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I. INTRODU<;::AO. WEBER E 0 "ESPOOTO DA EPOCA" 

Nascido antes da consagra<;ao da unidade Bismarckiana da Alemanha Gui
lheraina, morte do segundo anode vigencia da "Republica de Novembro", MAX 
WEBER (1864-1920) foi , talvez antes de mais nada na esfera do Politico, urn militante 
intelectual do patriotismo germiinico, angustiado corn as questoes da identidade na
cional, da qualidade da lideran<;a, da adequa<;ao da burocracia publica, de funcio
namento das institui<;oes, da dimensao existencial do Estado e da sobrevivencia de 
uma comunidade de destino na nova era tecnica. 

1. Multiplicidade interpretativa 

Olhado por alguns vulgarizadores como urn neo-maquiavelico na linha de urn 
P ARETO, de uma MOSCA, de urn MICHELS, obcecado corn a possibilidade de 
uma investiga<;ao tecnica "aut6noma" dos mecanismos do Pod er, adversario do amal
gamento "metafisico" da politologia nos dominios rigorosamente ex6genos da Etica 
ou da Moral, WEBER pretendeu inaugurar uma sociologia explicativa "liberta de 
valores" (wertfrei), mas nao negadora de valores. A etica profissional do cientista 
nunca matou em WEBER, por exemplo, a paixao moral do politico. 

Para outros interpretes, WEBER ergueu-se intelectualmente, sobretudo, como 
uma especie de "KARL MARX da burguesia", no sentido deter investigado coeren
temente, num seio multidisciplinar, a rede de valores das classes medias. Antrop6logo, 
soci6logo, polit6logo e economista,jurista e academico, historiador cultural e polenista, 
WEBER nao se tornou, porem, num arquitecto de uma mundividencia alternativa 
nem urn visionario escatol6gico. 0 tempo foi , para si, o seu tempo. 

Filho de jurista liberal "de direita", educado num meio urbano da burguesia 
industrial prussiana, soldado e oficial do Imperio, socialista catedratico "a la" 
SCHMELLER, pangermanista ceptico, antiracista declarado (cf. a sua comunica<;ao 
ao Congresso Anual da Associa<;ao Alema de Sociologia, em 191 0), crente na inevi
tabilidade de urn confronto entre uma Grande Alemanha e uma Grande Russia, WE
BER ve-se integrado na delega<;ao dos vencidos a Conferencia de Versailles e na 
comissao de redac<;ao da Constitui<;ao de Weimar. A guerra e a paz, a capitula<;ao e o 
recome<;o, as crises do Estado burgues, nos seus avatares parlamentares e monocraticos, 
a muta<;ao dos imperios orientais, o papel da for<;a e do espirito de civiliza<;ao (no 

48 



Do poder legitimado - Os tipos de autoridade em Max Weber 

sentido de "Kultur") no jogo intemacional de estrategias, eis algumas das situa9oes 
de indefmi9ao e crise que perturbaram WEBER, obrigando-o a permanecer atento ate 
ao ultimo dia, quando tinhano prelo "Economia e Sociedade", publicado postumamente 
pela mulher, Marianne, es~rito forte e espirito gemeo. 

2. Dimensoes patri6ticas 

Quem leu, nos "Escritos Politicos" de WEBER, as referencias a politica de 
poder (ou de potencia) ea observa9ao da Hist6ria como urn ringue de conflitos, ou a 
alusao a fraqueza essencial das na9oes que s6 fabricam "burocratas estimaveis e 
tecnicos de merito", querera ligar o autor aos fascismos nascentes, mas sobretudo ao 
nacional-socialismo, salientando, entre outras coisas, a sua imensa influencia sobre o 
mais brilhante "te6rico do Reich", CARL SCHMITT (esquecendo convenientemente 
a provada importiincia para o desenvolvimento do pensamento dos seus discipulos 
KARL LOEWENSTEIN e GEORG LUKACS, ou da formula9ao metodol6gica de 
HANS KELSEN). 

WEBER e, no entanto, como mostrou, por todos, RAYMOND ARON, urn 
defensor de uma "patria de cidadaos" e nao de servos, de uma na9ao intemacionalmente 
poderosa mas assente, internamente, no consentimento, na cultura e nas liberdades 
Cl VIS. 

Obcecado corn a nova era tecnico-racional, MAX WEBER nao e urn "nacio
nalista liberal" num sentido partidario vulgar. E antes, como actor politico, urn crente 
na possibilidade de conciliar uma sociedade aberta de homens livres e uma na9ao
estado unida, determinada, respeitada e conhecedora dos meios melhores para cumprir, 
na dimensao universal, o seu destino . 

Corn todas estas linhas previas se cose a teoriza9ao de WEBER acerca da 
autoridade politica, que consubstancia o nucleo essencial deste estudo. 

(Sobre MAX WEBER e a politica do seu tempo, cf., entre outros, D. 
BEETHAM, Max Weber y la Teoria Politica Moderna, Madrid 1979 ; K. 
LOEWENSTEIN, Max Weber staatspolitische Auffassungen in der Sicht unserer Zeit, 
Frankfurt 1965; W. MOMMSEN, Max Weber und die Deutsche Politik, I890-I920, 
Tubinga 1959; E. NOLTE, Max Weber vor de m Faschismus, em Der Staat, vol. 2, pp 
1-24; G. ROTH, The Social Democrats in Imperial Germany, Englewood Cliffs, 1963; 
R. ARON, Max Weber et la Politique de puissance, comunica9ao ao 15.° Congresso 
de Soci6logos alemaes, em Heidelberg, e introduzido coma apendice em ARON, Les 
Etapes .. . , op. cit. na indica9ao bib!. final; J. P. FAYE, Langages Totalitaires- Cri
tique de la raison/1 'economie narrative, Paris 1972, sabre a influencia de Weber nos 
circulos "jovem-conservadores" do periodo interbellum da Alemanha do seculo XX; 
A. MlTZMAN, The Iron Cage: An Historical Interpretation ofMax Weber, N. Iorque 
1970, para uma interessante, embora muito discutivel, interpreta9ao pseudo-hist6rica 
e realmente psicanalista da posi9ao politica e cientifica de WEBER; GERTH, H. 
C.w., From Max Weber: Essays in Sociology, N. Iorque 1958, sobretudo pela introdu9ao 
concisa sabre a dimensao politica e cientifica de WEBER, em larga medida declara
damente baseada no marcante livro biografico de Marianne Weber, Max Weber: Ein 
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Labensbild, surgido em Tubinga, em 1926). 

