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O Estado é fundamental para dar coesão à sociedade 
que crescia em tamanho e complexidade. O Estado é a 
organização dos interesses coletivos. 
O Estado para Durkheim é um organizador da vida 
social, sendo independente dela, cujo propósito é 
fortalecer ao mesmo tempo, a consciência cole va, e 
“a assegurar a individuação mais completa que o 
estado social permita. Longe de ser o rano do 
indivíduo, ele é quem resgata o indivíduo da 
sociedade”.

O ESTADO EM ÉMILE DURKHEIM
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Para Weber, um poder é legítimo quando a relação entre
dominantes e dominados se estrutura sobre algum tipo
de consentimento. É essa crença que permite que a
dominação de um Estado seja duradoura e não se baseie
exclusivamente no uso da força. Por conseguinte, a
questão que se coloca é: quais são os tipos de crença que
levam os homens a obedecer seus governantes? Ou nas
palavras do autor, quais são os tipos de dominação-
legítima? Para Weber há três tipos de crença que
fundamentam a dominação: a tradicional, a carismática
e a racional legal.

O ESTADO EM MAX WEBER 
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DOMINAÇÃO TRADICIONAL – Diz respeito ao tipo de dominação que se baseia
– como o próprio nome diz – na tradição, isto é, nos usos e costumes legados
do passado e que garantem estabilidade àqueles que exercem o poder. Este é o
caso do antigo patriarca ou do senhor de terras, cuja autoridade deriva de
tempos imemoriais. A crença que vincula dominantes e dominados aqui se
baseia na autoridade da tradição, isto é, no passado. Os governados obedecem
porque “sempre foi assim”.

O ESTADO EM MAX WEBER 
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DOMINAÇÃO CARISMÁTICA – Baseia-se nas qualidades pessoais do chefe ou
governante. O carisma “se funda em dons pessoais e extraordinários”. A figura
do profeta ou do demagogo, isto é, daqueles que encantam as massas por uma
suposta unção divina ou pela habilidade extraordinária no uso palavras são
típicas da dominação carismática. Os governados obedecem por acreditar na
superioridade pessoal do governante

O ESTADO EM MAX WEBER 


