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Max Weber é um autor pouco citado na produção acadêmica discente dos programas de pós-graduação nacionais. Em levantamento feito em um período de vinte anos, encontrei apenas dez dissertações e uma tese que incorporaram as reflexões teóricas do autor.
O presente trabalho tem por finalidade refletir sobre a apropriação da teoria sociológica weberiana  nas pesquisas acadêmicas realizadas nos mestrados e doutorados em educação Esclareço que as considerações críticas sobre os trabalhos analisados não têm a intenção de menosprezá-los ou de diminuir a contribuição dada pelos pesquisadores que os realizaram. Pretendo, sim, a partir deste balanço, ter um diagnóstico da produção acadêmica que incorporou a obra de Weber e aprofundar o debate no âmbito da sociologia da educação. . A principais questões que nortearam a minha investigação foram as seguintes: Quais os temas pesquisados à luz da sociologia de Weber? Quais os aspectos da teoria sociológica weberiana que são valorizados nas dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação em educação? Quais são as obras de Weber mais utilizadas? É freqüente a leitura de comentadores da obra do sociólogo alemão em substituição à leitura da obra do próprio autor? Tal substituição, quando ocorre, acarreta uma compreensão equivocada da teoria sociológica de Weber?     
Fiz o levantamento das dissertações e teses defendidas recorrendo à consulta do CD-ROM da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped), que, editado em 1997, contém um resumo da produção discente, concluída no período de 1981 a 1996, com o apoio do Inep. Complementei o levantamento mediante a consulta ao Banco de Teses e Dissertações da Coordenação e Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino de Nível Superior (Capes), para localizar os trabalhos concluídos no período de 1997 a 2001.  Os passos seguintes foram: leitura dos resumos e seleção dos trabalhos que se coadunavam com o objetivo de minha pesquisa. Posteriormente, busquei localizá-los na Biblioteca Nacional; quando não obtive êxito utilizei o sistema COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) e o contato direto com as bibliotecas das universidades às quais pertencem os programas de pós-graduação. Convém esclarecer que não foi possível obter a cópia de três trabalhos A racionalidade das políticas educacionais: o projeto da universidade do Tocantins - UNITINS, de Verdana Mediros de Barros, tese de mestrado em educação, defendida na Universidade de Brasília, em setembro de 1995; Concepções de mundo, ideologia e ensino de qualidade, de Maria Medeiros da Silva, tese de mestrado em educação, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, em dezembro de 1995; Relações de poder na escola publica de ensino fundamental: uma radiografia à luz de  Weber e Bourdieu, de  Magali de Castro, tese de doutorado em Educação, defendida na Universidade de São Paulo, em 1994., cujos resumos informavam a adoção da teoria sociológica weberiana no desenvolvimento das pesquisas. Considero, também, oportuno mencionar a possibilidade de outros trabalhos não terem sido localizados em função de não constarem nas fontes de dados pesquisadas. Uma outra falha provável na busca dos trabalhos acadêmicos refere-se à falta de amplitude das palavras descritoras selecionadas para localizar a totalidade dos trabalhos que abordam Max Weber nos programas de pós-graduação nacionais. Ciente destas possíveis lacunas, acredito ter obtido uma boa amostra da produção acadêmica que incorpora as reflexões do sociólogo alemão nos últimos vinte anos: uma tese de doutorado e dez dissertações.  
Optei por apresentar os trabalhos de forma sucinta, em virtude de os resumos estarem disponíveis nos locais citados anteriormente. Também tive a preocupação de não me deter na descrição dos referidos trabalhos e, sim, buscar neles aspectos que pudessem fomentar discussões no âmbito da sociologia da educação. 

Informações gerais da produção discente 
Apesar de o CD-ROM da Anped abranger um período de quinze anos da pós-graduação em educação, localizei apenas quatro dissertações de mestrado que citam Max Weber em seus resumos. Tais estudos provêm de cursos localizados em diferentes estados, tais como: Paraná (1), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo (2). Na consulta ao Banco de Teses e Dissertações da Capes, encontrei seis dissertações de mestrado e uma tese dos seguintes estados: São Paulo (4); Rio de Janeiro (2), Brasília (1). Convém ressaltar que o 
mencionado Banco de Dados abrange um período de apenas cinco anos.  