11 
PODER E AUTORIDADE EM WEBER: PROLEGOMENO 

Em varias instiincias se salienta que a conceptualizayao de MAX WEBER, se 
bem que razoavelrnente clara e integrada numa sistematizayao implacavelmente 16gica, 
e essencialmente descritiva e por vezes aproximativa, ou elastica. 

De qualquer forma, a sua abordagem do problema do poder politico nas 
sociedades nao deixa margem para duvidas. WEBER en ten de "pod er" (Macht) coma 
a possibilidade de impor uma vontade - individual ou colectiva - a outrem (numa 
relayao social), mesmo contra resistencia. A ideia de coacyao, no sentido de imposiyao 
de castigos, se nao for seguido urn determinado comando, e assim apenas 
indirectamente sugerida, se bern que se foque claramente a eventualidade do uso da 
forya para impor uma vontade contestada. 

Nesse sentido repete WEBER que o Estado, coma consubstanciayao darelayao 
do Poder, possui uma especie de "monop6lio da violencia", e esse e urn dos aspectos 
em que se traduz aquilo a que algumas escolas juridicas chamam de "soberania intema", 
ou poder sem igual na ordern end6gena. Essa considerayao tern tradiy5es, para nao 
citar outros, em JEAN BODIN e THOMAS HOBBES. 

Nem todo o Poder e, porem, autoridade. Esta ea possibilidade de assegurar 
obediencia a comandos definidos, por parte de uma "quantidade significativa de 
individuos". 

1. Autoridade e aceita~;ao 

Ou seja: a "autoridade" e uma forma particular de poder, que traduz a capacidade 
para obter aceitayao, lealdade e respeito funcional pelo detentor da dominiincia, sem 
que este tenha de recorrer a coacyao fisica. 

Cria-se portanto aqui a ideia de que a "autoridade" nao e urn mero poder factico, 
mas uma forma voluntariamente obedecida pelos destinatarios. 

Mas ao falar da "autoridade", WEBER utiliza permanentemente tres termos: 
"Autoritat", "Herrschaft", e "legitimen herrschaft", ou seja "autoridade" propriu 
sensu, "senhorio" ou "domfnio" e "dornfnio legitimo". 

Veremos ja a seguir a arrumayao 16gica dos conceitos no edificio Weberiano, 
interessando paraja referir que a ligayao entre os termos "poder" e "autoridade" se da 
atraves da ideia de "legitimidade". 

Esta e, para WEBER, a consequencia de urn processo de interiorizayao, por 
parte dos destinatarios da relayao de pod er, da necessidade ou justeza dessa mesma 
ligayao. Nesse sentido, exemplificando (e afastando a pristina noyao agustiniana do 
Estado coma associayao de malfeitores, se nao for guiado pela Fe), dir-se-ia que e a 
aceitayao, a interiorizayao e a livre vontade que distingue o poder do salteador de 
estradas sabre as suas vitimas e a autoridade do chefe de repartiyao de finanyas sabre 
os contribuintes da sua zona fiscal. 
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0 problema da autoridade implica assim, na sociologia polftica Weberiana, os 
seguintes elementos: 

a) Uma rela9ao social definida, corn actores identificados; 
b) Uma divisao entre sujeitos activos (detentores do poder) e sujeitos passivos 

( destinatarios ); 
c) Uma forma de titulo dos sujeitos activos, tradutor da aceita9ao do dominio 

pelos sujeitos passivos; 
d) Urn processo de legitima9ao, i.e ., urn c6digo activo que revela a aceita9ao 

voluntaria da dominiincia; 
e) Urn iimbito alargado de destinatarios obedientes, sem o qual a autoridade 

seria meramente parcelar, dentro de uma comunidade dada; 
f) Instrumentos de imposi9ao do poder aos desviantes, se bem que as formas 

de san9ao negativa possam nao traduzir a m era coac9ao fisica, apesar desta 
ser sempre a ultima ratio do soberano. 

2. A autonomia do politico 

Na sociedade observada por WEBER, o Poder nao e urn dado inato, mas urn 
produto de urn conflito permanente. A luta constante entre grupos de interesses di
vergentes tera caracterizado e caracterizani, para MAX WEBER, a hist6ria social da 
Humanidade, e a institui9ao do poder e a cristaliza9ao legitimada da autoridade cor
respondem a superioriza9ao momentiinea de sectores dad os, dentro de uma constela9ao 
de for9as. Estes conflitos, ao inves de KARL MARX, nao sao protagonizados apenas 
por classes corn posi9ao determinada no aparelho produtivo, ou apenas por interesses 
econ6micos, mas tambem por grupos politicos estatutarios dentro da mesma "classe", 
por estados e grupos de estados, por fac96es diversas do mesmo aparelho de dominio, 
por detentores de interesses ou posi96es culturais, ideol6gicas, etc. A polemologia 
Weberiana atravessa assim as fronteiras de MARX e HEGEL, para estabelecer as 
suas pr6prias, numa abordagem "pan - realista" para muitos tipicamente, como se 
disse, "neo maquiavelica". 

