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Transposição Didática

WEBER, Max. Ciência e Política duas vocações

Max Weber (1824-1920). Foi um economista e sociólogo alemão, e é

considerado atualmente um dos fundadores do estudo moderno da

sociologia e administração pública. Suas obras são usadas na economia,
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direito, administração, sociologia, filosofia e na ciência política.

Em sua obra: A política como vocação, Weber definiu o Estado como

“uma entidade que reivindica o monopólio do uso legitimo da força física”,

uma definição que se tornou central na ciência política moderna no Ocidente.

Capitulo II. Política como Vocação

1. Polícia militar e estado, para você, qual a relação entre eles?
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A Polícia Militar e o Estado possuem uma relação muito estreita, pois,

a Policia Militar funciona como um órgão de controle e manutenção da

ordem, esse órgão é requerido e legitimo para o Estado. Esse organismo

de controle, muitas vezes, pode-se tornar repressor uma vez que em prol

da “manutenção” da ordem atitudes consideradas violentas e desmedidas

são tidas como regra e medida de contenção.

Pensando a partir de Max Weber: Para o sociólogo Weber o conceito

de Dominação é o conceito mais apropriado para a explicação da Polícia

Militar, que seria um órgão de manutenção da ordem, e o Estado, pois para

ele o Estado racional é definido como uma comunidade humana que

pretende o monopólio do uso legitimo da força física em uma sociedade.

Logo, para legitimar essa relação de mutualidade, ele afirma que o Estado

é a única fonte do direito de uso da violência, pois a sociedade se estrutura

a partir de uma constante relação de dominação entre indivíduos, logo o

Estado possui legitimidade para intervir por meio da violência. Para Weber

o Estado possui a autoridade e a legitimidade para proceder como achar

melhor em benefício da maioria. Fazendo um resumo, podemos dizer que a

Polícia Militar é um aparato legítimo de controle e uso de violência física

contratado pelo Estado, logo, grupos que não são requeridos pelo Estado e

que usam a violência como forma de amenizar alguma situação precária é

tido como ilegal e devem ser reprimidos pelo Estado. Pensando
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sociologicamente, a partir do que temos como Polícia Militar podemos dizer

que a forma como essa ‘’manutenção’’ é feita, é errada, pois essas práticas

violentas acabam aplicando uma ordem que serve mais para as classes

dominantes. Podemos citar os processos de ‘’pacificação’’ nas favelas que

tem como objetivo ‘’exterminar’’ qualquer foco de desordem, esse processo

é executado de maneira cruel e desmedida, gerando muitas mortes e uma

sensação de hostilidade na sociedade.

2 . Que diferenças ou semelhanças você observa entre: Dom Pedro I,

Getúlio Vargas e Dilma Rousseff?
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Para Max Weber, o Estado consiste na relação de dominação do

homem sobre o homem. O instrumento legítimo dessa dominação é a

violência física. O Estado, portanto, só pode existir quando os homens

dominados se submetem ao dominador que, por sua vez, reivindica

continuamente essa autoridade.

Devemos conceber o Estado contemporâneo com uma comunidade

humana com limites territoriais definidos e que assume o uso legítimo da

violência física.

Para Weber, essa dominação é legitimada por três razões internas: o

poder tradicional, o poder carismático e o poder legal. Nesses três tipos de

dominação podemos encontrar as diferenças características do Imperador

Dom Pedro I, do Ditador e Presidente Getúlio Vargas e da atual presidenta

Dilma Rousseff.

Em Dom Pedro I, podemos encontrar o poder tradicional que se

manifesta com a autoridade do "passado eterno", isto é, com a herança do

trono, com a família real e com o respeito dos súditos com essa condição que

muitas vezes é tratada com uma espécie de santificação.

 Em Getúlio Vargas, podemos encontrar o poder carismático que se

funda através das qualidades exemplares do seu líder, principalmente pelo

carisma que faz com que seus seguidores sejam contagiados, isto é,

promove-se um culto à personalidade do detentor do poder.

Em Dilma Rousseff, podemos encontrar o poder legal que se impõe em

razão de um estatuto constituído e validado pela sociedade, ou seja, o poder

é delegado e delimitado pela sociedade, o detentor do poder é um servidor do

Estado.