Comparativamente aos resultados encontrados no CD-ROM da Anped, verifiquei um aumento do número de trabalhos acadêmicos que incorporam algum aspecto da obra do sociólogo alemão. A busca dos referidos trabalhos teve como palavras descritoras: Max Weber, burocracia, dominação, racionalização e autoridade. No tocante à orientação constatei a existência de apenas duas dissertações3 orientadas pelo mesmo professor, Bruno Pucci, da Universidade Metodista de Piracicaba. O mestrado em educação dessa universidade é o que possui o maior número de dissertações analisadas na pesquisa.

Temas abordados nas dissertações analisadas
Em onze (11) dissertações e 1 (uma) tese, constatei uma diversidade temática. Contudo, verifiquei que há uma concentração de quatro estudos que tratam do tema da burocracia, cujos títulos são: A burocracia no sistema escolar público do estado de São Paulo: A direção da escola; Estruturas de burocracia e poder na educação. Análise das relações entre diretor, professor e aluno; Burocracia na administração da escola pública brasileira e Desmistificando o tempo livre como tempo para práticas educativas nas sociedades administradas. O tema “Max Weber e a educação” é abordado em dois trabalhos com os títulos de: Modernidade e ação pedagógica em Max Weber e Educação e Desencantamento do mundo: contribuições de Max Weber para a Sociologia da Educação. Os demais temas são: educação e religião, em A educação luterana no Brasil: um estudo sobre desenvolvimento histórico,   filosófico e sociológico das escolas luteranas no Paraná (1853-1992); expectativas sócio-educacionais dos alunos, em  Expectativas sócio-educacionais de um grupo de alfabetizandos, jovens e adultos no distrito federal; autoridade dos professores, em A autoridade do professor: um estudo das representações de autoridade em professores de 1º e 2º graus; representações das crianças e dos adolescentes, em Um estudo de caso: as representações das crianças e dos adolescentes pobres de rua atendidos pela linha emergencial da associação beneficente São Martinho da rua, da família, da escola e do trabalho; e educação e modernidade,  em Educação e Emancipação: Da Revolução à Resistência. 

Burocracia
As quatro dissertações que tratam do tema da burocracia abordam os tipos de dominação descritos por Weber e destacam os elementos característicos da dominação racional-legal.  
O estudo de Farenzena (1990) teve, como objetivo, analisar a organização burocrática como um elemento de mediação entre a escola, o sistema educacional e o modelo de desenvolvimento econômico do país vigente na década de 70. A autora  descreve os tipos de dominação legítima a partir de Economia e Sociedade, em seguida, menciona as interpretações de Lapassade, Tragtenberg, Prestes Motta e Bresser Pereira sobre a descrição típico-ideal weberiana. Explicita as controvérsias que a abordagem de dominação racional-legal suscitou, como, por exemplo, se o autor aceitava que o processo de burocratização era algo inevitável ou se o considerava uma ameaça às liberdades individuais da democracia. 
Farenzena (1990) concorda com os comentadores da obra de Weber quando estes afirmam que ele focalizava o caráter nefasto da burocracia, mas reconhece “no interior de sua análise uma abertura à confrontação do conhecimento científico, de suas categorias com a realidade” (Farenzena, 1990, p.118). Por este motivo, ela pretende se deter na dominação burocrática a partir da realidade histórica em que esta se situa e se perpetua. A autora, ao longo de sua análise da escola burocratizada, utiliza também conceitos de Marx, como, por exemplo, o de classe dominante. Em outra passagem, ela afirma que a burocratização do sistema educacional contribuiu para o seu controle e sua adequação ao projeto de desenvolvimento do país. Aqui parece que a autora atribui uma responsabilidade a Weber por este fato.
Na conclusão, Farenzena (1990) retoma as características da burocracia descritas por Weber para afirmar que há uma intensificação do trabalho, o que aumenta a mais-valia das empresas e o controle dos processos de trabalho, gerando mais alienação entre os indivíduos. Tais eficiência e controle são também úteis ao sistema educacional, na medida em que o adequam ao projeto de modernização nacional. Nas referências da autora, estão Economia e Sociedade, e duas coletâneas de texto: Ensaios de Sociologia e Sociologia.
Santos (1990) afirma que a sua dissertação tem como objetivo “realizar uma análise filosófica sobre as relações burocráticas e de poder entre a direção e o corpo docente” (Santos, 1990, p. 2). A autora esclarece que analisa as características da burocracia a partir de diferentes abordagens teóricas e que seu estudo é teórico. 
