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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo confirmar a existência de dois paradigmas na ciência política 

contemporânea, chamados de paradigma dominante, relacionado ao modelo pluralista e liberal de 

organização estatal, e de paradigma alternativo, relacionado ao modelo marxista de organização 

estatal. Além disso, mostraremos como, dentro de cada um desses paradigmas, as teorias políticas 

contemporâneas analisam os conceitos de estado e de democracia. Pretendemos mostrar também 

que as teorias políticas do paradigma dominante não estudam o estado como ator político, 

estudando, em seu lugar, o regime democrático estabelecido nos países que passaram por processos 

de redemocratização nas décadas de 1980 e 1990, com ênfase principal nos países da América 

Latina e do Leste Europeu. 

 

Artigos acadêmicos publicados em revistas especializadas compõem a principal fonte a ser utilizada 

nesta pesquisa. Além desses artigos, trabalharemos também com as teorias políticas que deram 

origem aos dois paradigmas da atualidade. Na conclusão do trabalho pretendemos responder à 

pergunta lançada inicialmente: pode o paradigma alternativo contribuir para o estudo dos processos 

de redemocratização das regiões acima mencionadas? Se sim, quais as principais diferenças entre o 

paradigma dominante e o paradigma alternativo no que diz respeito a esses processos? 
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ABSTRACT 
 

This work aims to confirm the existence of two paradigms in the contemporary political science, 

referred to as the dominant paradigm, related to the liberal-pluralist model of state organization, and 

the alternative paradigm, related to the Marxist model of state organization. We intend to explain 

how the contemporary political theories analyze the concepts of state and democracy within these 

two paradigms. In addition, it is our aim to show that the dominant paradigm’s political theories do 

not consider the state as a valuable political actor. Instead, these theories put their attention in the 

study of the democratic regimes established in the Latin American and Eastern European countries 

after their return to democracy in the 1980s and 1990s. 

 

Academic articles published in specialized magazines are the main source of this research. We will 

also analyze the political theories that actually created these two mentioned paradigms. It is our 

aim, at the end of this work, to answer the following question: may the alternative paradigm 

contribute to the analysis of the re-democratization processes that have occurred in the above-

mentioned regions? If so, what are the main differences between the dominant and the alternative 

paradigms relating to these processes? 

 

 

 



INTRODUÇÃO 
 

O foco desta pesquisa é direcionado à análise dos conceitos de estado e de democracia na ciência 

política contemporânea e também do relacionamento entre estes mesmos conceitos. Ênfase especial 

será dada à forma como tais conceitos são utilizados na análise dos processos de redemocratização 

ocorridos no mundo nos últimos vinte e cinco anos, com destaque para a América Latina. 

 

O relacionamento entre teorias de estado e teorias de democracia será analisado primordialmente 

com base nas idéias de Chilcote (1997), ou seja, por meio dos conceitos de paradigma dominante e 

de paradigma alternativo da ciência política contemporânea1. Esta tarefa será norteada por três 

questionamentos principais. 

 

O primeiro deles refere-se ao fato de que o processo de democratização é apresentado, de acordo 

com o paradigma dominante, em duas fases: a primeira é chamada de transição, onde os principais 

arranjos políticos são feitos em direção a um regime democrático, e a segunda é chamada de 

consolidação, quando o regime democrático, já instalado, deve ser fortalecido. No entanto, os 

diversos problemas existentes na fase de transição simplesmente desaparecem durante a fase de 

consolidação, ou seja, considera-se que o regime democrático já está instalado e que daí em diante 

basta apenas aprofundar e/ou fortalecer as novas instituições democráticas para que o novo regime 

se consolide. 

 

A segunda questão é decorrente da primeira: a maneira descrita acima de enxergar os processos de 

democratização se baseia em teorias de democracia e de estado desenvolvidas no âmbito do 

paradigma dominante da ciência política. No entanto, é perfeitamente viável o seguinte 

questionamento: como o paradigma alternativo da ciência política enxerga o estado, a democracia e 

os próprios processos de redemocratização? Quais as diferenças e, conseqüentemente, quais as 

novas perspectivas abertas para uma nova aplicação prática da democracia e para uma nova 

definição do papel do estado caso tais conceitos sejam analisados de acordo com outras teorias que 

não as dominantes? 

 

O terceiro questionamento surge como uma síntese dos dois anteriores: qual o enfoque dado às 

teorias de estado e às teorias de democracia pelos dois paradigmas da ciência política 

contemporânea? Caso o processo de democratização de determinado país seja analisado por meio 

                                                
1 Uma explicação detalhada sobre os paradigmas será feita a partir da página 3. 
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destes dois paradigmas, quais serão os resultados obtidos? Da mesma maneira, quais as relações 

existentes entre as teorias de estado e as teorias de democracia de acordo com o paradigma 

dominante e de acordo com o paradigma alternativo? E, por fim, o que leva a ciência política 

contemporânea a analisar os processos de redemocratização – e os próprios conceitos de 

democracia e de estado – com base majoritariamente nas teorias englobadas pelo paradigma 

dominante da ciência política? 

 

Formulação do problema 
 

Nos últimos 25 anos do século XX, muito se falou sobre o tema “democratização”. A chamada 

“terceira onda”, com processos de transição democrática saindo de regimes fechados2 em direção a 

regimes democráticos, teve seu início em 1974, no sul da Europa – em Portugal, na Grécia e na 

Espanha; posteriormente, principalmente na primeira metade da década de 1980, tais processos 

aconteceram também na América Latina, e ao final dos anos 1980 a onda democratizante chegou 

aos países do Leste Europeu e à então União Soviética. 

 

Diversos autores, tais como O’Donnell (1982), Reis F (1988), Przeworski (1994), Huntington 

(1994) e Linz & Stepan (1996), dentre muitos outros, se dedicaram a estudar os processos de 

democratização acontecidos neste período. Alguns destes trabalhos se focalizaram na América 

Latina e, mais especificamente, no Brasil; outros trabalharam de forma comparativa as transições 

democráticas ocorridas nestes três blocos citados anteriormente. Obviamente, a pesquisa na área de 

democratização não está restrita aos livros publicados; diversos artigos sobre o tema, publicados em 

revistas acadêmicas, também foram e são continuamente escritos. A título de exemplo, uma rápida 

pesquisa de artigos por assunto no site SciELO Brasil3 utilizando a palavra-chave democracia 

retornou um total de 72 artigos; utilizando-se o termo em inglês, democracy, a pesquisa retornou 

um total de 73 artigos disponíveis para leitura4. Há também disponível uma grande quantidade de 

artigos relacionados a questões teóricas sobre o estado e sobre a democracia no site Periódicos da 

Capes5, onde é possível ter acesso a muitas revistas acadêmicas especializadas no assunto. 

                                                
2 Chamaremos de “regimes fechados” tanto os regimes autoritários quanto os regimes totalitários. 
3 “O objetivo deste site é implementar uma biblioteca eletrônica que possa proporcionar um amplo acesso a coleções de 
periódicos como um todo, aos fascículos de cada título de periódico, assim como aos textos completos dos artigos. (...) 
O site da SciELO é parte do Projeto FAPESP/BIREME/CNPq e um dos produtos da aplicação da metodologia para 
preparação de publicações eletrônicas em desenvolvimento, especialmente o módulo de interface Internet”. Descrição 
obtida no próprio site (www.scielo.br). 
4 Pesquisa realizada no dia 11 de abril de 2004. 
5 “O portal de periódicos da CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos de mais de 7.200 revistas 
internacionais, nacionais e estrangeiras, e a 80 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do 
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Ao se fazer a leitura inicial dos principais livros e de muitos dos artigos obtidos nos dois sites 

anteriormente citados sobre os temas democracia, democratização e estado, e tendo-se em mente os 

objetivos desta pesquisa já citados anteriormente, é possível definir duas áreas principais nas quais 

estes textos se incluem: 

 

1) Textos que ou buscam a aplicação e o aprofundamento do modelo neoliberal como forma de 

solucionar os problemas da democracia contemporânea (Tebble 2003), ou propõem a 

melhoria da democracia dentro do âmbito da democracia liberal atualmente existente. Neste 

tipo incluem-se tanto artigos que aceitam o liberalismo político e propõem seu 

aprofundamento para solucionar os problemas da democracia quanto artigos que criticam o 

sistema atual da democracia liberal, mas propõem soluções tendo como base este mesmo 

sistema (Stephens 1988, Collier & Levitsky 1996, López 1992, Payne 1992, Buchanan 

1991, Conaghan & Espinal 1990, Helmke 2003, Coppedge 2002, Durán 2000, Zielinski 

1999, Shin & Lee 2003, Wantchekon 2004, Pevehouse 2002, Inglehart 2003, Bowler 2002, 

Feng 1997, Panizza 2000, Santos F 2000, O’Donnell 1988a; 1992; 1993, Inoguchi & Bacon 

2003, O’Neill 2000, Arturi 2001, Diniz 2001, Monclaire 2001, Guildry & Sawyer 2003, 

dentre muitos outros); 

2) Textos que apresentam soluções para os problemas atuais do estado e da democracia 

baseadas em alterações das relações sociais, ou seja, textos que criticam a organização 

política atual da sociedade e que buscam soluções para tais problemas em outras 

alternativas, ou ainda textos que buscam uma nova ótica no estudo das relações entre estado 

e democracia sem se basearem nos métodos do paradigma dominante (Chambers 2004, 

Borón 2003, Stamatis 2001, Vitullo 2001, Tedesco 2004, Bieler & Morton 2003). 

 

Como conclusão que tiramos a partir dessa leitura de tais artigos, temos a confirmação da proposta 

feita por Chilcote (1978, 1997) de que existem atualmente na ciência política contemporânea dois 

paradigmas que orientam o pensamento teórico – o paradigma dominante e o paradigma alternativo 

da ciência política. O paradigma dominante é associado ao liberalismo e ao pluralismo, e enfatiza o 

aspecto comportamental da análise política. Seria o que Chilcote (1997, 88) chama de “tradição 

positiva, fortemente ligada ao pensamento liberal, com uma grande influência do empirismo lógico 

em seus estudos”. O paradigma alternativo na ciência política, ligado ao pensamento marxista, 

considera não simplesmente os aspectos empíricos e quantitativamente observáveis dos 

                                                                                                                                                            
conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na 
internet”. Descrição obtida no próprio site (www.periodicos.capes.gov.br). 
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acontecimentos políticos: esse paradigma se baseia em análises pós-comportamentalistas do 

acontecimento político, ou seja, não utiliza apenas cálculos matemáticos para se criar uma teoria 

política, já que “(...) a mente é ativa, não passiva, e seleciona e dá forma à experiência de acordo 

com sua atenção prioritária. (...) Visões de mundo são temporais e relativas, não absolutas” 

(Chilcote 1997, 95). Usando este conceito de paradigmas, fica claro que os textos do item um – a 

maioria absoluta – incluem-se no paradigma dominante, enquanto os textos do item dois incluem-se 

no paradigma alternativo. 

