
Max Weber, A Política como vocação 

Referência do texto base: WEBER, Max. “A Política como vocação”. In: ____ Ciência e política. Duas 

vocações. 16ª ed. tradução de Leônidas Hegenberg e Octany Silveira da Mota. – São Paulo: Editora 

Cultrix, 2000. 

Temas: política; Estado moderno; burocratização; legitimidade do poder; violência; político 

profissional (Berufspolitiker). 

Problema:Como se dá o surgimento do político profissional (Berufspolitiker) e como esta aparição 

influencia as formas de dominação que resistem à racionalização. 

Objetivos: a.conceituar política e Estado, assim apontar como os motivos que fundamentam a 

existência destes; b. demonstrar como se dá a expropriação dos poderes privados independentes no 

que diz respeito à gestão dos instrumentos de poder/violência e o consequente funcionamento do 

Estado como empresa capitalista.  c.explicitar quais são as principais características do líder 

carismático.  

Tese principal 

Ao monopolizar todas as espécies de bens suscetíveis de utilização para fins de caráter político, o 

Estado moderno engendra uma racionalização progressiva da gestão política, solidificando o trabalho 

técnico-burocrático em detrimento de formas irracionais de legitimação do poder. 

Tese I 

 “Sociologicamente, o Estado não se deixa definir a não ser pelo específico meio que lhe é

peculiar, tal como é peculiar a todo outro agrupamento político, ou seja, o uso da coação

física (...). Por política entenderemos, consequentemente, o conjunto de esforços feitos com

vistas a participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no

interior de um único Estado” (p. 56).

A definição do que seria o Estado se dá não pelo seu fim, mas sim pelo meio que lhe é 

peculiar, isto é, a coação física. Nesse sentido, a política seria conceituada como o conjunto de 

esforços feitos para influenciar a instância detentora do monopólio de violência no âmbito de 

um determinado território onde coletividades organizadas competem entre si.  

Cabe aqui ressaltar que tal tese rompe diametralmente com a ideia de que o Estado seria o centro 

ético por excelência de determinada comunidade – como em Hegel, onde a vida fora do Estado 

seria apenas uma vida marcada pelo estado de necessidade [Notstaat], pois é somente ali que 
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o homem realiza a pretensão do espírito e chega a visão de si mesmo como parte de um todo – ou de

que o Estado seria, no âmbito da superestrutura, a expressão da luta de classes. Weber retira o 

componente finalístico do Estado, ao defini-lo não em termos da realização do indivíduo no âmbito 

estatal, mas sim da coação física típica da ação de determinado grupo que domina as outras 

coletividades organizadas. Se o Estado é definido a partir do meio peculiar que este se vale para a 

realização de qualquer fim e se a política é definida como a tentativa de fazer parte da gestão da 

violência, o esvaziamento material atinge tanto a política quanto o Estado. 

Ao conceituar o Estado desta forma, surge a questão do porquê da submissão dos homens à 

dominação.  As justificações internas, relacionadas à legitimidade do poder assumem primeiramente 

forma da autoridade do “passado eterno”, ou seja, dos costumes santificados pela validez imemorial 

e pelo hábito enraizado nos homens de respeitá-las - assim se apresenta o “poder tradicional”, que o 

patriarca ou o senhor exercia antigamente. A autoridade que se baseia em dons pessoais, devoção e 

confiança depositadas em alguém, que se diferencia por inteligência, heroísmo ou por outras 

qualidades (carisma) funda o que Weber chama de poder carismático. Por fim, outra forma de 

legitimidade se dá através da autoridade que se impõe pela legalidade, pela crença na validez de um 

estatuto legal estruturadopor regras racionalmente estabelecidas. 

Tese II 

De modo geral, o desenvolvimento do Estado moderno tem por ponto de 
partida o desejo de o príncipe expropriar os poderes"privados" 
independentes que, a par do seu, detêm força administrativa, isto é, todos 
os proprietários de meios de gestão,de recursos financeiros, de 
instrumentos militares e de quaisquer espécies de bens suscetíveis de 
utilização para fins de caráter político. Esse processo se desenvolve em 
paralelo perfeito com o desenvolvimento da empresa capitalista que 
domina,a pouco e pouco, os produtores independentes. E nota-se enfim 
que, no Estado moderno, o poder que dispõe da totalidade dos meios 
políticos de gestão tende a reunir-se sob mão única. Funcionário algum 
permanece como proprietário pessoal do dinheiro que ele manipula ou dos 
edifícios, reservas e máquinas de guerra que ele controla. O Estado 
moderno -e isto é de importância no plano dos conceitos - · conseguiu 
portanto, e de maneira integral, "privar" a direção administrativa os 
funcionários e trabalhadores burocráticos de quaisquer meios de gestão. 
Nota-se, a essa altura, o surgimento de um processo inédito, que se 
desenrola a nossos olhos e que ameaça expropriar do expropriador os meios 
políticos de que ele dispõe e o seu poder político. Tal é, ao menos 
aparentemente, a consequência da revolução (alemã de 1918), na medida 
em que novos chefes substituíram as autoridades estabelecidas, em que se 
apossaram, por usurpação ou eleição, do poder que controla o conjunto 
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administrativo e de bens materiais e na medida em que fazem derivar - 
pouco importa com que direito - a legitimidade de seu poder da vontade dos 
governados. Cabe, entretanto,indagar se esse primeiro êxito - ao menos 
aparente- permitirá que a revolução alcance o domínio do aparelho 
econômico do capitalismo, cuia atividade se orienta, essencialmente,de 
conformidade com leis inteiramente diversas das que regem a 
administração política. Tendo em vista meu objetivo, limitar-me-ei a 
registrar esta constatação de ordem puramente conceitual: o Estado 
moderno é um agrupamento de dominação que apresenta caráter 
institucional e que procurou (com êxito)monopolizar, nos limites de um 
território, a violência física legítima como instrumento de domínio e que, 
tendo esse objetivo,reuniu nas mãos dos dirigentes os meios materiais de 
gestão.Equivale isso a dizer que o Estado moderno expropriou todos os 
funcionários que, segundo o princípio dos ‘Estados’ dispunham outrora, por 
direito próprio, de meios de gestão,substituindo-se a tais funcionários, 
inclusive no topo da hierarquia”. (p. 62) 

