio de outras palavras, Ianni (2011, p. 25-26, grifo do autor) apresenta o 

mesmo panorama: 

 

Está em curso o “desencantamento do mundo” [ou a racionalização do 
mundo], de que fala Weber, retomando as sugestões de Schiller. Desde o 
século XVIII, e em forma acentuada e generalizada no XIX, os progressos 
da ciência pareciam reduzir os espaços da tradição, superstição, religião. A 
razão parecia vencer e apagar a fé. Os homens ficam órfãos de Deus. São 
obrigados a assumir o próprio destino. (...) Dá-se ao requinte de assassinar 
Deus. Na sociedade moderna, o homem abandonou a tradição e a religião, 
Deus e o Diabo. Intelectualiza-se de tal maneira que desencanta o mundo 
de visões e fantasmas. Afugenta, confina ou domina a incerteza, o 
desconhecido, o incógnito. (...) “O que é racional é real e o que é real é 
racional”, diz Hegel, inaugurando uma face do mundo, da modernidade. 
Estão em curso a secularização da cultura e do comportamento, a 
industrialização e a urbanização, a divisão do trabalho social e a 
mercantilização. A marcha da revolução burguesa, lenta e rápida, parcial e 
drástica, quebra, subordina ou destrói tradições, regionalismos e 
provincianismos materiais e espirituais. O trabalho produtivo se impõe à 
preguiça, o proprietário à terra, o capital ao trabalho, a fábrica ao grêmio, o 
mercado à economia doméstica, a mais-valia à mercadoria.           
 
     
 

O racionalismo pode, igualmente, ser compreendido como uma interpretação 

ampla e significativa do universo , o que nos leva a atentar para a legalidade 

própria de cada linha de ação, resultado do processo de racionalização, como uma 

multiplicidade de sentidos próprios a cada esfera de ação humana. Porquanto, 

expressa Mills & Gerth (1982, p. 69, grifo dos autores):  

 

  

A tendência no sentido dessa interpretação ampla e significativa do universo 
é atribuída a grupos de intelectuais, a profetas e professores religiosos, a 
sábios e filósofos, a juristas e artistas experimentais e, finalmente, ao 



 

 

 

 

cientista empírico. A “racionalização”, diferenciada social e historicamente, 
passa a ter, assim, uma variedade de significados.   
 
 

Assim sendo, corroboram o argumento acima, respectivamente, Waizbort 

(1995) e Cohn (1995): 

 

Para Weber, não é apenas um desses processos de longa duração, mas 
sim o processo por excelência, pois que é o processo de racionalização, no 
seu decurso, segundo Weber, ele opera a separação das esferas da 
existência – o que pode ser visto como um aspecto da especialização e 
fragmentação do mundo – em que cada esfera da existência passa a 
possuir e desenvolver a sua Eingengesetzlichkeit, uma lei que lhe é interna 
e imanente, uma “legalidade própria” que engendra esse domínio 
específico. Tal processo culmina, na época moderna, no intelectualismo, na 
perda daquela unidade primordial do mundo que Weber qualifica como uma 
“ingenuidade original”. Esse processo de desenvolvimento histórico opera a 
autonomização das diversas esferas da existência, pois cada qual passa a 
se mover de acordo com sua legalidade própria. O processo de 
racionalização, que autonomiza as esferas, rompe com a unidade que 
poderia englobar o mundo. Assim, a autonomização da esfera política, da 
esfera econômica, da esfera jurídica, etc. acabam por implementar relações 
de tensão que passam a marcar em profundidade o mundo. Este se 
apresenta como um conjunto de esferas, ordens da vida e ordens do mundo 
autonomizadas e, consequentemente, não necessariamente coincidentes e 
concordantes.  (WAIZBORT, 1995, p. 28-29, grifos do autor). 
 
 
Não é o mundo que se racionaliza como um todo, mas as distintas linhas de 
ação, cada qual a seu modo. Ao se dizer que cada linha de ação se 
racionaliza ao seu modo, está-se afirmando algo central em Weber: que há 
uma lógica intrínseca que comanda o encadeamento dos significados em 
cada uma dessas linhas. Há, nos termos weberianos, uma “legalidade 
própria” a cada qual. É essa legalidade própria que preside a distinção entre 
as diversas linhas de ação, ao conferir aos significados que nelas ocorrem 
os conteúdos que as tornam, por exemplo, jurídicas e não econômicas, 
religiosas e não políticas. (COHN, 1995, p. 13).         
      

      

A imagem da jaula de ferro , ou crosta de aço , segundo tradução de Pierucci 

(2004), de igual modo, é apropriada para esclarecer/ interpretar a razão instrumental 

em Weber, conforme Taylor (2011, p. 99-100, grifo do autor):  

 

 

Penso que há uma grande porção de verdade nessas imagens de “jaula de 
ferro”. A sociedade moderna tende sim a nos empurrar na direção do 
atomismo e instrumentalismo, tanto ao dificultar restringir suas oscilações 
em determinadas circunstâncias quanto por gerar uma visão que os 
subestima como estandartes. Não se trata apenas de as instituições 
reproduzirem a filosofia; a perspectiva também teve de começar a ter 
alguma força na sociedade europeia antes que as instituições pudessem 
desenvolver-se. Perspectivas atomistas e instrumentalistas começaram a se 
espalhar, pelo menos, entre as classes educadas da Europa ocidental e da 



 

 

 

 

América antes da Revolução Industrial. E, de fato, Weber viu a importância 
dessa preparação ideológica [o racionalismo] para o capitalismo moderno.    

   

 

Mediante o exposto, reputamos que o problema do racionalismo weberiano, 

central na obra do autor, é a tentativa de compreender o que há de específico na 

cultura do Ocidente, a partir de estudos comparativos com a cultura oriental. 

 Isto fica bem claro na “Introdução do autor” (Vorbemerkung) aos Ensaios 

Reunidos de Sociologia da Religião , quando faz referência ao sistema sonoro: 

  

 

Algo similar ocurre en el arte. Probablemente, el oído musical alcanza 
mayor finura en otros pueblos que entre nosotros hoy en día; en todo caso, 
su finura de oído no es inferior a la nuestra. Por todo el mundo se han 
conocido diversos tipos de polifonía; en otras partes se encuentra también 
la fusión sonora de muchos instrumentos, así como el canto a varias voces. 
En otras partes se han calculado y se conocen también todos nuestros 
intervalos racionales.  Sin embargo, la música armónica racional – tanto el 
contrapunto como la armonía de acordes – la formación del material sonoro 
sobre la base de las tres tríadas con la tercera armónica, nuestro 
cromatismo y enarmonía, interpretados desde el renacimiento, no por la 
simple distancia, sino de forma racional en el sentido de la armonía, nuestra 
orquestra con el cuarteto de cuerdas como núcleo y la organización del 
conjunto de los instrumentos de viento, el bajo continuo, nuestra notación 
musical (que hace posible la composición e interpretación de las obras 
musicales modernas, y en definitiva su perpetuidad), nuestras sonatas, 
sinfonías, óperas y, como medio para todas ellas, nuestros instrumentos 
esenciales, órgano, piano, violín, todo esto sólo ha existido en occidente  
– aunque en los sistemas musicales más diversos hayan existido la música 
de programa, las descripciones con medios musicales, la disonancia y el 
cromatismo como medios de expresión. (WEBER, 1997, p. 314-315, grifo 
nosso).   

  

 

Conforme Waizbort (1995), dentre os estudos de Weber a compreensão de 

sua sociologia da religião permite melhor entendimento de sua análise do campo 

musical no ocidente.  

Tal relação é possível, pois “o grande fio condutor da análise weberiana do 

capitalismo moderno [como já aludimos] é a racionalização” (Viana, s.d, p. 20, grifo 

do autor), sendo o programa weberiano “reconhecer a especificidade particular do 

racionalismo ocidental e, no interior dele, do moderno racionalismo ocidental, e 

explicar sua origem” (Weber apud Waizbort, 1995, p. 34).  

A racionalização é, de tal modo, importante na construção do pensamento de 

Weber em sua análise do mundo moderno que a música, ainda que uma arte 



 

 

 

 

“interior”, sofre as consequências do espírito burocrático e desencantado que solapa 

a sociedade europeia dos Séculos XIX e XX, e passa a ser interpretada sob o 

prisma de uma teoria da racionalidade: 

 

Até mesmo uma área de experiência tão “interiorizada” e aparentemente 
subjetiva com a da música se presta a um tratamento sociológico sob o 
conceito de “racionalização” de Weber. A fixação de padrões de acordes, 
através de uma notação mais concisa, e o estabelecimento da escala bem 
temperada; a música tonal “harmoniosa” e a padronização do quarteto de 
sopro e dos instrumentos de corda como o núcleo da orquestra sinfônica. 
Tais fatos são vistos como “racionalizações” progressivas. [...] o mesmo 
enfoque comparado é, decerto, usado na explicação dos sistemas 
religiosos, como se pode ver no esboço psicológico encerrado em “A 
Psicologia Social das Religiões Mundiais”.  (MILLS & GERTH, 1982, p. 69, 
grifos dos autores).   

    

Deste modo, o exame weberiano do capitalismo ultrapassa a leitura da 

economia per si, abarcando a dimensão da cultura, ou seja, compreende que esta 

interfere e influencia a formação do cenário da modernidade, como o faz em seus 

estudos sobre a religião e a arte.  

Nesta direção, alguns de seus escritos, tais como, Economia e Sociedade , A 

ética protestante e o espírito do capitalismo  e A ética econômica das religiões 

mundiais  são arquétipos desta abordagem em Weber.   

Estas obras relacionam a esfera econômica a diversos elementos históricos e 

sociais não de modo causal, mas numa espécie de encontro de circunstâncias 

(afinidades eletivas) que propiciam a ocorrência de determinadas ações no mundo 

social. As afinidades que discorremos são as relações entre as esferas econômica, 

religiosa e artística apontadas por Weber.  

A ilustração mais clássica deste comentário está na ética protestante , na 

qual Weber relaciona a conduta de vida do puritano como circunstância histórica 

importante, não determinante, mas propulsora, do espírito  do capitalismo moderno. 

No caso citado, houve uma relação entre as esferas econômica e religiosa.   

Assim sendo, “a análise da esfera econômica só tem sentido para Weber na 

medida em que ela é confrontada com outras esferas: justamente daí advém a 

riqueza da contribuição weberiana” (Waizbort, 1995, p. 35).  

Tal afirmação pode ser representada graficamente:  

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                  RACIONALIZAÇÃO 

 

Figura 5 - representação das esferas de valor relig iosa e econômica 
Fonte: Elaboração da autora (2013).  

 

 

Como bem exibe a representação acima, a força motriz que conduz as 

diversas esferas da vida para direções variadas é, justamente, o processo de 

racionalização que se dá na constituição da sociedade moderna.  