 

Para além da inicial confirmação da existência dos dois paradigmas, o que se percebe por meio da 

análise e leitura de tais artigos é que, nos últimos 25 anos, e especialmente nos últimos 10 anos, 

período no qual a maioria dos artigos foi publicada e que coincide com o fim do chamado 

“socialismo real”, o pensamento liberal não apenas manteve como também aprofundou suas raízes 

no campo teórico e acadêmico. Dentro desse paradigma, a maioria dos artigos é escrita com o 

objetivo de confirmar o fato de que a democracia política é a única alternativa existente; que o 

capitalismo é o único sistema econômico possível; que o relacionamento desigual entre democracia 

e capitalismo é algo inevitável; e que os eventuais problemas existentes nas democracias atuais 

devem ser resolvidos com as ferramentas disponibilizadas por meio deste mesmo modelo de 

democracia liberal. Há certa contestação ao formalismo democrático, mas em geral tal contestação é 

feita com a utilização dos próprios mecanismos pluralistas, ou seja, se há problemas nas novas 

democracias, os mesmos devem ser resolvidos com a aplicação ainda mais incisiva dos preceitos 

pluralistas de igualdade política entre os cidadãos, e não com a busca de alguma outra alternativa 

política ou econômica. 

 

Inversamente proporcional ao grande número de artigos que defendem a democracia liberal, 

constata-se um reduzido número de textos que fazem análises sobre o estado. Este objeto de estudo 

da ciência política, talvez o mais importante, é simplesmente ignorado pela maioria das análises 

feitas em relação à democracia. Em outras palavras, verifica-se se a democracia é boa ou ruim, se 

ela ainda se encontra em fase de transição ou se já está consolidada, ou ainda se os pressupostos 

básicos da democracia existem em determinado país ou não, mas não se verifica qual o papel do 

estado como criador ou avalista desta mesma democracia. Mesmo quando se exige algo do estado, 

tais exigências são feitas tendo-se como limites aqueles impostos pelo sistema capitalista e pelas 

“regras do jogo” político e econômico (Inoguchi & Bacon 2003, Arturi 2001, Santos F 2000). 

 

O estado, quando analisado, é tomado como a entidade que irá dar garantias à democracia, desde 

que os aspectos políticos da mesma sejam garantidos; faz-se uma separação de aspectos 
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econômicos, políticos e sociais, e conclui-se que, se há democracia política, determinado estado é 

automaticamente democrático, já que o mesmo permite eleições livres e regulares, com regras pré-

estabelecidas e aceitas por todos os grupos que se dispõem a participar da competição política. 

Quando se fazem demandas de mais democracia ou participação, ambas são feitas no âmbito da 

política, ignorando-se questões econômicas e sociais (O’Neill 2000, Linde & Ekman 2003, Oliveira 

2000). Esta é a base da teoria pluralista, que por sua vez serve como marco teórico para a grande 

maioria destes estudos: “para os pluralistas, o estado é neutro, um ‘programa vazio’, e ainda um 

servidor da cidadania – do eleitorado (...)” (Carnoy 1988, 54). Ou seja, não há como o estado ser 

dominado por uma elite política – refutando a idéia dos teóricos das elites – como também o estado 

não pode ser manipulado por uma elite econômica – refutando os argumentos marxistas. Por 

existirem diferentes grupos, todos teoricamente com o mesmo peso e poder político, nenhum destes 

grupos que formam a sociedade conseguirá sobrepor-se aos demais, já que as regras do jogo 

garantem a igualdade de condições a todos os grupos existentes nesta sociedade. Desta forma, a 

possibilidade de participação está aberta a todos os indivíduos e a todos os grupos, e o estado – que, 

por princípio, é neutro e não beneficia nenhum destes grupos – será ocupado pelo(s) grupo(s) que se 

sair(em) vitorioso(s) após a competição política, sendo esta competição entendida aqui como 

eleições livres e regulares. Com as regras do jogo garantidas, não há porque se estudar o estado e 

suas implicações para com a sociedade, já que o mesmo nada mais é do que um “objeto” nas mãos 

do grupo político vencedor e, como todos os grupos podem ter acesso ao estado, se o grupo 

dominante não governar adequadamente, os demais grupos poderiam, por meio de eleições, 

removê-lo do poder. 

 

Após estas considerações, vemos que as análises feitas até o momento foram insuficientes para 

concretizar o que Borón (2003, 48) chama de “busca da boa sociedade”, que deveria ser o principal 

objetivo das análises políticas. Sem dúvida alguma que as análises feitas até agora são de 

fundamental importância para mostrar o quanto os países dos três blocos citados anteriormente 

avançaram em direção a regimes políticos democráticos. Por meio de tais análises formais, pôde-se 

fazer uma comparação entre os graus de participação política e de contestação pública ao regime 

antes e depois do processo de transição, ou seja, tais análises serviram para mostrar o grau de 

liberdade garantido à população. 

 
(...) Para uma grande parcela da população dos países que passaram por regimes militares a democracia é 
considerada não só como um regime desejável de articulação da vida política, mas também como o 
caminho mais eficaz, embora provavelmente lento, para assegurar sociedades mais justas e igualitárias 
(Silva Júnior 1998, 6). 
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O problema, no entanto, é que as análises políticas feitas de acordo com o paradigma dominante não 

levam em consideração o relacionamento entre política, economia e sociedade, ou seja, partem do 

princípio de que todos são iguais politicamente e, portanto, os países são democráticos. Tal posição 

é sustentada devido à não necessidade de se estudar o estado, já que, como vimos anteriormente, 

este é autônomo para a teoria política dominante. Conseqüentemente, estuda-se como a democracia 

funciona (ou não funciona) nos países, mas não se estuda qual o papel ou função do estado na 

criação, consolidação e aprofundamento dessa mesma democracia. Em outras palavras, ignora-se o 

que o estado faz ou deixa de fazer, no que se refere à economia e à sociedade; o estado, quando 

incluído nas análises, é visto apenas em termos políticos, como o garantidor da igualdade política 

aos cidadãos. 

 

Hipótese 
 

Considerando-se os fatos descritos anteriormente – quais sejam, o de que as análises políticas 

prendem-se muito a idéias pluralistas, que defendem uma democracia liberal ou política, e o de que 

o estado não é mais, pelo menos para o paradigma dominante, um objeto de estudo da ciência 

política –, gostaríamos de propor a seguinte hipótese como norteadora da nossa pesquisa: se a teoria 

política contemporânea pensasse primeiramente o estado e depois a democracia, as análises dos 

processos de redemocratização deixariam de ser puramente formais, concentrando-se na 

redemocratização política destas sociedades, e incluiria questões sociais como problemas 

fundamentais a serem também resolvidos por tais processos de redemocratização, já que tais 

questões sociais, vistas pelo paradigma alternativo, são refletidas na política. Ou seja, considerar-se-

ia que as desigualdades econômico-sociais geram desigualdades políticas – proposição ignorada 

pelo paradigma dominante. 

 

Nessa direção, existem algumas idéias contrárias a essa dominação intelectual exercida pelos 

teóricos do paradigma dominante. Algumas vozes tentam desafiar tal paradigma da ciência política 

e fazem críticas a essa excessiva formalização das análises dos processos de democratização 

ocorridos nessas regiões. Da mesma maneira, há autores que acreditam ser necessário trazer o 

estado de volta para o âmbito da análise política, levando em consideração não apenas sua estrutura 

e sua atuação na sociedade, mas também a própria participação da população nas atividades que 

envolvem o estado. 

 

Uma voz que se levanta em direção oposta ao paradigma dominante é a de Atílio Borón (2003). O 

autor defende explicitamente que deixemos de lado os procedimentos meramente formais e 
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quantitativos da análise política, que é dominante no pensamento da ciência política contemporânea, 

e nos voltemos ao que ele chama de “filosofia política”. Segundo Borón, em geral o termo “filosofia 

política” é tomado no sentido pejorativo, ou seja, são considerados filósofos – e talvez “inúteis” – 

aqueles que se preocupam com o que deveria ser e não com o que existe na realidade. No entanto, 

argumenta Borón, a filosofia política é mais do que necessária nos dias atuais, pois se os analistas 

políticos restringirem seus estudos ao que existe a realidade não será alterada, e portanto as Ciências 

Sociais de forma geral, e a ciência política em particular, tornar-se-ão disciplinas estéreis e inúteis. 

Borón dá o exemplo dos chamados “filósofos políticos”, citando Aristóteles, São Tomás de Aquino 

e Maquiavel, e pergunta: tais autores, por acaso, estavam destacados da sua realidade social? A 

resposta, negativa, mostra que é possível fazer análise política falando-se não apenas do que 

realmente existe – característica marcante do paradigma dominante da ciência política –, mas 

também fazendo propostas sobre o que deveria ser feito para se melhorar a sociedade atual. No 

âmbito destas idéias, Borón mostra também a atualidade da filosofia política marxista como uma 

forma de se alterar o modo de pensar dos cientistas políticos, com a conseqüente alteração nos 

resultados de seus estudos. Assim, analisando-se um processo de democratização tendo como base 

as teorias do paradigma alternativo – ou, nos termos de Borón, utilizando-se da filosofia política 

marxista –, talvez tais processos pudessem ser mais bem estudados e entendidos, e talvez seja 

possível enxergar a transição para a democracia por outro prisma. 

 

Um exemplo de como o processo de transição democrática pode ser analisado por meio de teorias 

que se enquadram no paradigma alternativo da ciência política é dado por Groth (2003). O autor 

afirma que existem duas formas de se enxergar um processo de democratização: a primeira é por 

meio de um enfoque liberal e pluralista, que corresponde ao paradigma dominante e que enxerga o 

processo como a formulação de um novo consenso em relação às “regras do jogo”; a segunda, 

chamada de “popular”, baseia-se em uma visão sócio-econômica na qual resultados concretos para a 

maioria necessitada da população sejam produzidos. Nesta segunda visão, o autor argumenta que é 

necessária a mudança não apenas do regime, mas também do estado e do esquema de propriedade e 

de produção vigente na atual sociedade capitalista. Assim, os processos de democratização 

ocorridos principalmente na América Latina referem-se à transição do regime, e não a uma 

transição do estado – o que corresponderia, em termos gramscianos, à perda de hegemonia por parte 

da classe dominante em relação ao que Gramsci chamou de “sociedade civil”, e não a uma efetiva 

democratização do estado. 

 

 

 



 8 

Relevância do estudo 
 

Na ciência política, assim em qualquer outra área das ciências humanas em geral, os avanços 

científicos são obtidos quando os pesquisadores debruçam-se sobre teorias passadas com o objetivo 

de analisar o presente e, caso seja necessário, alterar ou refutar tais teorias, agregando novo 

conhecimento ao já existente. Acreditamos, desta forma, estar dando uma contribuição para a área 

da teoria política contemporânea no que concerne às teorias sobre estado e sobre democracia e 

também aos processos de transição e consolidação da democracia. 

