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, social e relação soc/a/ ' 
Max Weber 

1. A açi!u socW (Incluindo tolerância ou omissAo) orienta-se pelas ações de out[Os, 
quo podem ser passadas, presente. ou esperadas como futuras (vingança por 
ataques anteriores, . réplica a ataques presentes, medidas de defesa dian(c de 
ataques Os "outros" pQdem ser individualizados e conhecidos ou'cntão 
Ullla pluralidade de indivlduos indetemúnadou completamente desconhecidos (à 
"dinheiro", por exemplo. significa um b!!m - de troca - que o agente admite. no 
corn6rcio porque, sua ação está pela, expectaUva de que outros muitos, 
embora indeterminados e dispostos também a aceitá· lo, 
por sua vez, auma,lrcK:a futura) . 
2. Nem toda espécie de ação;::" inclu,indo 'a açãp externa - é no sentido 
aqui sustentado. NAo,o é, desde logo, a açAo exterior quando esta s6 se orienta pela 
exPectativa de determinadas reações' de objetos materiais. A conduta Intima é ação 
social somente quando está orientada pelas'nçõCs de outros. Nilo o é, por exemplo, 
n C<lndut. rcUgiosn qunndo. cstn nno pIISS' d,c' contcmplnçAo, ornçAo solitAdn, etc. 
A atividade econômicn (de um é na medida em que)ev. em 
conslderaçl1o a atividade de terceiros. De UIn PQnt(j de vista fonnale muito geral: 

· quando reflete Q respeito por terceiros de seu prÓprio poder efetivo de disposição 
sobre bens econ8micos. · De uma. perspectiva material: quando, por exemplo, no 
"'consumou entrá a consideraÇão das de terceiros, orientando 
por elas, ·dessa. 11)aneira, sua propria Ou:quando na "produção" coloca 
corno fundlimento"de sua futuras de terceiros, etc. 

. . ,'" '. . • . t , " 
3. NeJll toda espécie de contato, entre os é !=aráter social; mas somente 
uma açlo, com choque de dois 
cicUStas, por exe,mpIõ, é um sUllples evento cQmd um natural. Por outro 
lado, haveria. ação 'social na tentativa dos cic1is!as ou na briga ou 
considerações á'niistosas subseqüentes ao . '. 

4. .é .id@n!!ça, a) a de bl nem 
• tq4a ação de alguém mlluenclada pela conduta .. de outros. a) Quando na rua, no 
inicio'de uma chuvaj ritÍmerosos abrem ao mesmo tempo seus g"Jarda· . , . , 
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chuvas, então (normalmente) a ação de cada urtlJnlo est6. torientada pela ação dos 
demais, mas a açào de todos, de um modo homogêneo, está impeUda pela neces· 
sidade de se defender da chuva. b) e conhecido que a açlo do individuo 6 for. 
temente influenciada pela simples circunstância de estar rio inte-rioroe uma "mas-
sa" espacialmente concentrada (objeto das pesquisas da "psicologia das massas", 
a exemplo dos estudos de LeBoo); trata-se, pois, de uma açlo condicionada pela 
massa. Esse mesmo tipo de ação pode se dar num individuo por influência 
de uma massa dispersa (por intermédio da imprensa, por exemplo), percebida por 
esse individuo como proveniente da ação de muitos. Algumas formas de reaçAo sla 
facilitadas, enquanto que Qutras são dificultadas, pelo simples fato de um indi· 

formando parte de uma massa, De talforma que um determinado 
acontecimento ou uma pode provocar detenninados estados de 
animo - nlcgria, furor, entusiasmo, desespero e paixões de toda (ndole - que não 
se dariam no individuo isolado (ou não tio facilmente); sem que exista, todavia 
(em muitos casos pelo menos), uma relaçlo significativa entre a conduta do in-
dividuo e o fato de sua participação numa situação de massa, O desenvolvimento 
de uma ação semelhante, determinada ou co-determinada pelo simples fato de 
ser umn sllunçAo de massa, mas· sem que exista par:l com ela uma relação signi-
ficativa, não se pode considerar como social na acepçao do termo aqui adotada, 
A dlstinç!'to, de resto, ê fluida ao extremo. Pois não somente no caso dos demagogos, 
por exemplo, mas também freqUentemente no público de massa pode existir, em 
diferentes graus, uma relação de sentido no que diz respeito A situaçllo de "mas-
sa·'. Tampouco se pode considerar como uma "ação social especljjca a imitação de 
uma conduta alheia (cuja importância G. Tarde justamente salientou) quando é ' 
puramen'iê-reativa, e nlo se dá uma orientação sentido da própria ação pela 
alheia. O limite é tao fluido que mal é posslvel uma distinção. O simples fato, 
porém, de que alguém aceite para si uma determinada atitude, aprendlda em 
outros e que parece conveniente para seus fins, nAo 6 uma açAo social em nossa 
acepção. Pois nesse caso não orientou sua aç/lo pela açifo de outros, mas pela ob-
servação SêtJeü conta de certas probabilidades objetivâs, dirigrndo"'por elas sua 
conduta. Sua ação, portanto, foi determinada causalmente pela alheia, mas nAo 
pelo sentido daquela. Quando, ao contrário, se imita uma conduta alheia porque 
está na "moda" ou porque 6 tida como "distinta" enquánto estamental, tradi-
cional, exemplar ou por quaisquer outrqs motivos semelhantes, então, sim, temos 
a relação de sentido, no que diz respeito à pessoa imitada, a terceiros ou a ambos. 
Naturalmente, entre ambos os tipos ocorrem transições. Ambos os condiciona-
mentos pela massa e pela imitação são nuidos, representando casos limites da ação 
social, como os que encontraremos com freqUência, por exemplo, na ação tra. 
dicional (§ 2). O fundamento da fluidez desses casos, como o de vários outros, 
Ic:.iJc lia unentação peia conâuta aiheia e o sentido da prOpria ação de nenhuma 
fama pode ser sempre especificado com absoluta clareza, nem sempre conscien. 
te. nem muito menos plenamente consciente. Por essa razão nem sempre se pode 
separar com toda segurança a mêrã "influência" da "orientação com sentido". 
Mas por outro lado, podem ser separadas conceitualmente; ainda que, natural-
mente. a imitação puramente reativa tenha sociologicamente pelo menos o mesmo 
alcance que a "açl1o social" p'lopriamente dita. A Sociologia de modo algum con-
cerne somen te a ação social; todavia, esta constitui (para o tipo de Sociologia aqui 
desenvolvido) o dado central, aquele que para ela, por assim dizer, é constitutivo. 
Com isto nada se afinna, contudo, a respeito da importância desse dado em com. 
paraç1io com os demais. 
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§ 2. A ação social, como toda ação, pode ser: 1) racional com relaçao a fins: 
determinada por expectativas no comportamento tanto de objetos do mundo ex-
terior como de ,outros homens, e utilizando essas expectativas como "condiçr>es" 
ou "meios" para o alcance defins pr6prios racionalmente avaliados e perseguidos; 
2) racional com relaçdo a valores: detenninada pela crença consciente no valor-
interpretâ.vel como ético, estético, religioso ou de qualquer outra forma - próprio 
e absoluto de uma detenninada conduta, considerada de per si e independente de 
êxito; J) afetiva, especialmente emotiva, determinada por afetos e estados sen-

.qmmrrais atuais; e 4) tradicional: determinada por um costume arraigado. 
1. A ação estritamente tradicional - da mesma forma que a imitação puramente 
reativa (ver supra) - está plenamente na bonteira, e freqUentemente mais além 
do que se pode propriamente chamar de uma ação "com sentido". Isso porque 
freqUentemente não passa de uma reação opaca a estlmulos habituais, dirigida 
conforme uma atitude jA arraigada. A massa de todas as açr>es cotidianas, ha-
bituais, se aproxima deste tipo, que por sua vez se inclui na sistemática nAo s6 en-
quanto caso limite, mas também porque a vinculaçdo ao hábito pode se mnnter 
consciente em diferentes graus e scntidos; nesse caso esse tipo se aproxima do 
número 2, tratado a seguir. 
2. A conduta estritamente afetiva está, igualmente, não s6 na fronteira, como 
muitas vezes mais além daquilo que é conscientemente orientado "com sentido"; 
pode ser urna reação sem limites a um estimulo extraordinário, fora do cotidiano. 

sublimarifo quando a ação emotivamente condicionada aparece como descarga 
consciente de um estado sentimental; neste caso se encontra a maior parte das 
veles (mas, nem sempre) no caminho para a ,racionalização axiol6gica't ou para a 
ação com relação a fins, ou para ambas. --=--
3. A ação orientada racionalmente com relaçllo a valores distingue·se da afetiva 
pela elaboração consciente na segunda delas dos princlpios últimos da ação e por 
orientar-se por eles de modo conseqUentemente planejado. Por outro lado, ambas 
têm em comum o fato de que o sentido da ação não reside no resultado, 110 que já 
se encontra fora dela , mas na pr6pria açAo em sua peculiaridade. Age afetivamen-
te quem satisfaz sua necessidade atual de vingança, de gozo ou de entrega, de 
beatitude contemplativa ou de dar vazão a suas paixõcs do momento (sejam toscas 
ou sublimes). . 