Mas, afinal, se os três detentores do poder se diferenciam pelo tipo de
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dominação, eles se assemelham através do instrumento legítimo da violência

física. Certo. Mas como eles manifestam essa coação física? Seguem alguns

exemplos:

Com o retorno do seu pai Dom João IV à Portugal, Dom Pedro I vira

imperador ao proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822

e, para consolidar a sua liderança, fez valer o uso da força para enfrentar a

resistência portuguesa que por sua vez foi vencida em 1823. Após sua morte,

a manutenção do poder tradicional continuou com seu filho, Dom Pedro II.

Getúlio Vargas liderou um golpe militar e ficou no poder de 1930 à

1945. Enquanto ditador, usufruía de poderes quase ilimitados, o que permitiu

fazer uso da repressão à liberdade de expressão oposicionista, fechou o

Congresso Nacional, suprimiu a liberdade partidária e a independência dos

três poderes. Apesar das atitudes repressivas, Getúlio gozava de um carisma

e um prestígio muito grande junto à sociedade, muito por causa das suas

medidas populares como a implantação de diversas leis trabalhistas e a

adoção do voto feminino e muito também por causa do forte aparato

publicitário que vendia sua imagem como o Salvador do Pátria e o Pai dos

Pobres. Esse poder carismático o fez ser eleito democraticamente pelo voto

popular em 1950 e o colocaram na Presidência da República durante 1951 -

1954.

Dilma Rousseff está em seu segundo mandato na Presidência da

República, o primeiro foi de 2011 a 2014 e o segundo vai de 2015 a 2018. No

seu primeiro mandato, houve intensa repressão policial quando surgiram as

manifestações de junho de 2013 que primeiramente contestavam o aumento

nas tarifas de transportes públicos e que depois ampliaram o leque de

reivindicações. No seu segundo mandato, em novembro de 2015,

manifestantes do Movimento Brasil Livre e do Vem para Rua que

reivindicavam a intervenção militar também sofreram repressão policial.

Então, temos três exemplos de Chefes de Estado que, embora tenham
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chegado ao poder de diferentes formas, se dispuseram do uso legítimo da

coação física que impõe a seus dominados a submissão e,

consequentemente, a obediência a uma ordem determinada. Uma vez

estabelecida essa relação, temos um Estado.

3 - Porque uma pessoa, em sã consciência aceita a submissão?

Segundo o sociólogo Max Weber, o estado é a dominação do homem

pelo homem. Mas porque aceitar a submissão, a dominação? Para o sociólogo
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alemão a dominação é imposta pela força física, pelo medo ou pela esperança,

já os homens que compõem o estado, estes estão pelo poder, e quando

aceitam a submissão e em troca de prestigio social ou ganhos materiais.

4 - Como você enxerga o direito à reeleição?

O direito a reeleição deve ser pensado por dois lados: primeiramente

levando em conta que o político se vale do seu direito a reeleição para muitas

vezes deixar de fazer tudo o que deveria para usar como plataforma política

visando uma próxima eleição onde este possa vir a ser reeleito… segunda

forma de analisar a reeleição pode ser uma aliada dos eleitores quando o seu

candidato cumpre um papel de transparência e dignidade política e vai se

esforçar para cumprir seu mandato levando em consideração que seu patrão é

o povo que o elegeu e esse tem numa próxima eleição o poder de recontratar e
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demitir se necessário. Analisando pela perspectiva weberiana vemos que os

políticos usam a política como uma profissão e dela tem se utilizado para

beneficiar a si e seus aliados “partidos” também ficam como que colados na

cadeira do congresso muitas vezes se acomodando de forma a utilizarem de

tudo que for estratégias para se manterem no poder… Entendemos portanto

que o político devesse ser avaliado e sua reeleição teria que ser limitada para

que esse não fizesse dessa representação uma profissão e assim venha deixar

de representar, honrosamente o povo, que a eles delegam tanta

responsabilidades.