 

Conforme mostrado anteriormente, a ciência política contemporânea é ainda dominada por 

proposições teóricas que buscam explicar em termos formais os processos de democratização 

ocorridos nos últimos 25 anos do século XX. De maneira geral, é possível afirmar que as análises 

existentes verificam a presença de eleições e de instituições que permitam a participação e a 

contestação públicas; se tais itens existem, um país é democrático, e se não existem, a democracia 

ainda não está consolidada. 

 

Tais análises foram aparentemente confirmadas com o fim do bloco comunista, entre 1989-1991: a 

proposta de uma sociedade mais justa e igualitária sendo buscada por meios estatais foi descartada, 

visto que deixou de existir, e restaria à política apenas as funções de realizar eleições, permitindo a 

participação das pessoas no processo eleitoral, e de permitir a contestação pública aos governantes 

eleitos, contestação esta feita não apenas por meio de manifestações e atos públicos, mas 

principalmente pela retirada de tais governantes por meio das eleições. 

 

O fim prático desta alternativa ao sistema político e econômico dominante reforçou, nos trabalhos 

acadêmicos, a idéia de que tal sistema é efetivamente o único existente, o único possível (Fukuyama 

1992). Percebe-se que a análise formal do processo político, que já vinha sendo desenvolvida deste 

a década de 1950, ganhou força como a única possibilidade existente, sendo cada vez mais 

reduzidos o número de estudos com base em teorias alternativas como o marxismo. 

 

No entanto, há uma série de questões, principalmente relacionadas à área de justiça social, que 

permanecem em aberto, pois não são estudadas pelos trabalhos apresentados de acordo com o 

paradigma dominante. Tais questões são geralmente ignoradas pela análise dominante, o que fica 

claro quando se considera que, de repente, um país em estudo saiu da fase de transição e passou 

para a fase de consolidação da democracia – e nesta passagem os inúmeros problemas existentes no 

primeiro momento, de transição, simplesmente não existem mais no segundo momento, de 
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consolidação; ainda, tais estudos referem-se sempre à democracia política, e nada é dito sobre os 

problemas sociais ou econômicos enfrentados por esses novos regimes políticos e que influem 

decisivamente no resultado da democracia. 

 

Ao mesmo tempo, as teorias alternativas que estudam o processo político, atualmente esquecidas 

pela área acadêmica, se dedicaram não apenas à análise das questões sociais, mas também à 

proposição de maneiras adequadas para se solucionar tais questões. O resultado da aplicação prática 

de tais teorias é subjetivo, depende dos valores individuais, e não será objeto de estudo nesta 

pesquisa. Buscamos com este trabalho trazer à tona novas possibilidades de se enxergar o processo 

político atual; é mostrar que é possível fazer análise política utilizando-se outro ferramental que não 

o disponibilizado pela teoria política dominante; é discutir o por quê de as questões sociais, que 

influenciam fortemente as questões políticas, serem simplesmente ignoradas ao se estudar tais 

questões políticas de acordo com o paradigma dominante; é trazer de volta à ciência política a 

discussão das questões sociais, tendo como base uma nova maneira de pensar a própria ciência 

política, o estado, a democracia e, quem sabe, as nossas próprias sociedades. 

 

Pretendemos, assim, mostrar que há idéias úteis e interessantes fora do âmbito do paradigma 

dominante da ciência política contemporânea e que apenas com tais idéias é possível atingir a 

justiça social. Desejamos apontar a existência de outras maneiras de se pensar as nossas sociedades, 

desejamos mostrar que há outras formas de se analisar a participação política dos cidadãos, que há 

outra maneira de se enxergar a política, que há uma outra forma de verificar quais as relações 

existentes entre estado e democracia na nossa sociedade contemporânea. Há uma lacuna nesta área 

do conhecimento, ou seja, pouquíssimos são os trabalhos que se baseiam em teorias alternativas da 

ciência política, e acreditamos que o nosso trabalho se encaixa nesta lacuna ao tentar mostrar que 

ela existe e que é possível fazer análise política por meio de teorias que não são consideradas 

dominantes no pensamento acadêmico atual. 

 

Por que o novo estado, agora democratizado – de acordo com os preceitos do paradigma dominante 

– se tornou incapaz de solucionar os problemas das sociedades contemporâneas nos países da 

América Latina? Em nível teórico, é possível afirmar que tal incapacidade decorre do fato de que o 

paradigma dominante da ciência política contemporânea define primeiramente o que é democracia e 

só depois define o que é o estado, isso quando o faz. Como conseqüência, os analistas políticos 

fazem suas análises baseados em definições formais de democracia, o que se reflete nas análises 

feitas sobre os processos de redemocratização ocorridos na América Latina e no Leste Europeu nos 

últimos 25 anos do século XX. Além disso, as análises são feitas com um enfoque 
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predominantemente econômico em relação às transições, o que leva os analistas a subestimar ou, no 

mínimo, relegar a segundo plano os problemas políticos e sociais surgidos durante o processo de 

democratização. Como diz Tedesco (2004, 31), 

 
durante os anos 1970, o debate definia democracia como um conjunto de procedimentos políticos 
formais. A primeira onda do debate analisou a maneira pela qual transições políticas de regimes 
autoritários deveriam ocorrer, enfatizando atores tais como agências políticas, (...) construção de pactos e 
as estratégias das elites dirigentes. (...) Com a continuidade das transições, nos anos 1980 a atenção se 
voltou para os fatores econômicos e o papel da sociedade civil. Esta segunda fase do debate preocupava-
se com o relacionamento entre democracia e reformas econômicas estruturais, e com o papel da sociedade 
civil no processo de democratização.6 

 

No entanto, o resultado dessa ênfase na área econômica fez com que “(...) uma das principais 

fraquezas do estado democrático [tenha sido] a sua falta de habilidade em estabelecer igualdade 

frente à lei” (Tedesco 2004, 30, grifos no original). Como conseqüência, “(...) ao tentar isolar a 

implementação de reformas [econômicas das reformas políticas], os governos tenderam a tratar 

questões políticas, econômicas e sociais como compartimentos separados. A classe política tentou 

ignorar as conseqüências políticas e sociais das reformas econômicas” (Tedesco 2004, 32). 

 

Ao separar questões políticas, econômicas e sociais, ignorou-se a influência das questões 

econômicas nas outras duas esferas. Conseqüentemente, as análises feitas partem do pressuposto de 

que tais esferas não são conectadas umas com as outras, e dessa forma seria perfeitamente possível 

considerar um país politicamente democrático ainda que com grandes desigualdades sociais. No 

entanto, caso haja um resgate do estado como ator fundamental da política – e que, obviamente, 

deve ser estudado – e caso se defina a democracia a partir do estado – e não antes, como acontece 

atualmente –, talvez seja possível evitar a “(...) perda de relevância da reflexão teórica, [o] crescente 

distanciamento da realidade política [e a] esterilidade propositiva” que caracterizam a ciência 

política contemporânea, como resultado da “‘colonização’ de uma disciplina por outra” – no caso, a 

“colonização” da ciência política pela metodologia da economia neoclássica, nas palavras de Borón 

(2003, 48). Como nos diz Tedesco (2004, 35) mais uma vez: 

 
É necessário mover a atenção do debate sobre a democracia em direção ao estado, já que este último 
conceito guarda em si mesmo, mais profundamente, as relações sociais em um dado período e território 
(...); a democracia se torna sustentável quando (...) está inserida no funcionamento do próprio estado (...). 

 

 

 

 

                                                
6 Nesta citação e nas demais citações cujo original está em outra língua, a tradução foi feita pelo autor dessa dissertação. 
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Metodologia 
 

Segundo Vergara (2005), a pesquisa científica pode ser classificada de acordo com dois aspectos: 

quanto aos fins e quanto aos meios. No que diz respeito aos fins, a pesquisa ora em andamento será 

eminentemente descritiva, e em relação aos meios o método utilizado será o de pesquisa 

bibliográfica. 

 

Na pesquisa descritiva, o pesquisador “(...) descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a 

freqüência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, relações e conexões 

com outros fenômenos” (Barros & Lehfeld 2000, 70). O objetivo da pesquisa será descrever a 

situação em que se encontra o debate sobre a relação entre os conceitos de estado e de democracia 

na teoria política contemporânea. Como iremos trabalhar eminentemente com o estudo de tais 

teorias, o meio utilizado será a pesquisa bibliográfica, por meio de revisão bibliográfica dos 

principais autores relacionados com os temas apresentados anteriormente. 

 

“A pesquisa bibliográfica é a que se efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir 

conhecimentos a partir do emprego predominante de informações advindas de material gráfico, 

sonoro ou informatizado” (Barros & Lehfeld 2000, 70). Esta pesquisa procurará explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos, tais como livros e artigos. 

Buscaremos conhecer e analisar as contribuições científicas existentes sobre as teorias políticas 

contemporâneas, sobre o estado e sobre a democracia. Assim, serão observados, registrados, 

analisados e correlacionados fatos ou fenômenos sem que variáveis sejam diretamente manipuladas. 

“Em se tratando de pesquisa bibliográfica típica de estudos mais descritivos, reflexivos, 

interpretativos e críticos, [a determinação de hipóteses e de variáveis] pode ceder lugar ao 

levantamento e à revisão de literatura que, sem dúvida, permitirá ao pesquisador a fundamentação 

teórica do estudo” (Barros & Lehfeld 2000, 72). Por meio das revisões bibliográficas feitas 

anteriormente, procuraremos descobrir a natureza e as características das teorias políticas 

contemporâneas tanto do paradigma dominante quanto do paradigma alternativo da ciência política 

atual. Considerando-se o fato de que a pesquisa será teórica, não serão conduzidas entrevistas para a 

realização do projeto. 

 

No decorrer da pesquisa será adotado o método hipotético-dedutivo. 

 
A dedução consiste em um recurso metodológico em que a racionalização ou combinação de idéias em 
sentido interpretativo vale mais que a experimentação de caso por caso. (...) Pode-se dizer que [a 
dedução] é o raciocínio que caminha do geral para o particular. (...) É importante entender que no modelo 
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dedutivo a necessidade de explicação não reside nas premissas, mas na relação entre as premissas e a 
conclusão (Barros & Lehfeld 2000, 63-64). 

 

De acordo com Popper (citado por Viegas 1999, 130), o método hipotético-dedutivo inicia-se pela 

construção de um modelo, ou uma representação abstrata da realidade, com a indicação das relações 

entre as variáveis selecionadas, visando-se:  1) Representar a realidade de maneira esquemática; 2) 

Isolar as relações entre as variáveis; e 3) Prever o comportamento dessas variáveis.  A técnica de 

utilização do processo popperiano implica na dedução e, posteriormente, na confirmação ou 

falseamento da hipótese. Neste método, parte-se do geral para o particular, iniciando-se de 

princípios tidos como verdades absolutas para a obtenção de soluções formais. O protótipo do 

raciocínio dedutivo é o silogismo, que, a partir de duas proposições chamadas premissas, retira uma 

terceira, nelas logicamente implicadas, chamada conclusão. 