Para WEBER, ainda, a ocupa9ao de posi96es de pod er por determinados grupos 
nao tern tanto aver corn a sua situa9ao face a propriedade econ6mica, mas corn a sua 
adequa9ao tecnica a fun9ao , ou aquilo a que NICOLAU MAQUIAVEL chamava 
"virtude". E esta ocupa9ao de poder por "tecnicos", sobretudo na sociedade politica 
contemporanea, vai transformar as rela96es sociais, econ6micas, estamentais, demons
trando nao s6 a autonomia do Politico, como a sua qualidade, em etapas hist6ricas de
terminadas, de motor da organiza9ao, distribui9ao e titularidade dos meios de produ9ao. 

Muitos viram aqui a fonte directa das teorias sobre a "revolu9ao dos gestores", 
a "tecnocracia" ea "tecnoestrutura" , que captaram a aten9ao de autores coma James 
Burnham, J. K. Galbraith, Fernandez de La Mora, Daniel Bell, Raymond Aron, 
Seymour Lipset e outros. 

(Cf. M. WEBER, Grundriss der Sozialokonomik, !If Abteilung: Wirtschaft 
und Gesellschaft, Tubinga 1932, especialmente pags. 28-29, sob re defmi96es liminares 
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de "poder" e "autoridade" ; cf. ainda o artigo Die drei reinen typen der legitimen 
Herrschaft, do mesmo Weber, inserido em J. Winckelman, ed. , Staatssoziologie, Berlim 
1956, para uma referencia pormenorizada aos processos legitimadores; cf. ainda, para 
uma visao academica critica, P. M. BLAU, Critical remarks on Weber :S theory of 
authority, em American Pol. Se. Review, vol. 57, n.0 2, Junho 1963, pp. 305-16). 

Ill 
OS PROCESSOS DE LEGITIMA<;AO DO PODER: CIRCUNSCRI<;AO, 

SIGNIFICADO E FUN<;AO DOS "TIPOS IDEAlS" 

Toda a sociologia do Poder em WEBER gira em tomo da questao - directamente 
herdada, por exemplo, de ETIENNE BOECIO (1530-1563), em "Discurso da Servidao 
Voluntaria" (de 1549, consultavel na versao francesa da Payot, de 1976)- das razoes 
verdadeiras da obediencia dos cidadaos. Claro que o problema e complementar- mas 
nao se confunde - da discussao sobre a natureza e origem do Poder. Em MAX WE
BER, porem, o olhar sociol6gico faz-se nao s6 no sentido descendente da piriimide do 
poder, como na direcyao ascendente. Interessa-lhe nao s6 saber como se constituiu, 
na teoria e na pratica, uma determinada forma hist6rica de dominio de uns homens 
sobre outros, mas sobretudo os motivos que levam os homens a sustentar os seus 
chefes, mesmo quando nao se exerce sobre eles a forya militar, policial ou adminis
trativa. 

1. Fun~oes da legitima~ao 

A ideia de "piriimide de poder", muito usada par neo-maquiavelicos como 
GAETANO M OS CA (The Rulling Class, versao americana, Nova Iorque 1939), possui 
aqui algo mais do que urn valor aleg6rico. E que se o topo parece comandar ahierarquia 
piramidal, de urn ponto de vista de tecnica de engenharia e a base que sustenta o cimo 
e o todo. Desde cedo WEBER explicou que a "legitimayao" foi pretendida pelos go
vernantes como forma de estabilizar a propria estrutura de dominiincia - o Estado - e 
assegurar que os cidadaos ou os submetidos ao Poder (Untertanen) defendam inte
gralmente a comunidade politica face as ameayas internas e externas de subvenyao, 
secessao, desobediencia civil e insurreiyao, agressao militar, etc. 

Por outro !ado, como notaram varios estudiosos da sua obra, WEBER insiste 
na qualidade subjectiva da legitimidade. Como refere ANTHON ORUM, numa obser
vayao que talvez simplifique demasiado a posiyao Weberiana, "o problema da legi
timidade coma conceito e de parecer existir s6 nas mentes dos seguidores - nas suas 
cren9as e opinioes. Par exemplo, diz Weber, os lideres carismaticos niio possuem 
carisma, mas este e-lhes dado pelos seguidores" (Introduction to Political Sociol
ogy, N. Jersia 1989, 3." ed., pag. 69). 

ORUM formula esta critica para sustentar a posiyao segundo a qual nao e pos
sivel analisar os processos de legitimayao de WEBER em termos objectivos (i.e., 
"cientificos"), para alem da observayao das "interpretayoes imaginativas" dos desti
natarios do poder. De uma forma mais contruturada, objecyoes semelhantes foram 
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formuladas por MARTIN SPENCER, no seu artigo "Weber on legitimate norms and 
authority" (em British Journal ofSociology, n.0 21 , Junho de 1970, pags. 123-134). 

Parecem no entanto reparos menos justos: por urn !ado, a propria cita9ao de 
WEBER usada por ORUM ("a validade do carisma depende decisivamente do reconhe
cimento") serve para explicar que, mesmo no modelo tendencialmente metapolitico e 
instavel do carisma ( como veremos), ha urn elemento objectivo que leva o analista a 
reconhecer a relayao. Ele e, precisamente, o reconhecimento do destinatario, como 
acto externa de obediencia voluntaria, e nao mera aprecia9ao psicologica. 

2. A constru~ao dos "ldealtypen" 

Por outro lado, a morte prematura de WEBER (corn 56 an os) nao I he permitiu 
a formulayao de urn si sterna coerente de experimentayao objectiva das varias formulas 
processuais de JegitimayaO, 0 que nao significa que tal nao seja possiveJ, sobretudo 
pelo recurso, no caso da "autoridade carismatica", a interpreta9ao de inqueritos de 
opiniao, sondagens e outros instrumentos sociometricos. Alias, a procura de uma 
analise objectiva dos processos historicos de legitimayao do poder nas sociedades 
fundou a opyao metodologica Weberiana pelos "tipos ideais" (ldealtypen). 