Uma reforma política no caso do Brasil se faz necessária uma vez que

os partidos políticos, conforme apresentado por Max Weber em seu ensaio, se

tornaram empresas políticas e sua meta no fim de uma eleição é a reeleição da

próxima e por isso utilizam de tantas estratégias e artimanhas para se

dedicarem a essa profissão que eles escolheram por seu rápido e vultuoso

retorno financeiro. Concluímos dessa maneira fazendo uma observação e

deixando uma provocação: como seria a nossa política no Brasil se os políticos

tivessem um mandato único? Tipo cinco anos de mandato e não tivessem

reeleição para o mesmo cargo? Como seria a candidatura se um salário de um

político não tivesse tantos privilégios e fosse tão bem remunerado? Exemplo:

remuneração de parlamentares na Suécia. Será que estes ainda usariam todas

as suas forças para se perpetuarem no poder? Encerramos ponderando que

nenhum político deixará sua posição eletiva conquistada, “poder”, se não for

pela guerra institucional partidária e uma disputa dura no campo da colheita

política… “eleições”.

5 . Como você vê o político? Ser político é uma profissão?
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O cenário político atual brasileiro mostra uma totalidade de descrença

nas intuições políticas no âmbito de executivo e legislativo. Com o vasto acesso

a informação os cidadãos brasileiros tomam conhecimento de toda a corrupção

que assola a política atual, fazendo com que se apresentem o distanciamento e

a falta de interesse a este modelo de fazer política.

Conceito:

Para Max Weber, em primeiro lugar, um político profissional por

excelência, que vive a perseguição de votos, e em geral, tinha assento no

Parlamento, e o segundo, eram políticos que não bancavam da política sua

atividade principal e estavam repetidamente fora do parlamento e que

compartilhavam da atividade política, seja por tradição familiar, ou por motivos
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ideológicos, econômicos, mas nunca fazendo da política sua causa de vida.

Estes políticos que viviam “para” a política.

6 . Em sua opinião, o que faz um político ter sucesso? O que é

sucesso político?

O sucesso político está ligado a alguns fatores definidos por weber.

Um deles é o carisma que é capaz de formar um líder por pura vocação. Mas
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somente este critério não define um político de sucesso. Um conjunto de

critérios vai formar este ser político, algumas destas habilidades são: a paixão

no sentido de realizações, isso é uma devoção apaixonada a sua causa.

Outra habilidade é o sentimento de responsabilidade que determine sua

atividade onde entra a ética, a responsabilidade de comprometimento com a

política. Uma terceira será o senso de proporção que é capaz de permitir que

os fatos ajam sobre si no recolhimento e na calma interior do espírito. Um

político também deve dominar a sua vaidade, inimiga de qualquer causa

humana. Sendo um político de habilidades destacadas ele automaticamente

se sobressai aos outros tornando-se um líder nato e desenvolvendo um

governo com alianças mais sólidas, sendo assim fará um governo onde o

estado será mais forte e que visa o bem comum sem perder as principais

funções de um governo. O sucesso político vai se dar em resultados, como

melhorias no âmbito social, com investimentos em infraestrutura em todas as

áreas.

7 . O que é um partido político?
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Seguindo as questões que buscam demonstrar a interpretação de Max

Weber sobre temas importantes e atuais em nossa sociedade, neste momento

vamos destacar como Weber aborda o que é um partido político.

Em seu texto clássico “A Política como Vocação”, produto de uma

conferência a estudantes universitários alemães em 1918, Weber traça um

amplo panorama crítico da atividade política no mundo moderno, na qual se

inclui uma  exposição  sobre  o nascimento e evolução dos partidos.

Para Weber os partidos políticos são organizações que disputam um

mercado eleitoral livremente, “sem jamais recorrer a outros meios que não os

pacíficos e racionais” na busca de votos pelo poder. Outra característica

importante do caráter moderno dos partidos é o livre recrutamento de seus

membros. Os partidos são organizações da sociedade civil, ou da sociedade

política não estatal, em que caberia uma regulamentação mínima do Estado.

8 . Quais são os 3 maiores partidos Brasileiros e como você os vê?
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1º. Partido dos Trabalhadores – PT, que representa a centro-esquerda,

é o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e da atual

presidenta Dilma Rouseff. Sua ideologia é a defesa de programas sociais

estatais que busquem a diminuição das desigualdades, o Estado como

importante agente na economia e no social, aceitando poucas privatizações,

boa relação política e econômica entre os países da América Latina e do BRICS

e menos intervenção estatal nas liberdades individuais.