Age de modo estritamente racional com relação a valores quem, sem con-
siderar as conseqüências previstveis, se comporta segundo suas convicções sobre o 
que o dever, a dignidade, a bele1a, a sabedoria religiosa, a piedade ou a importân-
cia de uma "causa", qllBlqllP.:r CJIIP' "ell gênero, pa.recem L"'e ordenar. Uma 
ação racional com relação a valores é sempre (no sentido de nossa tenninologia) 
uma açAo segundo "mandatos" ou de acordo com "exigências" que o agente 
acredita serem dirigidas para ele (e diante das quais o agente se acredita obri-
gado). Falaremos de uma racionalidade com relação a valores somente na medida 
em que a nção humana se oriente por essas exigências - o que apenas ocorre 
numa fração . o mais das vezes modesta, dos casos. Como se mostrará posterior. 
mente, atinge signiricação suficiente para destacá·)a como um tipo particular, ain-
da que não se pretenda aqui apresentar uma classificaçã.o que esgote os tipos de 
ação. 
4. Age racionalmente com relação a fins aquele que orienta sua ação conforme o 
fim, meios e conseqUências implicadas nela e nisso avalio racionalmente os meios 
relativamente aos fins, os fins com relação às conseqüências implicadas e os di. 
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ferentes fins possíveis entre si; em todo caso, pois, é aquele que não age nem 
afet ivamente (emotivamente sobretudo) nem com relação à tradição. Por outro 
lado, a decisão entre os diferentes fins e conseqüências concorrentes e conflitantes 
pode ser racional com relação a lia/ores; nesse caso a ação 6 racional com relação a 
fins somente nos seus meios. Ou ainda o agente, sem nenhuma orientação racional 
com relação a valores sob a forma de "mandatos" ou "exigências", pode aceitar 
esses fins concorrentes e em confüto em sua simples qualidade de desejos subje-
tivos numa escala de urgências estabelecida de forma conseqOente, orientando por 
ela sua ação, de tal maneira que, na medida do possível, fiquem satisfeitos na or-
dem dessa escala (principio da utilidade marginal) . A orientação racional com 
relação a valores pode, pois, estar em relação muito diveI'la no que diz respeito-à 
racional com relação a fins. Da perspectiva desta última, a primeira sempre 
irracional, acentuando·se esse caráter à medida que o valQr que a move se eleve à 
significação de absoluto, porque quanto mais confere caráter absoluto ao valor 
próprio da ação, tanto menos reflete sobre as suas conseqüências. A absoluta 
racionalidade da ação com relação a fins, todavia, tem essencialmente o caráter de 
construção de um caso limite. 
5. Raras vezes a ação, especialmente a social, está exclusivamente orientada por 
uma ou outra de suas modalidades. Tampouco essas formas de orientação podem 
ser consideradas de modo algum como uma classificação exaustiva, mas como 
tipos conceituais puros, construidos para fins de pesquisa sociol6gica, com relação 
aos quais a ação real se aproxima mais ou menos ou, o que é mais freqüente. de 
cuja mescla se compõe. Somente os resultados que com eles se obtenham é que 
podem IIOS dar a medida de sua conveniência. 

§ 3. Por "relação" social deve·se entender uma conduta de vários - referida 
reciprocamente confanne seu conteúdo significativo, orientando·se por essa re· 
drrodcl:tde. A rcl:wl\o socinl ('o",fiütP, pois, plcnn e exclusivamente, na proha· 
hilid:\dl.: lll: llue SI.: agirá sociallllcnte numa forl1111 indicável (com sentido); sendo 
indiferente, por agora , aquilo em que a probabilidade repousa, 
I. Um mínimo de reciprocidade nas ações é, portanto. uma caracterlstica con. 
ceitua l. O conteúdo pode ser o mais diverso: conflito, inimizade, amor sexual, 
amizade, piedade, troca no mercado, "cumprimento", "não cumprimento .... 
"mplura" de 11m pacto, "concorrência" econômica, erótica ou de outro tipo, 
"comunidade" nacional, estamental ou de classe (nesses últimos casos sim, se 
produzem "açõcs sociais" para além da mera situação comum, do que se falará 
posteriormente). Q conceito pois, nada diz sobre se entre os agentes existe "so-

éxatamente o contrArio. -_.. __ o. .. n__ - "_ .. ' - -"'-
de significativo empírico e visado pelOS parti-

cipa'ntes - seja numa ação concreta ou numa média ou num tipo 'Ipuro" cons-
truído - e nunca de um sentido normativamente Ujusto" ou metafísicamente 
"verdadeiro", A relação social consiste s6 e exclusivamente - ainda que se trate 
de "formações sociais" como "Estado", "igreja", "corporação". "matrimônio", 
etc. - na probabilidade de que uma detenninada forma de conduta social, de 
caráter recíproco pelo seu sentido, tenha existido, exista ou venha' a existir. Isso 
deve sempre se r considerado para evitar a subslallcialização desses conceitos. Um 
"Estado" deixa pois de "existir" sociologicamente quando desaparece a proba· 
bilidade de que ocorram determinadas ações sociais com sentido. Esta probabi-
lidade pode ser muito gra.nde ou reduzida até o limite . No mesmo sentido ou 
medida em que subsistiu ou subsiste de fato essa probabilidade (segundo esti. · 
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mativa), subsistiu ou s.ubsiste a relação social em questão, Não cabe unir um sen. 
tido mais claro à. afinnaçào de que um determinado " Estado" ainda existe ou 
deixou de existir. 
3,. Não afirmamos de modo algum que num caso concreto os participantes da. ação 
mutuamente referida ponham o mesmo. sentido nessa ação ou que adotem em sua 
intimidade a atitude da outra parte, . vale dizer. que "reciprocidade" nessa 
acepção do termo. O que num é "amizade", "amor", "piedade", "fidelidadecon. 
tratuaI", "sentimento da comunidade nacional". pode encontrar-se no outro com 
atitudes completamente diferentes. Os participantes associam então.à. sua conduta 
um sentido diverso: a relação social é assim, por ambos os lados, objetivamente 

. ··unilateral". Não deixa todavia de estar referida na medida em que o agentepru. 
supõe uma determinada atitude de seu parceiro diante dele (talvez de mo(io parcial 

. ou totalmente erraneo) e nessa expectativa orienta. sua conduta, o que poder! ter, ti 
no ' mais das vezes tem, conseqüências ·para o desenrolar da ação e para a confi. 
guração da relação. Naturalmente, ela ,6 é objetivamente bilateral na medida em 
que haja "correspondência" no conteúdo significativo da açao de cada qual, 

as expectativas médias de cada um dos participantes; por exemplo, a 
aOtude do filho com relação à atitude do pai se dá aproximadamente como o pai . 
(no caso concreto, em média ou tipicamente) espera. Uma açl10 apoiada em 
túdes que signifiquem uma correspondência de sentido plena e sem residuos é na 
realidade um caso limite. A ausência de reciprocidade, todavia, s6 exclui, em nos-

a existência de uma relaçã,o "social" tem por 
cla a falta efetiva de referência mútua das duas ações. Aqui também a regra 6 a 
presença de transições de toda..espécie, 
4. Uma relação social pode ter um caráter inteiramente transit6rio ou implicar 
pennanência, vale dizer, que existe nesse caso a probabilidade da recorrência con. 
tInua dc lima conduta com o scntido correspondente (vllle cti7.er, n tida como talo, 
conscqüentelllcnte, csperada). 1\ existência de relações sociais consIste Ido. 
somente na presença desta "chance" - a maior ou menor probabilidade de que ' 
ocorra uma ação de um sentido determinado e nada mais -, o que se deve sempre 
levar em consideração para evitar idéias falsas. Que uma "amizade" ou um "Es-
tado" existiu ou exista, significa e exclusivamente: nós (observadores) jul-
gamos que existiu ou existe um'l probabilidade de que, com base numa certa 
atitude de homens determinados, se aja de uma certa maneira com relação a um 
sentido visado determiTJável em média, e nada'mais do que isto cabe dizer (confor. 
me 2, final). A alternativ.\-inevitável na consideração jurídica de que um deter-
minado preceitojuridico tenha ou não validade (em sentido juridico), de que se dê 
ou não uma determinada relação jurldica, nfio pesa portanto na consideração 
sociol6gica. 
5. O "conteúdo significativo" de uma relação social pode variar; por exemplo, 
uma relação poUtica de solidariedade pode transformar numa colisão de in. 
teresses. Neste caso é um simples problema conveniência terminológica ou de 
grau de continuidade !la transformação dizer que se criou uma "nova" relação ou 
que a anterior continua com um "novo conteúdo significativo", Também esse con. 
teúdo pode ser em parte permanente. em parte variável. ' 
6. O conteúdo significativo que constitui de modo permanente uma relação pode 
ser formulado na fonna de "máximas". cuja incorporação aproximada ou em 
média IX?dem os participantes esperar da outra ou outras partes e, por sua vez, . 
orientar"por elas (aproximaru:rvente ou em média) sua própria ação, O 

t 
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quanto maior for o cnrãter racional - com relação a valores ou a fins _ da ação. 
Nas relações er6ticas ou afetivas em geral (de piedade, por exemplo), a possibili. 
dade de uma formulação racional de seu conteúdo significativo 6 muito menor, por 
exemplo, do que numa relação contratual de neg6cios. 
7. O conteúdo significativo de uma relação social pode ser pactuado por decla. 
ração recíproca, Isto significa que os que nela participam fazem uma promessa 
quanto à sua conduta futura (seja de um a outro ou de outra fonna) . Cada um dos 
participantes - na medida em que procede racionalmente - conta nornullmcntc 
(com diferente grau de segurança) com que o outro orientarA sua ação pelo sentido 
da promessa tal como ele o entende. Orientará assim sua ação em parte _ de 
modo racional com relação á fins (com maior ou menor lealdade ao sentido da 
promessa) - nessa expectativa e, em parte - de modo racional com relação a 
valores - no dever de se ater, por seu lado, à promessa segundo o sentido que nela 
pôs. Com o foi dito, é por agora.( ... ) 
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os 'IRES TIPOS PUROS DE DOMINA<;AO
LEGITIMA1

LEGmMA<;:AO DAOOMINA<;:AO FUNDAMENTA<;:AO DA LEGITlMIDADE
L Legal, II. Trndicional, III. Carlsmatlca.