De forma resumida, poderiamos dizer que o "tipo ideal"e uma formulayao 
abstracta que procura integrar determinadas caracteristicas definidoras de uma situa9ao. 
A tipifica9ao ideal dos processos de legitimayao baseia-se assim no isolamento de 
elementos detectados no processo de averigua9ao historica, e na sua arrumayao em 
categorias que permitam uma melhor identificayao dos seus problemas teoricos. Numa 
segunda fase, a observayao casuistica dos procedimentos legitimadores sera comparada 
corn os modelos estabelecidos, de forma a saber se as insHincias praticas estudadas se 
integram no "tipe pure" (reine type) mais proximo, ou se possuem uma dimensao 
composita. (cf. "Quadro II"). 

Deve ainda referir-se que, em WEBER, os "tipos ideais" de legitimayao nun ea 
sao defenidos inteiramente, mas apresentados por contraste: a burocracia de tipo " le
gal-racional" seria assim a imagem invertida do patrimonialismo do tipo "tradicional", 
adaptada aos requisitos da era tecnica. 

Refira-se ainda que os "tipos ideais" nao sao, como uma amilise apressada fa
ria crer, "estadios historicos" de desenvolvimento. Isto, apesar de, como veremos 
tambem, WEBER falar de "novas" e "antigos" processos de legitimayao. 

0 "tipo ideal" e assim, na explicayao do proprio WEBER, uma "utopia organi
zacional", urn quadro de pensamento feito do "acentuar unilateral de urn ou varios 
pantos de vista e do encadeamento de uma multitude de fenomenos dados isolada
mente" . 

Nao se trata, portanto, nem da "realidade historica", nem sobretudo, da "rea
lidade autentica", mas de uma representa9ao, ou uma imagem (Gebilde) , uma formu
layao intelectual corn a qual se comparara a aludida realidade. 

(Cf. M. WEBER, Essais sur la theorie de la science, Paris 1965; K. 
ENGLISCH, e.a., Max Weber, Berlim 1966; T. PARSONS, Evaluation et objectivite 
dans le domaine des sciences sociales; une interpretation des travaux de Max Weber, 
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em Revue Intern. des se. sociales, ed. UNESCO, vol. XVII, 1965, J. JANOSKA 
BENDL, Methodologische Aspekte des Idealtypus, Berlim 1965). 

IV 
A CLASSIFICAC:::AO TRIPARTIDA DOS PROCESSOS DE LEGITIMAC:::AO 

1. Situat;lio do problema 

Mas WEBER vai buscar algumas conclusoes de EMILE DURKHEIM (1858-
1917) sobre a autoridade tradicional nas sociedades governadas por anciaes eo seu 
declinio na era da burocracia, e retina as teses do percursor soci6logo frances, referindo 
tres "tipos ideais" de poder legitimado: a autoridade carismatica, a autoridade tradicio
nal e a autoridade legal-racional. 

WEBER designa os do is primeiros model os corn o termo "Autoritat ", e o ter
ceiro corn a expressao "Herrschafl", ou "dominio". 

De salientar que a palavra "autoridade", abundante mas controversa na Roma 
Antiga, proveniente de "auctor" e de "augo ", quereria significar o estatuto do que 
da inicio, cria e aumenta, enquanto que a "potestas ", o poder, designaria urn arsenal 
de meios activos de condicionamento de comportamentos. 

Os tres tipos de dominio implicam estadios mais ou men os avan9ados de institu
cionaliza((ao, situa96es de obediencia voluntaria e aceita((ao dos comandos publicos 
como validos, para alem do reconhecimento da legitimidade da forma dominante. 

Mesmo assim WEBER considera que a autoridade carismatica dificilmente se 
institucionaliza (sem se transformar noutro "tipo ideal"), sendo por essencia instavel 
e transit6ria, embora os la((OS que cria enquanto dura possam ser fortissimos. 

Nos tres tipos estudados ha assim que considerar nao s6 a durabilidade do sis
tema como a intensidade das rela((oes entre governantes e governados, para alem da 
natureza do elemento legitimador e dos subsistemas ou variantes que o mesmo pode 
comportar. 

(Cf. R. BENDIX e.a., eds., State and society: A Reader in Comparative Po
litical Sociology, Boston 1968; R. BENDIX e G. ROTH, eds., Scholarship and Par
tisanship : Essays on Max Weber, Berkeley 1971; M. RHEINSTEIN, Max Weber on 
Law, in Economy and Society, Harvard 1954). 

2. A autoridade carismatica 

a. Balizagem 

"Carisma" provem do grego "Kerygma", que significa "dom divino". 0 termo 
e empregue assim em sentido proprio por WEBER, na medida em que designa o con
junto de qualidades excepcionais de urn lider, nao explicaveis racionalmente, pes
soalizadas e geralmente reveladas em periodos de crise ou ruptura. 

MAX WEBER salienta que o carisma e " intransmissivel", e que por isso o 
principal problema do sistema carismatico eo da sucessao. Por outro, !ado esta latente 
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instabiJidade e compensada peJa intensidade da rela9a0 entre OS subditos e 0 soberano. 
A liga9ao, tipica de urn sistema emocional e fideista, e de autentica "devo9ao" 
(hingabe), quer se trate de urn lider guerreiro, de urn chefe plebiscitario ou de urn 
ditador cesarista. 

No sistema carismatico, o quotidiano ea rotina (Alltagsgebilde) sao, em prin
cipio, referencias contraditorias, na medida em que normalidade e excep9ao se con
tradizem. Mas a "rotiniza9ao do carisma" e possivel, como se vera. 

As qualidades da lideran9a carismatica sao decisivamente subjectivas, mas 
tambem variam no aspecto das percep9oes individuais dos submetidos ao dominio. 

b. Caracteristicas gerais 

Apesar disso, WEBER refere que ha linhas de for9a, ou qualidades historica
mente recorrentes, nesta lideran9a. Dai que se fale no caracter moral exemplar, no 
heroismo, na santidade ou no magnetismo discursivo do chefe em juizo. Neste largo 
saco cabem, claro, personalidades moralmente "positivas" e "negativas", profetas e 
herois, demagogos e santos, charlataes e magos, chefes perversos e condutores de 
homens. 