Ao passo que cada elemento gira em um sentido, de acordo com sua lógica 

intrínseca, e por esta feita, conflitando-se entre si, uma afinidade se verifica a partir 

das relações históricas entre as dimensões da vida exemplificadas.   

Desta maneira, ainda que se movendo em fluxos antagônicos, impulsionam 

em alguma medida, em um movimento não intencional, o desenvolvimento do 

percurso de outras lógicas racionais, na constituição do modus operandi do sistema-

mundo moderno.  

No que diz respeito ao nosso tema de estudo, tal esquema lógico também se 

aplica às relações entre arte e religião, enquanto elementos de um mesmo processo 

de secularização do mundo, como representado abaixo:  

  



 

 

 

 

 

 

                                              RACIONALIZAÇÃO 

 
 

Figura 6 – Representação das esferas de valor 
Fonte: Elaboração da autora (2013).  

  

 

Encontramos, dessa forma, o cerne desta discussão no conceito de 

racionalismo, visto que suas obras em torno da religião e da arte abrem enfoques 

distintos do mesmo problema: desenvolvimento de uma técnica racional de 

condução da vida.    

Portanto, “o [seu] trabalho de sociologia da música insere-se de maneira clara 

e essencial em seus estudos acerca do Racionalismo Ocidental, oferecendo assim 

um novo enfoque do problema e enriquecendo sobremaneira a discussão”. 

(WAIZBORT, 1995, p. 24).    

De acordo com Waizbort (1995, p. 25, grifo do autor), as produções que mais 

se aproximam da sociologia da arte weberiana estão circunscritas em seus estudos 

de religião:   

  

A arte, para Weber, insere-se no amplo recorte da cultura. É em função 
dessa situação que uma possível sociologia da arte de Max Weber 
necessita ser inserida –e contextualizada – no interior dos seus estudos 
comparativos sobre as culturas ocidental e oriental, e é por isso que o 
conjunto de textos de Weber que mais proximamente se situa ao seu 
fragmento de sociologia da música não me parecer ser, como gostaria 
Marianne Weber, Economia e Sociedade, mas sim os Ensaios Reunidos de 
Sociologia da Religião.     

  

 



 

 

 

 

Neste sentido, o texto Fundamentos sociológicos e racionais da música 

de Weber foi um projeto que desenvolveu um estudo da arte na perspectiva de sua 

sociologia do racionalismo. Trata-se de uma investigação entre a tensão da ratio 

musical e o mundo.  

Supostamente, este seria o interesse de Weber ao analisar o campo musical, 

a exemplo de suas análises  da religião as quais revelam que “um ensaio assim 

sobre a sociologia da religião visa, necessariamente, a contribuir para a tipologia e 

sociologia do racionalismo” (WEBER, 1982, p. 372).   

Deste modo, podemos considerar Os ensaios reunidos de sociologia da 

religião , sobretudo, a Vorbemerkung (Introdução do autor) e a Zwischenbetrachtung 

(Consideração intermediária) “textos especialmente estratégicos” (Waizbort, 1995, p. 

27) para analisarmos a relação entre arte e religião no pensamento de Weber.    

Estes textos são estratégicos  em suas peculiaridades. O primeiro, introduz a 

temática do racionalismo ocidental e enfoques que orientavam as investigações do 

autor. Quanto ao segundo, diz respeito à construção de uma teoria ideal-típica 

acerca dos graus e direções da racionalização . Tais peculiaridades estão 

expostas no quadro a seguir, quais sejam:  

                              

 

                                 Quadro 10: 
                  Textos “estratégicos” de sociologia da religião de Weber 

 

 
                  Textos “estratégicos” de sociolog ia da religião de Weber 

 

Peculiaridades  

Vorbemerkung Zwischenbetrachtung 

Introduz a temática do 
racionalismo ocidental  

Constrói um esquema ideal-típico 
das ordens de vida e sua relação 
com as esferas individuais 

Fonte: Waizbort, 1995.   

 

Ainda com relação a estes trabalhos, segue um mapa de menções que Weber 

faz ao campo artístico em meio a sua discussão sobre religião:  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                  Quadro 11: 
         Menção ao campo artístico nos Ensaios Reunidos (1997) 
 

Menção ao campo artístico nos Ensaios Reunidos de Sociologia da Religião (1997) 
Elementos do campo  Ensaio  Localização (Página) 
Literatura, música, 
arquitetura 

Vorbemerkung (Introdução do 
autor)  

314; 315.  

Música, pintura, 
escultura 

Zwischenbetrachtung 405-418. 

Fonte: Weber, 1997. 

 

 

Para além dos artigos citados, há outros escritos de Weber de sociologia da 

religião nos quais as artes aparecem, como no parágrafo “Ética religiosa e mundo”, 

parte integrante de Economia e Sociedade , como demonstrado abaixo: 

 

                                   Quadro 12: 
Menção ao campo artístico em Economia e Sociedade  

(Secção de Sociologia da Religião)  
 
 

Menção ao campo artístico em Economia e Sociedade  
(Secção deSociologia da Religião)  

Elemento s do campo  Ensaio  Localização (Página) 
Escultura, luteria, pintura, 
música, trabalho 
artesanal    

Ética religiosa e “mundo” 402-404.  

Fonte: Weber, 1991.  

 

    

Para além das menções citadas, Freund (2003, p. 193) registra outros 

escritos de Weber, de sociologia da religião e metodológicos em que faz referência 

ao campo citado: 

 

 

Weber não teve tempo de realizar seu projeto de uma sociologia da arte. Só 
nos deixou um esboço de suas intenções, ao caso de certos artigos, 
particularmente do Essai sur la neutralité axiologique, ou de suas 
conferências, principalmente a que ele consagrou à vocação do sábio.  

 

 



 

 

 

 

Logo, para nós há um elo entre as esferas mencionadas que faz-nos enxergar 

uma relação entre música e religião no Ocidente. E ambas, neste entrelaçar 

conflituoso, se desenvolveram enquanto esferas de racionalidades distintas e com 

lógicas próprias de ação visto que “se a religião esteve dedicada à ‘sistematização e 

racionalização do modo de vida’, da conduta de seus crentes, a música, [...] muito 

mais endógena, operou a sistematização e racionalização do seu próprio material e 

de seus próprios meios”. (WAIZBORT, 1995, p. 27).  

Frente ao exposto, reiteramos o argumento da centralidade do conceito de 

racionalismo na discussão.  De acordo com Habermas (apud Id., Ibidem):     

  

 

a racionalização cultural é vista por Weber a partir da ciência e da técnica 
modernas, da arte autônoma e da ética guiada por princípios fundados na 
religião [...]  Não apenas a ciência, mas também a arte autônoma são 
incluídas como manifestações da racionalização cultural. Os padrões de 
expressão estilizados artisticamente, que de início foram integrados ao culto 
religioso como adornos de igrejas e templos, como dança e canto rituais, 
como encenação de episódios significativos dos textos sagrados, tornam-se 
autônomos com as condições da produção artística inicialmente cortesã-
mecenática, mais tarde capitalista-burguesa: ‘a arte constitui-se então de 
um cosmos de valores intrínsecos sempre conscientes, abrangentes, 
autônomos. (HABERMAS apud WAIZBORT, 1995, p. 35).    

 

  

Deste modo, assim como as ciências, o Estado moderno, o sistema de 

ensino, entre outros elementos da vida social, as artes (a música, a arquitetura, a 

escultura, a pintura, as artes gráficas etc), e a própria religião, passaram pela 

direção do desenvolvimento racional desencantado, peculiar ao Ocidente, segundo 

Weber.  

Consequentemente, o racionalismo é, ao mesmo tempo, elemento unificador 

das esferas citadas e promotor de autonomia entre elas. A unidade se relaciona ao 

fato de que o vocábulo é uma categoria central de análise em Weber, já a autonomia 

nomeia o processo de divisão das esferas de existência no mundo moderno, como 

expressam o quadro 13 e a imagem a seguir:  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                                   Quadro 13: 
         Autonomia e unidade no processo de Racionalização 

  

Autonomia e unidade no processo de Racionalização  

Autonomia Unidade 

Processo de divisão das diversas esferas 
da existência (arte, política, economia, 
religião, etc).  

Categoria central de análise do mundo 
moderno em Weber. As ações humanas são 
compreendidas a partir da fragmentação da 
unidade primeira do mundo. 

Fonte: Waizbort, 1995. 

 

 

 

 

  

 

                                           Figura 6 – Relação entre autonomia, unidade e racio nalização 
                                                          Fonte: Elaboração da autora (2013).  

 
 

 

O tema alerta para a interdependência entre religião e música na crítica da 

modernidade, sob o prisma weberiano. Ao mesmo tempo em que aproxima as 

referidas esferas, a racionalização do mundo aponta para o seu distanciamento.  
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UnidadeAutonomia



 

 

 

 

3.2 A tensão entre música e religião  

 

   

Justamente a música, a “mais interior” das artes, pode parecer, em sua 
forma mais pura, a música instrumental, como uma forma substituta – 
através da legalidade própria de um reino que não vive no interior – 
simulada e irresponsável, da vivência religiosa primeira. (WEBER, 1995, 
grifo do autor). 

 

   

Nas palavras de Max Weber (1864-1920) citadas acima está explícita a ação 

substitutiva da música instrumental para a experiência religiosa. Aponta assim, a 

tese weberiana para a propositiva de que a música ganhou no Ocidente a 

capacidade de concorrer com a religião em sua função redentora.  

De acordo com Schluchter (1997, p. 453), redenção e salvação não são 

conceitos sinônimos na obra de Weber:  

 

Heil (salvação) significa, em alemão, tanto libertação, salvação, como 
felicidade, bem-aventurança, etc. Tem em Weber um significado 
essencialmente afirmativo, positivo. As religiões oferecem bens de salvação 
(Heilsgütern) que nem sempre são algo do além, se não na maioria dos 
casos bens perfeitamente mundanos como a saúde, a riqueza, entre outros, 
e inclui aqueles casos que se apresentam como bens extramundanos que 
consistem fundamentalmente em determinados estados psicológicos que se 
podem alcançar neste mundo. A salvação mais refinada é aquela que se 
alcança como redenção do sofrimento. Portanto, toda religião de redenção é 
também religião de salvação, mas não o inverso. (Tradução livre da autora).   

 

A exemplo da redenção do sofrimento que a religião pode promover, as artes, 

no pensamento weberiano, aparecem enquanto esferas de redenção da rotina, de 

modo a “salvar” os sujeitos do sofrimento originado pelo racionalismo prático que 

invadiu o cotidiano do homem moderno e que desencantou o mundo.        

Desse modo, a música libertou-se do subjugo da religião visto que, por certo 

momento histórico, essa arte esteve atrelada à função de utilidade em rituais e 

serviços religiosos. Ainda assim, a relação entre música e religião permanece, só 

que, com o avançar dos acontecimentos histórico-sociais da Europa moderna, a 

esfera artística se seculariza e se autonomiza dos imperativos evangelizadores da 

religião.       



