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Muito à frente de seu tempo, o sociólogo alemão Max Weber (1864-
1920) compreendeu cedo a necessidade de relativizar valores e 
crenças, deixando de lado a visão autocentrada e “objetiva” com 
que muitos cientistas se dedicavam aos estudos sociais. Stephen  
Kalberg, importante estudioso de Weber, apresenta nesse livro 
uma introdução rica e matizada, mas ao mesmo tempo clara e 
sucinta, dos principais vetores, temas e problematizações do 
pensamento weberiano. 

Ao elaborar uma análise histórico-comparativa de sociedades  
ocidentais e orientais, modernas e antigas, em seus mais diver-
sos aspectos, Weber mostrou como cada grupo social age e con-
cebe suas ações segundo uma ética própria. 

Com precisão, Kalberg articula o contexto intelectual no qual  
Weber estava inserido e com o qual dialogava, aspectos centrais 
de sua metodologia e seus principais temas de interesse e investi-
gação. Oferece, assim, um balanço crítico do pensamento webe-
riano, destacando a amplitude temática de sua obra e como esta 
se mostra atual ainda hoje, quase cem anos após sua morte.

No final do volume encontra-se uma cronologia detalhada da 
vida e obra do sociólogo alemão, um glossário de conceitos e 
uma extensa bibliografia de Weber, complementada pela lista de 
suas principais edições no Brasil. 
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