Santos (1990) explica as características da burocracia se baseando na leitura de F. C. Mota, Teoria Geral da Administração e Introdução à organização burocrática. A burocracia é classificada como um sistema social e o que a distingue dos demais são os tipos de dominação. A autora menciona os três tipos de dominação descritos por Weber e esclarece que só se deterá na dominação racional-legal, descrevendo-a por meio do próprio sociólogo alemão A obra citada é Sociedade da Burocracia, organizada por E. Campos. Esta é a única obra que consta na bibliografia, enquanto na bibliografia complementar aparecem Ensaios de Sociologia e os três aspectos da autoridade legítima, texto incluído na obra Organizações Complexas: um estudo das organizações em face dos problemas sociais.
. 
Na avaliação da autora, Weber não atribui nenhuma conotação de valor à teoria da burocracia, é um tipo ideal. Posteriormente, a autora apresenta algumas críticas ao modelo weberiano de burocracia, em virtude de as disfunções burocráticas não serem previstas por Weber.
Nas conclusões são descritas as características da burocracia, tais como: impessoalidade, racionalidade e ênfase no cálculo. Entretanto, Weber não é citado. Acrescenta-se a esta omissão o fato de outros autores que definem poder e burocracia serem retomados na conclusão. Weber não é mencionado, inclusive, quando o texto trata da relação professor e aluno. Ensaios de Sociologia é a única obra que possui textos do sociólogo alemão mencionada nas referências.
Porto (1986) esclarece que a sua pesquisa tem por objetivo "investigar o desenvolvimento do processo burocrático na administração escolar tomando, como ponto de partida um dos seus aspectos fundamentais: aquele que se refere à tramitação de papéis pela unidade escolar” (p. v ). Weber é citado nas questões de estudo da autora quando ela indaga se a burocracia é o tipo mais acabado de dominação racional-legal.
A dissertação consiste num estudo de caso através de observação direta em quatro escolas no estado de São Paulo. Na primeira seção, a autora estuda teoricamente o fenômeno da burocracia e faz menção ao enfoque da teoria weberiana. A reconstrução do tipo-ideal de dominação é efetuada a partir da obra Economia e Sociedade. A autora esclarece que partiu destas características para avaliar o grau de burocratização das escolas.
Porto (1986,p.2), ao mencionar os tipos de dominação, afirma que, para  Weber “A burocracia é um tipo de poder ou dominação, ao qual corresponde um ou mais tipos de sistema social”. Assim, para entender a dominação burocrática, seria necessário abordar os demais tipos de dominação. No tocante à escola como organização burocrática, a autora menciona novamente Weber ao arrolar as características da burocracia: competência dos  funcionários, imparcialidade de critérios e possibilidades de ascensão na carreira. Conclui com a afirmação de que estas características fazem parte da política de pessoal adotada nas escolas. As obras de Weber que constam nas referências: Ensaios de Sociologia e Economia e Sociedade.
Farias (2001), em seu estudo, analisa a eficácia da administração nas sociedades modernas, privilegiando o tempo livre. O autor pretende responder a indagação  quanto à existência de possibilidade de o tempo livre se traduzir como resistência à administração social. Conclui que o tempo livre não tem se revertido em conquista de liberdade pelos indivíduos, mas se configurado num espaço de interesse do capitalismo. O estudo partiu de contribuições teóricas de T. W. Adorno, W. Benjamin, H. Arendt e M. Weber. As referências ao sociólogo alemão são encontradas na sub-seção, 2.1 
Os fundamentos do espírito do capitalismo, a partir da obra A Ética. Farias (2001) destaca as considerações de Weber sobre o espírito do capitalismo, enfatizando que os valores que nortearam a conduta ética dos indivíduos eram compatíveis com o capitalismo. Ele ressalta aspectos das reflexões weberianas sobre a importância dos fundamentos do protestantismo na mudança dos valores, até então vigentes, que passaram a ter o trabalho como valor central da vocação divina. Como é enfatizado por Weber, o ócio é condenado e a riqueza avaliada como uma dádiva divina.