 

É possível também fazer mais duas definições acerca de nossa pesquisa. Como diz Hart (2002, 46), 

a pesquisa pode ser caracterizada como uma “avaliação formativa”, já que pretende 

 
(...) trazer melhorias a um programa, política ou conjunto de atividades específico, em um período de 
tempo e em um lugar específico, com um grupo específico. O objetivo é focalizar a pesquisa, usando o 
método de estudo de caso e evidência qualitativa. As questões são freqüentemente focalizadas e 
específicas. É possível também considerar a pesquisa como uma avaliação iluminadora, [onde o objetivo 
é] (...) tornar comportamentos ou atitudes-chave em um dado contexto visíveis para contemplação. O 
objetivo é esclarecer policy makers ou praticantes de política à dinâmica dos comportamentos em 
situações comparáveis a fim de que tais comportamentos possam ser compreendidos e solucionados de 
maneira mais apropriada. Uma escala da evidência, freqüentemente qualitativa, é empregada. 

 

Ainda no que diz respeito à metodologia, seria possível fazer um corte temporal, delimitando um 

período inicial e um período final, bem como um corte espacial, delimitando quais revistas, de quais 

países, teriam seu conteúdo analisado. No entanto, a pesquisa não é um estudo de caso, ou seja, não 

pretendemos analisar revistas acadêmicas específicas e verificar qual o conteúdo ali publicado sobre 

os conceitos de estado e de democracia. Nosso objetivo é fazer um levantamento generalizado sobre 

o assunto, e foi por esse motivo que decidimos fazer a pesquisa de maneira aberta, ou seja, sem 

focalizar ou delimitar o estudo a uma revista, época ou país. 

 

Como resultado, tivemos acesso a aproximadamente 130 artigos dos mais variados tamanhos, locais 

de origem e orientação teórico-ideológica. Graças aos portais SciELO Brasil e Periódicos da Capes, 

já referidos anteriormente, pudemos coletar artigos de revistas nacionais e estrangeiras. Dentre as 

primeiras destacam-se a Revista Brasileira de Ciências Sociais e a revista Dados. No que diz 

respeito às revistas estrangeiras, como era de se esperar a maioria tem sua origem nos Estados 

Unidos ou no Reino Unido, com destaque para as revistas American Political Science Review e para 

o Journal of Latin American Studies. Encontramos, no entanto, artigos estrangeiros com origens tão 
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diversas quanto a Argentina, China, Rússia, Tailândia e Japão, dentre outros. Por limitações 

lingüísticas, restringimo-nos à leitura de artigos em português, inglês e espanhol. 

 

Estrutura da dissertação 
 

A dissertação será composta de três capítulos principais, que se seguirão a essa introdução. 

Comporá também a dissertação uma conclusão ao final dos três capítulos, além das referências 

bibliográficas. 

 

No primeiro capítulo, iremos apresentar as teorias do paradigma dominante e do paradigma 

alternativo da ciência política sobre estado e sobre democracia. Nenhuma análise será feita nesta 

parte do trabalho, já que o objetivo é simplesmente o de descrever as bases sobre as quais a teoria 

política do século XX se desenvolveu. 

 

No Capítulo Dois serão apresentadas as idéias de alguns dos artigos citados anteriormente. O 

objetivo será mostrar um pouco sobre o que foi escrito a respeito dos conceitos de estado e de 

democracia nos últimos quinze anos, separando os artigos de acordo com o paradigma ao qual 

fazem parte. 

 

O Capítulo Três consistirá em uma análise sobre a ênfase que é dada ao conceito de democracia, por 

parte dos autores do paradigma dominante. Além disso, pretendemos mostrar que tal ênfase é 

prejudicial para se entender o estado. Tentaremos também mostrar que, com o auxílio das teorias do 

paradigma alternativo, é possível alterar a ordem de análise de tais conceitos e as conclusões às 

quais a mesma chega. 

 

Por fim, na conclusão do trabalho o objetivo será destacar alguns pontos que podem servir de base 

para estudos futuros sobre o relacionamento das teorias de democracia e de estado com os dois 

conceitos de paradigma que compõem a ciência política contemporânea. 
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CAPÍTULO UM 
 

Teorias do paradigma dominante e do paradigma alternativo da 

ciência política contemporânea sobre estado e sobre democracia 
 

A ciência política contemporânea e seus dois paradigmas 
 

O surgimento da ciência política contemporânea 

 

De acordo com Schwartzenberg (1979, 22), a ciência política considerada como “contemporânea” 

surge por volta de 1890, com a criação de diversos departamentos de ciência política nas 

universidades americanas. 

 

O autor reconhece que o estudo da política como tal foi iniciado na Grécia antiga, com Platão e 

Aristóteles, e que esse tipo de estudo continuou se desenvolvendo durante toda a história da 

humanidade até chegar aos dias atuais. Entretanto, é apenas no final do século XIX e início do 

século XX que se torna possível fazer uma diferenciação entre o que passa a ser chamado de 

filosofia política – ou o estudo do que deveria ser – e o que se torna conhecido como ciência 

política (ou ainda sociologia política) – o estudo do que realmente é7. 

 

Com a ciência política contemporânea, passa-se a tentar analisar empiricamente os fatos e as 

situações políticas, dando maior ênfase aos processos que estão inseridos no desenrolar dos 

acontecimentos políticos ao invés da simples descrição das estruturas políticas existentes 

(Schwartzenberg 1979, 24). Como conseqüência dessa mudança de enfoque, passou-se a dar mais 

importância ao comportamento político dos diversos atores envolvidos no processo político. Ao 

mesmo tempo, objetivando dar à ciência política ares de ciência “verdadeira”, buscou-se a aplicação 

de métodos matemáticos e estatísticos aos acontecimentos políticos, com o objetivo de quantificá-

los e analisá-los matematicamente. É o início da criação e definição do paradigma dominante, ainda 

que, como veremos, o precursor de tal paradigma seja Max Weber. Schwartzenberg não fala, em 

nenhum momento, da contribuição dada por Marx e aqueles que o seguiram à ciência política 

contemporânea. 

 

                                                
7 Tal diferenciação, útil para Schwartzenberg, é veementemente criticada por Borón (2003, cap. 2). 
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O resultado foi o surgimento da corrente behaviorista (comportamentalista), ou seja, que analisava 

o comportamento político por meio de trabalhos estatísticos e matemáticos. “A abordagem 

behaviorista visa, portanto, a observação sistemática do comportamento. De ora em diante, a análise 

concentra-se no ‘comportamento observável’ para descobrir uniformidades e regularidades nesse 

comportamento real, elaborar modelos de comportamento, generalizações e, em certo prazo, 

formular teorias” (Schwartzenberg 1979, 25). As principais áreas de estudo da corrente 

comportamentalista são aquelas relacionadas a eleições e ao voto, à participação eleitoral e à 

opinião pública, pois estas áreas possuem dados numéricos empíricos e quantificáveis. Surgiram 

muitas pesquisas principalmente sobre partidos políticos e grupos de interesses. 

 

Porém, o excesso no uso de métodos quantitativos na ciência política traz críticas a esses mesmos 

métodos. “São os assuntos que se adaptam aos métodos, e não o inverso. (...) O exagerado pendor 

pelas matemáticas e pelas técnicas dos behavioral scientists tende a desequilibrar a disciplina, a 

reduzir a realidade social ao que é mensurável (...)” (Schwartzenberg 1979, 28, grifos no original), 

ou seja, a ciência política passa a ser feita tendo em vista os métodos disponíveis para analisá-la, e 

não mais se procura o método correto para o tipo de pesquisa que se pretende fazer. Outra crítica 

feita ao uso indiscriminado dos métodos quantitativos na ciência política contemporânea é que esse 

uso trouxe resultados abundantes, mas que não serviam para muita coisa porque não mais se 

investiu em pesquisas teóricas sobre a política – não havia teorias políticas que sustentassem os 

resultados matemáticos da análise comportamental. Além disso, a ampliação do leque de assuntos 

estudados pela ciência política após o final da Segunda Guerra Mundial fez com que novos métodos 

de pesquisa em ciência política se tornassem necessários e surgissem a partir da década de 1960. 

Até certo ponto, a utilização pura e simples de métodos quantitativos na ciência política foi 

reduzida, e houve um certo retorno à utilização de conceitos de história política, filosofia e direito 

na definição dos modelos políticos formais. 

 

Assim, em um primeiro momento buscava-se de todas as formas deixar de lado a filosofia política, 

considerada como extremamente descritiva e, principalmente, valorativa, ou seja, contendo grande 

apelo sentimental de quem escrevia os textos. Iniciou-se, então, o uso de ferramentas matemáticas 

na ciência política. Isso era visto como uma forma de aproximar a ciência política, uma ciência 

social e/ou humana, das ciências naturais, estas sim consideradas “ciência” no verdadeiro sentido da 

palavra. Ora, utilizando-se métodos matemáticos, quantificáveis, reproduzíveis em qualquer lugar, a 

ciência política deixaria de ser a filosofia política de outrora e se tornaria uma ciência verdadeira, 

isenta de valores pessoais dos pesquisadores, e produziria resultados concretos, baseados no que 

realmente acontecia no âmbito político, e não mais se referindo ao utópico, ao que deveria ser. 
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Entretanto, passou-se cada vez mais a buscar, com os métodos quantitativos, soluções para 

problemas que nem mesmo existiam. Não se estudava mais o evento em si, de acordo com a 

metodologia existente; ao contrário, era a metodologia existente que definia qual seria o objeto de 

estudo. É claro que o resultado para esse tipo de pesquisa não poderia ser outro que não resultados 

abundantes, mas sem muito conteúdo. Além disso, houve a descaracterização da ciência política 

como ciência devido à associação de pesquisadores com pesquisas governamentais, 

impossibilitando a isenção total dos interesses no resultado das pesquisas. Verificou-se, desta 

forma, a necessidade de se retornar à ciência política histórica, filosófica, com o objetivo de 

embasar com teorias políticas os resultados adquiridos com o uso dos métodos quantitativos. Além 

disso, foi necessário se buscar um certo distanciamento entre os interesses dos financiadores das 

pesquisas políticas e os resultados das mesmas, ainda que isso não tenha sido completamente 

atingido. No entanto, Borón (2003, 39-47) afirma que esse retorno recente à filosofia política não é 

verdadeiro, já que os atuais filósofos políticos estariam mais preocupados em justificar a realidade 

atual ao invés de fazer uma crítica à mesma com o uso da filosofia.  

 

Os paradigmas da ciência política contemporânea 

 

Por meio do exposto anteriormente, nota-se a existência de paradigmas difundidos na ciência 

política contemporânea por duas principais diferentes escolas de pensamento. De acordo com 

Chilcote (1978, 56; 1997, 84), “(...) um paradigma é a perspectiva de mundo própria de uma 

comunidade científica, seu conjunto de crenças e de compromissos – conceituais, teóricos, 

metodológicos e instrumentais. Um paradigma guia a seleção de problemas, a avaliação dos dados e 

a defesa teórica feitas por uma comunidade científica”. Dentro desta perspectiva, a ciência política é 

dividida em dois grandes paradigmas, baseando-se respectivamente em idéias comportamentalistas 

e idéias historicistas: o paradigma dominante e o paradigma alternativo da ciência política (Chilcote 

1978, 1997). 