A dorninacao, isto e, a probabilidade de encontrar ooedienda a urna de-
terminada ordem, pede ter 0 seu fundamento em diversos motives de submis-
sao: pede ser de1erminada cliretamente de urna coostelacao de interesses, 00
seja, de considerar,;Oes radonals de varnagens e desvantagens (referente a meios
e fins) par parte daquele que obedece; mas tambem pode depender de urn
mero "costume", 00 seja, do habito cego de urn comportamento inveterado; au
pode, finalmente, ler a seu funclamento no puro afeto, au seja, na mera incli-
na<;i{o pessoal do dominado. Nao obstante, podemos afinnar que uma domi-
na<;i{o que repousasse apenas nesses fundamentos serla relativamente tnstavel,
Temos que ver que nas relacoes entre dominantes e dominados existe, cosru-
meiramente, urn apoio em bases jurlclicas nas quais se fundamenta a sua "le-
gitlmidade", e a abalo na crenca nesta legitirnidade nonnalmente acarreta con-
sequencias de grande irnportancia,

Em forma totalmente pura, as "bases de legitimidade" da dominacao sao
apenas tres, cada uma das quais se encontra entrelacada - no tipo puro -
com uma estnJtura sodol6gica profundamente c1iversa dos quadros e dos meios
da administra<;i{o.

1.

A dominacao "legal" em virtude de ser "estatuto", 0 seu tipo mais puro e
incliscutivelmente a domina<;i{o burocrauca. A sua ideia basica e a seguinte:
qualquer c1ireito pede ser crtado e moclificado mediante urn estatuto sancionado

1 'Irata-se de uma obra p6sUJma de Max Web« que Col publicada pela primeira vez por Ma-
rlame weber nos Preussischen jahrlJiidIen, ToaD C1XXXVII, 1922, pp. 1-12 oorn 0 subtitulo "Urn
estudo sociol6gloo" (Ami. da !'IUssla}

349

If. t
!

I

i,



I

corretamente no que diz respeito it sua forma, A associacao que domina e eleita
au nomeada, sendo ela propria e todas as suas partes alga como "empresas".
Denomina-se "pessoal de service" uma empresa au parte dela, heteronorna e
heterocefala (isto e, cujos regulamentos e 6l'gaos executives nao sao definidos
apenas internamente, mas pela sua participacao em uma assodacao mais ampla,
portanto, nao-autonoma e nem autocefala), a quadro administrativo consiste
em funcionarios nomeados pelo dono, e os subordinados sao membros da as-
sodacao ("ddadaos", "camaradas").

Obedece-se it pessoa nao em virtude do seu direito pr6prio, mas it regra
estatuida, que estabelece ao mesmo tempo quem e em que medida se deve
obedecer. Aque!e que manda tambern obedece a uma regra no momenta em
que ernite uma ordem obedece it "lei" au a um "regulamento" de uma norma
formalmente abstrata. a tipo daque!e que manda e a "superior", cujo direito
de mando esta legitimado pelas regras estatuidas no Wlbito de uma cornpeten-
cia concreta cuja legitimacao e especializacao se baseiam na utilidade objetiva
e nas exigencias profissionais estipuladas para a atividade do functonano. a
tipo do funcionario e aquele de formacao profissional especifica, cujas condi-
t,;Oes de servtco se baseiam num contrato, com um pagamento fixo, graduado
conforme a hierarquia do cargo e nao conforme a volume de trabalho e direito
de ascensao profissional de acordo com regras fixas. Sua administracao e tra-
balho profissional ern virtude do dever objetivo do cargo. a seu ideal ease-
gulnte: proceder sine ira et studio, au seja, sem a menor influencia passive!
de motivos pessoais e sern a influencia de sentimentos de qualquer espede que
sejam, portanto, livre de arbitrio e capricho, e, patticularmente, "sem conside-
ra.,ao it pessoa"; portanto, de maneira estrttamente formal segundo regras ra-
cionais au, no caso ern que e!as falham, segundo pontes de vista de conve-
niencia "objetiva". a dever de ooediencia esta graduado numa hierarquia de
cargos, com subordinacao dos inferiores aos superiores, e preve urn direito de
queixa que e regulamentado. A base do funcionarnento tecnico e a disciplina.

1. Correspondem naturalmente ao tipo da dominacao legal nao apenas a
estrutura moderna do Estado e do Municipio, mas tarnbem a relaeao de dorninio
numa empresa capitalista prtvada, numa associacao com fins utilitarios, au numa
uniao de qualquer DUtra natureza que disponha de um quadro administrativo
nurneroso e hierarquicamente atticulado. As associacoes politicas modernas
constituem os representantes mais conspicuos do tipo. Sem dUvida, a domina-
.,ao da empresa capitalista moderna e ern parte heteronorna: a seu funciona-
menta acha-se parcialmente prescrito pelo Estado, E, no que diz respeito ao
quadro coercittvo, e totalmente heterocefala: sao os quadros judicial e polidal
estatals que (normalmente) executam estas funcoes, Mas e autocefala no que
diz respeito it organizacao administrativa, cada vez mais buroeratica, que lhe e
propria, a fato de a ingresso na associacao de dominio ter-se dado de modo
formalmente voluntario, nada muda no carater do domini0, posto que a exo-
neracao e a renuncia sao igualmente "livres", fato que, normalmente, submete
os dominados as normas da empresa, devido as condicoes do mercado de tra-
balho. a parentesco sociol6gico da dominacao legal com a moderno dorninio
estatal rnanifestar-se-a ainda mais claramente ao se examinarem os seus funda-
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menta" economicos. A "vigencia'' do contrato como base da empresa capitalista
impOe-lhe a timbre de urn tipo eminente da rela<,;Jio de domlnacao legal.

2. A burocrada constitui a tipo teenicamente rnais puro da dominacao legal.
Nenhurna dominacao, todavia, e exclusivamente burocratica, ja que nenhurna
e exerdda unicamente par fundonarios contratados, Isso e totalmente impos-
stvel. Com efetto, os cargos rnais altos das associacoes pol1ticas 00 sao "roo-
narcas" (soberanos hereditariamente sooeranos carismaticos hereditartos) au
"presidentes" eleitos pelo povo (00 seja, senhores carismatico-plebiscitarios) au
eleit05 par urn colegiado parlamentar cujos senhores de fata nao sao propria-
mente os seus memoros, mas CIS chefes, sejam carismancos, sejam dignitirios
(honorationei) dos partidos majoritartos. Tampouco e possivel encontrar urn
quadro administrativo que seja de fata puramente burocriitico. Costurnam par-
ticipar na administra<,;Jio, sob as forrnas mais diversas, dignitaries (honorationes)
de urn lado e representantes de interesses par outro (sabretudo na chamada
administracao aut6norna). Edecisivo tadavia que a trabalho rotineiro esteja en-
tregue, de maneira predominante e progressiva, ao elemento burocriitico. Tada
a hist6ria do desenvolvimento do Estado moderno, particularmente, identifica-se
com a cia moderna burocrada e da ernpresa burocriitica, da mesrna forma que
tada a evolucao do grande capitalismo moderno se identifica com a burocrati-
za<,;Jio crescente das ernpresas econ6micas. As formas de dorrunacao burocritica
estao em ascensao em todas as partes.

3. A burocracia nao e a unico tipo de dorninacao legal. Os funcionarios
designados pot turno, par sorte au pot e!ei<,;Jio, a administracao pelos parla-
mentes e pelos comites, assim como todas as madalidades de corpos coIegiados
de governo e adrninistracao correspondem a esse conceito, sempre que sua
competencta esteja fundada sabre regras estatuidas e que a exercicio do direito
de dominio seja congruente com a tipo de adrninistracao legal. Na epoca da
fundacao do Fstado moderno, as corporaeoes colegiadas contribuiram de ma-
neira decisiva para a desenvolvimento da forma de dominaeao legal, e a con-
ceita de "services", em particular, deve-lhes a sua existencia. Por outre lado, a
burocracia eletiva desempenha pape! importante na hist6ria anterior a cia
administra<,;Jio burocriitica moderna (e tambem hoje nas dernocracias).

II.