 

 

 

 

Quando se diz que no Ocidente, por um determinado período, a música 

existente se confundia com a música religiosa, isto não soa como incoerente, pois a 

história da música produzida vem confirmando esta reflexão.   

Conforme Blanning (2011, p. 96), no Século XVIII, “para a maioria das 

pessoas da sociedade em geral, música significava música religiosa, mas não se 

limitava ao canto congregacional de responsos e salmos”.  

De acordo com o autor, ainda que a música florescesse no mundo das cortes, 

durante certo tempo permaneceu como atividade artística subordinada e alvo de 

suspeitas.   

Por mais que no Século XVIII as artes estivessem sob a égide da Razão, com 

o Iluminismo, a música sacra continuou tendo importância singular, de modo que “os 

compositores das cortes passavam grande parte do tempo compondo missas, 

motetos e oratórios, até porque a música sacra estava em primeiro lugar na 

hierarquia dos gêneros”.  (Id., Ibidem).    

Nestes termos, a ligação entre música e religião remonta aos primórdios 

históricos apresentados pelos grandes manuais de história da música situada no 

quadrante europeu/ocidental. De um modo geral, esta relação é exposta a partir de 

características mais universais, como o fazem Grout & Palisca (1994):   

 

 

                                       Quadro 14: 
            Aspectos gerais sobre música e religião na História da Música Ocidental  

 

Aspectos gerais sobre música e religião na História  da Música Ocidental 

Antiguidade 

1 Papel importante da música nos rituais religiosos e políticos; 
2 Influência da música grega no mundo ocidental. 

Idade Média 

3 A herança judaica na música cristã dos primeiro séculos; 
4 Os mosteiros e o desenvolvimento do canto gregoriano; 
5 A música sacra e a formação da estrutura musical moderna. 

Idade Moderna 

6 A música instrumental e os concertos religiosos de massa (autos, missas, oratórios, etc);  
7 A secularização da música. 

Fonte: Grout & Palisca (1994).   

  



 

 

 

 

Em consonância com o quadro acima, podemos dizer que, para Weber, a 

música passou por um processo de racionalização e secularização no mundo 

moderno, de modo a tornar-se autônoma de sua subserviência de outrora à religião.   

Assim como na religião, a música tem seu lugar na análise do mundo 

moderno em Max Weber. Em outras palavras, poderíamos considerar, no 

pensamento weberiano, a tese do triunfo do músico (Blanning, 2011), e sua arte 

sobre os imperativos da religião.      

Segundo Andréani (2001), este processo de libertação da música se dá, 

igualmente, pela ruptura com os poderes seculares visto que a partir do Século XII a 

autoridade eclesiástica cede terreno a outras formas laicas de poder, tendo como 

ápice o Estado moderno. Todavia, o nosso foco está centrado no descolamento da 

arte da esfera religiosa, embora isto não prescinda das relações políticas.       

De acordo com Blanning (Ibidem), o triunfo do músico significa a paulatina 

independência dos músicos e de sua arte a partir da modernidade burguesa:   

 

Para o bem ou para o mal, a música tem sido transformada no mundo 
moderno – e tem ajudado a transformar esse mundo. Essa forma de arte 
atingiu a maturidade. O desenvolvimento da esfera pública e a 
transformação resultante dos locais e espaços culturais; a secularização e a 
correspondente sacralização da cultura; a revolução romântica; o ritmo em 
constante aceleração da inovação tecnológica; a irrupção da cultura jovem 
na segunda metade do século XX – tudo isso se combinou para impelir a 
música à pole position entre as artes criativas e cênicas, em termos de 
prestígio, influência e recompensa material. (BLANNING, 2011, p. 340, 
349).  

   

O triunfo do músico, por assim dizer, tornou-se possível no contexto da 

modernidade em virtude de uma série de transformações sociais e históricas 

concatenadas. Elegemos algumas no quadro abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       Quadro 15: 
                    A lógica do processo de autonomização da arte 

  

A lógica do processo de autonomização da arte 

1 Constituição de um público 
de consumidores virtuais 

2 Constituição de um corpo de 
produtores e empresários 
profissionais 

3 Multiplicação das instâncias 
de consagração e difusão dos 
bens culturais produzidos pelos 
artistas  

Resultantes  
1 Possibilitou a legitimação 
social e a independência 
econômica dos artistas frente 
às instancias de financiamento 
(sobretudo, Igreja e Estado). 

2 Sofisticação dos meios 
técnicos e das condições de 
acesso à profissão e inserção 
no campo artístico.  

3 Criação das academias, 
salões, editoras e direções 
artísticas de teatros etc.  

Fonte: Bourdieu (2007a).  

  

 

Este processo, que sob o prisma weberiano, é encarado como resultado da 

racionalização e secularização vivenciadas pela sociedade ocidental, e que encontra 

seu apogeu no modo de vida burguês  (Schluchter, 1999), é apresentado por 

Bourdieu (2007a, p. 99) enquanto autonomia  da esfera artística mediante sua 

relação com o mercado de bens simbólicos  culturalmente legitimado: 

 

A história da vida intelectual e artística das sociedades europeias revela-se 
através da história das transformações da função do sistema de produção 
dos bens simbólicos e da própria estrutura destes bens, transformações 
correlatas à constituição progressiva de um campo intelectual e artístico, ou 
seja, à autonomização progressiva do sistema de relações de produção, 
circulação e consumo de bens simbólicos. De fato, à medida que se 
constitui um campo intelectual e artístico (e ao mesmo tempo, o corpo de 
agentes correspondentes, seja o intelectual em oposição ao letrado, seja o 
artista em oposição ao artesão), definindo-se em oposição ao campo 
econômico, ao campo político e ao campo religioso, vale dizer, em relação a 
todas as instâncias com pretensões a legislar na esfera cultural em nome de 
um poder ou de uma autoridade que não seja propriamente cultural, as 
funções que cabem aos diferentes grupos de intelectuais e artistas, em 
função da posição que ocupam no sistema relativamente autônomo das 
relações de produção intelectual ou artística, tendem cada vez mais ao 
princípio unificador e gerador (e portanto, explicativo) dos diferentes 
sistemas de tomadas de posição culturais e, também, o princípio de sua 
transformação no curso do tempo.            

           

Blanning (2011, p. 99-100, grifos do autor) também aponta este processo de 

emancipação da música, só que desta feita, considerando o papel de Händel e 

Bach, que apesar de devotos religiosos, contribuíram para tanto, por meio de seus 



 

 

 

 

concertos públicos, em um período em que o advento dos concertos estava 

vinculado ao contexto de ascensão burguesa:  

  

Um passo importante na ascensão da música e de seus criadores foi 
dissociá-los do serviço a uma terceira entidade. No caso da opera seria, 
essa terceira unidade era o príncipe; no caso da música religiosa, Deus. 
Embora Händel pareça ter sido tão devoto quanto Bach, ao encenar 
oratórios em teatros para um público pagante, apontou o caminho para a 
emancipação da música, que deixou de ser funcional [ou seja, para o mero 
serviço religioso ou estatal]. É tentador situar o advento do concerto no 
contexto de uma evolução socioeconômica que pode ser rotulada de “a 
ascensão burguesa”. Na Leipzig de J.S. Bach o vínculo entre concertos e 
comércio é facilmente visível. Pelos padrões alemães, aquele era um 
mundo cosmopolita, elogiado por Goethe no Fausto como a “pequena Paris” 
e por Lessing como “um lugar onde se pode ver o mundo inteiro em 
microcosmo”.       

 

Afinando-se à tese do triunfo do músico , Bourdieu (2007a, p. 100) expõe 

também a relação entre religião e arte que, com o passar do tempo, vai se 

reconfigurando por meio da autonomização dos referidos campos, ou seja, a arte 

encabeça rupturas com as demandas éticas e estéticas propaladas pela religião:    

 

Embora a vida intelectual e artística estivesse sob a tutela, durante a Idade 
Média, em grande parte do Renascimento e, na França, com a vida na 
corte, durante todo o período clássico, de instâncias de legitimidade 
externas, libertou-se progressivamente, tanto econômica como socialmente, 
do comando da aristocracia e da Igreja, bem como de suas demandas 
éticas e estéticas.  

 
      

Ainda segundo o referido autor, o processo de autonomização que ocorre nos 

campos intelectual e artístico incide de modo semelhante nos campos do direito e da 

religião, o que para Weber seria interpretado enquanto a constituição de um corpo 

burocrático (racional-legal) de profissionais vinculados às leis internas de operação 

de cada uma destas esferas (arte, intelecto, direito, religião) de ação da vida social. 

Este pensamento encontra semelhança com o esquema que Weber utilizou 

em sua sociologia da dominação, na qual as relações de poder assentam-se na 

legitimidade das normas instituídas a partir da crença dos atores sociais envolvidos.  

Neste sentido, toda dominação requer: 

 

a) Um quadro administrativo; 

b) Um conjunto de normas ou bases jurídicas; 

c) Dominantes e dominados; 



 

 

 

 

d) A crença na legitimidade. 

 

Assim sendo, a independência relativa de cada campo aludido propõe (a 

exemplo da arte), no período moderno, uma ação movida a partir de um juízo moral, 

ético, estético e jurídico próprios, não submetidos à censura de esferas outras, tais 

como da religião:         

 

Destarte, o processo de autonomização da produção intelectual e artística é 
correlato à constituição de uma categoria socialmente distinta de artistas e 
de intelectuais profissionais, cada vez mais inclinados a levar em conta 
exclusivamente as regras firmadas pela tradição propriamente intelectual ou 
artística herdada de seus predecessores, e que lhes fornece um ponto de 
partida ou um ponto de ruptura, e cada vez mais propensos a liberar sua 
produção e seus produtos de toda e qualquer dependência social, seja das 
censuras morais e programas estéticos de uma Igreja empenhada em 
proselitismo, seja dos controles acadêmicos e das encomendas de um 
poder político propenso a tomar a arte como um instrumento de 
propaganda. (BOURDIEU, 2007a, p. 101).  
 
 
  

Como ilustração dos efeitos do proselitismo religioso e da ação do poder 

político sobre a arte, citamos um trecho de uma das cartas de Claudio Monteverdi 

(1567-1643) ao duque Vicenzo Gonzaga, datada de 28 de novembro de 1601: 

 

Se, igualmente, eu não mais procurasse ter a oportunidade de servir a 
vossa alteza sereníssima, especialmente agora que a ocasião se apresenta, 
vossa alteza teria um argumento especial para se lamentar com 
propriedade de uma servidão negligente da minha parte e, com meu 
modesto saber, para bons fins, não buscando maiores meios de mostrar ao 
finíssimo gosto de vosso ouvido alguns motetos e missas de pouco valor, 
vossa alteza poderia se queixar de mim com justa razão. E se eu não 
buscasse (não por mérito de virtude, mas por mérito da fiel e singular 
devoção que sempre tive em servir vossa alteza sereníssima) o lugar agora 
vazio nessa parte da igreja e que, em todos os sentidos, não pedisse, com 
grande insistência e humildade, o dito título, com razão, o mundo poderia 
lamentar a minha negligência. Eu vos peço em súplica para ser maestro de 
câmara e de igreja. Se eu for digno de vossa bondade e graça, eu o 
receberei com aquela humildade que convém a todo modesto servidor 
quando vem agraciado e favorecido por um grande príncipe, como o é 
vossa alteza sereníssima; à qual me inclino e faço humilíssima reverência, 
implorando a Deus, a cada dia, as vossas maiores alegrias que um servo 
devoto e fiel pode desejar com grande afeto ao senhor. (MONTEVERDI, 
2011, p. 4).              
 