Na seção 4, A dimensão administrada da cultura, há uma citação de Adorno da  obra, Cultura e Administração,  sobre as características da burocracia descritas por Weber. O aspecto destacado nesta parte do texto se refere à necessidade do profissional especialista para administrar o bom funcionamento da burocracia.  Dentre os elementos da burocracia mencionados por Weber, destacam-se: a previsibilidade dos resultados da burocracia moderna, inclusive a partir dos cálculos e da impessoalidade. Estes elementos são analisados mediante a leitura de  Economia e Sociedade. Esta obra e A ética são citadas nas referências. Convém salientar que, apesar de a dissertação estar vinculada a um programa de pós-graduação em educação, a teoria de Weber não é utilizada para abordar os processos educacionais na sociedade moderna.  

Max Weber e a educação
A dissertação de Carvalho (1997) e a tese de Gonzalez (2000) são os dois trabalhos analisados que possuem como tema central a obra do sociólogo alemão e as suas reflexões sobre a educação. Em função da amplitude destes trabalhos, optei por destacar os aspectos que fornecem ao leitor uma abordagem global do conteúdo tratado. Carvalho (1997) explica que o seu trabalho objetivou “expor como Weber pensa a questão da ação pedagógica e da pesquisa científica na cultura moderna ocidental, onde a racionalização tornou-se constituinte”.  A dissertação investiga o significado adquirido pela ciência e pelo professor em tempos modernos, segundo a análise weberiana. O ponto central das reflexões do autor gira em torno do problema da neutralidade axiológica tanto no campo da pedagogia como no campo da ciência. É a partir destas reflexões de Weber que Carvalho (1997) indaga sobre qual a contribuição que a ciência e o professor adquiriram na vida cultural moderna e conclui ser parcial esta contribuição. A isenção de valores é necessária ao docente na sala de aula, mas as idéias de valor são um meio de conhecimento. O autor concorda com Weber na avaliação de que a ciência moderna também não deve estabelecer normas de conduta, porque o mundo desencantado prescinde de qualquer avaliação prática. A busca da verdade e da compreensão dos fatos são as contribuições que os professores e os cientistas podem dar aos indivíduos. Considero importante destacar que as reflexões de Carvalho (1997) sobre a obra de Weber basearam-se nos textos clássicos Ciência como vocação; Política como vocação; e  A ética protestante e o espírito do capitalismo são os textos citados na dissertação.   do sociólogo alemão, aspecto que também é verificado na tese de Gonzalez (2000), mas que difere da maioria dos trabalhos analisados.  
Gonzalez (2000), em sua tese de doutorado, aborda o tema da educação na obra de Weber e a apropriação das suas reflexões em estudos de sociólogos da educação. A autora esclarece que partiu do pressuposto de que existem princípios de uma Sociologia da Educação na obra de Weber e buscou explicitá-los a partir do enfoque da teoria sociológica weberiana. A tese contempla a análise de como estes princípios são apropriados em estudos sobre a educação.  É ressaltado, ao longo do texto, que o sociólogo alemão, ao abordar a educação, a concebe como um amplo processo de socialização não restrito à instituição escolar. Neste aspecto reside uma das grandes contribuições de Weber ao estudo dos fenômenos educacionais.  
A exposição do trabalho é organizada em cinco seções. Na primeira, A Sociologia Compreensiva, são analisadas as categorias ciência, Sociologia e ação. Na segunda seção, Dominação, Racionalidade e Religião, são abordados os tipos de dominação; os conceitos de classe, estamento e partido, assim como as considerações de Weber sobre o mercado, o Estado e a política. Nessa seção são focalizadas as considerações do autor acerca das diferentes dimensões que o conceito de racionalidade possui, assim como suas reflexões sobre a religião no que estas auxiliam no entendimento do referido conceito. Nestas seções, a autora utilizou predominantemente as obras e textos do próprio Weber: La objetividad del conocimiento en las ciencias y la politica sociales; Escritos políticos I.;  Ensaios de Sociologia; Sobre a universidade: o poder do Estado e a dignidade da profissão acadêmica; Parlamento e governo na Alemanha reordenada: crítica política do funcionalismo e da natureza dos partidos;  A ética protestante e o espírito do capitalismo;  Economía y sociedad;   História económica general e O socialismo. 