A dorrunacto ''t:radidonal'' e a que existe em virtude de crenca na santidade
das ordenacoes e dos poderes senhoriais de hi muito tempo existentes. 0 seu
tipo mais puro e a da dominacao patriarcal. A assodacao de dorninio e de ca-
titer comunitirio. 0 tipo daque!e que manda e a "f"nhor", e os que obedecem
sao os "suditos". Obedeoe-se a pessoa ern virtude de sua dignidade pr6prla,
santificada pela tradi<,;Jio: par fidelidade. 0 conteUdo das ordens esta fixado pela
tradi<,;Jio, euja viola<,;Jio por parte do senhor poria ern perigo a legitimidade do
Sell proprio dominlo, que repousa exclusivamente na santidade delas. Em prin-
cipio, considera-se impassive! ajar novo direito diante das norrnas e da tradi-
<,;Jio. Consequenternente, isso se <la, de fato, atraves do "reconhedmenta" de
urn estatuta "valido desde sernpre" (par "sabedoria"). Por outro lado, fora das
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normas tradidonais, a vontade qe senhor somente se acha fixada pelos limites
que em cada caso Ihe poe 0 sentimento de eqilidade, ou seja, de forma su-
marnente elastica. Daf a divisao do seU domfnio em uma area estritamente fir-
mada pelo tradicao e em outra, da graca e do arbitrio Iivres, onde age confonne
seu prazer, sua simpatia ou sua antipatia, e de acordo com pontos de vista pu-
ramente pessoais, sobretudo suscetivel de se deixarem influenciar por preferen.
cias tambern pessoais. Nao obstante, na medida em que na base da admini-
stracao e da composicao dos litigios existem principios, estes sao os da eqOi-
dade etica material, da justica ou da utilidade pratica, mas nao os de carater
formal, como, par exemplo, na dorninacao legal. No quadro adm!nistrativo, as
coisas ocorrem exatamente da mesrna forma. Ela consta de dependentes pes-
soais do "senhor" (farniliares ou funcionarics domesticos), de parentes, de ami-
gos pessoais (favoritos), ou de pessoas que the estejarn ligadas par urn vinculo
de fidelidade (vassalos, prfncipes tributaries). Falta aqui 0 conceito burocratico
de "cornpeteneia" como esfera de jurisdicao objetivarnente delimitada. A exten-
sao do poder "legitimo" de mando do servidor particular e em cada caso re-
guIado pela discri<;iio do senhor, da quaJ ele tarnbern e completamente depen-
dente no exercido deste poder nos cargos mais Irnportantes ou mais altos. De
fato, rege-se em grande parte pelo que os servtdores podem se permfrir perante
a docilidade dos suditos, 0 que domina as relacoes do quadro administrativo
nao e 0 dever ou a disdplina objetivamente ligados ao cargo, mas a fidelidade
pessoal do servidor.

Conforme a modalidade de posi<;iio desse quadro administrativo e possivel
ooservar, contudo, duas formas distintas em suas caraeterfsticas:

1. A estrutura totalmente patriarcal de adrninistracao. os servidores sao re-
crutados em completa dependencia pessoal do senhor, seja sob a forma pura-
mente patrimonial (escravos, servos, eunucos etc.), ou extrapatrimonial, de ca-
madas nao totalmente desprovidas de direitos (favoritos, plebeus). A sua admi-
nistracao e totalmente heteronorna e heterocefala: nao existe direito proprio al-
gum do administrador sabre 0 cargo, mas tampouco existe seleeao profissionai
nem honea estamental para 0 fundonario, os rneios materials da administracao
sao aplicados em nome do senhor e por sua conta. Sendo 0 quadro adminis-
trativo inteiramente dependente dele, nao ha nenhuma garantia contra 0 seu
arbftrio, cuja extensao possivel e, em conseqaenda disso, maior aqui do que
em quaJquer outra parte. 0 tipo mais puro dessa dominacao e 0 sultanato. To-
dos os verdadeiros "despotismos" tiveram esse carater, segundo 0 quaJ 0 do-
mfnio e tratado como urn direito corrente do exercido do senhor.

2. A estrutura estamentaI: os servidores nao sao pessoalmente do senhor,
e sim pessoas independentes, de posi<;iio propria, que angariam proernlnenda
social, Eles estao investidos em seu cargos (de modo efetivo ou conforme a
fic<;iio de legitimidade) par privilegio ou concessao do senhor, au possuem, em
virtude de um neg6cio jurfdico (compra, penhora au arrendamento) urn direito
proprio ao cargo, do qual nao se pode despoia-los arbitrariarnente. Assim, a
sua administracao, ainda que limitada, e autocefala e autonorna, exercendo-se
par conta propria e nao por causa do senhor. E a dominacao estamental. A
compencao dos titulares dos cargos em relacao ao ilmbito dos mesmos (e de
suas rendas) determina a delirnitacao reciproca dos seus conteudos administra-
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tiV05 e figura no lugar da "competenda". A articula.,ao hierarqulca e frequen-
temente fetida pelo prtvilegio, falta a disciplina 0 conceito de disciplina, As re-
lacoes sociais e gerais sao reguladas pela tradicao, pelo prlvilegio, pelas relacoes
de fidelidade feudais ou "patnmoniais", pela honra estamental e pela ''OOa von-
tade". 0 poder senhortal acha-se, pois, repartido entre 0 senhor e 0 quadro
administrativo com titulo de proprledade e de privilegio, e esta divisao de po-
deres estamental imprime um earater altarnente estereotipado ao tlpo de admi-
nistra.,ao.

A dorrunacao patriarcal (do pal de familia, do chefe da parentela ou do
"so1Jerano") nao esenao 0 tipo mais puro da dorninacao tradicional. Toda sorte
de chefe que assume a autoridade legftima com urn exito que deriva simples-
mente do habito inveterado pertence a mesma categorla, ainda que nao apre-
sente uma caracterizacao tao clara. A fidelidade inculcada pela educacao e pelo
habito nas relacoes da crianca com 0 chefe da familia constitui 0 contraste mais
tipico com a posi.,ao do trabalhador ligado par contrato a uma empresa, de
urn lado, e com a relacso religiosa emocional do membro de um comunidade
com rela.,ao a urn profeta, de outro. E, efetivamente, a assodacao domesnca
constitui uma celula reprodutora das relacoes tradlcionais de dominio. Os "fun-
cionarios" tipicos do Estado patrimonial e feudal sao ernpregados dornesticos
inicialmente encarregados de tarefas afetas puramente a admlnistracao domes-
tica (senescal, camareiro, escancao, mordomo).

A coexistencia da esfera de atividade Iigada estritamente a tradl.,ao com a
da atividade livre e comum a todas as formas de dominacao tradicional. No
Mlbito desta esfera livre a a<,;ilo do senhor ou do seu quadro administrativo
tern que ser comprada ou conqulstada par meio de relacoes pessoais. 0 sistema
de taxas tern af uma das suas origens, A falta de dlreito formal, que e de im-
portancia decisiva, e sua suhstitui.,ao pelo predominio de principios materiais
(em contraste com 05 prindpios formais) na admlnistracao e na conciliacao de
Iitigios, e tarnbern comum a todas as formas de dorninacao tradlcional e tern
consequencias de amplo alcance, em particular no que dlz respeito Ii relacao
com a economia. 0 patriarca, assim como 0 senhor patrimonial, rege e decide
segundo principios da "justl<;a de Cadi" (islamico), 00 seja, par urn lado, preso
estritarnente a tradi.,ao, mas por outro, e na medida em que esse vinculo deixa
alguma Iiberdade, segundo pontes de vista juridicamente informais e irracionais
de equidade e justica em cada caso particular, e "com consideraeao da pessoa".
Todas as codificacoes e leis da dorninacao patrimonial respitam 0 espfrito do
chamado "Estado-Providencia": predornina uma cornbina.,ao de prindpios eti-
co-sodais e utilitario-sociais que rompe tada rigidez juridlca formal.

A separacao entre as estl\l!UraS patriarcal e estamental da dominacao tra-
dlcional e basica para tada sociologia do Estado da epoca pre-burocranca. Sem
duvida, 0 contraste somente se torna totalmente compreensfvel quando asso-
ciado ao seu aspecto econOrnico, de que se falarli mais adlante. separacao do
quadro administrative com rela.,ao a05 rneios materiais de adrnimstracao, au
apropriacao desses meios par aqueles quadros. Tada a questiio sabre a exis-
tenda de "estamentos" que tenham side portadores de bens culturais ideais e
sabre quais tenha sido depende histortcamente, em primeiro lugar, dessa sepa-
ra<,;ilo. A admirustracao por meio de elementos patrimoniais dependentes (escra-
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vos, servos tal como e encontracla no Oriente Medio e no Egito are a epoca
dos mamelucos, constttuio tipo rnais extremo e aparentemente (nem sempre
na realiclade) mais consequente do domfnio puramente patriarcal, absoiutamen-
te desprovido de estamentos, A administracao par meio de plebeus llvres si-
tua-se proximo do sistema burocr:1tico racional. A adrnlntstracto par meio de
letrados pode se revestir, segundo 0 car:iter deles (contraste tipico: br:1manes
hindus de um lado e mandarins chineses de outro, e, em confronto com ambos,
clerigos budistas e cristaos), de formas muito diferentes, aproximando-se seen-
pre, porem, do tipo estamental. Este e representado na sua forma rnais nftida
na administracao pela nobreza e, na sua modaliclade mais pura, pelo feuclalis-
mo, que coloca a rela",ao de lealclade totalmente pessoal e 0 apelo a honra
estamental do cavaleiro investido no cargo no lugar cia obrigacao objetiva ra-
cional devicla ao proprio cargo.

Toda forma de dominacao estamental baseacla numa aproprtacao mais au
menos fixa do poder de administra",ao encontra-se, relativamente ao patriarca-
lismo, rnais proxima cia dorninacao legal, pois se reveste, em virtude das ga-
rantias que cercam as cornpetencias dos privilegiados, de urn "fundarnento ju-
rfdico" de tipo especial (consequencia cia "divisilo de poderes" estarnental), que
falta as contiguracoes de car:iter patriarcal, com suas administracoes totalmente
dependente do arbitrio do senhor. POl' outro lado, porem, a disciplina rigida e
a falta de direito proprio do quadro administrativo do patriarcalismo situaen-se
tecnicarnente mais proximas cia disciplina do cargo cia dominacao legal do que
a administracao fragmentacla pela apropriacao e, por conseguinte, estereotipada
das configura<;5es estamentals. 0 ernprego de plebeus (juristas) a service do
senhor, na Europa, praticamente constituiu 0 elemento precursor do Estado rno-
derno.