    
 

           Entretanto, a história de Mozart (1756-1791) revela a ruptura do campo 

artístico com os imperativos da corte burguesa, como apresenta Elias (1995, p. 16): 



 

 

 

 

 

A vida de Mozart ilustra nitidamente a situação de grupos burgueses 
outsiders numa economia dominada pela aristocracia de corte, num tempo 
em que o equilíbrio de forças ainda era muito favorável ao establishment 
cortesão, mas não a ponto de suprimir todas as expressões de protesto, 
ainda que apenas na arena, politicamente menos perigosa, da cultura. 
Como um burguês outsider a serviço da corte, Mozart lutou com uma 
coragem espantosa para se libertar dos aristocratas, seus patronos e 
senhores. Fez isto com seus próprios recursos, em prol de sua dignidade 
pessoal e de sua obra musical.   

 

Weber atenta, dessa maneira, para esta realidade da separação das diversas 

instâncias da vida (racionalização), em outras palavras, ao desencantamento do 

mundo  que se dá na sociedade moderna e a consequente secularização  que 

marca a era industrial do capitalismo europeu, e que se reflete no tipo de interação 

que passa a existir entre arte e religião no referido contexto.  

Tal processo se verifica longitudinalmente em suas obras de sociologia da 

religião, de maneira que enxerga a dinâmica de intercâmbio da instância religiosa 

com outros campos da vida social (incluindo a arte musical) sob a lente da tensão , 

como o faz, sobretudo, na Zwischenbetrachtung16.    

   Ao estudar a gênese das éticas religiosas, Weber teve como objetivo 

aprofundar a sua sociologia do racionalismo. Diante disto, preocupou-se em 

construir um esquema ideal-típico que levasse em conta as lógicas intrínsecas das 

diversas esferas de atividade, ainda que os conflitos entre elas e a sua autonomia 

estejam bem delimitados apenas no plano ideal.  

Entretanto, a tensão entre religião e demais esferas aparece de modo distinto 

em Weber, dependendo do tipo religioso em questão, e encontrando no ascetismo 

ativo o seu ápice, sobretudo, na experiência dos puritanos.  

Sobre a questão comentam Hervieu-Léger & Willame (2009, p. 92, grifos do 

autor):  

  

É exatamente porque cada uma dessas esferas tem sua lógica própria que 
ela [a religião] entra inevitavelmente em tensão com as outras. Mas Weber 
mostra também, a cada vez, as alianças e os compromissos passados entre 
as diferentes esferas de atividade, algumas delas, como as atividades 
artísticas, apresentando, por outro lado, afinidades tais com o religioso, que 
a concorrência com ele se exacerba. Desse modo, observa Weber, “quanto 
mais a religião de salvação é sistematizada e interiorizada no sentido de 
uma ética de convicção, mais profunda é a tensão que ela mantém com as 

                                                           
16 A tradução que usamos deste texto encontra-se em: WEBER, Max. Ensaios de Sociologia . Rio de 
Janeiro: LTC, 1982, com o título Rejeições religiosas do mundo e suas direções .   



 

 

 

 

realidades do mundo. Enquanto a religião é ritual ou permanece legalista, 
essa tensão, em princípio, se manifesta pouco”.   
 
  

Quanto aos puritanos, sua vivência artística não era desprezível, todavia, 

profundamente marcada pela ascese, o que demarca a separação entre ética 

religiosa e estética, como expressa Weber na Ética :   

 

A ascese se volta com força total principalmente contra uma coisa: o gozo 
descontraído da existência e do que ela tem a oferecer em alegria. (...) O 
gozo instintivo da vida que em igual medida afasta do trabalho profissional e 
da devoção era, exatamente enquanto tal, o inimigo da ascese racional, 
quer se apresentasse na forma de esporte “grã-fino” ou, da parte do homem 
comum, como frequência a salões de bailes e tabernas. Desconfiada, 
portanto, e de muitas maneiras hostil é a postura assumida também em 
relação aos bens culturais cujo valor não seja diretamente religioso. (...) O 
teatro, para o puritano, era condenável e, com a estrita exclusão do erótico 
e da nudez do âmbito do possível [de encenar], as concepções mais 
radicais não tiveram como se firmar na dramaturgia, como nas artes. 
(WEBER, 2004, p. 151-154, grifos do autor).   
  
     

Como se observa na citação acima, a vida do cristão protestante tornou-se 

metódica no exercício do lazer, da contemplação estética e do ócio. O exemplo do 

ócio obrigatório, figurado no sabbath, ilustra isso. O desencantamento presente na 

leitura do mundo do religioso não constituiu um ataque ao próprio mundo, mas uma 

ação perpetrada no seio da relação com este.  

Deste modo, o envolvimento do puritano com as linguagens artísticas (teatro, 

música, dança, artes visuais etc.) foi marcado pela tensão entre a livre 

expressão/apreciação da arte e a ética da conduta de vida piedosa. Este fato, 

entretanto, não impossibilitou o surgimento de dramaturgos como Shakespeare 

(1564-1616), de músicos como Johann Sebastian Bach (1685-1750), e de pintores 

como Rembrandt (1606-1669).       

Logo, no caso específico da arte, seu envolvimento com a religião produziu 

dois movimentos. Um primeiro, de afastamento, pois “para a ética religiosa da 

fraternidade e do rigorismo, a arte é suspeita porque, precisamente, é portadora de 

efeitos mágicos e de emoções que arriscam provocar crise nas relações racionais 

com um deus ético”. (HERVIEU-LÉGER & WILLAME, 2009, p. 95).  

Enquanto isto, o segundo movimento foi de aproximação já que as religiões 

de massa universalistas encontraram na arte a linguagem apropriada para a 

divulgação de uma propaganda emocional para conquistar as multidões.    



 

 

 

 

Desta forma, de acordo com Simmel (apud Hervieu-Léger & Willame, 2009), 

tais formalizações da vida  relacionam-se por meio de uma dialética de 

aproximações e distanciamentos como resultado do cristianismo, que impôs uma 

tensão conciliada no envolvimento com o Deus cristão – como expressa o texto 

bíblico no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23:  “sou apenas um Deus de 

perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe?” (BÍBLIA SAGRADA, 

2003).     

Como mencionamos anteriormente, há nos trabalhos de Weber uma abertura 

para o diálogo entre os motivos das rejeições religiosas do mundo e o processo de 

racionalização da música ocidental. Isto depende da posição da música na esfera do 

sagrado ao longo da história do Ocidente, ou ainda, de como as motivações 

religiosas permitiram o desenvolvimento de uma racionalidade interna à própria 

música. 

É em consonância com este movimento dialético entre arte e religião que 

trabalhamos, pois os enfoques são nas tensões entre estes dois campos empíricos 

analisados por Weber. Para tanto, adotamos como referências dois de seus 

trabalhos, os quais, a nosso ver, apresentam este debate com clareza, são eles: Os 

fundamentos racionais e sociológicos da música  (Weber, 1995) e Rejeições 

religiosas do mundo e suas direções (Zwischenbetrachtung). (WEBER, 1982).        

Cabe esclarecer que Weber denomina música moderna aquela música do 

Ocidente produzida desde os anos de 1700, o que remonta à origem do estilo 

clássico e sua música instrumental baseada em sonatas, sinfonias e concertos, 

como explicita Grout & Palisca (1994). Vejamos algumas questões concernentes à 

discussão presentes nos textos.       

 Em Rejeições religiosas do mundo e suas direções , Max Weber 

apresenta o quanto uma ação religiosa de renúncia do mundo pode promover 

diferentes direções da ação de um sujeito nas quais existam tensões entre a religião 

e outras esferas da existência humana.  

Nessa perspectiva, o processo de racionalização do mundo moderno trouxe 

como consequência a autonomização e a separação das diversas esferas da vida, 

dentre elas, a esfera religiosa da esfera artística, gerando a fragmentação e 

especialização do mundo em diversas leis , com domínios específicos de sentido e 



 

 

 

 

ação racional. Isto significa dizer que, o que é considerado racional em uma esfera 

pode não sê-lo em outra, deflagrando o conflito entre racionalidades distintas.  

No referido texto, o autor discute este processo, apresentando o modo pelo 

qual a religião tenciona-se com a esfera econômica, a política, a intelectual, a erótica 

e a estética.  

Assim, à medida que a religião evolui em seu modo de vida metódico, ou seja, 

quando se racionaliza a conduta do fiel numa forma de ascetismo, mais as tensões 

com o mundo ficam evidentes. Neste sentido, o trecho a seguir é elucidativo:  

 

a religião da fraternidade sempre se chocou com as ordens e valores deste 
mundo, e quanto mais coerentemente suas exigências foram levadas à 
prática, tanto mais agudo foi o choque. A divisão tornou-se habitualmente 
mais ampla na medida em que os valores do mundo foram racionalizados e 
sublimados em termos de suas próprias leis. (WEBER, 1982, p. 379).  

 

 Dentre as esferas citadas, interessa-nos comentar brevemente a tensão 

entre a esfera estética e a religião, sobretudo a música, seu papel e uso na religião e 

sua posterior autonomia frente ao sagrado no Ocidente, visto que os interesses 

intelectuais do pesquisador estão centrados nesta parte do mundo.   

Vejamos uma passagem sobre esta relação:  

 

 Desde o início, a religião tem sido uma fonte inesgotável de oportunidades 
de criação artística, de um lado, e de estilização pela tradição, do outro. Isso 
se evidencia em vários objetos e processos: ídolos, ícones e outros 
artefatos religiosos; na padronização das formas [...]; na música como meio 
de êxtase, exorcismo ou mágica apotropaica. [...] Todos esses processos e 
objetos foram classificados de acordo com a riqueza das igrejas e templos 
oriunda do zelo religioso. (WEBER, 1982, p. 390). 

 

Assim sendo, para a ética religiosa da fraternidade, a arte tinha seu valor 

apenas como veículo de efeitos mágicos, não tendo importância em si mesma, além 

de ser considerada suspeita, já que as religiões “focalizaram apenas o significado, e 

não a forma, das coisas e atos para a salvação [e] desvalorizaram a forma como 

contingente, como algo da criatura e que a afastava do significado”. (WEBER, 1982, 

p. 391). 