 

O primeiro paradigma, considerado o paradigma dominante na ciência política, enfatiza o aspecto 

comportamental da análise política, incluindo-se aí a utilização de métodos quantitativos. Seria o 

que Chilcote (1978, 56) chama de “tradição positiva”, fortemente ligada ao pensamento liberal e às 

tradições estabelecidas no século XIX pelo empirismo inglês clássico de David Hume e pelos 

princípios positivistas de Auguste Comte, com grande influência do empirismo lógico em seus 

estudos. “De acordo com estas tradições, os princípios científicos são baseados em experiências 

sensoriais independentes de tempo, lugar e circunstância. Generalizações sobre o mundo externo 

são significantes apenas se elas forem baseadas na experiência prática”. A análise política abstrata 



 17 

tem seu conteúdo separado da teoria política, e os procedimentos quantitativos, com testes 

rigorosos, tornam-se a única maneira de sistematizar o estudo do comportamento social (Chilcote 

1978, 56); as generalizações sobre o mundo externo só são significativas se são construídas ou 

testadas a partir da matéria bruta da experiência. “O conhecimento baseado na experiência é o 

objetivo. Não se pode saber o que não se pode ver, tocar ou ouvir” (Chilcote 1997, 88). É 

interessante notar que o modo de pensamento do paradigma dominante – o positivismo – surgiu 

como uma reação ao historicismo, base do paradigma alternativo. 

 

O segundo paradigma, chamado por Chilcote de paradigma alternativo na ciência política, considera 

não simplesmente os aspectos empíricos e quantitativamente observáveis dos acontecimentos 

políticos. “O historicismo assume a posição de que a ciência somente pode ser entendida em termos 

da história (...)” (Chilcote 1997, 102). Este paradigma, ligado ao pensamento marxista, se baseia em 

análises pós-comportamentalistas do acontecimento político, ou seja, não utiliza apenas cálculos 

matemáticos para se encontrar uma teoria política, já que 

 
(...) dados baseados em sensações não são adquiridos em situações sem inclinações. A mente é ativa, não 
passiva, e seleciona e dá forma à experiência de acordo com sua atenção prioritária. Não se pode 
determinar se a fonte de experiência corresponde à perspectiva do mundo objetivo. (...) Existe uma 
variedade de visões, não uma única visão, do mundo objetivo. (...) Visões de mundo são temporais e 
relativas, não absolutas (Chilcote 1997, 95). 

 
Tabela 1 – Comparação de paradigmas na política comparativa 

Características Paradigma dominante Paradigma alternativo 

Caráter A-histórico 

Micro ou macro 

Compartimentalizado 

Disciplinas estanques 

Holista 

Macro 

Unificado 

Interdisciplinar 

Unidade de análise Sistema, em equilíbrio, estável estado, em conflito 

Estrutura Grupos, interação e cultura cívica Classes, luta entre a burguesia e o 

proletariado 

Autoridade Ordem descentralizada com a 

autoridade baseada estreitamente em 

unidades especializadas 

Ordem centralizada com o escopo da 

autoridade amplo e geral 

Comando Difuso, disperso entre muitos centros, 

competição pluralista na tomada de 

decisões 

Concentrado e unificado em uma 

posição de autoridade e de tomada de 

decisões 

Desenvolvimento Evolucionário, unilinear, materialista, 

progressista e capitalista 

Revolucionário, multilinear, 

materialista, humanista e socialista 

em atenção às necessidades de todo o 

povo 

Fonte: Chilcote 1997, 101. Para mais detalhes, ver Chilcote 1997, caps. 3 e 4. 
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Chilcote identifica também os autores que chama de “precursores” de cada um destes paradigmas 

da ciência política contemporânea. Para o paradigma dominante, Chilcote (1997, 92) identifica Max 

Weber: “(...) sua preocupação com os estágios de desenvolvimento e a racionalização da atividade 

social, o seu foco sobre os grupos que competem pelo poder e a sua percepção dos tipos ideais de 

autoridade serviram como um dos fundamentos intelectuais da ciência social contemporânea e 

contribuíram substancialmente para o paradigma dominante da política contemporânea”. Já para o 

paradigma alternativo, Chilcote define Karl Marx como seu precursor: “(...) o historicismo nasceu 

do debate acadêmico alemão no final do século dezenove. Era adotado por Hegel, Marx e outros” 

(1997, 87). “O historicismo assume a posição de que a ciência somente pode ser entendida em 

termos da história (...) e o paradigma alternativo retira suas suposições do pensamento marxista” 

(1997, 102). 

 

O desenvolvimento do paradigma dominante da ciência política contemporânea 

 

Pretendemos agora fazer uma breve análise sobre as principais características do paradigma 

dominante. Faremos uma exposição sobre Max Weber e seus principais construtos teóricos. 

Posteriormente, iremos mostrar os resultados da construção acadêmica de Weber concretizados nas 

teorias pluralistas e de escolha racional. Não iremos trabalhar nesta pesquisa com as teorias de 

sistemas e institucionalista, as quais também fazem parte do paradigma dominante. 

 

Weber: precursor do paradigma dominante da ciência política contemporânea 

 

Max Weber concebeu a sociologia como uma ciência compreensiva da ação social. Em seu foco 

analítico nos atores humanos individuais, ele diferiu de muitos dos seus predecessores, cuja 

sociologia era concebida em termos sócio-estruturais. O foco de Weber estava nos significados 

subjetivos que os atores humanos anexam às suas ações nas suas mútuas orientações dentro de 

contatos sócio-históricos específicos. 

 

Weber foi o criador dos “tipos ideais”. Ele fez isto porque o cientista poderia se “perder” em seu 

trabalho. Por exemplo, quando o conceito científico é muito geral, o cientista provavelmente irá 

esquecer pontos fundamentais e intrínsecos àquele conceito. Por outro lado, se ele usa a 

conceituação tradicional dos historiadores e particulariza o fenômeno em pauta, o cientista não dá 

espaço para a comparação com outros fenômenos correlatos. Daí a utilização de “tipos ideais”. 
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Um tipo ideal é uma construção analítica que serve ao investigador como uma ferramenta de 

mensuração para encontrar similaridades, bem como desvios, em casos concretos. Ele fornece o 

método básico para um estudo comparativo. Não se espera que um tipo ideal baseie-se em valores 

morais, e Weber não os criou baseando-se em médias estatísticas. O tipo ideal envolve ações típicas 

de conduta relacionadas a determinado assunto, e ele nunca corresponde à realidade concreta: está 

sempre um passo adiante. O tipo ideal é composto por certos elementos da realidade e forma um 

todo preciso e coerente, que não pode ser encontrado como tal na realidade. Os tipos ideais 

permitem aos pesquisadores construírem hipóteses, ligando-as com as condições que colocaram o 

fenômeno ou o evento em evidência, ou com as conseqüências que seguem o seu surgimento. 

 

Os três tipos ideais de Weber distinguem-se pelos níveis de abstração. Primeiro estão os tipos ideais 

baseados em particularidades históricas, como as “cidades ocidentais”, “a ética protestante” ou o 

“capitalismo moderno”. Refere-se a fenômenos que aparecem apenas em períodos históricos 

específicos e em áreas culturais particulares. O segundo tipo envolve elementos abstratos da 

realidade social, como “burocracia” ou “feudalismo” – encontrados em contextos históricos e 

culturais. Por último, há um terceiro tipo ideal, que são as reconstruções racionais de um tipo 

particular de comportamento. Todas as proposições na teoria econômica são, para Weber, deste 

tipo. 

 

Weber distinguiu quatro grandes tipos ideais de ação social: a ação racional orientada a fins; a ação 

racional orientada por valores; ações com motivação emocional; e, por último, ações realizadas 

tendo por base a tradição. Estes tipos de ação social permitiram que Weber fizesse distinções 

tipológicas sistemáticas, como por exemplo a distinção entre os tipos de autoridade. Além disso, 

serviram também como base para a investigação weberiana do curso do desenvolvimento ocidental 

em uma perspectiva histórica, com um tipo de autoridade sucedendo-se ao outro. 

 

A conclusão de Weber é que a sociedade ocidental, que era seu foco de estudo, realiza ações 

racionais orientadas a fins, e que esta mesma civilização já passou pelos outros “três estágios”: 

tradição, emoções e racionalidade orientada por valores. Para Weber, seja na política, na economia 

ou até mesmo nas relações pessoais, a aplicação eficiente dos meios objetivando algum fim tornou-

se predominante e substituiu outras formas de ação social. 

 

Weber, entretanto, não analisou a história de maneira materialista ou idealista. A última unidade de 

análise weberiana continua sendo o agente concreto, e não suas idéias. Conceitos como “estado”, 

“associação”, “feudalismo” e outros designam certas categorias da interação humana. Assim, é 
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tarefa da sociologia reduzir esses conceitos a ações “compreensíveis”, que sejam, sem exceção, 

ações com a participação individual dos homens. 

 

Weber rejeitava tanto os historicistas quanto os positivistas. Contra estes, Weber argumentou que os 

homens, diferentemente dos objetos, podem ser observados não só pelo seu comportamento, mas 

também por motivações internas; e, contra aqueles, Weber disse que o método científico, seja o 

objeto de estudo os homens ou objetos, sempre passa pela abstração e pela generalização. Um 

cientista social dificilmente irá realizar algum trabalho sem ser influenciado pelos seus próprios 

valores. Weber argumenta, entretanto, que tais valores devem ser os do cientista, e não os do 

cidadão comum. Além disto, o cientista pode avaliar as conseqüências prováveis do curso da ação, 

mas não deve fazer julgamento de valor. 

 

Weber acredita na casualidade sociológica e histórica, mas tal casualidade é expressa em termos de 

probabilidade. Tal probabilidade, entretanto, não possui nada em comum com a “vontade própria” 

ou com a impossibilidade de previsão das ações humanas: ela deriva dos resultados das ações 

racionalmente tomadas pelos homens. Esse mesmo tipo de probabilidade é usado nas definições 

criadas por Weber: ela é definida por expectativas normais e racionais, que teoricamente seriam 

tomadas pelos homens. 

 

É importante notar que há, para Weber, uma diferença entre a casualidade sociológica e a 

casualidade histórica. No primeiro caso, é assumido o estabelecimento de uma relação regular entre 

A e B, não do tipo “A torna B impossível”, e sim do tipo “A é mais ou menos favorável do que B”. 

