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Desencantar o mundo

A questão do poder em Weber
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➢ O estabelecimento de uma ordem social “com 

relação a fins” (quer dizer, racional) vai se 

tornando então cada vez mais amplo.  

➢ O consenso aí construído é obtido mediante 

regras e mediante coação, e uma crescente 

transformação das associações em instituições 

organizadas de maneira racional com relação a 

fins se opera na sociedade.

➢ É esse o sentido histórico do processo que 

Max Weber (foto) chama de racionalização.

O PROCESSO DE RACIONALIZAÇÃO
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O sentido da tipologia 

weberiana das formas 

de dominação legítima 

Para Weber há três tipos puros de dominação 

legítima:

A história humana, segundo 

ele, é um processo de 

crescente racionalização da 

vida, de abandono das 

concepções mágicas e 

tradicionais como 

justificativas para o 

comportamento dos homens 

e para a administração social. 

• cuja legitimidade se baseia na 
tradição

a dominação 
tradicional

• cuja legitimidade se baseia no 
carisma do líder

a dominação 
carismática

• cuja legitimidade se baseia na lei e na 
racionalidade (adequação entre 
meios e fins) que está por trás da lei

a dominação 
racional-legal

Processo de racionalização e 

burocratização do Estado

Se a associação estatal passa por 

um processo de racionalização (e 

também de burocratização, porque 

para fazer cumprir as regras 

racionais é necessária uma 

burocracia cada vez mais complexa), 

as formas de dominação no 

Ocidente caminham, 

tendencialmente, para o tipo 

racional-legal.
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• (...) Quanto mais complexas as 
sociedades, isto é, quanto maior sua 
racionalização, argumenta Weber, 
maior o número de regulamentos 
sociais a serem obedecidos

• Quanto mais complexa a 
sociedade, mais conflitiva tende a 
ser a interação entre os indivíduos e 
grupos

• uma vez que maiores serão as 
“constelações de interesses” que 
se contrapõem e maior também a 
necessidade de regulamentá-los

• Assim como em Durkheim, em 
Weber a complexificação gera 
conflito, o que por sua vez gera a 
necessidade da regra

+ Leis e regras+ Conflitos
Sociedade mais 

complexa =

• A regulamentação mais desenvolvida das lutas em 

sociedade aparece em Weber como um aparato 

especializado de domínio, que é o Estado 

Moderno → que tem o monopólio da violência!

• O ingresso dos indivíduos nesta grande 

associação, na qual estão obrigados a submeter-

se ao poder já instituído, não é voluntário, e as 

regras são feitas, diz ele, por meio da força, da 

imposição da vontade de alguns indivíduos e 

grupos sobre outros indivíduos e grupos. 

• Para resumir em poucas palavras: uns 

mandam, outros obedecem e a esse processo 

Weber chama de dominação.
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Na exposição de Weber, o Oriente aparece como

protótipo da administração irracional. (...) Na

realidade, nesse tipo de administração tudo

repousa na concepção mágica de que a virtude

do Imperador e dos funcionários, ou seja, de que

sua superioridade em matéria literária, basta para

governar. A coisa é muito distinta no Estado

racional, o único em que pode prosperar o

capitalismo moderno. Ele se funda na burocracia

profissional e no direito racional.

Slides montados com base no texto extraído do livro 

“Sociologia da Educação”, de Alberto Tosi Rodrigues. 

Editora Lamparina.

Ocidente: 
administração 

racional

Oriente: 
administração 

irracional

Vejamos agora a questão do poder em Karl Marx...
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Para a Crítica da 

Economia Política 

A questão do poder em Karl Marx

A anatomia da sociedade civil deve ser 

procurada na economia política

Relações jurídicas, tal como formas de 

Estado, não podem ser compreendidas a 

partir de si mesmas nem a partir do 

chamado desenvolvimento geral do espírito 

humano, mas enraízam-se, isso sim, nas 

relações materiais da vida, cuja totalidade 

Hegel, na esteira dos ingleses e franceses 

do século XVIII, resume sob o nome de 

"sociedade civil", e de que a anatomia da 

sociedade civil se teria de procurar, porém, 

na economia política. 
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A superestrutura 

jurídica e política

Na produção social da sua vida os 

homens entram em determinadas 

relações, necessárias, independentes da 

sua vontade, relações de produção que 

correspondem a uma determinada etapa 

de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. 

A totalidade destas relações de 

produção forma a estrutura econômica 

da sociedade, a base real sobre a qual se 

ergue uma superestrutura jurídica e 

política, e à qual correspondem 

determinadas formas da consciência 

social. 

Superestrutura

Infraestrutura
Modo de 

produção 

→ base 

econômica

leis

política

educação

ideologias

artes

religião

O resultado geral - fio condutor aos meus 

estudos, pode ser formulado sucintamente assim:

O modo de produção da vida 

material é que condiciona o 

processo da vida social, política e 

espiritual. 

Não é a consciência dos homens 

que determina o seu ser, mas, 

inversamente, o seu ser social que 

determina a sua consciência.

Tendemos a 

pensar a partir 

da forma como 

vivemos.

Mas os que nos 

oprimem criam 

ideologias para que 

pensemos contra 

nossos próprios 

interesses!
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Forças produtivas x Relações de produção:

Numa certa etapa do seu 

desenvolvimento, as forças produtivas 

materiais da sociedade entram em 

contradição com as relações de 

produção existentes ou, o que é apenas 

uma expressão jurídica delas, com as 

relações de propriedade no seio das 

quais se tinham até aí movido. 

Forças 
produtivas

Relações 
de 

produção

(B x P)

De repente, as relações de produção limitam o 

desenvolvimento:

De formas de desenvolvimento das 

forças produtivas, estas relações 

transformam-se em grilhões das 

mesmas... 

Ocorre então uma época de 

revolução social.

Com a transformação da base 

econômica, revoluciona-se, mais 

devagar ou mais rapidamente, toda a 

imensa superestrutura. 
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Infraestrutura econômica x Superestrutura:

Na consideração de tais transformações 

revolucionárias há que se distinguir sempre 

entre o revolucionamento material nas 

condições econômicas da produção (o qual é 

constatável rigorosamente como nas ciências 

naturais) e as formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas, em suma, 

ideológicas, em que os homens ganham 

consciência deste conflito e o resolvem. 

Concluindo, então:

O CONCEITO DE PODER

MAX WEBER KARL MARX

Baseia-se na compreensão de que 

todos lutam contra todos (ação social 

→ relação social → seleção social). 

Valoriza o plano subjetivo (os 

interesses motivacionais)

Baseia-se na percepção histórica de 

que as sociedades pós-tribais estão 

divididas em classes (ricos x pobres) 

e que a questão do poder se expressa 

na luta de classes.