III.

Dorninacao "carisrrultica" em virtude de devocao afetiva apessoa do senhor
e a seus dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente, a faculclades magicas,
revelacoes ou herofsmo, poder intelectual ou de orat6ria; 0 sempre novo, 0
exrra-coddiano, 0 inaudito e 0 arrebatamento ernotivo que provocam, consti-
tuem aqui a fonte cia devocao pessoal. Seus tipos mais puros silo a dormnacao
do profeta, do her6i guerreiro e do grande demagogo. A associacao dominante
e de car:iter cornunitario, na comuniclade e no obsequio - "sequito", 0 tipo
que mancla e 0 lfder; 0 tipo que obedece e 0 "apostolo", Obedece-se exclu-
sivamente a pessoa do lfder devido as suas qualiclades exoepcionais e ruio em
virtude de uma posicao estatuicla au de uma digniclade tradicional; portanto,
tambem sornente enquanto essas qualiclades the silo atribuidas, ou seja, enquan-
to seu carisma subsiste. POI' outro lado, quando e "abandonado" pelo seu deus
ou quando decai a sua forca her6ica ou a fe dos que creem em suas qualidades
de lfder, entao seu domfnio tarnbern se torna caduco. 0 quadro administrativo
e escolhido segundo carisma e vocacao pessoais, ruio devido a quahficacao pro-
fissional (como 0 funcionario), a posicao (como no quadro admirtistrativo esta-
mental) ou a dependencia pessoal, de car:1ter dornestico ou outro (como e 0
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caso do quadro administrativo patriarcal). Falta aqui 0 conceito racional de
"competencia", assim como 0 estamental de "prtvilegio", A rnissao do senhor e
sua qualificacao carismatica pessoal sao exclusivarnente deterrninantes da ex- .
tensao da legitirnidade do sequaz designado au do ap6stolo. A admlnistracao
- na medida em que assim se JXl6Sa dizer - carece de qualquer orientacso
dada par regras, sejam elas estatuldas au tradidonais. sao caraeterfsticas dela,
sobretudo, a revelacao au a criar;ao momentinea, a ar;ao e 0 exemplo, as de-
cis5es particulares, au seja, em qualquer caso - medido com a escala das or-
denacoes estatuldas - a irraciona\. Nao esta presa a tradir;ao: "esta escrito, po-
rem, eu lhes digo..." vale para 0 profeta, enquanto para 0 her6i guerreiro da
espada, e para a dernagogo, em virtude do "direito natural" revolucionario que
ele proclama e sugere, A forma genuina da jUrlsdir;ao e a conciliacao de litigios
carisrnaticos e a proclamacao da sentenca pelo senhor au pelo "sabio" e sua
aceitacao pela comunidade (de defesa au de crenca); esta sentenca e obrigatbrla
sempre que nao se the oponha outra corrente, de carater tarnbern cansmanco,
Neste caso, encontramo-nos diante de uma luta de lideres, que, em Ultima ins-
tancia, s6 pode set resolvida pela conflanca da comunidade e na qual a direito
somente pode estar de urn dos lados, ao passo que para a DUtro somente pode
exlstir iniustica merecedora de castigo.

1.) 0 tipo de dominacao carismatica foi brilhantemente descrito pela pri-
meira vel, ainda que sem apreda-la como tipo, por R Sohm em sua obra sabre
o direito eclesidstico para a antigo comunidade cristiI. A partir de entao, a
expressao foi sendo reiteradamente utilizada, sem que sua extensao, porem, fos-
se apreciada por completo. 0 passado remota somente conhece, ao lado de
tentativas insignificantes de dominio "estatuido", que sem dUvida niio estao to-
talmente ausentes, a divisao do conjunto de todas as relacoes de dominacao
em tradicao e carisma. Ao lado do "chefe econ6rnico" (sachem) dos indios (nor-
teamerlcanos), tipo essencialmente tradidonal, figura 0 principe guerreiro carts-
matico (que corresponde ao "duque" alemao) com seu sequito, As cacas e as
campanhas belicas, que requerem ambas urn Mer pessoal dorado de qualidades
excepcionais, constituem a area mundana da lideranca carismatica, enquanto
que a magia constitui a seu ambito "espiritual". A partir de entia, a dorninacao
carisrnatica dos profetas e dos principes guerreiros estende-se sabre os homens,
em todas as epocas, atraves dos seculos, 0 politico carismatico - a "demago-
go" - e urn produto da cidade-estado ocidental; na ddade-estado de Jerusalem
somente aparecia com vestimenta religiosa, como profeta. Ja em Arenas, a partir
das inovacoes de Pericles e Efialtes (na reforma constitucional dernocratica de
462 antes de CrIsto), a Constituir;ao ajustava-se exatamente a sua medida e rna-
quina estatal niio teria podido fundonar sem ele.

2.) A autoridade carismatica baseia-se na "crenca'' no profeta ou no "re-
conhecimento" que pessoalmente 0 her6i guerreiro, 0 her6i da rua e a derna-
gogo encontram, e com eles cai. E, todavia, sua autoridade nao deriva de forma
algurna desse reconhecimento par parte dos submetidos mas, ao contrario, a
fe e a reconhecimento sao considerados urn clever cujo a.unprimeito aquele
que se ap6ia na Iegitimidade carismatica exlsge para si, e cuja negligencta e
passivel de castigo. Sem dovtda, a autoridade carisrnatica e uma das grandes
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foreas revoludonanas da Hist6ria, porern em sua forma totalmente pura tem
carater eminentemente autoritario e dominador.

3.) Eevidente que a expressao "carismatica" e empregada aqui num sentido
plenamente livre de "julzos de valor". Para 0 sociologo, a c6lera rnanlaca do
"homem-fera" (berserker) n6rdico, os milagres e as revelacoes de qualquer pro-
feta de esquina, au os dotes demag6gicos de deonte (lider da fac910 oposi-
cionista do partido democratico contra Pericles em Atenas, de 431 a 422 antes
de Cristo) sao "carisma" com 0 mesmo titulo que as qualidades de urn Napa-
leao, de urn Jesus au de urn Pericles. Porque para n6s 0 decisive e se forarn
considerados au se atuaram como tai, vale dizer, se encontraram au nao re-
conhecimento. 0 pressuposto indispensavel para isso e "fazer-se acreditar": 0
senhor carisrnatico tem de se fazer acreditar como senhor "pela graca de Deus",
par meio de milagres, exitos e prosperidade do sequito e dos suditos Se lhe
falha 0 exito, seu dominio oscila. Esse conceito carisrnatico da graca divina teve
consequencias dedsivas onde vigorou. 0 monarca chines via-se arneacado em
sua posicao tao logo a seca, inundacoes, perda de colheitas au outras calami-
dades punham em tela de jufzo se estava au nao sob a protecao do ceu, Tinha
de proceder it auto-acusacao publica e de praticar penitencia e, se a calamidade
persistia, ameacavam-no de queda do trono e ainda eventualmente de sacrifido.
o fazer-se acreditar par meio de milagres era exigido de todo profeta (como
ainda fizeram com Lutero os fanaticos de Zwickau).

A subsistencia da grande maiaria das relacoes de dominio de carater fun-
damental legal repousa, na medida em que contribui para sua estabilidade, na
crenca na legitimidade sabre bases mistas: 0 habito tradicional e 0 "prestigio"
(carisma) figuram ao lado da - iguaimente inveterada, no final das con-
las - na importilnda da iegitimidade formal. A comocao de uma dessas bases
par exigencias postas aos suditos de forma contraria it ditada pela tradlcao, par
uma adversidade aniquiladora do prestigio au par violacao da correta forma
legal usual, abala igualmente a crenca na legitimidade. Contudo, para a subsis-
tencia continuada da subrnissao efetiva dos dominados, em todas as relacoes
de dominio e de suma importancia 0 fato primordial da existencia do quadro
administrativo e de sua atuacao ininterrupta no sentido de executar as ordena-
<;;6es e de assegurar (direta au indiretamente) a subrnissao a elas. A seguranca
dessa a910 realizadora do dominio e 0 que se designa "organizacao". E para
a leaidade do quadro administrativo perante 0 senhor, tao importante segundo
o que se acaba de ver, e par sua vez decisiva a solidariedade - tanto ideal
quanto material - de interesses com relaeao a ele. No que diz respeito as re-
lacoes do senhor com 0 quadro administrativo, normalmente 0 senhor, em vir-
tude do isolamento dos membros desse quadro e da solidariedade de cada urn
deles para com ele mesmo, e 0 mals forte diante de cada indivfduo renitente,
porern e em todo caso 0 mais fraco, se estes - como tem ocorrido ocasional-
mente, tanto no passado quanto no presente - se associarn entre si. Requer-se,
todavia, um acordo cuidadosamente planejado entre os membros do quadro ad-
ministrativo para bloquear, par meio da obstru91o au da reacao deliberada, a
Influencta do senhor sobre a sua associacao e, par essas vias, paralisar 0 seu
dominio. E isso requer, da mesma forma, a criacao de urn quadro administrativo
proprio.
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4.) A dominacao carismiitica e uma social especificamente extraco-
tidlana e puramente pessoal. E, no caso de subsistencia continuada, a mais tar-
dar com 0 desaparecimento do portador do carisma, a relacao do domfnio -
quando nso se extingue de imediato mas subsiste de alguma forma, passando
a autoridade do senhor a seus sucessores - tende a se tamar rotineira, coti-
diana. Isso pode ocorrer: 1. Por conversao das ordenacoes carismiiticas para 0
tipo tradidonal. No lugar da reiterada recriacao carismiitica na [urtsprudenda e
na ordem adm1nistrativa pelo portador do carisma, au pelo quadro adm1nistra-
tivo carismaticarnente qualificado, introduz-se a autoridade dos prejuizos e des
procedentes, que os protegern au \hes SaO atribuides. 2. Pela passagem do qua-
dro adm1nistrativo carismiitico, isto e, do apostolado au do sequito, a urn qua-
dro legal ou estarnental mediante assuncao de direitos de dominacao interna
au apropnados par privilegio (feudos, prebendas). 3. Por transformacao do sen-
tido do pr6prio carisma. E determinante para isso 0 tipo de solucao da palpi-
tante quest1io, tanto par motivos ideals como materiais (sobremaneira frequen-
tes), do problema da sucessao,