Já a casualidade histórica determina as circunstâncias únicas que colaboraram com o surgimento de 

um evento. É importante essa divisão porque, por exemplo, a casualidade histórica perguntará 

“Quais as causas da revolução bolchevique?”, enquanto que a casualidade sociológica envolve 

questões sobre a economia, a demografia, ou até causas sociais específicas a todas as revoluções ou 

a um tipo ideal de revolução. 

 

As questões para causas históricas podem surgir por meio dos “experimentos mentais”, como 

Weber chamava. É algo do tipo “O que teria acontecido se ...?”. As casualidades sociológicas são 

encontradas de maneira semelhante. Só que, além do experimento mental, pode-se fazer um estudo 

comparativo com outras situações, e então chegar a uma conclusão. Deve-se lembrar que não 

encontramos a conclusão, e sim uma das conclusões. 
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É curioso notar que Weber realizou suas pesquisas baseando-se em explicações amplas e 

estruturais, e não na pessoa atuante, ainda que o indivíduo seja a base dessas explicações.. Seu 

método é posto em prática em todas as suas análises substantivas, seja quando ele fala sobre a queda 

do Império Romano, seja quando fala sobre a racionalização do mundo moderno. 

 

A discussão weberiana sobre relações de autoridade – porque os homens acham que têm autoridade 

sobre outros, além da legitimidade em ser obedecido – ilustra o uso dos “tipos ideais” na análise e 

classificação das ações sociais. Weber definiu três tipos ideais de autoridade: a carismática – 

quando a autoridade é devida a alguém por sua extraordinária virtuosidade, seja ética, heróica ou 

religiosa; a autoridade tradicional – quando a autoridade é devida a alguém por acreditar-se na 

santidade da tradição. Este tipo não se baseia em regras impessoais, e sim na vontade da própria 

pessoa; e, por fim, a autoridade racional-legal – que se sustenta em bases racionais e depende de 

regras impessoais que foram legalmente definidas e/ou contratadas. Deve-se lembrar que estes são 

“tipos puros”, como em todo o trabalho de Weber. Isto significa dizer que, na vida real, eles podem 

aparecer misturados. É importante notar em Weber que ele define a autoridade tomando por base 

tanto os líderes quanto os seguidores, e não apenas os líderes, como seus contemporâneos faziam. A 

autoridade do líder só existe se os seguidores realmente acreditarem no mesmo. 

 

Weber não se ateve ao significado que os atores impõem aos seus respectivos relacionamentos, ou 

seja, ele não se limitou ao estudo dos tipos ideais de ação social. Ele via tais ações sociais como 

forma de compreender as mudanças históricas. Ele percebeu que a mudança de uma ação de fundo 

tradicional para uma de fundo racional era crucial para a evolução humana e mostrou que a ação 

racional dentro de um sistema de autoridade racional-legal era o núcleo da moderna e racionalizada 

economia, isto é, era o núcleo do sistema capitalista. É apenas neste sistema que os indivíduos 

realizavam a comparação custo-benefício de uma maneira racional. Para Weber, a racionalização da 

ação econômica só poderia ser feita quando o indivíduo abandonasse conceitos tradicionais de 

preços e taxas justas, e quando ele passasse e buscar satisfazer seus próprios interesses. Tal 

racionalização era baseada na ética protestante, que rompeu com o tradicionalismo e incutiu nos 

homens a idéia do trabalho racional, metodológico e rigoroso. Essa posição de Weber vem do fato 

de que ele recusava-se a ver, nas idéias, simples reflexos de interesses materiais. As diferentes 

esferas da vida têm uma relativa autonomia, apesar de se influenciarem mutuamente. Não há uma 

harmonia preestabelecida entre o conteúdo de uma idéia e os interesses materiais daqueles que se 

tornam seus realizadores; apenas uma “afinidade eletiva” pode surgir entre os dois. Um exemplo de 

“afinidade eletiva” pode ser dado: as idéias calvinistas e as pretensões de certos burgueses, no 

século XVII. 



 22 

 

Weber era fascinado pelas dinâmicas das mudanças sociais, e tentou mostrar que as relações entre 

um sistema de idéias e estruturas sociais eram multiformes e variadas e que as conexões casuais 

existiam em ambas as direções, e não só da infra-estrutura para a superestrutura, como afirmam os 

marxistas. 

 

O conceito weberiano para “classes” é muito próximo ao conceito marxista, qual seja, é uma 

categoria de homens que têm em comum um componente causal específico em suas chances na vida 

de modo que esse componente é representado exclusivamente por interesses econômicos na posse 

de bens e oportunidades para se obter renda, e é representado sob as condições do mercado de 

trabalho. A diferença é que Weber acrescenta os grupos estamentais. Estes grupos estamentais são 

baseados nos modelos de consumo dos indivíduos, ao invés de basearem-se no lugar dos indivíduos 

no mercado ou no processo de produção. Tais grupos são normalmente comunidades, que são 

mantidas juntas por meio de idéias de estilo de vida próprios e pela estima social e pela honra 

oferecida por outros. Um grupo estamental só existe se os outros estão de acordo em relação ao 

prestígio dos seus membros, o que faz com que tais membros distingam-se dos outros na forma de 

“eles” e “nós”. 

 

Dentro de um grupo estamental, seus membros não precisam, necessariamente, estar dentro da 

mesma classe, na concepção marxista. Desta forma, um membro mais pobre do grupo pode exercer 

uma influência muito grande, quando por exemplo ele tem medo de perder seu status. O 

comportamento político pode, portanto, ser influenciado por pessoas que, na visão marxista, fazem 

parte do proletariado, mas que, na visão weberiana, fazem parte de um grupo estamental. A 

sociedade, desta forma, estaria dividida não só em classes, mas também em grupos sociais 

estratificados. Os membros de um grupo podem ou não ser membros do outro, e seus interesses – os 

interesses de uma classe ou de um grupo – podem ou não ser os mesmos. 

 

Com esta dupla classificação da estratificação social, Weber fornece a base para o entendimento das 

formas pluralistas da sociedade moderna. Além disso, ele ajuda a explicar o por quê de, em alguns 

casos, esta sociedade estar dividida entre os que “têm” e os que “não têm”. Também na análise de 

poder da sociedade, Weber adotou uma postura pluralista. Ele viu que não são só os aspectos 

econômicos que garantem o poder a alguém. Por exemplo, homens que comandam grandes 

organizações burocráticas podem adquirir uma grande quantidade de poder econômico mesmo se 

forem apenas trabalhadores assalariados. Mais sobre o pluralismo será dito posteriormente nesse 

trabalho. 
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Poder, na visão weberiana, é a chance de um homem, ou um número de homens, realizar seus 

próprios desejos na ação comunitária, mesmo contra a vontade dos outros. A base para que tal poder 

seja exercido pode variar consideravelmente, de acordo com o contexto social em questão. Ainda, a 

origem de tal poder não pode ser restrita a uma só; os homens não aspiram ao poder apenas para 

enriquecer. O poder, incluindo o poder econômico, pode ser avaliado “por si mesmo”. Muito 

freqüentemente, a aspiração ao poder é também condicionada pela honra social que ele contém. 

 

O interesse de Weber na natureza do poder e da autoridade, assim como sua preocupação com a 

racionalização, levaram-no a pesquisar o modo de funcionamento das grandes empresas modernas. 

A organização burocrática é a marca da era moderna. As burocracias são organizadas de acordo 

com princípios racionais; os escritórios obedecem a uma ordem hierárquica baseada em regras 

impessoais; os dirigentes têm sua área de ação delimitada pela alocação metodológica de áreas de 

jurisdição; promoções são feitas de acordo com qualificações especializadas. É apenas por meio da 

centralização do poder político que recursos econômicos podem ser mobilizados. A organização 

burocrática tornou-se o padrão para a política, tecnologia e economia modernas, e ela é 

tecnicamente superior a todas as outras formas de administração. 

 

Weber também viu os pontos negativos da burocracia. O principal deles é a impossibilidade de se 

tratar casos individuais, pois a burocracia iguala todos. Ocorre, portanto, uma despersonalização das 

ações humanas, ou seja, são removidos o amor, o ódio e qualquer outra atitude pessoal, irracional e 

incalculável da execução das tarefas. A cultura moderna não pode ter emoções, além de ser 

estritamente profissional. 

 

A burocratização e racionalização cada vez mais intensas pareciam ser inevitáveis para Weber. O 

desempenho de cada trabalhador seria mensurado matematicamente e cada homem tornar-se-ia uma 

pequena peça na máquina. A civilização tornar-se-ia mais perfeita, mais racional, e suas bases 

seriam muito mais mecanizadas. Mas o quê seria dela? Weber aponta a alienação como resultado 

desta burocratização e racionalização crescentes. Ele não acredita no estágio futuro como o mundo 

da liberdade, ou seja, a alienação não é uma transição para algo melhor. Mesmo permitindo-se 

acreditar no surgimento de um líder carismático que tiraria a humanidade do curso de sua própria 

criação, Weber acreditava que o futuro seria uma “jaula de ferro”, ao invés de ser o “Jardim do 

Éden”. 
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Weber acreditava que a expropriação dos meios de produção dos trabalhadores era resultado não do 

capitalismo em si, mas sim da crescente produção racionalizada e coordenada centralizadamente. 

Além disto, acreditava também que não só os trabalhadores perderam seus meios de produção, mas 

também que os cientistas perderam os meios de pesquisa, que os administradores perderam os 

meios de administração, que os guerreiros perderam os meios da violência e assim sucessivamente. 

E isto não por causa do capitalismo, e sim pela crescente racionalização e burocratização da 

sociedade: essas expropriações caracterizariam tanto sistemas socialistas quanto capitalistas. O ser 

humano, na visão weberiana, não conseguiria se engajar em ações sociais significativas se ele não 

se juntasse a uma organização de grande porte, na qual ele só seria admitido se sacrificasse seus 

desejos pessoais e na qual realizaria tarefas específicas. O homem, portanto, racionalizou e tornou 

calculável e previsível o que antes era governado pela sorte, sentimentos, paixões e pelas 

convicções pessoais. Esta é a visão de Weber. Ele buscou traçar o caminho, em seus estudos da 

sociologia das religiões, pelo qual o homem trocou o procedimento mágico pelo racional na relação 

do homem com o divino. A ética protestante é o resultado desta racionalização. Também no campo 

do direito Weber documentou a racionalização da humanidade. Ele traçou o desenvolvimento da 

autoridade política dos reis, endeusados por um carisma hereditário, até a dominação fria do estado 

moderno, “reinando” dentro dos limites legais e com leis racionalmente escritas. 

 

Teoria pluralista: descendência direta de Weber 

 

Um dos principais desdobramentos que a teoria de Weber teve no século XX refere-se à idéia de 

“sociedade pluralista” ou “pluralismo”. Como nos diz Chilcote (1997, 379), “(...) o pluralismo 

sustenta que a democracia tem por premissas a diversidade de interesses e a distribuição do poder”. 