 O nascimento de uma atitude estética moderna traz consigo um julgamento 

do mundo baseado no gosto, o que, posteriormente, Bourdieu (2007b) afirma ser um 



 

 

 

 

elemento distintivo e demarcador de classes sociais, julgamento este diverso do 

julgamento implantado pela religião (o juízo moral).  

Destarte, o repúdio à forma e à atitude estética de julgamento, proveniente de 

uma racionalidade ascética religiosa, faz do fiel um agente defensor da graça 

institucional da Igreja em detrimento da apreciação artística uma vez que a 

“inacessibilidade do recurso aos julgamentos estéticos exclui dissensão”. (WEBER, 

1982, p. 391).  

Weber acrescenta, ainda, que com o desenvolvimento do intelectualismo e da 

racionalização da vida, surgiu “a recusa dos homens modernos em assumir [que] a 

responsabilidade dos julgamentos morais tende a transformar os julgamentos de 

intenção moral em julgamentos de gosto (‘de mau gosto’, ao invés de ‘repreensível’)” 

(Id., Ibidem., p. 391, grifos do autor).    

Por conseguinte, a arte passa a competir diretamente com o ethos religioso a 

partir do momento em que se desenvolvem o intelectualismo e a racionalização da 

vida na modernidade. Com estes acontecimentos, a arte, assim como a religião de 

fraternidade, ganha status de redenção , como registra Weber: 

 

a arte assume a função de uma salvação neste mundo, não importa como 
isto possa ser interpretado. Proporciona uma salvação das rotinas da vida 
cotidiana, e especialmente das crescentes pressões do racionalismo teórico 
e prático. Com esta pretensão a uma função redentora, a arte começa a 
competir diretamente com a religião salvadora. (WEBER, 1982, p. 391, grifo 
nosso).            
 
  

Deste modo, a primeira salva neste  mundo (redenção intramundana), das 

rotinas da vida cotidiana, enquanto que a segunda, promete a redenção do fiel em 

outro  mundo (redenção extramundana).  

Não é a toa que, para Weber, a música instrumental pode adquirir um Ersatz 

(uma imitação, ou substituição) da experiência religiosa direta, a exemplo do 

refinamento musical alcançado ao longo do processo histórico de racionalização do 

Ocidente, sobretudo, entre o período da Música Barroca (1600-1750), do 

Classicismo (1750-1800) e do Romantismo (1800-1900), com o surgimento de 

grandes compositores, tais como Claudio Monteverdi (1567-1643), Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van 

Beethoven (1770-1827) e Richard Wagner (1813-1843).  



 

 

 

 

Estes tiveram como leitmotiv, a despeito das peculiaridades de suas 

composições, o refinamento de sua Arte a partir de uma experimentação sensorial 

rigorosa, o que demarca, ao menos no campo artístico, algumas das circunstâncias 

históricas propulsoras da formação do espírito da modernidade .        

Assim, estabelecido o confronto, a racionalidade religiosa do protestantismo, 

e da Contrarreforma, entende o gozo descontraído promovido pela arte como 

irracional, desprezível, irresponsável e vaidoso. Portanto, esta se torna “um sintoma 

da natureza diabólica [...] uma ‘idolatria’, uma força concorrente, e um 

embelezamento enganoso; e as imagens e a alegoria dos assuntos religiosos 

surgem com blasfêmia”. (WEBER, 1982, p. 392, grifo do autor).  

Tais ideias, por exemplo, podem ser verificadas nas decisões do Concílio de 

Trento (1545 – 1563) quanto ao uso da música na liturgia e a visão de alguns 

reformadores, como Calvino17 e Zwiglio18, que consideravam a música uma 

distração e perigo para a devoção.     

Deste modo, segundo Schalk (2006, p. 9), “a tradição reformada calvinista 

excluiu toda e qualquer forma de música artística do culto público, permitindo tão-

somente a salmodia comunitária”19.   

Atitude semelhante se deu no Concílio de Trento posto que “nas missas em 

que houvesse canto e acompanhamento, nenhuma música profana poderia ser 

admitida; só seriam aceitos hinos e ‘louvores divinos’; o canto não poderia ser 

inserido para deleite [...] deveria falar ao coração dos presentes de forma que [...] 

ansiassem pela ‘harmonia celestial’”. (FREDERICO, 2001, p. 164, grifos do autor).  

Nesta acepção, as experiências religiosas analisadas por Weber permitiram-

no concluir que “quanto mais a religião ressaltou a supramundanidade de seu Deus, 

ou a ultramundanidade da salvação, tanto mais duramente rejeitada foi a arte”. 

(WEBER, 1982, p. 393).      

                                                           
17 João Calvino (1509-1564) foi um importante teólogo cristão de origem francesa. Teve papel de 
grande prestígio na Reforma Protestante e seu pensamento permanece influente no corpus da 
teologia protestante da atualidade. Uma de suas principais obras intitula-se Institutas da religião 
cristã .   
18 Úlrico Zwiglio (1484-1531) foi um dos nomes da Reforma Protestante. Suíço de nascimento, padre 
e filho de pastor de ovelhas, propagou os ideais da Reforma em sua terra natal, sendo um grande 
líder do movimento.   
19 Diferentemente da prática luterana, que incentivava a interação entre sofisticadas formas musicais 
e cantos comunitários simples, a tradição reformada calvinista adotou o canto comunitário como o 
padrão desejável de adoração a Deus no culto público. A liturgia calvinista, portanto, assumiu formas 
musicais mais elementares na composição dos hinos e na criação do canto litúrgico.      



 

 

 

 

Já nos Fundamentos sociológicos e racionais da música (1921) Weber 

apresenta o processo de racionalização da música enquanto técnica, o que marca o 

caminho de autonomia da música e o seu status de redentora do cotidiano – tendo 

por objetivo o gozo estético.    

Quanto à obra mencionada, o texto se divide em duas partes, a primeira 

trabalha o processo de racionalização do material sonoro e a segunda discute a 

história de alguns instrumentos musicais, sobretudo, o piano.  

Weber inicia formulando o problema da construção da tonalidade, ou seja, o 

surgimento da oitava, e a sua consequente divisão em intervalos (de terça, quinta e 

de quarta), e a formação das escalas como o fundamento da racionalização da 

música do Ocidente, procedimento que o autor denomina como temperamento .  

Cabe destacar outras características particulares do temperamento, quais 

sejam: o sistema harmônio de acordes, o contraponto, a polifonia e a notação 

musical. Os trechos a seguir são representativos quanto à questão: 

 

Caso se pergunte pelas condições específicas do desenvolvimento da 
música ocidental, então se trata antes de mais nada da invenção da nossa 
moderna notação musical. [...] Somente a elevação da musica polivocal à 
condição de uma arte escrita produziu então verdadeiros “compositores” e 
assegurou às criações polifônicas do Ocidente, em oposição àquelas de 
outros povos, duração, repercussão e desenvolvimento continuado. 
(WEBER, 1995, p. 41, grifo do autor).   
 
 
Mas a música harmônica racional: – tanto o contraponto como a harmonia 
de acordes –, formação do material sonoro sobre a base dos três acordes 
de três sons com a terça harmônica; nosso cromatismo e enarmonia 
interpretados não em termos de distância, mas harmonicamente, de forma 
racional, desde a Renascença; nossa orquestra com o seu quarteto de 
cordas como núcleo e a organização dos conjuntos de sopros; o baixo 
contínuo; nossa notação musical [...] nossas sonatas, sinfonias, óperas [...] 
enquanto expediente de todos os nossos instrumentos básicos: órgão, 
piano, violino; tudo isso existe apenas no Ocidente. (Id., Ibidem., p. 37, grifo 
nosso).     
 
  

Como citado, outro item importante no processo da racionalização da 

polivocalidade (Weber, 1995, p. 46), em outras palavras, racionalização do material 

sonoro, foi o desenvolvimento de alguns modernos instrumentos musicais (o violino 

e sua família, o órgão e o piano) e o surgimento do virtuose, também chamado de 

solista, “artista profissional educado para a execução virtuosa” (Id., Ibidem., p. 43).  

Este surge como um agente da racionalização musical, na medida em que 

domina a linguagem técnica, sendo a virtuosidade uma das expressões de distinção, 



 

 

 

 

elaboração racional e enlevo espiritual  que pode propiciar a música instrumental à 

uma plateia que a aprecia.     

Assim, toda a racionalidade musical interna ganha um relevo de emoção e 

gozo que, só possui sentido, com a precisão dos músicos, com o encerramento 

triunfal da execução de uma peça, ao imprimir na plateia envolvimento, 

encantamento, uma espécie de catarse, uma redenção do cotidiano racionalizado do 

mundo moderno.   

Este êxtase que a música racional propicia, certamente, rivaliza com o êxtase 

religioso, como já comentamos enfaticamente. Por isso, para o autor, “ratio musical e 

vida musical se entrelaçam [...] de modo semelhante a ‘ética protestante’ e ‘espírito 

do capitalismo’” (Weber, 1995, p. 46, grifo do autor; 2004), ou seja, o modo como 

vivemos a música no Ocidente está relacionado à construção de uma racionalidade 

musical peculiar, que teve em seu percurso um elo com a religião.   

No que diz respeito a este elo, em Fundamentos racionais e sociológicos 

da música  (Weber, 1995), temos um último elemento que não pode ser desprezado: 

a importância do monacato para o desenvolvimento da música racional aqui 

discutida, e que liga os dois textos ora tratados.   

Segundo Weber, o desenvolvimento do sistema sonoro moderno estava 

estritamente relacionado ao órgão, instrumento de uso restrito em catedrais e 

mosteiros. Do mesmo modo, o monocórdio, “instrumento que está na base da 

medição racional do som, parece [...] ter sido obra do monacato”. (WAIZBORT, 

1995, p. 46).  

Várias outras experiências localizadas na história da música do Ocidente 

poderiam ser mencionadas para confirmar a ligação das motivações religiosas e o 

desenvolvimento da música, tais como as missas, óperas, cantatas e coros 

compostos por grandes compositores da música clássica, tais como Bach, Händel, 

entre outros, com motivos sacros, sem falar do desenvolvimento da arte do canto 

gregoriano. 

  

      

 

 

 



 

 

 

 

3.3 A cartografia simbólica: aproximações e distanc iamentos    

    

 

Olhar os mapas pode ser esclarecedor. Olhar para eles de ângulos 
novos pode ser ainda mais esclarecedor. (Basil Blackwell). 

 

     

Parafraseando a citação anterior, podemos mencionar que olhar a obra de 

Max Weber pode nos auxiliar na compreensão dos meandros da ação social. 

Todavia, olhá-la sob outros prismas pode ser ainda mais esclarecedor, inclusive, se 

a observamos a partir da relação entre música e religião configurada em algumas de 

suas produções por nós analisadas nesta dissertação.    