A revela9ao do lider em momentos de prova9ao e crise possui tanto de excepcio
nalismo como de adequa9ao historica: urn povo corn fome precisa de urn milagreiro, 
urn povo derrotado de urn general so lar e glorioso , urn povo perdido de urn santo. Ea 
ascensao, geralmente meteorica, do lider, traduz uma autentica "for9a revolucionaria 
na historia", na medida em que propicia urn corte e urn recome9o, urn desenraizamento 
ou urn regresso decidido as raizes. 

Este sistema tende a desenvolver elementos caracteristicos: 

a) 0 culto da personalidade do lider, ea repeti9ao simbolica da sua figura, dos 
seus actos, quer na estrutura do Estado quer na existencia social quotidiana; 

b) Nalgumas instancias, o ritual politico enreda-se numa liturgia miraculosa 
ou magica, e o aparecimento publico do lid er assemelha-se a urn fenomeno 
de hipnose colectiva; 

c) em varias hipoteses temos aquilo a que PELAYO chamou, numa releitura 
Weberiana, a mitificar;iio do poder politico, atraves da transfigura9ao do 
dominio numa vontade sobrehumana, transpessoal ou colectiva, em que o 
lider surge ora como representante " ideal" dessa vontade (da Na9ao, do 
Povo, do espirito da Historia, etc.), ora como simbolo de uma "fusao mis
tica" entre povo e governante. (cf. M. G. PELAYO, Los Mitos Politicos, 
Madrid 1981, pags. 60-61). 

c. For~as e fraquezas sistemicas 

A melhor garantia do si sterna e a manuten9ao do lider em "estado de gra9a", 
atraves do seu exemplo e provas dadas, que refor9am nos subditos a convic9ao na 
justeza, inevitabilidade e desirabilidade do seu dominio, bem como o reconhecimento 
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niio-racionalizado das suas qualidades excepcionais. 
Claro que aqui reside a maior fraqueza do mesmo sistema, como reconhece o 

autor: e que, para evitar a queda, o chefe tern de ultrapassar certas pro vas, que podem 
par em causa a sua coragem, a sua inteligencia, a sua fon;a, ate a sua presumivel in
destrutibilidade. A promessa de urn Reich para mil an os e, de certa forma, urn jura
men to de imortabilidade do espirito de urn lider. Urn general que ocupou o Estado 
como vencedor dos inimigos da comunidade dificilmente sobreviveni a uma batalha 
perdida. Urn condutor miraculoso enfraqueceni irremediavelmente se os seus prodigios 
pararem, ou deixarem de convencer as massas. 

Por outro lado, como momento politico excepcional e verdadeiramente novador, 
a autoridade carismatica vive aprisionada do dilema qualidade-quantidade, ou intensi
dade-tempo. Coma revelac;iio de fe, devoc;iio e entrega, o sistema nutre-se de uma 
forte ligac;iio lider-massas. Mas a tentac;iio de estabilizac;iio ou institucionalizac;iio podem 
reduzir drasticamente a intensidade da relac;iio, se bem que a prolonguem no universo 
hist6rico. A "revinizac;iio" do carisma, para utilizar urn termo tipicamente Weberiano, 
e a transformac;iio de uma situac;iio de excepc;iio numa regra, ou a emergencia em vida 
normal. Os lac;os que se criaram pela forc;a do exemplo - ou pelo exemplo da forc;a 
podem niio subsistir, ou siio alvo de transmutac;iio . E que, como diz o mesmo WE
BER, "a her6i carismatico niio deduz a sua autoridade de c6digos e estatutos, coma 
ocorre cam ajurisdir;iio do cargo; nem deduz a sua autoridade do costume tradicional 
ou dos votos feudais da fe, coma no cas a do poder patrimonial. 0 lider carismatico 
ganha e mantem a autoridade exclusivamente provando a sua forr;a na vida" (M. 
WEBER, Ensaios de Sociologia, pag. 287). 

d . A sucessiio como "vexata questio" 

Apesar de MAX WEBER insistir, corn base na observac;iio hist6rica, na possibi
lidade de urn carisma " impessoal", centrado niio num individuo mas numa familia, 
num clii, numa tribo, a verdade e que o soci6logo admite, como ja se disse atras, que 
o problema fulcral deste tipo autoritario e o da sucessiio. 

E que, niio sendo transmissive! para alem da morte fisica do seu detentor, o ca
risma e urn bem fungivel, escasso e instavel. Ou o sucessor inaugura urn novo ciclo 
carismatico, corn base numa nova apresentac;iio ritual de provas dadas, ou dificil
mente pode esperar govemar colhendo os frutos do dominio pessoalissimo do an
tecessor. 

A problematica repetibilidade do regime tern aver corn a problematica repetibi
lidade de uma situac;iio de emergencia e da soluc;iio politica para a mesma. 

3. A autoridade tradicional 

a. "0 poder que sempre existiu" 

Para WEBER, a tradic;iio e tambem fundadora de urn "tipo ideal" de processo 
de legitimac;iio. 0 autor entende que por "tradic;iio" (do latim traditio) se deve en tender 
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a transmissao historica de regras especfficas, concretas, imutaveis, referentes ao acesso, 
origem ou exercicio do poder. 

Esta tradi9ao legitimadora revela a cren9a de destinatarios e titulares do poder 
num costume imemorial, baseado num elemento objectivo (uma pratica social reiterada) 
e num elemento subjectivo (a convic9ao generalizada da obrigatoriedade do uso ). Tal 
"poder que sempre existiu" tern tradu9oes historicas mais ou menos precisas nas 
monarquias hereditarias e no modelo patrimonial-feudal. 

Por vezes, este modelo legitimador necessita de conciliar a conformidade con
suetudinaria ea arbitrariedade activa ou interpretativa do "senhor", sobretudo quando 
o estatuto pessoal deste e vago no campo da esfera de competencias. 