A terceira seção foi elaborada com abordagem dos comentadores de Weber, evidenciando as controvérsias que a obra do autor suscitou. Dentre os comentadores, destaco: Jeffrey Alexander, Reinhard Bendix, Norberto Bobbio, Catherine Coliot- Théleène, Gabriel Cohn, Julien Freund e Anthony Giddens. A quarta seção, Educação, contempla as referências do autor sobre o tema, partindo da análise de suas obras mais importantes. O enfoque da educação em temas focais é efetuado a partir dos seguintes tópicos: educação para o cultivo do saber; educação para despertar o carisma; educação racional para a burocracia; religião e educação; ensino jurídico; universidade; educação militar e educação sacerdotal; educação estamental; educação econômica e educação política; aprendizagem no trabalho e especialização profissional. Na quinta seção é abordada a apropriação da teoria sociológica de Weber na elaboração de estudos sobre a educação, com escolha de um autor expressivo da Sociologia Brasileira – Luiz Pereira – e uma autora britânica – Margareth Archer. Na avaliação de Gonzalez (2000), o seu estudo buscou contribuir para superação de uma lacuna na sociologia da educação que é o resgate da teoria sociológica de Weber para o estudo dos fenômenos educacionais. A autora enfatiza que as teorizações do sociólogo alemão, tanto no plano metodológico como na abordagem de temas focais, podem ser mais exploradas nas pesquisas em educação.
As dissertações analisadas, apesar da variedade temática, possuem um ponto em comum: incorporam as reflexões de Weber sobre aspectos metodológicos da sua teoria, particularmente as especificidades de sua  sociologia compreensiva. Observei este enfoque em Lemke (1992); Fátima (1997); Nunes (1998), que aprofundou a abordagem do conceito de ação social; e Rondon (2000), que privilegiou a discussão ente a separação das esferas da ciência e da política.     

Educação e Religião
Lemke (1992) estudou a escola particular confessional detendo-se nas escolas luteranas do estado do Paraná. A dissertação foi desenvolvida com uma metodologia "inspirada" no método compreensivo da sociologia de Weber.
O autor explica que a sua exposição a respeito da sociologia weberiana é baseada em Freund A obra citada é A Sociologia de Max Weber. Lemke (1992) explica que não pode consultar Von Schelting e R. Aron. Ele afirma que fez várias leituras de obras do sociólogo alemão, o que o permitiu aprofundar-se sobre o conceito de ação social. Neste trabalho, ele pretende se limitar ao entendimento do método compreensivo, com a leitura de A ética, a partir de Freund.     . Lemke (1992) faz referência às formulações weberianas sobre a neutralidade no campo da pedagogia. O autor reproduz as reflexões de Weber quando este ressalta que, no campo da pedagogia, o professor não deve fazer imposições sobre as suas convicções pessoais. Aborda, ainda, as formulações de Weber sobre a religião, com o intuito de melhor entender o método compreensivo e em função do seu tema de estudo. Lemke (1992) se fundamentou na leitura de A Ética para compreender a diferenciação entre o espírito dos católicos e dos protestantes.  Em resumo da referida dissertação, o autor buscou destacar a metodologia empregada por Weber ao tratar da singularidade da religião protestante, mas especificando as suas diferenças. Nesta discussão Lemke (1992) destaca as especificidades existentes entre o luteranismo, o pietismo e o puritanismo. Em virtude desta diversidade, conclui que estudará as escolas luteranas a partir da obra do próprio Lutero.
Na sub-seção 1.2, Definição do problema da pesquisa: a sobrevivência das escolas luteranas no Paraná, é mencionada a adoção de procedimentos da sociologia compreensiva a partir da criação de um tipo ideal da educação luterana. Tal tipo foi elaborado com base em textos da igreja luterana e de suas escolas. Lemke (1992) retoma as reflexões de Weber sobre a impossibilidade de retratação total da realidade e reconhece tanto esta limitação na sua pesquisa como a interferência de seus valores neste recorte.     

Expectativas sócio-educacionais dos alunos
Fátima (1997), em sua dissertação, aborda as expectativas dos alfabetizandos ao ingressarem nos programas de alfabetização. A autora faz uma breve referência às reflexões de Weber a respeito do caráter fragmentário do conhecimento científico através de Julien Freund A obra de Max Weber é referenciada, ao longo da dissertação, a partir de Freund; não há citação direta à obra do sociólogo alemão e nem tampouco ele consta na bibliografia.  . 
Na seção relativa ao referencial metodológico, a autora deixa claro que os pressupostos de Weber são utilizados na fundamentação metodológica da investigação, com base nos conceitos de racionalidade e de liberdade porque  "repercutem na ação social do homem diante de si mesmo e da sociedade" (Fátima, 1997, p. 17). Segundo a autora o conceito de ação de Weber contribui para tornar inteligível “as idéias pelas quais o homem luta” (Fátima, 1997, p. 17).