2º. Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB é de centro e

costuma sempre apoiar o governo de plantão. Em alguns Estados é um partido

mais à esquerda, como era no Paraná, e em outros Estados mais à direita,

como em Pernambuco. É o antigo MDB, partido de oposição na ditadura militar.

É o partido do vice-presidente Michel Temer:

3º. Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, dissidência do

PMDB, que desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso

(1995-2002) é considerado de centro-direita, ao implementar políticas
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neoliberais-gerenciais de desmonte do Estado Social e aliança com partidos

conservadores. Com a ideologia de que o Estado deve apenas regular a

economia, defende privatizações radicais, uma relação maior com os Estados

Unidos da América, ao invés dos países da América Latina e outros

emergentes, e uma maior intervenção do Estado nas liberdades individuais (por

exemplo defende a criminalização do aborto e diminuição da idade penal para

16 anos).

Para Weber, partido político é uma empresa dedicada a obtenção de

votos (uma entidade privada de interesse público), que serve para dividir o

poder e os cargos entre si, abdicando de suas ideologias e/ou programas e

inserindo-se na burocracia especializada do Estado.

9 . Você é a favor ou contra o financiamento privado das campanhas

políticas?
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O financiamento privado de campanha política, torne-se a maior

ferramenta de poder dados as elites econômicas, pois o político torna-se refém

de seu financiador e a este deve favores. Tal comprometimento leva ao político

eleito deixar para um segundo plano suas ideologias e compromissos de

campanha assumidos com seu eleitorado. O “empresário político” é descrito por

Weber como o gerente capitalista dentro da lógica partidária: “é o homem

indispensável para coletar diretamente os fundos que os grandes magnatas

destinam às organizações”, e quando não, é o próprio magnata o mandatário

nos bastidores da máquina partidária. No entanto, para o autor, esses chefes

são os mesmos que garantem certa eficiência ao partido e elevam a cena

política homens capazes: “ou uma democracia admite como dirigente um

verdadeiro chefe e, consequentemente aceita a existência da máquina ou

renega a máquina e cai sob os domínios dos políticos profissionais, sem

vocação, privados das qualidades carismáticas que produzem líderes”.

10 . Para que serve a política? Existe ética política?
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Serve como mecanismo de regular a forma de representação, é o meio

que se decide se são poucos ou muitos que irão exercer o poder e autoridade é

o que decide quem governa, como governa e para quem governa. A política

serve basicamente para evitar que todos saíam criando normas e leis e também
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exercendo de autoridade para com os seus próximos. Weber entende que o

modelo político está para garantir uma representatividade mínima que possa

mediar, julgar e decidir pelos demais (no caso decidir pelo o povo). E que o povo

daria a esses políticos tais liberdades através da eleição. Mas que a maioria

estava lá não para garantir o desejo de seus eleitores e sim seus próprios

interesses. Então Weber fala da falta de ética política onde um governante usa

muitas vezes de sua autoridade para beneficiar o seu grupo de apoio. E assim

usar a máquina pública a seu favor. Um político deveria muitas vezes ver a

política como um cientista, ver a ciência com moral e ética, preocupar-se em

fazer o melhor para mudar a vida da população. Mas o político já entra com

vontade de lucrar e enriquecer.

11 . Para você o que seria um político ideal, e o que é coerção política?
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De acordo com weber, para que possamos analisar uma dada situação

social, principalmente quando se trata de generalizações, torna-se necessário

criar um “tipo ideal” que seria um instrumento que orientará a investigação e a

ação do ator, como uma espécie de parâmetro. O sufrágio universal é muito

mais uma aclamação periódica que confirma o carisma do líder escolhido. A

participação das massas é importante na escolha dos líderes enquanto mais um

fator de relação de homens hábeis para conduzir a nação, seleção de políticos

eficientes e a necessidade de existência de um líder governamental carismático

que se contrapondo ao poder a burocracia estatal, controlando-a seria o

condutor das aspirações nacionais. O político ideal é aquele que faz valer a

vontade das urnas, age conforme princípios éticos e pelo coletivo. Vocação

política é a qualidade apresentada pelo ator capaz de lidar com a máquina

burocrática, respeitando o eleitor e adversários e mesmo assim se destacando

no processo governamental da nação.

Bons estudos!
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