Urn elemento estabilizador da autoridade tradicional e precisamente a sua 
sedimenta9ao historica, e a possibilidade da imutabilidade essencial das regras de 
poder comportar ajustamentos acessorios, referentes as particularidades de uma epoca 
dada. M as podera sempre existir uma sensa9ao de anacronismo, se o rumo da sociedade 
divergir do modelo adquirido na dimensao politica. 

No fundo, dada gera9ao obedece ao poder legitimado pela tradi9ao porque a 
gera9ao anterior ja se comportara assim, bem como os antepassados, ate ao inicio dos 
tempos. Mas pode observar-se ainda que o nao raciocinio sobre o fundamento do cos
tume, e sobretudo o nao-acto retlexivo sobre o seu conteudo, e compensado pelo 
valor do exemplo: independemente dos juizos de valor sobre a bondade do costume, 
a obediencia e ditada por uma especie de obriga9ao natural de manter uma ordem cos
mica. Nesse sentido cada gera9ao nao conserva, mas passa a regra do dominio, como 
no seio de uma familia os filhos herdam dos pais bens materiais e espirituais. 

b. Debilidades e desafios 

Este sistema en contra-se porem em perigo se a discricionariedade do dententor 
factico do poder ultrapassa a margem aceitavel de interpreta9ao e adapta9ao contida 
no costume. Por outro !ado, o sistema tradicional e tendencialmente estavel mas tambem 
tendencialmente pouco intenso no tocante as rela95es entre senhor e subditos. 

De real9ar que WEBER ve como processos "tecnicos" de sedimenta9ao da au
toridade tradicional a repeti9ao de estimulos, a habitua9ao eo ensino. Quanto ao peri
go dos desvios em rela9ao ao costume, provenientes de uma margem intoleravel de 
arbitrio, e 0 proprio autor que explica: 

" 0 conteudo das directivas esta ligado e limitado pela tradir;ao. Um senhor 
que violasse a tradir;ao se m autorizar;ao ou escrupulos estaria assim a par em perigo 
a legitimidade da sua propria autoridade, que se baseia inteiramente na santidade 
dessa tradir;ao. Par principio esta fora de questao a criar;ao de novas le is que se 
desviam das normas tradicionais. No entanto, novas direitos sao criados de facto, 
mas apenas pelo processo de reconhecimento dos mesmos coma sendo validos desde 
tempos imemoriais. Fora das normas tradicionais o querer do senhor esta limitado 
apenas par considerar;oes de equidade no caso individual, e trata-se aqui de uma 
limitar;ao bastante elastica. 

57 



Nuno Rogeiro 

Assim, o seu domfnio divide-se entre uma esfera que esta estritamente ligada 
pela tradi9iio e outra na qual a sua arbitrariedade prevalecera ". (M. WEBER, 
Staatssoziologie, citado em R. BENDIX, Max Weber: An Intellectual portrait, pp. 
331-332). 

4. A autoridade legal-racional 

a. 0 Imperio normativo 

Embora os do is "tipos ideais" anteriores continuassem a existir, sobretudo em 
formas combinadas, na sociedade politica contemporanea de WEBER, e pudessem 
reaparecer recorrentemente atraves da historia e sob varios aspectos ou incarnac;:oes, o 
modelo de racionalidade legal significava, para si, o advento pleno do Estado tecnico
burocratico moderno. 

0 tipo puro da autoridade "legal racional" reside claramente na obediencia a 
normas de conduta escritas, gerais e abstractas, impessoais e tipificadas, em relac;:ao 
as quais existe a convicc;:ao de legalidade. 

Nesse sentido o poder ali alicerc;:ado e urn governo de leis, e nao de homens, 
consubstanciado numa igualdade de tratamento e obediencias. 

Tais normas estao geralmente colocadas numa relac;:ao hierarquica complexa, 
que preconiza varios processos internos, incluindo ode renovac;:ao, revogac;:ao e criac;:ao 
legislativa. 

0 sistema assim construido e "legal", no sentido de ser composto e legitimado 
por normas publicas (nesse sentido contrastando corn os "arcana imperii" do poder 
carismatico ), e "racional", porque a apreensao das suas re gras essenciais se faz por 
processos intelectuais objectivantes e 16gicos. 

b. 0 aparelho administrativo 

A primeira consequencia institucional da afirmac;:ao deste modelo, que esteve 
tambem na sua origem parcial (sendo assim simultaneamente causa e efeito), e a 
edificac;:ao de uma burocracia, distinta da que subsistia nos estados patrirnoniais. 

A estrutura burocratica moderna seria identificavel pelas seguintes carac
teristicas nao exaustivas: 

a) Organizac;:ao permanente e regulada de func;:oes; 
b) Divisao funcional de esferas de competencia; 
c) Hierarquizac;:ao, contra le e fiscalizac;:ao topo-base; 
d) Regulamentac;:oes laborais e regulamentac;:ao de treino e prova de compe

tencia; 
e) Separac;:ao entre titulares de cargos e propriedade ou gestao dos meios de 

produc;:ao; 
f) Interdic;:ao de cargos vitalicios e existencia de regras estatuarias limitadoras; 
g) Actividade administrativa atraves de relatorios e informac;:oes escritas; 
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h) Existencia de uma equipa administrativa. 

A implanta9iio de uma burocracia complexa deste tipo provocou transfor
may5es profundas na economia, exercito, Igrejas, no Estado, nos grupos de interesse 
e associa9oes politicas, etc. 

A maior vantagem tecnica deste sistema e a sua ultra-estabilidade, no sentido 
em que reside niio na flutua9iio de humores pessoais, ou numa regra arcaica cuja com
preensiio pode ser obscura, mas num feixe de normas impessoais que libertam os 
individuos da pressiio psicol6gica da obdiencia niio racional. 

Claro que a intensidade emocional dos la9os politicos e diminuta neste modelo, 
o que pode oferecer-lhe vulnerabilidades graves em situa9iio de emergencia. 