A sucess1io pode processar-se de diversas maneiras. A mera espera passiva
do aparecimento de urn novo senhor carismaticamente ereditado au qualificado
costurna ser substituida - sobretudo quando se prolonga e interesses podero-
50S de qualquer natureza se acham ligados a subsistencla da assodaeao domi-
nante - pela atuacao direta, tendo em vista a sua obtencao:

a. pela busca de indfdos da qualiftcacto carismatica Urn tipo bastante puto
e 0 da busca de urn novo Dalai Lama (no TIbete). a carater estritarnente pessoal
e extraordinario do carisma converte-se assim num atributo suscetivel de veri-
flcacao conforme regras;

b. par rneio do oraculo, da sorte au de oUtras tecrucas de designacao. A
crenca na pessoa do qualificado converte-se assim em crenca na tecnica cor-
respondente;

c. par designacao do qualificado carismaticarnente, que par sua Vf2. pode
ocorrer de vanes modes.

1) Pelo proprio portador do carisma. E a designa.,ao do sucessor, forma
multo frequente, tanto entre os profetas como entre os ptindpes guerreiros, A
crenca na legitirnidade pr6pria do carisma converte-se assim na crenca na aqui-
sl.,ao legitima do domfnio em virtude de designacao jurfdica au divina.

2) Por urn apostolado ou urn sequito carismaticamente qualificados, ao qual
se soma 0 reconhecirnento pela comunidade religlosa au rnilitar, conforme 0
caso. A concepcao deste procedimento como direito de "elei.,ad' ou de "pre-

e secundaria. Este concelto moderno deve ser inteiramente descartado.
Com efeito, de acordo com a ideia originaria, nso se trata de uma
referente a candidatos elegiveis entre os quais se de uma elei.,ao livre, mas da
cornprovacao e do reconhecirnento certo daquele qualificado carismaticarnente
e chamado a assurnir a sucessao, Uma "elei.,ao" erronea constituiria, par con-
seguinte, uma iniustica a ser expiada. a postulado propriarnente dito compor-
tava erro de debilidade. Em todo 0 caso, a crenca ja nao era diretamente na
pessoa como tal, mas no "senhor" correta e validamente "designado" (e even-
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tua1mente entronizado) au instaurado de alguma outra forma de poder, como
urn objeto de posse;

3) Por "carisma hereditario", na ideia de que a qualificacao carismatica esta
no sangue, 0 pensamento ern si, obviamente, e prirneiro 0 de urn direito "de
sucessao'' no dominio. Este pensamento somente se impos no Ocidente na lda-
de Media, Freqiienternente 0 carisma esta ligado a familia e 0 novo portador
efetivo tem, primeiro, de ser determfnado especiaimente, segundo uma das re-
gras e dos metoda; rnendonados nos nurneros 1 a 3, Onde quer que existam
regras flxas com relacao a pessoa, estas nao sao uniformes, Somente no Oci-
dente Medieval e no Japia foi impasto sem excecao e de modo unlvoco 0
"direito hereditario da primogenltura", com consideravel esforco da dominaclo
correspondente, ja que todas as autras formas au as demais formas apretensao
do domfnio e neste caso inteiramente independente das qualidades pessoais,

4) Por objetiva¢o ritual do carisma, ou seja, na crenca de que se trata de
uma qualidade rnagica transferivel ou susceptivel de ser produzida mediante
uma determinada espede de hierurgia (a¢o sacerdotal: un¢o, Impostcso de
maos au outras acoes sacramentais), Entao, a crenca ja nao esta ligada apessoa
do portador do carisma - de cujas qualidades a pretensao de domfnio e antes
absolutamente independente, como aparece de forma especialmente clara no
principio cat61ico do "carater indelevel" do sacerdote - mas a eficida do ato
sacramental em questao,

5) 0 principio carisrnatico de legitimidade, interpretado conforme seu sig-
nificado primario em sentido autoritario, pode ser reinterpretado de forma an-
ti-autoritaria. A vaIidade efetiva da dominacao carismitica baseia-se no reco-
nhedrnento da pessoa conereta oorno carismaticarnente qualificada e acreditada
par parte dos suditos. Conforme a concepcao genufna do carisma, este reco-
nhedmento e devido ao pretendente legitimo, enquanto qualificado. Esta rela-
¢o, todavia, pode fadlmente ser interpretada, par desvio, no sentido de urn
reconhedmento livre por fundamento (legitimidade democratica). Nestas con-
di<;Oes, 0 reconhedmento converte-se em "elei¢o", e 0 senhor, legitimado em
virtude do seu proprio carisma, converte-se em detentor de poder par graca
dos suditos e em virtude de mandato. Tanto a designacao pelo sequno, como
a aclamacao pela comunidade (militar au religiosa), au 0 plebisdto adotaram
frequcntemente na Hist6ria 0 carater de uma eleicao efetuada par votacao, con-
vertendo deste modo 0 senhor, escolhido em virtude de suas pretens5es caris-
rnaticas, nurn fundonario eleito pelos suditcs conforme sua vontade livre,

E de forma analoga converte-se fadlmente 0 principio carisrnatico, segundo
o qual uma ordem juridica carismatica deve ser anunciada a comunidade (de
defesa au religiosa) e ser reconhedda par esta, de modo que a possibilidade
de que conoorram ordens diversas e opastas possa ser deddida par rneios ca-
risrnaticos e, em Ultima instilnda, pela adesao da comunidade a ordenacao cor-
reta, na representacao - legal - segundo a qual ,os sUdita; deddem livremente
mediante manifestacao da sua vontade sabre 0 direito que prevalecera, sendo
o c6rnputo das vozes 0 meio legitimo para isso (principio majoritirlo).
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A diferenc;a entre urn Uder eleito e urn funcionario eleito ji nao passa, nes-
sas condicoes, do sentido que 0 proprio eleito de a sua atitude e- conforme
com as suas qualidades pessoais - tenha oondiifles para imprimir ao quadro
administrativo e aos suditos, 0 funcionario cornportar-se-a em tudo como man-
datario do seu senhot - aqui, pais, dos eleitores - e 0 lider, diversamente,
agiri como responsavel exclusivamente perante si pr6prio. au seja, enquanto
aspire oom extto it oonfianc;a daqueles, agiri estritamente segundo seu proprio
atbftrio (democracia de caudilho) e nao oomo funcionirio, consoante a vontade,
expressa ou suposta (nurn "mandato imperativo") dos eleitores,
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COMPANHIA ts LETRAS 

1 

2. Ascese e capitalismo[ * ] 

Para discernir o nexo entre as concepções religiosas funda· 
mentais do protestantismo ascético e as máximas de vida econô' 
mica cotidiana, é preciso antes de mais nada recorrer àqueles tex· 
tos teológicos que manifestamente nasceram da práxis pastoral da 
cura de almas. Pois numa época em que o pós:morte era tudo, em 
Cjue a posição social do cristão dependia de sua admissão à santa 
ceia e emque-como mostra cada consulta quese faz a coletâneas 
de consilia, casus conscientiaeetc.-a atuação do líder religioso na 
curade almas, na disciplina eclesiástica e na pregação exercia uma 
influência da qual nós modernos simplesmente já ndo somos capa· 
zes de fazer a menor idéia, os poderes religiosos que se faziam valer 
nessa práxis foram plasmadores decisivos do "caráter de um povo". 