Para tanto, a metáfora do mapa pode nos ser útil, na medida em que nos 

permite enxergar uma realidade específica a partir de uma representação visual ou 

imaginária, já que todo mapa traz consigo um ideário que o formula tal como se 

apresenta. Assim sendo, a imagem e o valor da representação se fundem. 

Neste sentido, construir mapas que nos apontem o universo da obra 

weberiana, sobretudo, as tensões que ligam religião e música enquanto esferas da 

vida por ele estudadas, foi um exercício metodológico importante para explicitar a 

veracidade de tal envolvimento em seus escritos de uma forma sinótica.  

Ao nosso entender, o caminho mais adequado para uma análise geral da obra 

weberiana acerca dos aspectos citados é a cartografia simbólica .  

Segundo Silva (2008), a cartografia simbólica é uma estratégia metodológica 

que envolve a construção de quadros interpretativos que acomodam mapas 

igualmente interpretativos da realidade que se quer representar no nosso caso... 

A cartografia simbólica é uma metodologia que leva em conta a subjetividade 

do pesquisador, visto que este constrói representações de uma realidade em 

consenso com suas próprias representações do objeto em estudo, seus objetivos e 

proposições.  

De acordo com Santos (2000), a cartografia é uma técnica de mapeamento 

de informações que consiste na formulação de quadros paralelos em contorno de 

grelha. Ainda conforme esse autor, a principal característica do procedimento está 

em criar mapas imaginários considerando-se três mecanismos:  

 



 

 

 

 

4. Escala – delimitação do “espaço” alvo da análise; 

5. Projeção – representação pormenorizada ou geral da realidade a ser 

interpretada; 

6. Simbolização – interpretação do pesquisador acerca do contexto 

projetado. 

  

Como referimos, a investigação aponta para a necessidade de expor em 

linhas gerais a tensão conciliada entre música e religião na obra de Weber, o que 

impõe a dificuldade de registrar suscintamente a matéria em meio a uma busca 

detalhada do tema nos diversos trabalhos do autor em questão, atividade que exige 

uma demanda exaustiva de tempo, em virtude de sua vasta produção. 

Sendo assim, a cartografia ora evidenciada tomou como referência três 

trabalhos de Max Weber, a saber: Ética religiosa e “mundo”  (Weber, 1991), 

Rejeições religiosas do mundo e suas direções (Weber, 1982) e Fundamentos 

racionais e sociológicos da música. (WEBER, 1995).   

Embora outras obras evidenciem tal tensão entre os campos citados, a 

exemplo da Ética protestante e o “espírito” do Capitalismo (Weber, 2004), a 

escolha dos textos sublinhados deve-se a dois fatores. O primeiro, por uma questão 

operacional: uma cartografia de toda a obra weberiana seria inviável para fins de 

uma pesquisa de mestrado, sobretudo, pelo volume das obras a serem 

escrutinadas; o segundo, as obras selecionadas apresentam a contento a discussão 

que desejamos explicitar.     

Nestes termos, a cartografia simbólica se aplica a este estudo em virtude de 

permitir a construção de mapas cognitivos que indicam elementos do universo que 

se pretende elucidar, qual seja, a relação entre música e religião na obra de Max 

Weber. A cartografia foi elaborada tendo como parâmetro de leitura o tema do 

racionalismo, que perpassa a produção do autor transversalmente, de modo que, a 

nosso ver, tornou possível a criação de mapas localizadores dos aspectos que 

envolvem a relação entre as duas dimensões citadas.      

Como as fontes são, unicamente, textos de Max Weber, adotamos a criação 

de quadros que nos permitissem visualizar em que curso se dá a relação entre 

música e religião nas obras escolhidas. Tais quadros denominamos de 

cartogramas .   



 

 

 

 

A exemplo dos mapas que representam uma dada realidade, os cartogramas 

apresentam trechos dos artigos trabalhados como representação  do universo em 

discussão, ou seja, o modo como se esboça a implicação das esferas da arte e da 

religião no corpo dos escritos analisados.  

Portanto, os mecanismos da cartografia simbólica se aplicam no estudo nas 

seguintes dimensões: a escala  escolhida é o cruzamento das esferas religião e 

música em alguns escritos de Weber, como limites de aproximação e/ ou 

distanciamento. A projeção  é uma representação geral do tema por meio de trechos 

das obras elegidas e a simbolização  é a interpretação acerca dos trechos 

projetados.   

Serão utilizados dois tipos de cartograma: um que apresenta as aproximações 

e os distanciamentos entre as esferas em análise nos trabalhos selecionados e o 

segundo que expõe características gerais da tensão conciliada entre religião e 

música. Eis os modelos abaixo:  

  

 

                                  Quadro 16: 
                                 Modelo de cartograma 1 

 

MODELO DE CARTOGRAMA  1  
Escala                                  Projeção  
Distanciamento/ 
Aproximação 

Trecho da obra analisada 

Simbolização:  
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

 

 

                                            Quadro 17: 
                                  Modelo de cartograma 2 

 

MODELO DE CARTOGRAMA  2  
Tensão conciliada  

Distanciamentos Aproximações 
Síntese da si mbolização  

   
Fonte: Elaboração da autora (2012).   

  



 

 

 

 

Valendo-nos das explicações anteriores em torno das características do 

modus operandi da cartografia simbólica enquanto ferramenta de diagnóstico, 

seguem os cartogramas devidamente preenchidos.  

Os cartogramas são autoexplicativos, assim como os mapas. Seus leitores 

poderão re/interpretá-los de acordo com sua compreensão de mundo e subjetividade 

bem como suas intenções de pesquisa e/ou de leitura. Afinal, “o modo como 

imaginamos o real espacial pode vir a tornar-se na matriz das referências com que 

imaginamos todos os demais aspectos da realidade”. (SANTOS, 2000, p. 197).   

O mecanismo da simbolização  surge como uma das ferramentas 

cartográficas que realça a subjetividade do pesquisador, embora o próprio mapa 

seja fruto da sua interpretação da realidade representada.      

O procedimento propiciou a construção de um mapa interpretativo da obra de 

Weber, no tocante à relação entre música e religião. O mecanismo evidenciou a 

centralidade da racionalização  enquanto operador cognitivo de mediação entre os 

campos apreciados, como pode ser visualizado nos quadros 18 a 23 dispostos a 

seguir.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                    Quadro 18: 
                                           Cartograma 1 

  

CARTOGRAMA  1  
Obra cartografada: Rejeições religiosas do mundo e suas direções. In: WEBER, Max. 
Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1982.  
Escala  Projeção  
Distanciamento “A sublimação da ética religiosa e a busca da salvação, por um lado, e a 

evolução da lógica inerente da arte, por outro, tenderam a formar uma 
relação cada vez mais tensa. Todas as religiões sublimadas da salvação 
focalizaram apenas o significado, e não a forma, das coisas e atos 
relevantes para a salvação. As religiões salvadoras desvalorizaram a 
forma como contingente, como algo da criatura e que a afastava do 
significado. (...) A arte assume a função de uma salvação neste mundo, 
não importa como isto possa ser interpretado. Proporciona uma 
salvação das rotinas da vida cotidiana, e especialmente das crescentes 
pressões do racionalismo teórico e prático. (...) Toda ética religiosa 
racional deve voltar-se contra essa salvação interior-mundana, 
irracional. Aos olhos da religião, essa salvação é um reino de 
indulgência irresponsável e um amor secreto. (...) Especialmente a 
música, a mais ‘interior’ de todas as artes, pode surgir em sua mais pura 
forma de música instrumental como um Ersatz da experiência religiosa 
direta. A lógica interna da música instrumental como um reino que não 
vive ‘de dentro’ parece à experiência religiosa como uma pretensão 
enganosa”. (WEBER, 1982, p. 391-392).   

Simbolização  
 
Alguns elementos podem ser considerados centrais na tensão entre música religião neste 
ensaio de Weber. Na projeção realizada tentamos contempla-los, quais sejam: as religiões, 
sobretudo, as de salvação, ou seja, aquelas que racionalizaram os seus simbolismos por 
meio de uma ética de conduta, começaram a desvalorizar a arte enquanto elo com o divino. 
Neste sentido, a religião passou a desprezar a forma, tornando-a elemento da mundanidade 
e sendo rejeitada pela supervalorização do significado dos símbolos religiosos. A religião se 
autointitula portadora dos instrumentos de salvação, a partir de sua lógica intrínseca, 
rejeitando os elementos de encantamento do mundo, tais como a arte e o erotismo. Assim, a 
arte como um todo, e mais especificamente a música, torna-se um reino outro que simula 
uma “redenção”, tendo apenas a capacidade de render os homens das pressões crescentes 
de uma vida cada vez mais atrelada ao racionalismo .   
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

   

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Quadro 19: 
                                           Cartograma 2 

 

CARTOGRAMA  2  
Obra cartografada: Rejeições religiosas do mundo e suas direções. In: WEBER, Max. 
Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1982.  
Escala  Projeção  
Aproximação “Desde seu início, a religião tem sido uma fonte inesgotável de 

oportunidades de criação artística, de um lado, e de estilização pela 
tradicionalização, do outro. (...) Na realidade empírica, histórica, essa 
afinidade psicológica entre a arte e religião levou a alianças sempre 
renovadas, bastante significativas para a evolução da arte. A maioria das 
religiões participava, de alguma forma, dessas alianças. Quanto mais 
desejavam ser religiões universalistas de massa, e assim se voltavam para 
a propaganda emocional e os apelos de massa, tanto mais sistemáticas 
eram suas alianças com a arte”. (WEBER, 1982, p. 390, 392).   

Simbolização  

Este trecho revela o momento de proximidade entre as esferas da arte e da religião no 
pensamento de Weber. Para o autor, a música esteve atrelada à religião durante longo 
tempo como atividade subordinada aos imperativos do serviço religioso e a promoção do 
ritual. Com o avanço do processo de racionalização , a música começa a se autonomizar, 
entretanto, prossegue aliançada com a religião, de tal modo que a arte alcança 
desenvolvimento técnico e a religião continua realizando suas ações proselitistas, tomando 
a música como apelo de massa para o convencimento das multidões. Assim sendo, para 
efeitos de dominação religiosa, a música pode ser considerada como um elemento de 
divulgação da graça institucional e do carisma religioso.       
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Quadro 20: 
Cartograma 3 

 

CARTOGRAMA  3 
Obra cartografada: Ética religiosa e “mundo”. In: WEBER, Max. Economia e Sociedade. 
Brasília: UNB, 1991.  
Escala  Projeção  
Distanciamento “A desvalorização religiosa da arte assim condicionada caminha quase 

que exatamente em paralelo com a dos elementos mágicos, orgiásticos 
e ritualísticos da religiosidade, favorecendo os ascéticos e místico-
espiritualistas. (...) Há dois fatores atuando sobretudo em sentido 
antiestético na profecia autêntica. Primeiro, a rejeição sempre óbvia das 
orgias e, na maioria das vezes, da magia. (...) E em algum momento 
torna-se então evidente a tensão entre a orientação centralmente ético-
religiosa da religião profética e as “obras humanas”, que deriva, segundo 
o profeta, do fato de que a salvação prometida por estas é apenas 
aparente. (...) O que importa é somente o significado da rejeição de 
todos os meios genuinamente artísticos por parte de determinadas 
religiões, especificamente racionais neste sentido, como ocorre em 
particular no culto da sinagoga e no cristianismo antigo, e depois 
novamente no protestantismo ascético. (...) Não há dúvida nenhuma de 
que a condenação sistemática de toda entrega descontraída aos valores 
formadores da arte (...) necessariamente atua no sentido de uma 
organização da vida intelectualista e racional”. (WEBER, 1991, p. 403, 
404). 