Assim, para os pluralistas, o poder político não está concentrado nas mãos de uma pequena parcela 

da população – como diriam os teóricos das elites – nem nas mãos de uma determinada classe da 

sociedade que detém o poder econômico – como diriam os teóricos marxistas. Ao contrário: não 

existe divisão da sociedade em classes, sejam elas políticas ou econômicas; não há hierarquização 

da sociedade; as pessoas se unem em grupos devido aos seus interesses comuns em torno de 

determinado assunto, e irão participar politicamente votando em um indivíduo que representa os 

interesses do seu grupo específico. 

 

“Para os pluralistas, o estado é neutro, um ‘programa vazio’, e ainda um servidor da cidadania – do 

eleitorado (...)” (Carnoy 1988, 54). Ou seja, não há como o estado ser dominado por uma elite 

política – refutando mais uma vez a idéia dos teóricos das elites – como também o estado não pode 

ser manipulado por uma elite econômica – refutando os argumentos marxistas. Por existirem 
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diferentes grupos, teoricamente com o mesmo peso político, nenhum destes grupos que formam a 

sociedade conseguirá sobrepor-se aos demais – já que as regras do jogo garantem a igualdade de 

condições a todos os grupos existentes em dada sociedade. Dessa forma, a possibilidade de 

participação está aberta a todos os indivíduos e a todos os grupos, e o estado – que, em princípio, é 

neutro e não beneficia nenhum destes grupos – será ocupado pelo(s) grupo(s) que se sair(em) 

vitorioso(s) após a competição política, sendo esta competição entendida aqui como eleições livres 

e regulares, com regras pré-estabelecidas e aceitas por todos os grupos que se dispõem a participar 

da competição política. 

 

A ligação entre os teóricos pluralistas e a teoria política de Weber está claramente exposta aqui: 

existem muitos outros interesses específicos que influenciam as pessoas do que meramente 

interesses econômicos. A noção weberiana de diferentes estamentos, que impossibilitariam a 

consciência de classe definida por Marx, é a base da teoria política pluralista, e esta última é 

construída tendo justamente essa segmentação da sociedade como ponto de partida. O argumento 

pluralista é simples, porém racional: as pessoas não se unirão apenas devido a argumentos 

econômicos, mas também – e, talvez, até mesmo principalmente – devido a outras necessidades que 

elas tenham em comum. Além disso, os pluralistas enfatizam a questão de que os indivíduos não 

têm o mesmo interesse pelo mesmo assunto. Dessa forma, a possibilidade da consciência de classe 

seria muito relativa e até mesmo improvável de ser realizada, já que na classe dos proletários 

haveria pessoas que seriam realmente exploradas economicamente – e para estas a teoria marxista 

seria válida –, mas também existiriam proletários em uma ótima situação de vida – como os 

dirigentes de grandes empresas –, e estes últimos, teoricamente, não teriam interesse em alterar o 

seu status quo e nem mesmo o status quo da sociedade. A consciência de classe, desta forma, seria 

difícil de ser alcançada. 

 

Outro ponto básico da teoria pluralista é a afirmação de que as pessoas não têm o mesmo interesse 

em participar da política. Assim, no exemplo anterior, o trabalhador braçal de uma fábrica se 

preocuparia com os problemas mais próximos de sua realidade. Ele poderia não estar interessado, 

por exemplo, se o estado irá emitir títulos com uma determinada taxa de juros, já que ele acha que 

isto não influi diretamente em sua própria vida. Este trabalhador se preocuparia em saber se o 

governo autorizou um aumento nas taxas de luz elétrica para famílias de baixa renda, por exemplo. 

Por outro lado, o dirigente desta mesma empresa pode ter muito mais interesse nas emissões de 

títulos feitas pelo estado, já que ele pode se beneficiar (ou beneficiar a empresa que dirige) com tais 

ações estatais, do que em saber se a tarifa básica de luz elétrica para populações carentes aumentou 

ou se manteve estável. 
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Além da questão do grau de interesse, os pluralistas se baseiam também no grau de informação que 

as pessoas possuem. Indivíduos em uma sociedade comumente têm acesso a diferentes tipos de 

informação, e têm acesso a graus diferentes da mesma informação. Como os indivíduos não 

trabalham com distribuição perfeita de informações, os resultados políticos da participação destes 

indivíduos vão ser diferentes, já que uma pessoa pode participar estando muito mais consciente – 

por ter mais acesso a informação relevante, que pode qualificar ou alterar sua forma de pensar sobre 

determinado assunto – do que outras pessoas. Para os pluralistas, a relativa apatia política de uma 

parte da população é benéfica como um todo. 

 

Todas estas características se juntam para formar a base da teoria pluralista. A divisão da sociedade 

em diferentes e múltiplos grupos, não apenas em dois (elite/não-elite ou burguesia/proletariado); a 

distribuição igualitária do poder político entre estes diferentes grupos sociais; regras do jogo bem 

estabelecidas e aceitas por todos os grupos sociais; a aceitação de que quem obtiver a maioria 

vence; o interesse desigual pelos aspectos políticos; e a distribuição desigual da informação entre os 

membros de uma sociedade são aspectos que, vistos de uma perspectiva liberal, são totalmente 

racionais e válidos para as sociedades políticas atuais. Além disso, todos esses princípios pluralistas 

são encontrados também na teoria weberiana, o que mostra que os pluralistas são “descendentes 

diretos” de Max Weber. 

 

Teoria da escolha racional: concretiza-se o “desencantamento do mundo” 

 

“A essência da teoria da escolha racional é que ‘quando diante de vários possíveis caminhos de 

ação, as pessoas usualmente escolhem aquele que elas acreditam que trará o melhor resultado geral 

para si próprias’.” (Elster, citado em Ward 2002, 65). 

 

A teoria da escolha racional tem como metodologia básica aspectos econômicos aplicados à ciência 

política. Desta forma, busca-se aplicar uma metodologia econômica, que se baseia em quatro 

características principais, aos acontecimentos políticos. Tais características são: 1) intencionalidade 

do ator (o ator realmente quer agir daquela forma, de acordo com suas finalidades e objetivos); 2) 

racionalidade (o ator planeja antecipadamente e tenta maximizar a satisfação de seus planos, ao 

mesmo tempo em que tenta minimizar os custos); 3) distinção entre informação completa e 

incompleta (o ator geralmente não trabalha com informação completa, ou seja, age incluindo em 

seus cálculos um certo risco); e 4) distinção entre ação estratégica e ação interdependente (o ator 
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escolhe qual ação executar de acordo com seus objetivos próprios – estratégicos – ou 

interdependentes – de acordo com as possíveis escolhas dos outros atores) (Baert 1997, 65-6). 

 

O exemplo típico da aplicação da teoria da escolha racional na ciência política é a questão das 

eleições, proposta por Anthony Downs. A tese de Downs tenta sustentar a idéia de que governos 

democráticos agem racionalmente para maximizar o apoio político que recebem. 

 

Por ação racional quer-se dizer uma ação que é eficientemente criada para atingir os fins 

econômicos ou políticos conscientemente selecionados do ator. No modelo de Downs, o governo 

atinge seu objetivo sob três condições: uma estrutura política democrática que permita que partidos 

de oposição existam; uma atmosfera de vários graus de incerteza, e um eleitorado com eleitores 

racionais. Como nenhuma das glórias da vitória eleitoral podem ser obtidas sem ser eleito, o 

principal objetivo de cada partido é a vitória nas eleições. Assim, todas as suas ações desejam 

maximizar o número de votos, e ele trata as políticas meramente como meios para atingir tal fim. 

 

O modelo de Downs (1) avança a hipótese da maximização de votos como uma explicação do 

comportamento político democrático; e (2) constrói uma norma positiva por meio da qual podemos 

distinguir entre um comportamento racional e irracional na política. 

 

Em um mundo repleto de informação completa e sem custos, o cidadão racional faz sua decisão na 

hora de votar da seguinte maneira: 

 

1) Comparando o fluxo de renda útil vindo da atividade governamental que ele recebeu do 

governo atual (ajustado pelas tendências) com os fluxos que ele acredita que receberia se 

os vários outros partidos de oposição estivessem no governo, o votante encontra os 

diferenciais do seu partido. Eles estabelecem suas preferências entre os partidos que 

disputam seu voto. 

2) Em um sistema bipartidário, o eleitor vota no partido que ele prefere. Em um sistema 

multipartidário, ele estima que o que ele acredita são as preferências de outros eleitores; 

então, ele age como segue: 

a) Se seu partido favorito parece ter chances razoáveis de vitória, ele vota nele; 

b) Se seu partido favorito mostra que tem quase nenhuma chance de vencer, ele vota em 

algum outro partido que tenha uma chance razoável para manter longe da vitória o 

partido que ele menos gosta. 

c) Se ele é um eleitor orientado ao futuro, ele pode votar no seu partido favorito, 
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mesmo que ele quase não tenha chances de vencer, para melhorar as alternativas 

oferecidas a ele em eleições futuras. 

3) Se o eleitor não puder estabelecer uma preferência entre os partidos, pelo fato de um 

partido de oposição estar empatado com um partido de situação em primeiro lugar na sua 

ordem de preferência, ele então age da seguinte forma: 

a) Se os partidos estiverem empatados, mesmo tendo plataformas diferentes, ele se 

abstém; 

b) Se os partidos estiverem empatados porque têm plataformas idênticas, ele compara o 

desempenho do partido da situação com o desempenho de seus predecessores no 

governo. Se a situação fez um bom trabalho, ele vota nela; se fez um trabalho ruim, 

vota contra ela; e se seu desempenho não foi bom nem ruim, ele se abstém. 

 
Para sumariar, a teoria da escolha racional explica as ações individuais e os resultados que elas trazem em 
termos das estratégias abertas aos indivíduos, suas preferências sobre as conseqüências resultantes das as 
escolhas dos outros indivíduos e suas crenças sobre parâmetros importantes tais como as preferências dos 
outros. Ela funciona pela aplicação da lógica e da matemática a um conjunto de suposições, algumas das 
quais são axiomas sobre o comportamento racional e outras das quais são suposições auxiliares sobre o 
contexto no qual os atores se encontram, para fazer suas predições (Ward 2002, 69). 

 

Em relação à teoria weberiana, fica claro, por meio da teoria da escolha racional, que o 

“desencantamento do mundo” previsto por Weber se concretiza, caso utilizemos a escolha racional. 

O mundo político deixa de possuir elementos aleatórios, não-previstos; tudo é racionalizado, tudo é 

previsto, tudo é burocratizado; tudo funciona de acordo com a lógica, sem elementos carismáticos, 

por exemplo. Os indivíduos agem politicamente de determinada maneira porque esta será a melhor 

para ele, ou seja, será a que trará mais benefícios ao mesmo tempo em que traz menos gastos; da 

mesma forma, o indivíduo age de determinada maneira porque não possui mais liberdade para agir 

de outra forma – com o estado burocratizado e rotinizado, a melhor forma de agir é fazendo 

escolhas racionais. 