Nestecapitulo, à revelia de discussões posteriores, vamos nos 

permitir tratar o protestantismo ascético como um bloco. Mas 
como o puritanismo inglês , nascido do calvinismo. oferece a fun-
damentação mais coerente da idéia de vocação profissional , nós, 

[ .. ] Na edição de 1920. este capitulo e esplritn capital ista", J 



de acordo com o nosso princípio, centraremos o foco em um de 
representantes. Richard Baxter destaca-se entre muitos 

outros propagadores literários da ética puritana por sua posição 
eminentemente prática e irênica, bem como pelo reconhecimen-
to universal que seus trabalhos tiveram já em seu tempo, sempre 
com repetidas reedições e traduções. Presbiteriano e apologeta do 
sínodo de Westminster, mas paulatinamente se desvencilhando 
- como tantos dos melhores esplritos da época - da posição 
dogmática do calvinismo original, no Intimo um opositor da 
usurpação de Cromwell, porque avesso a toda revolução, ao secta-
ri smo e sobretudo ao zelo fanático dos "santos", mas de grande 
magnanimidade no tocante a especificidades de superfleie, obje-
tivo em face do adversário, orientou seu campo de ação essencial-
mente na direção do fomento prático à vida moral religiosa e-
sendo um dos mais bem-sucedidos curas de almas que a história 
já viu nascer- em prol desse trabalho se colocou à disposição do 
governo parlamentar bem como de Cromwell e da Restauração,'" 
até que, sob esta última - antes já da Noite de São Bartolomeu-
exonerou-se do cargo. Seu Christiall Directory é o compêndio 
mais abrangente de teologia moral puritana, sempre orientado 
pelas experiências práticas de seu próprio ministério na cura de 
almas. - Como termo de comparação, para o pietismo alemão 
vamos nos valer dos Theologisehe Bedenkell de Spener, para os 
quakers, da Apologyde Barelay e de outros representantes mais da 
ética ascética. i % Por uma questão de espaço, serão citadosem nota 
na medida do posslvel. '" 

Quando se folheia o Descal/So etento dos salltos, de Baxter, ou 
seu Chrisfian Direetory, ou qualquer outro trabalho aparentado a 
eles, '" o que à primeira vista salta aos olhos nos juizos sobre a 
riqueza '" e sua aquisição é justamente a ênfase nos elementos 
ebionitas do Novo Testamento. 'oo A riqueza como tal é um grave 
perigo, suas tentações são contínuas, a ambição201 por ela não s6 

1&2 

não tem sentido diante da significação suprema do reino de {)cus, 
como ainda é moralmente reprovável. De maneira mais nítida que 
em Calvino, que não via na riqueza dos pastores um obstáculo a 
sua performance, mas, ao contrário, enxergava aí um aumento 
plenamente desejável de seu prestigio e permitia a eles invest irem 
suas posses lucrativamente com a única condição de evita rcm o 
escândalo, aqui a ascese parece se dirigir contra toda ambição de 
ganho em bens temporais. I Poderíamos amontoar vontade os 
exemplos de condenação da ambição de ter bens e dinheiro que d<i 
para tirar dos textos puritanos c contrastá -los com os tralados de 
moral da Baixa Idade Média, nesse aspecto muito mais descon-
traídos.) E essas objeções eram de fato levadas a sério - basta UIll 

exame mais acurado para captar-l hes o senl ido e o co ntexto éticos, 
decisivos. Efetivamente condemlvel em termoS morais era, no -
meadamente, o descal1S0 sobre a posse,201 o gozo da riqueza com 
sua conseqüência de ócio e prazer carnal, ma s an tes dc tudo () 
abandono da aspiração a uma vida "santa': E t' só po/'qll ctraz co n-
sigo o perigo desse relaxamento que ter posses (: rt'provável. O 
"descanso eterno dos sa ntos" está no Ou tro Mundo; na terra o ser 
humano tem mais ê que buscar a certeza do seu estado de graça. 
"levando a efeito, enquanto for de dia, as obras daquele qu e o 
enviou". Ocio e prazer, não; só serve a l1ção, o agir conro rme a von-
tade de Deus inequivocamente revelada a fim de aumentar sua 
glória. 20J A perdl1 de tempo é, assim, o primeiro e cm princípio () 
mais grave de todos os pecauus. tempo de viJ<1 é infinita-
mente curto e precioso para "consolidar" a própria vocaç.ão. 
Perder tempo com sociabilidade, CO I11 "conversa mol e",zu" COI11 

luxo,20s mesmo com o sono além do necessá rio à saúde1tlt> - se is, 
no máximo oito horas - é absolutamente condenável em termos 
morais. 201 Ainda não se diz aí, como em Franklin, que "tempo ê 
dinheiro", mas a máxima vale em certa medida em sentido espiri-
tual: O tempo é infinitamente valioso porque cada hora perdida é 

143 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
I • • I • • • • , 

trabalho subtraido ao serviço da glória de Deus. 2<lI Sem valor, por-
tanto, quando não diretamente condenável, é também a contem-
plação inativa, ao menos quando feita às custas do trabalho pro-
fissional. , .. Pois ela é menos agradável a Deus do que o fazer ativo 
de sua vontade na vocação profissional.2I ' Além do que, domingo 
existe é para isso mesmo, e, de acordo com Baxter, são sempre os 
ociosos em sua profissão que não acham tempo para Deus nem 
sequer quando é hora. 2I1 

Uma pregação percorre a obra maior de Baxter, uma prega-
ção repisada a cada passo, às vezes quase apaixonada, exortando ao 
trabalho duro e continuado, tanto faz se corporal ou intelectual.'" 
Dois motivos temáticos confluem aqui.'" Primeiro, O trabalho é 
um meio ascético há muito comprovado, desde sempre aprecia-
do'" na Igreja do Ocidente [em nitido contraste não só com o 
Oriente, mas com quase todas as Regras monásticas do mundo 
inteiro"']. r: o preservativo especifico contra todas aquelas tenta-
ções que o puritanismo junta no conceito de "nelean li!e {vida 
impural- cujo papel não é pequeno. Afinal, a ascese sexual no 
puritanismo só se distingue em gra u, não em princípio, da ascese 
monástica e, pelo fato de abarcar também a vida conjugal,o alcan-
ce daquela é maior do que o desta . Com efeito, também "O casa-
menlo o intercurso sexual sóé licito porque é o meio desejado por 
Deus para multiplicarsua glória na formado mandamento: "Sede 
fecundos, multiplicai-vos" {Gn I, 281.'''Contra todas as tentações 
sexuais, do mesmo modo que contra as dúvidas religiosas e os 
escrúpulos torturantes, além de uma dieta sóbria à base de refei-
ções vegetarianas e banhos frios, receita-se: "Trabalha duro na 
[tua J profissão". '" 

Mas ainda por cima, e antes de tudo, o trabalho é da vida o fim 
em si prescrito por Deus' " A sentença de Paulo:"Quem não traba-
lha não coma"vale incondicionalmente evale para todos'" A falta 
de vontade de trabalhar é sintoma de estado de graça ausenle.'" 

' " 

Clara se revela aqui a divergência com relação à doutrina [ou 
melhor: postura] medieval. Também Tomás de Aquino tinha 
interpretado essa máxima. Só que, segundo ele,'" o trabalho é 
necessário apenas natllrali ratione {por razão natural 1 para a 
manutenção da vida do individuo e da coletividade. Na falta desse 
fim, cessa a validade do preceito. Ele concerne apenas à 
espécie, não a cada indivíduo. Não se aplica a quem pode viver de 
suas posses sem trabalhar, e assim também a contemplação, na 
medida em que é uma forma espiritual de operar no reino de 
Deus, paira evidentemente acima do mandamento tomado ao pé 
da letra. Para a teologia popular, a forma suprema de "produtivi-
dade" dos monges consistia exclusivamente na multiplicação do 
thesaurlls ecclesiae {tesouro da Igrejal pela oração e pelo canto 
coral. Em Baxter, no entanto, não só são abolidas essas exceções ao 
dever ético de trabalhar, o que é compreensivel, como ainda se vai 
inculcar com o máximo de energia o principio segundo o qual 
nem mesmo a riqueza dispensa desse preceito, que é incondicio-
nal. '" Também ao homem de posses não é permitido comer sem 
trabalhar, pois se ele de fato não precisa do trabalho para cobrir 
suas necessidades, nem por isso deixa de existir o mandamento de 
Deus, ao qual ele deve obediência tanto quanto o pobre. W A todos, 
sem distinção, a Providência divina pôs à disposição uma vocação 
(calling) que cada qual deverá reconhecer e na qual deverá traba-
lhar, e essa vocação não é, como no luteranismo,224 um destino no 
qual ele deve se encaixar e com o qual vai ter que se resignar, mas 
uma ordem dada por Deusao individuo a fim dequeseja operan-
te por sua glória. Essa nuance aparentemente sutil teve conse-
qüências [psicológicas] de largo alcance, engatando-se ai, a seguir, 
uma reelaboração daquela interpretação providencia lista do cos-
mos econômico que já era corrente na escolástica. 

Entre outros, já Tomás de Aquino (a quem por comodidade 
nos reportamos uma vez mais) havia concebido o fenômeno da 