Simbolização  
A arte em geral, incluindo-se a música, choca-se com a ética religiosa mais racionalizada, tal 
como se verificou no trecho em questão por meio dos exemplos do judaísmo, do 
cristianismo antigo e do protestantismo ascético. Este conflito diz respeito ao distanciamento 
entre as “obras dos homens” e as “obras de Deus”, formulado pela racionalização da vida 
religiosa, que leva o crente a exaltar as valorações extramundanas e a negligenciar a 
dimensão da cultura. Deste modo, o prazer terreno propiciado pelo lazer e pelas artes é 
renunciado em nome do gozo celeste do qual desfrutará o fiel no além morte, sendo aquele 
alvo de severa condenação, pois distrai os homens do dever da ascese e do trabalho.   
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

                                   Quadro 21: 
                                           Cartograma 4 

 

CARTOGRAMA  4  
Obra cartografada: Ética religiosa e “mundo”. In: WEBER, Max. Economia e Sociedade. 
Brasília: UNB, 1991. 
Escala  Projeção  
Aproximação  “Na origem a relação entre ambas foi certamente a mais íntima 

imaginável. Ídolos e ícones de todo tipo, música como meio de êxtase ou 
de exorcismo ou de atos culturais apotropéicos, como a dos cantores 
sacros ou magos, os templos e as igrejas como as maiores obras 
artísticas, paramentos e instrumentos sacros de todo tipo como objetos 
particulares do trabalho artesanal fazem da religião uma fonte inesgotável 
de possibilidades de realização artística. (...) A religiosidade encontra-se 
constantemente diante da sensação da inegável ‘divindade’ de certas 
obras artísticas, e precisamente na religiosidade de massas sempre tem 
de recorrer diretamente a meios ‘artísticos’ para impressioná-las de modo 
drástico, e inclinar-se a fazer concessões às necessidades mágico-
idolátricas das massas. (...) Toda religiosidade baseada no estado de 
ânimo, seja ela orgiástica ou ritualista, e também da religiosidade do 
amor, que busca o rompimento místico da individualidade, por mais 
heterogêneo que seja seu ‘sentido’ último, conduz com extrema facilidade 
por um caminho psicológico de volta à arte: a primeira segue 
particularmente em direção ao canto e à música; a segunda, à arte 
plástica; a última, à lírica e à música. Todas as experiências, desde a 
literatura e a arte na Índia e os sufis, abertos ao mundo e sempre 
dispostos a cantar, até as canções de São Francisco e a influência 
imensa da simbólica religiosa e precisamente dos estados de ânimo 
misticamente condicionados, mostram esta conexão”. (WEBER, 1991, p. 
403, 404).                  

Simbolização  
Este trecho muito se aproxima das ideias de Weber apresentadas no cartograma 2. Apesar 
do conflito, as religiões racionalizadas, em nome de seu proselitismo, acabam por tolerar a 
arte enquanto meio de predicação, visto que as massas possuem forte apelo psicológico 
para a magia, o que gera concessões no uso deste meio. Entretanto, desta feita o autor 
apresenta a maior proximidade da arte das religiões místicas, já que estas buscam a 
integração do fiel ao cosmos (“rompimento místico da individualidade”). Nestas experiências 
religiosas, a música aparece enquanto parte do divino (“sensação da inegável ‘divindade’ de 
certas obras artísticas”) e não apenas como meio de divulgação de uma ética.     
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                   Quadro 22: 
                                           Cartograma 5 

 

CARTOGRAMA  5  
Obra cartografada: WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociológicos da música. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995.  
Escala  Projeção  
Distanciamento/ 
Aproximação 

“A música eclesiástica bizantina – e originariamente também a 
ocidental – manteve-se inicialmente restrita ao âmbito da oitava, 
proibindo passos maiores do que o da quinta. Da mesma forma, o 
antigo canto coral das sinagogas dos judeus sírios pretendeu 
restringir-se ao âmbito da quarta até a sexta. A música primitiva foi 
afastada, em grande parte, durante os estágios iniciais do seu 
desenvolvimento, do puro gozo estético, ficando subordinada a fins 
práticos, em primeiro lugar sobretudo mágicos, nomeadamente 
apotropéicos (relativos ao culto) e exorcísticos (médicos). Com isso 
ela sujeitou-se àquele desenvolvimento estereotipador ao qual toda 
ação magicamente significativa, assim como todo objeto 
magicamente significativo, está inevitavelmente exposta; trata-se 
então de obras de arte figurativas ou de meios mímicos, recitativos, 
orquestrais ou relativos ao canto que tinham por objetivo influenciar 
os deuses e os demônios. Neste caso, todo desvio de uma fórmula, 
uma vez comprovado na prática, aniquilava a eficácia mágica, 
podendo trazer a cólera dos poderes sobrenaturais; Assim, a 
gravação precisa das fórmulas sonoras era, no sentido mais 
verdadeiro, uma questão ‘vital’, e o canto ‘errado’ um sacrilégio – 
frequentemente expiado apenas através da morte imediata do 
culpado”. (WEBER, 1995, p. 83, 86).             

Simbolização  
Mais uma vez, como em cartogramas anteriores, a arte aparece numa relação submissa à 
religião, contudo, o texto é mais específico quantos aos efeitos desta relação na música. O 
trecho cartografado remonta a períodos muito antigos da humanidade em que o elemento 
mágico era predominante nas fórmulas e manifestações religiosas, como Weber explicita 
com uma vastidão de exemplos nos Fundamentos racionais e sociológicos da música . 
Identificamos elementos de distanciamento e aproximação no trecho projetado a partir de 
dois pontos principais: 1º - de aproximação: o caráter fundamentalmente mágico da religião 
antiga, que abraça a musicalidade nas práticas de culto e de cura; 2º - de distanciamento: 
na medida em que a igreja restringe a expressão musical e a normatiza segundo critérios 
próprios, ou seja, de sua racionalidade  intrínseca. Ainda que neste segundo ponto a arte 
esteja subordinada à religião, tal cerceamento não coíbe o surgimento de uma racionalidade 
interior aos meios técnicos da música que, progressivamente, constrói ao longo do tempo 
sua autonomia das demandas clericais.     
Fonte: Elaboração da autora (2012).  

   

   

 



 

 

 

 

  

 

                                   Quadro 23: 
                                           Cartograma 6 

 

CARTOGRAMA  6  
Obra cartografada: WEBER, Max. Fundamentos racionais e sociológicos da música. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995. 
Escala  Projeção  
Aproximação “A escala pentatônica anda amiúde de mãos dadas com uma 

evitação dos passos de semitom, condicionada através do ethos da 
música. Conclui-se daí que justamente esta evitação constitui seu 
motivo musical. O cromatismo é de todo antipático à antiga Igreja, 
como também, por exemplo, aos poetas trágicos mais antigos dos 
helenos e à teoria musical confuciana, burguesamente racional. A 
recepção da polivocalidade no canto dos mosteiros, e com isso 
também sua elevação a objeto de teoria, sem dúvida aumentou o 
estímulo à criação de signos sonoros mais claros e mais fáceis de 
compreender. O primeiro passo importante, o registro dos neumas 
em um sistema de linhas, não foi desenvolvido no interesse da 
polivocalidade, mas sim da clareza melódica e do cantar à primeira 
vista, como indica o próprio elogio de Guido d’Arezzo à sua 
descoberta. A substituição dos neumas por pontos simples e por 
signos de notas quadrados e oblíquos ocorreu em sua essência 
paralelamente com o segundo passo decisivo do desenvolvimento: a 
introdução da determinação do valor temporal na designação do 
som, obra da assim chamada notação mensural. Ela é 
principalmente um produto dos teóricos musicais – na sua maioria 
monges”. (WEBER, 1995, p. 65-66; 121-122).       

Simbolização  
A proximidade conflitiva entre música e religião, deflagrada na evitação  apresentada, está 
presente neste cartograma segundo as contribuições da ética religiosa ao desenvolvimento 
do aparato da escritura musical, tal como conhecemos hoje, a partir da divisão da oitava, do 
cromatismo, do traçado das primeiras escritas musicais sistematizadas ainda no período da 
Idade Média por Guido d’Arezzo e tantos outros religiosos20 que se dedicaram ao estudo 
teórico da música enquanto filosofia e ciência. Neste sentido, a racionalização da música em 
seus próprios meios, por mais endógena que possa ser, como diria Weber, recebeu 
influências externas advindas do trabalho religioso.   
Fonte: Elaboração da autora (2012). 

  

                                                           
20 Guido d’Arezzo (990-1050) é considerado um dos precursores do sistema de notação musical 
moderno, a ele é atribuída a criação da notação dó-ré-mi-fá-sol-lá-si. Como a música europeia, 
durante longo tempo, sobretudo na Idade Média, esteve sob o domínio da Igreja, e a produção de 
conhecimento nesta área sob sua tutela, vários religiosos dedicaram-se ao estudo teórico da música. 
Para além de Guido d’ Arezzo, citamos Santo Ambrósio (333-397) e Papa Gregório I, também 
conhecido como São Gregório Magno (540-604), entre outros.            



 

 

 

 

Após a exposição dos cartogramas acima, ressaltamos a tentativa de 

construir mapas gerais da obra de Weber acerca da tensão conciliada entre música 

e religião, segundo projeções que revelem os movimentos de aproximação e de 

distanciamento destes elementos frente à referida tensão.  

Na formulação deste mapa geral, o conceito de racionalização  eclode como 

operador da simbolização . Por mais que o referido mapa esteja carregado de 

subjetividade, traz consigo uma interpretação científica do universo projetado, uma 

representação da obra weberiana a partir do conceito mencionado.  

Evidentemente, a metodologia da cartografia simbólica  não nos permite a 

exposição pormenorizada da problemática, mas, sim, quadros que ilustram a 

questão como mapas que nos orientam o caminho.  

Deste modo, os quadros (cartogramas) criados refletem a nossa subjetividade 

como pesquisadora em uma leitura particular da obra weberiana, inclusive na 

escolha dos trechos cartografados para a simbolização. 

Por fim, apresentamos um cartograma síntese das projeções realizadas nos 

quadros anteriores confrontando os elementos presentes na tensão conciliada entre 

as esferas em estudo: música e religião.     