Na abordagem dos tipos de ação social, observa-se somente uma explicação sobre a ação racional referente a fins, não sendo mencionados os demais tipos de ação. O estudo  contempla a menção ao "procedimento" da compreensão que possibilita captar o sentido de uma atividade empreendida pelo indivíduo – neste caso: alfabetizar-se. Em síntese, a sociologia compreensiva weberiana possibilita a compreensão do sentido das ações dos indivíduos, e pelas expectativas deste, a ação racional referente a fins pode ser determinada. Mas, lamentavelmente, essas considerações a respeito da sociologia compreensiva não são retomadas nas conclusões da dissertação. Nesta parte da dissertação, a autora menciona as expectativas, dos indivíduos, com relação aos programas de alfabetização, não as vincula, no entanto, à ação racional referente a fins. Fátima (1997) afirma que as motivações predominantes para o ingresso no curso de alfabetização são determinadas pelo contexto sócio-econômico, político e cultural da sociedade. No tocante às expectativas dos indivíduos é afirmado que a aquisição de novas habilidades os possibilitariam a mudança de emprego.  

Autoridade
Fevorini (1998) buscou, em seu estudo, caracterizar as representações de autoridade dos professores, por meio de entrevistas com estes profissionais, atuantes nos 1o e 2o graus de escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo. O referencial teórico foi delineado com recurso às reflexões de Hanna Arendt O problema de estudo da autora surgiu a partir da constatação de Hanna Arendt: "um dos motivos da crise da educação na modernidade é o professor não se reconhecer como uma autoridade diante de seus alunos" (Fevorini, 1998, p. 8). sobre a crise da educação, aos tipos de dominação definidos por Weber e às teorias de Piaget e de Durkheim sobre a gênese do desenvolvimento, da obediência e do respeito na criança.
Na Introdução, Fevorini (1998) afirma que cotejará as reflexões de Hanna Arendt sobre a crise da educação com a caracterização realizada por Weber sobre os tipos de dominação. Segundo a avaliação da autora, a diferença na abordagem dos dois autores se dá porque, para Arendt, a legitimação da autoridade acontece em função da tradição; enquanto Weber levanta outras formas de autoridade e as associa com os tipos de dominação. Ela descreve os três tipos de dominação: racional-legal, tradicional e carismática, e as resume destacando as suas principais características a partir do volume 1 de Economia e Sociedade. 
A autora faz referência a Weber, nas conclusões, quando aborda a questão da legitimidade da autoridade em oposição ao uso da força, utilizando informações contidas nas entrevistas. Donde conclui que os professores que usam a força se sentem desrespeitados. As formulações do sociólogo alemão contribuíram para o entendimento das representações da autoridade dos professores “a hierarquia na relação professor-aluno para eles parece se legitimar na qualificação (dominação racional), na tradição (dominação tradicional) e nas características pessoais de quem ocupa a posição superior (dominação carismática) e não apenas na tradição" (Fevorini, 1998, p.107-108).

Representações das crianças e dos adolescentes
Nunes (1998), em sua dissertação, buscou analisar a forma de interação existente entre as crianças, os adolescentes e a organização não governamental Associação Beneficente São Martinho. Os demais aspectos estudados se referem ao significado que os adolescentes e crianças atribuem à escola, o que pensam a seu respeito e as relações das crianças e adolescentes com o trabalho. O estudo privilegiou a temática da representação social mediante a incorporação das formulações teóricas de Emille Durkheim, Max Weber e Erving Goffman.
Nunes (1998) apresenta um resumo sobre as considerações de Weber a respeito dos procedimentos metodológicos da Sociologia Compreensiva. O autor da dissertação aborda o conceito de ação social e caracteriza os seus tipos a partir de uma citação de Raymond Aron. As formulações de Weber sobre o sentido e a compreensão também são efetuadas a partir de um estudioso da obra do sociólogo alemão, Gabriel Cohn, e serve de ponto de partida para a afirmação de que o raciocínio de Weber é circular. Cohn afirma que "sentido é o que se compreende e compreensão é a captação de sentido". As reflexões deste célebre comentador da obra de Weber são utilizadas por Nunes para afirmar que o sentido da ação é conferido pelo indivíduo e o ponto de partida da análise sociológica weberiana é a ação dos indivíduos.