Ao conceituar o Estado a partir do meio utilizado para a realização de um fim não 

determinado previamente, tem-se que a inovação do Estado moderno foi a monopolização 

dos meios de gestãode recursos financeiros, de instrumentos militares e de quaisquer espécies de 

bens suscetíveis de utilização para fins de caráter político. Tal monopolização traz consigo a 

introdução da lógica da empresa capitalista no âmbito estatal, provocando o surgimento de 

certo trabalhador especializado capaz de lidar com os meios materiais de gestão, apesar da 

monopolização destes por parte do Estado.  

O excerto destacado anteriormente explicita a ambiguidade trazida pelo próprio título da obra: 

Politik als Beruf. Se Weber afirma que há um “processo inédito, que se desenrola a nossos olhos 

e que ameaça expropriar do expropriador os meios políticos de que ele dispõe e o seu poder 

político”, tal processo diz respeito à contraposição entre política como profissão (Beruf) x política 

como vocação (Beruf). 

No que diz respeito à política como profissão, tem-se que a investigação acerca 

profissionalização entendida como processo social possui duas perspectivas: uma histórica e outra 

longitudinal: 

“Para a investigação do processo social da profissionalização, duas 
perspectivas de análise são possíveis – uma histórica e outra longitudinal. A 
perspectiva histórica diz respeito a seguinte pergunta: como uma 
determinada atividade cada vez mais padronizada e rotinizada foi cunhada 
como “profissão” e, finalmente, se tornou institucionalizada(..). Já em 
relação à segunda – a perspectiva longitudinal, esta diz respeito à trajetória 
do indivíduo. São investigadas as espécies típicas do processo de 
aprendizado, de qualificação e de socialização profissional de um indivíduo. 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
3 



Nessa perspectiva, a profissionalização significa a forma como uma pessoa 
no decorrer de sua vida se transforma de amador à profissional1”. 

Pensado nos termos anteriormente citados, a profissionalização da política possui um marco 

histórico – surgimento do Estado moderno – a partir do qual se desenvolve um ramo específico do 

saber destinado ao cumprimento das exigências que a gestão da maquina estatal exige. O 

profissional da política não necessariamente é o líder carismático, mas aquele que passou pelo 

processo de formação e é capaz de manusear os instrumentos de gestão que compõe a maquina. A 

política, nesse sentido, se realiza em moldes racionalizados. O que ocorre é uma tensão contínua 

entre as exigências da política e as da administração burocrática, entre as formas racionais e frias 

de dominação na sociedade e as formas que resistem à racionalização – como a dominação 

carismática, que se exerce em nome do caráter excepcional do mandatário. É o caráter singular do 

portador da condição carismática que lhe permite fazer algo que está inteiramente vedado ao 

dirigente racional. Ambos tem a política como vocação/profissão (Beruf); entretanto, as 

características que Weber cita como essenciais ao homem político (paixão, sentimento de 

responsabilidade e senso de proporção) se relacionam apenas à liderança carismática. É ele que, 

valendo-se de sua capacidade de legitimar uma espécie de dominação fundada em suas 

características pessoais, consegue “adquirir o direito de introduzir os dedos entre os raios da roda da 

história” (p. 105).  

1HERZOG, Dietrich. Politik als Beruf: Max Webers Einsichten und die Bedingungen der Gegenwart In 
KLINGELMANN, Hans-Dieter; LUTHARDT, Wolfgang (hrsg.). Wohlfartstaat, Sozialstruktur und 
Verfassungsanalyse. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993, p. 112: “Für die Untersuchung des gesellschaftlichen 
Prozesses der Professionalisierung sind grundsätzlich zwei Forschungsansätze möglich - ein historischer und ein 
longitudinaler. In historischer Perspektive geht es um die Frage, wie bestimmte  Tätigkeiten, zunehmend 
standardisiert und routinisiert, zu "Berufen" ausgeformt und schließlich institutionalisiert worden sind (...).Bei 
dem zweiten, dem longitudinalen Forschungsansatz geht es um den Lebensverlauf von Individuen. Untersucht 
werden die typischen Muster des Prozesses des Lernens, der Qualifikation und der beruflichen Sozialisation von 
einzelnen Personen. In dieser Perspektive bedeutet Professionalisierung also die Art und Weise, wie Personen im 
Verlauf ihres Lebens von "Laien" zu "Professionals" werden. 
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