 

                                    Quadro 24: 
                                           Cartograma 7 

CARTOGRAMA  7  
Tensão conciliada  

Distanciamentos Aproximações 
Síntese da si mbolização  

1 Rejeição da forma artística e 
supervalorização do significado pela 
religião. 
2 Música enquanto instrumento  da 
experiência religiosa nas religiões éticas, 
o que subutiliza a vivência estética. 
3 Ética religiosa como portadora legítima 
dos instrumentos da salvação e da 
condução do cotidiano, excluindo as 
demais esferas da vida (inclusive a arte). 
4 Arte e religião como formalizações 
distintas da realidade. 
5 A secularização da arte e o 
desenvolvimento técnico-racional de suas 
linguagens.  

1   Religião como promotora da criação artística. 
 
 
2   Religião de massa e uso da arte como 
propaganda emocional. 
 

 3 Música como parte  do divino nas religiões 
cosmocêntricas (divindade das obras artísticas).  
 
4 A apreciação artística sob o crivo da ética de 
condução da vida religiosa. 

 
5  A continuidade de criação artística no seio 
religioso cristão face ao processo de autonomia 
da própria arte.  
 

Fonte: Elaboração da autora (2012). 



 

 

 

 

  

O cartograma síntese apresenta alguns apontamentos de interligação entre 

música e religião na obra de Max Weber. Como podemos observar, os elementos de 

aproximação e de distanciamento entre as duas categorias analisadas relevam uma 

relação de afinidade, que ora se apresenta como conflito, ora como 

complementaridade.  

O item 1 do cartograma síntese ilustra bem este conflito-complementaridade, 

que, em um primeiro momento, pode ser visualizado pelo leitor como uma 

contradição inconciliável. Todavia, tanto a rejeição pela forma artística quanto a sua 

promoção foram verificadas por Weber como ações sociais presentes na História da 

Música no Ocidente, sobretudo, no contexto de formação da modernidade capitalista 

europeia.   

Deste modo, os processos de racionalização e desencantamento pelos quais 

atravessam estas duas dimensões, na constituição do mundo moderno em Weber, 

geram uma tensão conciliada entre música e religião.  

Assim sendo, a entrada do racionalismo moderno como ação de um sujeito 

racional sem um objeto a ser compreendido e moldado, através de um método (a 

racionalização) afetou todas as esferas da vida social. Como em todas elas, essa 

entrada redundou em transformações e expansões de suas possibilidades até a 

exaustão21.  

O mesmo pode-se dizer da religião e da música. No caso desta, isso levou a 

um enriquecimento inigualável de suas produções, enquanto que na religião 

provocou, depois de certo grau de exposição a esse dispositivo, um “esfriamento”.   

De qualquer maneira, tanto em uma como em outra esfera, a racionalização 

possibilitou a vivência desse novo mundo por larga parcela da população europeia 

através do ascetismo intramundano e da deselitização da música nas igrejas, nas 

escolas e nos cafés, ou seja, propiciou a constituição do modo de vida cultural que 

se desenvolveu na sociedade moderna.    

Frente ao exposto, concluímos que música e religião se interligam na obra de 

Max Weber e apontam para a leitura do mundo moderno, uma leitura cheia de 

encanto, desencanto e reencantamento. 
                                                           
21 Como exemplo de que a racionalidade ocidental produziu uma ampliação das possibilidades 
criativas no campo artístico, no caso de nosso interesse, na esfera musical, a partir de seu 
aperfeiçoamento técnico, sugerimos a apreciação das Variações Goldberg  (BWV 988), de autoria de 
Bach.    



 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

  

  

É Jesus minha alegria, meu prazer, consolo e paz. 
Ele as dores alivia e minh’alma satisfaz.  
É Jesus meu sol fulgente, meu tesouro permanente.  
Eu por isso o seguirei, e jamais o deixarei. 
(Johann Sebastian Bach) 
  

  

A melodia de Jesus , alegria dos homens , coro final da cantata Herz und 

Mund und Tat und Leben (BWV 147)22, afora o Oratório de Natal  (BWV 248), é uma 

das mais populares composições de cunho religioso de Johann Sebastian Bach 

(1685-1750).   

Suas palavras, como descritas acima, exaltam com maestria o Deus cristão e 

anunciam a piedade do fiel ao proclamá-las. Sua melodia é grandiosa, uma oração 

fervorosa de quem uniu arte e devoção em inúmeros compassos.    

O compositor em apreço foi um protestante convicto que não perdeu a 

oportunidade de expressar, musicalmente, sua religiosidade em grandes 

composições, tais como Missa em si menor  e Paixão segundo São Mateus , entre 

outras. 

Blanning (2011, p. 96) sugere que há uma concordância de que a música 

religiosa mais solene já composta foi a de Bach: “tudo que Bach compôs foi para a 

glória de Deus, muitas vezes escrevendo no início de uma partitura ‘J.J’ (Jesu Juva 

– Jesus, ajudai-me) e ao final Soli Deo Gloria (à glória de Deus somente), [um dos 

lemas da reforma protestante]”. 

Entretanto, a arte tecida por Bach não se uniu apenas à religião. A razão 

penetrou suas produções por intermédio de seu serviço ao rei Frederico, o grande 

(1712-1786), no contexto de surgimento do Iluminismo e dos embates entre 

antropocentrismo  e teocentrismo  em um mundo em crescente secularização.     

Deste modo, a relação entre Bach e o rei Frederico foi marcada pela tensão 

entre dois mundos, o da fé e o da razão:  

 

Continua a tensão entre a razão e a fé, ratio e sensus, Frederico e Bach. 
Nessa luta, Frederico normalmente parece ter a mão mais forte. O mundo 
do início do século XXI não tem dificuldade para entender Frederico: aquele 

                                                           
22 Em uma tradução livre, o título da cantata é Coração e Boca e Ações e Vida .   



 

 

 

 

zombeteiro e não-realmente-modesto ceticismo, a cara de pau para com os 
princípios durante uma apressada corrida em busca do encanto das 
façanhas. Sua máscara e sua solidão são demasiadamente familiares. Bach 
é mais um forasteiro, um refugiado do “tempo de Deus”, deslocado em um 
mundo onde a religião pode estar limitada a uma visita semanal a um prédio 
– ou simplesmente dispensada. O abismo que se abriu com o Iluminismo, 
entre o profano e o sagrado, só cresceu ainda mais, a ponto de tornar um 
lugar-comum aquilo que seria impensável para Bach: um sentido do mundo 
como algo constantemente sólido e real, a máquina autossuficiente de La 
Mettrie, movida a molas. (GAINES, 2007, p. 277, grifo do autor).      

 

 

Corroborando a citação acima, podemos considerar que o confronto entre 

Frederico e Bach é discutido por Gaines (2007) como uma metáfora do embate entre 

ciência, razão e fé. Segundo o autor, Bach foi alvo da tirania de um rei soberbo, e 

excelente músico, que lhe impôs um desafio quase intransponível: improvisar uma 

fuga em seis partes, com um tema extremamente difícil. 

Como resposta ao desafio, Bach compôs, usando a linguagem do 

contraponto, a obra Oferenda musical , considerada na atualidade uma das maiores 

obras de arte da história da música. Esta composição é complexa, cheia de 

enigmas, jogos musicais e fugas.  

Para Gaines (Ibidem), portanto, a referida produção do músico simboliza o 

encontro entre razão e fé, numa relação conflituosa que resulta na vitória de Bach 

sobre os caprichos do rei Frederico II.   

 O que dizer, todavia, das leituras sociológicas da sociedade moderna, quem 

ficou com a vitória anunciada?  

Os autores clássicos da sociologia, em alguma medida, apontaram tal conflito 

como característico da formação da modernidade, visto que a religião cedeu lugar à 

ciência no processo histórico que culminou na constituição da sociedade industrial.     

  Entre os autores clássicos, o embate prenunciado aparece com considerável 

ênfase na leitura de Max Weber sobre o mundo moderno, em virtude de sua 

elaborada sociologia da religião . Dito de outro modo, o conflito surge na obra 

weberiana como a Guerra dos deuses , no qual disputam os deuses da razão e da 

religião sobre o monopólio do mundo.    

Diferentemente do que ocorre com Bach, em sua vitória sobre Frederico II, a 

análise de Weber dá outro panorama sobre as relações entre razão e fé: com o 

crescente racionalismo, o homem moderno vê o triunfo da razão instrumental sobre 



 

 

 

 

o elo  encantado com as coisas (que, em seu início, encontrava-se na religião), de 

modo que sua ação no mundo passa a ser baseada na lógica meio-fim.   

Neste cenário, Weber apresenta o próprio processo de racionalização das 

religiões, que com suas éticas de condução da vida, passaram a dominar os homens 

em suas ações mais distintas. Tal processo acentuou-se, conforme o autor, nas 

religiões de salvação, sobretudo, as cristãs, com especial destaque para os 

protestantes puritanos.    

Neste sentido, dentre as muitas esferas concorrentes com a religião, a arte 

surge na obra de Weber a partir do processo de racionalização da música, suas 

tensões e afinidades com as ordenanças da ética religiosa, como vimos na pesquisa 

que estas duas dimensões dialogam na composição da modernidade.         

É possível observar, contudo, que no contexto atual a rejeição religiosa à 

esfera musical detectada por Weber não é majoritária, ao menos no ocidente, 

afiliando-se a experiências religiosas mais localizadas.  

Em virtude de sua morte precoce, em 1920, Max Weber não pôde ver o 

surgimento de grupos religiosos dissidentes da tradição protestante, que 

inauguraram uma nova relação com a arte e a música, quais sejam: os movimentos 

pentecostal e neopentecostal.   

Estes movimentos reinseriram a música enquanto elemento mágico  do culto 

religioso, de modo que esta se tornou uma das principais expressões da 

religiosidade evangélica no Brasil nos últimos anos, somado ao desenvolvimento de 

uma forte indústria cultural e de um mercado de bens simbólicos voltados para estes 

segmentos.       

Quanto à vitória da razão instrumental citada anteriormente, há esforços 

atuais de religar saberes desconectados e concorrentes, a partir da contribuição de 

inúmeros autores contemporâneos, dentre eles, podemos destacar as propositivas 

de Edgar Morin (2001) e de Santos (1995; 2000).      

Reafirmando o imperativo da religação dos saberes, no trabalho em apreço a 

razão e a sensilidade unem-se, como na Oferenda musical  de Bach, para concluir 

que, ainda que sob o prisma de uma dialética de aproximações e distanciamentos, a 

música e a religião são duas linguagens irmãs que divinizam a vida e que nos 

podem (re) conduzir ao elo original encantado do mundo.   



 

 

 

 

A interação entre religião e razão, música e razão, na Modernidade, viabilizou 

a montagem do cenário moderno e transformou tanto uma quanto a outra e o próprio 

cenário. Compreender estas relações, a partir da leitura weberiana do mundo, nos 

auxilia a interpretar o legado racional/ cultural que chega até nós.    
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