Encontrei, ao longo do texto, pensamentos incompletos, como, por exemplo: "Constata-se a enorme coerência à medida que os temas vão sendo tratados por Weber ao longo de sua obra". O autor do texto não esclarece ao leitor que esta constatação não tem origem direta em Weber, mas, sim, em autores que comentam a obra do ilustre sociólogo tais como: N. S. Timasmeff, Gabriel Cohn e Raymond Aron As obras citadas são: Teoria Sociológica; Weber;  As etapas do pensamento sociológico, respectivamente. . Nunes (1998) afirma que o método compreensivo contribuirá para o entendimento do significado das representações coletivas, em função de seu método privilegiar o sentido das ações dos 
indivíduos e não apenas o seu aspecto exterior. O autor conclui afirmando que a partir da teoria weberiana é possível atribuir “o sentido (direcionalidade/finalidade) realizado ora pela ação social, ora pela relação social" (Nunes, 1998, p. 30).   

Educação e modernidade
Rondon (2000), em sua pesquisa, reconstruiu a trajetória sobre o papel da educação na modernidade, focalizando a emancipação reivindicada a partir da Revolução Francesa. O estudo foi desenvolvido a partir das obras de Condocert, Max Weber e Adorno e teve uma seção dedicada a cada um destes autores. Na avaliação de Rondon (2000), a elaboração de sua dissertação lhe possibilitou perceber que a educação teve um percurso irregular, oscilando entre um compromisso com a emancipação dos indivíduos e um modelo não emancipatório, ajustado às exigências do mercado.
O autor afirma que buscou na obra de Weber as suas formulações sobre o processo de racionalização como um mecanismo que contribuiu para o crescimento de novas formas de opressão na sociedade capitalista. Ao longo do estudo foi abordada a reflexão do sociólogo alemão sobre a disputa entre as esferas da ciência e da política como sendo responsáveis pela ação de emancipação. A racionalidade instrumental é outra categoria weberiana que é abordada no estudo em foco. 
Na seção Nuvens sombrias no céu iluminado – Weber, Rondon (2000) menciona que a teoria sociológica weberiana foi integrante de um movimento de intelectuais do final do século XIX e início do século XX, que se opunham à hegemonia que a promessa emancipatória O autor não nos fornece maiores informações sobre o significado da emancipação em sua obra. havia conquistado na Europa. Segundo o autor, os escritos de Weber se contrapõem ao pensamento marxista. As reflexões do sociólogo alemão se apresentam como uma alternativa à análise economicista de uma das correntes do marxismo preponderantes na Europa. Este aspecto lhe possibilitou analisar a modernidade com um quadro alternativo ao do marxismo.A visão desencantada de Weber é construída por uma “crítica ao progresso, à ciência e a técnica como caminhos da felicidade e da emancipação humana” (Rondon, 2000, p. 56). 
Segundo Rondon (2000), há uma contradição entre os pressupostos epistemológicos de Weber e a sua análise sobre o crescimento do processo de racionalização na sociedade capitalista, em virtude de seus diagnósticos assumirem o papel de "leis necessárias ao movimento histórico". Esta interpretação da obra do sociólogo alemão é reforçada por uma longa citação de Mac Rae A obra citada é As idéias de Weber., que compartilha do seu entendimento.
No tocante ao papel da ciência, são retomadas as considerações sobre a universidade alemã e as suas críticas às disputas internas entre socialistas e liberais. Essas disputas são criticadas por degenerar a autonomia do campo científico. A separação advogada pelo sociólogo entre a ciência e a política faz com que ela não conceba o cientista como agente da emancipação. A ciência é diferente da religião e não instrumentaliza os homens para a ação. Por este motivo, é avaliado que, em  Weber, não “encontramos saídas fáceis para o quadro vigente” (Rondon, 2000, p. 62). O autor finaliza esta seção com uma citação de Weber, na qual o sociólogo manifesta esperanças naqueles que "apesar de tudo têm vocação para a política".
Na seção 4, O   que deu errado? A teoria crítica e a necessidade de emancipação, são retomadas algumas passagens de Weber sobre o crescimento da racionalização nas sociedades capitalistas e é feita uma comparação com as reflexões de Adorno e Horkheimer. Há uma passagem de Rondon que suscita indagações sobre o seu sentido. Estaria ele afirmando, no texto a seguir, que Weber previu o surgimento do nazismo? “A noite weberiana se instaura com um pseudo aspecto primaveril. O esclarecimento afrouxa suas exigências e deixa-se cair seduzido pelos cantos da sereia do capitalismo sufocando nos campos de Auschwitz toda a afirmação da liberdade humana"  (Rondon ,2000, p.76).