0 modelo legal-racional corresponde, segundo WEBER, de forma quase 
perfeita, a sociedade modema de meios - fins, caracterizada par pad roes de defini9iio, 
delimitayiio, especializa9iio e sistematiza9iio. 

c. Estado de direito e democracia 

Par outro !ado, este "tipo ideal" pode niio corresponder, coma a! guns quiseram 
imediatamente ver, ao sistema "democnitico", na forma de participa9ao alargada no 
processo de formayiiO das leis. No fundo, uma normae legal quando, independente
mente do seu conteudo ou justifica9iio, segue urn processo formalmente correcto, 
geralmente inscrito numa lei fundamental, ou Constitui9ao Politica. 

Para WEBER, a civiliza9iio ocidental do seculo XX adquiriu o seu tra9o dis
tintivo corn o triunfo do modelo "legal racional", em que a burocracia se tornou su
perior a outras formas de organiza9iio, no mesmo sentido em que a mecaniza9iio e 
superior as formas de produ9iio niio mecanizada. Este "moderno racionalismo oci
dental" englobava, em termos de regime politico, quer o mero "estado de legalidade" , 
quer o "estado de direito democnitico". 

E o triunfo do modelo legal-racional niio corresponde a qualquer juizo neo -
Hegeliano de "fim da Hist6ria", na medida em que se trata de urn sucesso parcial e 
reversivel. Por outro !ado, a institui9iio de uma burocracia estruturada niio impediu as 
puls5es carismaticas de alguns sistemas. Coma viria a observar CARL SCHMTTT, 
men os de vinte an os depois da morte de MAX WEBER, os funciomirios alemiies niio 
se revoltaram contra HITLER porque viram nele a barreira da legalidade contra a 
guerra civil, e logo a defesa dos interesses da burocracia (cf. C. SHMITT, Legalidad 
y Legitimidad, Madrid 1971). 

(Cf. ainda A.KARSTEN, Das Problem der Legitimitat in Max Webers 
Idealtypus der Rationalen Herrschaft, Hamburg 1960; J. DIECKMANN, Max Webers 
Be griff des "modernen okzidentalen Rationalismus ", Dusseldorf 1961; M. WEBER, 
Economia y Sociedad, Mexico 1964; J. WINCKELMAN, Legitim ita! und Legalitat 
in Max Webers Herrschaftssoziologie, Tubinga 1952). 
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V 
CONCLUSAO: MAX WEBER FACE AO JUizo ACTUAL 

1. A sombra projectada 

A influencia de MAX WEBER sobre toda a sociologia do seculo XX e indes
mentivel, quer a nivel de seguidores e revisitadores reconhecidos, como T ALCOTT 
PARSONS, quer a nivel de continuadores de preocupac;oes e temas, como JOSEPH 
SCHUMPETER, quer a nivel de criticos tributarios como CHARLES WRIGHT 
MILLS. Por outro !ado, te6ricos como CARL SCHMITT usaram a analise de Weber 
de forma implicita, aplicando-lhe matizados juizos de valor. Nesse sentido vai a mini
mizac;ao politica, por parte de Schmitt, do que chamava "estado legislativo", oposic;ao 
ao "Regilrungsstaat" ou ao "Verwaltungstaat", fundados em formas de legiti-mac;ao 
nao-juridica. 

Pode ainda dizer-se que quer o decisionista SCHMITT quer o normativista 
puro que foi HANS KELSEN fundaram teorias "a - valorativas" Weberianas para 
explicar partes do universo relacional humano. 

Fil6sofos da politica tradicionalmente situados em barricadas opostas, como 
JURGEN HABERNAS e NIKLAS LUHMANN, admitiram tambem amiude a sombra 
intelectual de WEBER sobre as suas obras, e pode ver-se na teoria Luhmanniana da 
"legitimac;ao pelo procedimento" urn avatar recente do "tipo ideal de autoridade legal
racional". 

Tambem o acentuar, por WEBER, do "sentido" da acc;ao humana, algures 
entre o racionalismo e o reducionismo (para usar a frase de R. BENDIX, porventura, 
corn ARON, o mais profunda critico "positivo" de WEBER), o podem colocar, de 
certa forma, nas encruzilhadas do existencialismo, dos personalismos e do novo 
humanismo da segunda metade do seculo. 

2. Actualidade Weberiana e questoes emergentes 

E se se pode dizer que a amilise dos tipos autoritarios mereceria desenvolvi
mentos, para salientar, por exemplo, o papel "legitimador" que os meios de informac;ao 
desempenham nos nossos dias (cf. p. ex., G W. WITTKAMPER, Medienwirkungen 
in der lnternationalen Politik, Munster 1986, 2 vols.), ou a func;ao da ideologia na 
fundac;ao do "Estado Totalitario", ou, por exemplo, os mecanismos de legitimac;ao 
econ6micano capitalismo avanc;ado do Ocidente, paraja nao falar da passive! eclosao 
de formas "culturais" de sustentac;ao da autoridade, a verdade e que a classificac;ao 
tripartida continua utilissima como esqueleto de qualquer divagac;ao agregadora sabre 
o poder politico e a sua aceitac;ao. 

Neste aspecto ganha realce a ideia Weberiana acerca da necessidade de, casuisti
camente, verificar da combinac;ao de caracteristicas de varios "tipos ideais" no mesmo 
regime politico. A associac;ao dos tres modelos descreve substancialmente varias 
aplicac;oes da experiencia presidencialista nos EUA, antes e depois de 1945 (cf., a 
esse respeito, The Pulse of Politics, N. Iorque 1980, por JAMES DAVID BARBER e, 
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de ROBERT DAHL, Democracy and its critics, Yale 1989). Ea combina9ao tradi
cional/Legal-racional continua a explicar a lealdade dos cidadaos nas monarquias 
constitucionais restantes do seculo XX, da Escandinavia ao Reino Unido. 