 

Implicações do paradigma dominante para a ciência política contemporânea 

 

Max Weber é, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes das Ciências Sociais em geral e da 

ciência política em particular. Seus conceitos e idéias são conhecidos por muitos, e suas proposições 

teóricas são até hoje utilizadas como base em diversos trabalhos acadêmicos. Além disso, várias de 

suas proposições continuam sendo válidas ao serem aplicadas a vários aspectos da ciência política 

contemporânea, tais como seus tipos ideais de dominação, de ação social e seus conceitos sobre o 

que é o estado e sobre o que é e como surgiu o capitalismo. 
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Weber baseou seus estudos na racionalidade. Esta racionalidade era composta pela eficiência, pela 

profissionalização e pela burocratização, e foram estas três características que mais influenciaram 

os demais autores que se seguiram a Weber na construção de um paradigma dominante na ciência 

política contemporânea. Outros pontos teóricos definidos por Weber e absorvidos pelos teóricos do 

paradigma dominante são os seguintes: 1) a crença de que o capitalismo é essencial para o mundo 

moderno; 2) a idéia de que a estrutura estatal gerencia uma pluralidade de interesses, e portanto não 

há como haver o domínio de uma classe em relação a outra; 3) existem grupos baseados em outros 

aspectos que não só os econômicos, antes da existência das classes. Assim é que uma classe é 

composta por pessoas provenientes de vários grupos, os quais são constantemente rearranjados de 

acordo com a situação do mercado; 4) é importante não só o conceito de mudança dos grupos, com 

um grupo estamental subindo ou descendo de classe; também o indivíduo, por meio do seu esforço 

racional, pode mudar de grupo estamental; 5) Weber argumenta que há outros aspectos, tais como o 

nacionalismo, as crenças religiosas e as lealdades étnicas, que são mais fortes que a consciência de 

classe e que promoveriam a fragmentação da mesma; 6) com a evolução (burocratização, 

rotinização e racionalização) do capitalismo, passa a existir um corpo de funcionários responsáveis 

pela administração estatal. Também segundo Weber, a revolução não seria necessária para o avanço 

da classe trabalhadora. Weber achava que os interesses da burguesia poderiam trazer melhorias das 

condições políticas e econômicas à classe trabalhadora. Reconhecia os conflitos de classe na 

história, mas sua ênfase estava no conflito entre grupos estamentais e outros grupos de interesse, 

como os partidos políticos. 

 

Após destacarmos todos estes pontos, fica fácil compreender por que Weber é considerado o 

precursor do paradigma dominante na ciência política. Todos os pontos de seus estudos foram 

utilizados por uma ou por outra linha teórica sobre o estado, sobre o capitalismo ou sobre a 

democracia. Assim é que os pluralistas basearam-se em Weber para mostrar que os indivíduos estão 

divididos em diversos grupos na sociedade (ou, em termos weberianos, em grupos estamentais), e 

que portanto não há como se formar uma elite, nem política, nem econômica. Os teóricos de sistema 

se baseiam na racionalidade, na rotinização e na burocratização do estado, a ponto de transformá-lo 

em uma “caixa preta” que deve ser estudada como um todo – se o estado é um “todo”, não há 

necessidade de se estudá-lo separadamente; é mais fácil e produtivo estudar como este sistema se 

relaciona com os demais sistemas que compõem a sociedade. Para os institucionalistas, as 

instituições governamentais regem o jogo político, o que era temido por Weber – pois isto seria o 

resultado máximo da burocratização estatal, resultado da busca contínua pela eficiência e pela 

especialização. Por fim, a teoria da escolha racional concretizaria o “desencantamento do mundo” 

previsto por Weber, ao propor que todas as escolhas são feitas de modo a maximizar os lucros e 
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minimizar as perdas, ou seja, ao se definir uma metodologia lógica, racional e “seca” (no sentido de 

não se analisar as diferentes nuances que podem influenciar na política) para a análise dos 

acontecimentos políticos. 

 

O desenvolvimento do paradigma alternativo da ciência política contemporânea 

 

O paradigma alternativo da ciência política contemporânea – conforme definido por Chilcote e já 

apresentado à página 3 – tem como seu precursor o alemão Karl Marx. Faremos primeiramente uma 

apresentação dos temas e dos eixos da análise de Marx, e em seguida apresentaremos um pequeno 

resumo de O manifesto comunista, uma das principais obras deste autor, e também resumos de 

textos de alguns dos principais pensadores que se seguiram a Marx e que serão úteis em nossa 

pesquisa: Lênin, Gramsci e Poulantzas. Ao final dessa parte, faremos um tratamento sobre a 

evolução do pensamento marxista durante o século XX e suas principais alterações em relação ao 

“original”, devido à crescente complexidade das sociedades contemporâneas pós-Marx. 

 

A vida e a obra de Karl Marx 

 

O conceito de alienação tem significado considerável para Marx. Ele deu um significado concreto a 

este termo, enraizando-o no processo de trabalho e, então, estabelecendo uma base para sua crítica 

ao sistema capitalista. Para Marx, o trabalho e seu produto assumem uma existência separada do 

indivíduo a partir do momento em que surgem a propriedade privada e a divisão do trabalho. Tal 

separação causa a alienação para o trabalhador. 

 

Além do conceito de alienação, deve-se entender o materialismo histórico, ou teoria da História de 

Marx. Para ele, a história é um processo de contínua criação, satisfação e recriação das necessidades 

humanas. É desta forma que a consciência dos indivíduos sobre as relações sociais entra em 

contradição com as forças de produção, causando a divisão do trabalho. Essa divisão é não só do 

trabalho, mas também de seus produtos, na forma de propriedade, com a conseqüente divisão da 

sociedade em classes. 

 

Como os interesses da classe dominante, que possui os meios de produção, são diferentes dos 

interesses da classe dominada, que trabalha para a primeira, tem início uma luta de classes. Tal luta 

desaparece com a dissolução da propriedade privada e com a produção comunista, que destrói a 

alienação entre pessoas e o que estas produzem. 
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A teoria do estado de Marx, e também sua teoria sobre a revolução socialista, foram construídas 

sobre uma crítica do idealismo filosófico alemão e também sobre a crítica da revolução política 

burguesa. Vale lembrar que, à época de Marx, a sociedade ainda estava sob influência da Revolução 

Francesa e das guerras napoleônicas. 

 

A crítica à revolução burguesa está nas limitações da “emancipação política”. Marx defende a 

“emancipação social” e, em sua juventude, isto significa revolução social. A democracia não pode 

ser apenas política. Marx desqualifica o status da burocracia como representante do universal, 

substituindo-o pelo proletariado. Ele deseja que a sociedade civil participe dos acontecimentos 

políticos, e não apenas o estado – ou aqueles que o controlam. Para que isto aconteça, é necessário 

que haja a revolução do proletariado, com sua conseqüente emancipação social e política. 

 

A revolução é necessária porque o que é definido como “direitos do homem” nada mais é do que os 

“direitos do burguês”. Os direitos gerais assegurados pelo estado, na verdade, não definem uma 

igualdade social; antes pelo contrário, pressupõem e reforçam a desigualdade econômica e social, 

garantindo apenas igualdade política. Apenas a revolução proletária traz como resultado, portanto, a 

emancipação geral (política, econômica e social) e a igualdade. As revoluções burguesas trazem a 

igualdade apenas no plano das ilusões e das formas do estado e da ideologia. 

 

Além da dominação política, também a dominação ideológica é necessária para que a classe 

dominante mantenha o poder. Marx afirma que são os homens que produzem os conceitos e as 

idéias, e estas são decorrência do seu comportamento material. Assim, a classe que dispõe dos 

meios materiais de produção dispõe também dos meios intelectuais de produção. As idéias 

predominantes são criadas para manter as relações materiais predominantes de dominação. A 

burguesia mantém sua dominação não só pelos aspectos econômicos e políticos, mas porque dá às 

suas idéias a forma de universais, ou seja, são as únicas razoáveis e universalmente válidas. 

 

A revolução proletária pretende acabar com a própria dominação de classes. A Comuna de Paris foi 

o exemplo concreto de como o estado centralizado deveria ser destruído e substituído pelos órgãos 

comunais. A Comuna, segundo Marx, era um exemplo da ditadura do proletariado. A destruição da 

propriedade proposta por Marx tem em vista a propriedade burguesa, pois ela é fruto da exploração 

do trabalhador. 

 

Para Marx, o estado tem de ser destruído. Não basta apenas que o proletariado tome posse do 

aparelho estatal e utilize-o para seus próprios fins. Isto ficou claro após a experiência da Comuna de 
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Paris, em 1871: a destruição total do estado é necessária porque a burguesia controla todas as faces 

do estado. Como o próprio Marx diz, “o governo do estado moderno não é mais do que uma junta 

que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa” (Chilcote 1997, 135). É necessário, 

desta forma, que o proletariado torne-se a classe dominante; esse passo é, para Marx, a conquista da 

democracia. 

 

Após esta conquista, devem-se mudar as finalidades do estado. Se nas mãos da burguesia a função 

do estado é preservar a propriedade privada e assegurar os interesses da classe burguesa, nas mãos 

do proletariado sua função seria a de retirar da burguesia todo o capital, acumulando-o nas mãos do 

estado proletário. O passo seguinte seria a destruição do estado, por meio do desenvolvimento de 

novas forças produtivas, as quais causariam o desaparecimento das diferenças de classe, levando à 

perda do caráter político do estado. O período no qual o estado estaria nas mãos do proletariado é 

chamado de ditadura do proletariado. Esse período não é mais do que o caminho para a abolição de 

todas as classes e para uma sociedade sem classes. 

 

A frustração de Marx em relação à Revolução Francesa é que ela, ao invés de destruir a máquina 

estatal, aperfeiçoou-a. Fez a centralização do poder e aumentou o número de servidores do governo 

e suas atribuições. É claro que havia uma base para esta sustentação estatal, mas tal base servia para 

submeter a sociedade à vontade burguesa. Na Revolução Francesa, os revolucionários não fizeram 

nada além de trocar uma classe pela outra, e foram criadas novas formas de opressão. À sua época, 

contudo, estava havendo a simplificação das oposições de classe. Era necessário, pois, que, antes de 

tudo, o proletariado de cada país acabasse com sua própria burguesia. 

 

Após a análise dos fatos, Marx concluiu que o estado tem certa autonomia em relação à burguesia. 

Para que esta mantenha a sua propriedade e sua capacidade de enriquecimento, ela entrega a sua 

autonomia ao estado. A burguesia beneficia-se do estado, mas não o governa. Ao mesmo tempo, 

poderia parecer contraditório o fato de o estado, às vezes, beneficiar o proletariado, tendo em vista 

que o estado é burguês. Contudo, quando ele assim o faz, é objetivando benefícios futuros para a 

própria burguesia. 

 

A derrocada do estado e da classe burguesa era inevitável porque o burguês era incapaz de cumprir 

a sua função básica, qual seja, a de assegurar as condições de sobrevivência do proletariado. Os 

trabalhadores iriam, assim, tornando-se cada vez mais pobres, enquanto a riqueza da burguesia 

aumentaria mais e mais. 

 