Na seção 6, Adorno e o resgate dos desafios modernos, tem-se uma breve consideração de Weber sobre a educação: a afirmação de que a educação foi vítima de uma racionalidade instrumental. Rondon (2000), nas considerações finais, afirma que a riqueza da educação brasileira consiste na organização dos sistemas de ensino e também na utilização de novos referenciais teóricos que sugerem novos procedimentos para os educadores. Constata que Weber é um dos autores mais atacados pelos marxistas, mas traz consigo contribuições quanto ao caráter aprisionador da modernidade. Nas referências constam obras de Weber organizadas em coletâneas, como, Ensaios de Sociologia e Max Weber; além de: A ética e Sobre a Universidade. 

Limites e potencialidades dos trabalhos acadêmicos em foco
Fátima (1997), Nunes (1999), Porto (1986) e Santos (1990) apresentam uma abordagem da teoria sociológica weberiana de maneira superficial, não as vinculando às discussões originadas do referencial teórico de Weber com as conclusões da dissertação. Em contrapartida, Farias (2001) retoma conceitos de Weber nas conclusões, mas não incorpora as reflexões do autor para pensar a educação. Um outro exemplo de uma leitura apressada das formulações do autor foi encontrado no estudo de Farenzena (1990) quando a autora responsabiliza Weber pelo crescimento da burocracia nos sistemas educacionais. A referida autora, conforme foi ressaltado anteriormente, utilizou conceitos de Weber e Marx sem dar maiores esclarecimentos ao leitor sobre as suas escolhas teóricas tão contraditórias. Lemke (1992) faz referências à teoria weberiana utilizando-se dos comentadores de sua obra – recurso freqüente nos trabalhos analisados.  No entanto, observa-se um certo exagero nessa apropriação: o autor da dissertação afirma que Weber ficou sem amigos por conta da neutralidade axiológica. Afirma, ainda, que "Weber passava por ateu, mas a sociologia religiosa é fundamental para a análise da sociedade" (Lemke, 1992, p.5). Declara, sem citar a fonte, que "Weber tinha consciência das falhas de sua teoria. Muitos o condenaram. Ele respondeu: 'enquanto não tivermos algo melhor' ” (Lemke, 1992, p.5). Nunes (1999), apesar de citar dois livros do sociólogo nas referências, se ampara em comentadores da obra de Weber para as suas conclusões a respeito de interpretações controvertidas da obra do autor. As avaliações imprecisas e superficiais da obra de Weber servem para reforçar o argumento de Costa; Silva (2002) sobre a dificuldade de relacionamento entre a sociologia e a educação, em função de  muitos trabalhos basearem-se em leituras rápidas e acríticas das teorias sociológicas citadas. Acrescento a esta constatação, a seguinte advertência de Alves-Mazzotti (2002, p. 33) 
“Em qualquer circunstância, porém, a literatura revista deve formar com os dados um todo integrado: o referencial teórico servindo à interpretação e as pesquisas anteriores orientando a construção do objeto e fornecendo parâmetros para a comparação com os resultados e conclusões do estudo em questão”.      
Enfim o problema detectado não é uma particularidade dos estudos focalizados no presente trabalho e, sim, uma deficiência a ser enfrentada nos programas de pós- graduação em educação. Convém ressaltar um outro aspecto problemático na análise dos trabalhos citados anteriormente, que consiste na falta de referências entre si de trabalhos que muitas vezes tratam do mesmo tema. Um exemplo: Gonzalez (2000), ao abordar o tema  Max Weber e a educação, não menciona a dissertação de Carvalho (1997). Este aspecto também é observado nas dissertações que tratam do tema da burocracia.
Observei o resgate da teoria sociológica de Weber tanto a  partir de suas formulações sobre a sociologia compreensiva como em abordagens em temas focais, como nas dissertações que tratam da burocracia. Contudo, constatei, também, que as formulações teóricas do sociólogo, nas duas perspectivas, são timidamente articuladas à compreensão dos fenômenos educacionais. Em função deste aspecto, considero valiosas as contribuições dos estudos que tratam do tema Max Weber e a educação. 
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