Por outro lado, a ascensao de formas de poder autoritario e pessoalizado, urn 
pouco por todo o mundo subdesenvolvido, nao desenvolvido ou em vias de 
desenvolvimento, depois da Segunda Guerra Mundial, torna urgente a releitura das 
observa96es de WEBER sobre o arquetico carismatico. 

Tambem a dimensao simultaneamente carismatica e tradicional que procura 
legitimar o ressurgir nacionalista na Europa, ou a rediscussao do regionalismo, devolve 
actualidade e utilidade a uma releitura da sociologia politica Weberiana (cf. , por 
exemplo, M. WATSON, ed., Contemporary Minority Nationalism,Londres 1992, 2." 
ed., R. MORGAN, ed., Regionalism in European Politics, Londres 1986, ou G. 
SMJTH, The Nationalities question in the Soviet Union, Londres 1991). 

3. Do born uso dos arquetipos 

E pode ainda observar-se que WEBER identificou os problemas fulcrais da 
Jegitima9a0 polftica: em ultima analise, a Jegitima9a0 pelos "media " nao e urn "tipo 
ideal" em si, mas urn possivel "subprocesso tecnico" aplicavel aos tres modelos, mas 
sobretudo aos sistemas legais - racionais; quanto a Iegitima9ao pela propriedade ou 
gestao, OU a Jegitima9a0 ideol6gica, poderemos tambem encontra-Jas na anaJise 
casuistica que os "Idealtypen" proporcionarem. 

Eo caso do estudo do Bonapartismo, do Peronismo, do Nasserismo, do Hitle
rismo: todas estas experiencias se inserem, de formas diversas e em graus diferentes, 
no modelo quintessencial da autoridade carismatica. No entanto, isso nao invalida 
que o lider revelado na excep9ao se sustente numa ideologia ou num complexo doutrinal 
(nacional-socialismo,justicialismo, "terceira via" de autodetermina9ao colonial, revisi
ta9ao cesarista dos principios de 1789). Por outro lado, as teses pluralistas e poliarquicas 
filiadas em DAHL e LINDBLOHM, parecem dar razao a WEBER, sob forma de uma 
combina9ao complexa dos seus processos de legitima9ao nas democracias contem
ponlneas. 

4. Sensibilidade e born senso 

Claro que WEBER nao viveu tempo suficiente para observar as interac96es 
multiplas entre economia, politica e poder militar, sobretudo nas na96es desenvolvidas 
da Euro-America. A sua delimita9ao determinista e influenciada pelo espirito da epoca, 
entre o tinir de esporas e os sonhos romanticos de irredentismo. 0 problema foi alias 
excelentemente colocado por RAYMOD ARON: 

"Max Weber, a maneira dos seus contempordneos mas diferentemente dos 
economistas liberais, nao parece duvidar de que o poder politico de urn 
Estado conduza o desenvolvimento econ6mico da Nar;ao. Fa/a e escreve 
coma se o nivel de vida da classe operaria dependesse jinalmente da sorte 
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das armas. A esse respeito, Max Weber niio pertence ao nosso tempo. 
Sabemos hoje - e niio feria sido impassive/ sabe-lo h6 60 anos - que a 
forc;a militar niio e nem uma condic;iio necessaria nem uma condic;iio 
suficiente da prosperidade material". (R. Aron, Max Weber et la politique 
de puissance, em Les Et apes de la pensee sociologique, p. 651 ). 

A desactualizayao de WEBER no campo dos tipos ideais de autoridade e, a 
meu ver, e como foi dito, bem menor. Para isso contribui o facto de a sociologia polf
tica Weberiana ser essencialmente "aberta" e nao-dogmatica, abstendo-se de construir 
previsoes milenares, incidindo sobre a analise hist6rica e fomecendo sobretudo quadros 
heuristicos, molduras 16gicas de referencia para futuras investiga9oes. 

Isto nao quer dizer que se deva analisar o contributo de WEBER desencarnado 
do seu tempo e das circunstancias 16gicas da sua formulayao (cf., p. ex., P. RAYNAUD, 
Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, Paris 1987). Mas significa tambem 
que e ilfcito descartar WEBER como urn produto meramente circunstancial do socio
logismo critico do seculo XIX. 

Algures entre os do is excessos estara o caminho certo, alias paralelo a implfcita 
etica do born senso do mesmo MAX WEBER. 

QUADROI 
COMPARA(:AO ENTRE OS "TIPOS IDEAlS" DE AUTORIDADE, 

SEGUNDO MAX WEBER 

AUTORIDADE FONTE CI·IEFIA GRAU DE CONDl<;Ao 
(Forma de legi- MUDAN<;A DOS 

tima9iio) DESTINAT ARIOS 

TRADICIONAL Niio- Consuetu-

-racional dinaria Estatico subditos 

CARISMATICA Emocional-

-afectiva-

fideista- Pessoal Dinamico 

mitica e instavel discipulos 

seguidores 

LEGAL-

-RACIONAL Racional Impessoal Dinamicos - cidadiios 

-estavel iguais p/ lei 
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QUADROII 
DIAGRAMA METODOLOGICO DA INVESTIGA<;Ao WEBERIANA 
SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMA<;AO DO PODER POLITICO 

I 

~ 
DEL]MITA<;::Ao 2 
DOAMBITODA AVERIGUA<;::Ao 
INVESTIGA<;::Ao HTSTORICA 

LIMINAR 

A 

CONS~U<;:AO DO 1/ 
"TIPO IDEAL", 

COM BASE NOS ~ 4 
DADOS DE2 AVERI,GUA<;::Ao 

~ 
CASUIST! CA 
(Corn base em 
recapitulayao de 2) 

l 
5 

COMPARA<;::Ao DAS 
CONCLUSOES DE 4 
COM 0 PADMO 3 

6 
FORMULA<;::AO DE HTPOTESE 

7 
INVESTIGA<;::AO ADICIONAL 

8 
TESE 
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