divisão do trabalho e da articulação profissional da sociedade 
como emanação direta do plano de Deus para o mundo. Acontece, 
porém, que a inserção dos seres humanos nesse cosmos resultava 
excausis natura/ibuse era aleatória (ou,para usaro vocab\1lárioda 
escolástica, "contingente"). Já para Lutero,comovimos,3 inserção 
mes ma dos seres humanos nas profissões e nos estamentos já 
dados,que é um produto da ordem histórica objetiva, torna-se ela 
própria uma emanação direta da vontade divina e, portanto, vira 
uma obrigação religiosa para o individuo permanecer na posição 
social e nos limites em que Deus o confinou.22S Isso tanto mais, 
quando justamente as relações da espiritualidade luterana com o 
"mundo" em geral são incertas desde o começo e incertas conti-
nuavam. Das linhas de pensamento de Lutero, que de sua parte 
jamais rejeitou por completo a indiferença paulina pelo mundo, 
não era possível extrair princípios éticos para com eles dar forma 
ao mundo; por isso era preciso assumir o mundo como ele é,e não 
se devia aplicar o rótulo de obrigação religiosa senão a isso. - Na 
visão puritana, por sua vez, outro é o matiz do caráter providen -
ciai do jogo recíproco de interesses econômicos privados. Segun-
do o esquema de interpretação pragmática dos puritanos, é pelos 
seus frlllOsque se reconhece qual é o fim providencial da articula-
ção da sociedade em profissões. Ora, acerca desses frutos Baxter 
deixa fluir argumentos que em mais de um ponto lembram dire-
tamente a célebre apoteose queAdam Smith fazda divisão do tra-
balho. '" A especlaltzação das prolissões, por lacultar ao trabalha-
dor uma competência (skil/), leva ao incremento quantitativo e 
qualitativo do rendimento do trabalho e serve, portanto, ao bem 
comum (common best), que é idêntico ao bem do maior número 
possível. Por mais que a motivação seja puramente utilitária, por 
mais cabal que seja seu parentesco com muitos pontos de vista já 
correntes na literatura profana da época,'" desponta aquele tim-
bre caracteristicamente puritano logo que Baxter, no ápice de sua 
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discussão, toca o segu inte motivo temático: "Fora de lima 
são fixa , os trabalhos que um homem faz nào passa m de trabalho 
ocasional e precário, e ele gasta mais tempo vadiando que traba-
lhando",e o mesmo se nota quando ele conclui da seguinte 
ra: "e aquele (que tem uma profissão ) fará seu trabalho de forllln 
ordellada, enquanto um outro patina em perpétua confllsão,colll 
negóc ios a fazer não se sabe onde ou nào se sa be . ,eis 
por que uma profissão fixa (certa i 1I callillg, nou t ras passagens se 
stnred cnllillg) é o melhor para todo TI1I1I1JO". O trabalho illstável .t 
que se vê obrigado o homem cOlllum que trabalha por dia é um 
estado precário, Illuitas vezes inevitável, sempre ilJ(jescj.lvcl. Falta 
justamente à vida de quem não tem profissão o cará ter 
sistemático que. corno vi mos. é exigido pela in! ra Illlllldan.L 
Também para a éti ca quaker a vida profi ssio nal de lima pessoa 
deve ser um consistente exercício ascético das virtudes, uma com -
provação de seu estado de graça com base lia colIscicllciosidade 
que se faz sentir no desvelo'" c no método com que ela se desill-
cumbe de sua profissão. Não o trabalho e111 si, mas o trabalho 
fissional racional , é isso exatam ente que Deus exige, i\ da 
idéia puritana de profissão recai sem pre nesse ca rtÍ ler metód ico dn 
ascese vocacional, c não, como em Lutero, na resignação ;1 sorte 
que Deus nos deu de uma vez por 10dasY" Daí, nào só a respostn 
afirmativa, sem rodeios, que se dava à pergunta sobre J possibili -
dade de alguém combinar vários clIlIillgS - si 111 , se isso for para 
favorecer o bem comulll ou o bem pe:-.soai ,1_;' e se não for nocivo a 
ninguém mais, e se não leva r a pessua a se tornar desleal 
fui) a uma dessas profissões combinadas - lIlas in clusive a 
mudallça de profissão não é de forma alguma encarada COlllo algo 
em si condenável. desde que não se faça de fC.HI11.1 c sim 
para abraçar lima profissão mais agradável a Deus, 1.I2 Oll seja. 
segundo o princípio geral, u ma profissão 111 a is li t il. E antes de mais 
nada: a utilidade de uma profi ssão corn o respecti vo agr,-ldo de 
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Deus se orienta em primeira linha por critérios morais e. em 
seguida. pela importância que têm para a "coletividade" os bens a 
serem produzidos nela. mas há um terceiro ponto de vista.o mais 
importante na prática. naturalmente: a "capacidade de dar lucro". 
lucro econômico privado.'" Pois se esse Deus. que o puritano vê 
operando em todas as circunstâncias da vida. indica a um dos seus 
uma oportunidade de lucro. é que ele .tem lá suas intençôes ao 
fazer isso. Logo. o cristão de fé tem que seguir esse chamado e apro-
veitar a oportunidade.2H "Se Deusvos indica um caminho noquai. 
sem dano para vossa alma ou para outrem. possais ganhar nos 
limites da lei mais do que num outro caminho. e vós o rejeitais e 
seguis o caminho que vai trazer ganho menor. então estareis obs-
talldo um dos fills do vosso chamamento (calling). estareis vos recu-
salldo a ser o administrador de Deus (stewart) e a receber os seus 
dons para poderdes empregá-los para Ele se Ele assim o exigir. 
Com certeza não para fins da concupiscência da carne e do peca-
do. mas sim para Deus. é permitido trabalhar para ficar rico."'" A 
riqueza é reprovável precisamente e somente como tentação de 
abandonar-se ao ócio. à preguiça e ao pecaminoso gozo da vida. e 
a ambição de riqueza somente o é quando o que se pretende é 
poder viver mais tarde sem preocupação e prazerosa mente. Quan-
do porém ela advém enquanto desempenho do dever vocacional. 
ela é não só moralmente lícita. mas até mesmo um mandamen-
to. , ... A parábola daquele servo que foi demitido por não ter feito 
frutificar a moeda que lhe fora confiada parecia também exprimir 
isso diretamente. '" Querer ser pobre. costumava-se argumentar. 
era o mesmo que querer ser um doente.'" seria condenável na 
categoria de santificaçào pelas obras. nocivo portanto à glória de 
Deus. E. ainda por cima. quem pede esmola estando apto ao tra-
balho não só comete o pecado da preguiça. como também afron-
ta O amor ao próximo. diz a palavra do apóstolo.'" 

Assim como o aguçamento da significação ascética da profis- s 

são estável transfigura eticamente o moderno tipo de homem espe-
cializado. assim também a interpretação providencialista das 
oportunidades de l\1cro transfigura o homem de negócios. '" A 
posuda lassidão do grão-senhor e a ostentação rastaqüera do 
novo-rico são igualmente execráveis para a ascese. Em compensa -
ção. verdadeiro clarão de aprovação ética envolve o sóbrio se/f-
made mal! burguês:"l God blesseth llis trade {Deus abençoa seu 
negócio) era expressão usual quando alguém se referia àqueles 
santos'" que haviam seguido com sucesso os desígnios divinos. e 
todo o peso do Deus do Antigo Testamelllo. que remunera a pieda-
de dos seus já lIesta vida.'" haveria de operar na mesma di reção 
para o puritano que. seguindo o conselho de Baxter. controlava 
seu próprio estado de graça comparando-o co m a constituição 
anímica dos heróis bíblicos'" e interpretava assim as sentenças da 
Bíblia "como os parágrafos de um código de leis".- Ocorre que as 
máximas do Antigo Testamento não são. em si. totalmente unívo-
caso Vimos como Lutero empregou idiomaticamente o conceito 
de Beru! pela primeira vez em sentido mundano na tradução de 
uma passagem do Eclesiástico. Mas o Eclesiástico. já por toda a 
atmosfera que o anima e a despeito da influência helenística. per-
tence aos livros doAntigo Testamento (a mpliado) que operam em 
sentido tradicionalista. É característico que entre os camponeses 
alemães adeptos do luteranismo esse livro pareça gozar até os dias 
de hoje de particular popularidade.'" assim como o caráter lute-
ranamente enviesado de amplas correntes do pietismo alemão 
costumava despontar na predileção pelo Eclesiástico. '46 Os puri-
tanos reprovaram os apócrifos por não inspirados. consoante sua 
rígida alternativa ou entre o que é de Deus e o que é da criatura.'" 
Tanto mais influente dentre os livros canônicos foi o Livro de ló. 
que combina uma celebração grandiloqüente da majestade abso-
lutamente soberana de Deus pairando muito acima dos padrões 
humanos - o que, convenhamos, era totalmente congenial às 
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concepções calvinistas - com aquela certeza, que rebenta nova-
mente no desfecho do livro, de que Deus costuma abençoar os seus 
também e até mesmo [no Livro de )ó: - somente! ) nesta vida, 
incluindo aí o aspecto material, idéia tão secundária para Calvino 
quanto relevante para o puritanismo, H! O quietismo oriental, 
patente em alguns dos versículos mais inspirados dos Salmos edos 
Provérbios de Salomão, foi ignorado, a exemplo do que fez Daxter 
com o tom tradicionalista da passagem da I' Epístola aos 
Co ríntios que entrou na constituição do conceito de vocação pro-
fissional. Em contrapartida, ênfase tanto maior era dada às passa-
gens do Antigo Testamento que louvam a jllsteza formal como 
marca distintiva da conduta agradável a Deus. A teoria segundo a 
qua l a Lei mosaica foi despojada de sua validade pela nova aliança 
apenas na medida em que continha prescrições ou de cunho ritual 
para o povo hebreu ou que era m historica mente condicionadas, 
mas no fim das con ta s mantinha a validade que possuía desde 
sempre enquanto expressão da lex e por isso ainda 
vigente, possibilitou po r um lado a eliminação daquelas prescri-
ções desde logo incapazes de se encaixar na vida modernaenquan-
to, por outro lado, os incontáve is- traços de parentesco com a 
moralidade do Antigo Testamento desimpediam os trilhos para 
um vigoroso fortalecimento daquele espírito de legalidade sóbria 
e autocorretiva que era próprio da ascese intramundana desse 
protestantismo. 2SO Se, portanto, como muitas vezes já os contem-
porâneos e ass im também escritores recentes usam para designar 
a disposição ética fundamental específica do puritanismo inglês a 
expressão "Et'glish Hebraism",2SI ela é, se corretamente entendida, 
d e todo pertinente. Só não se há de pensar no judaísmo palestino 
da época em que surgiram os escritos do Antigo Testamento, mas 
no judaísmo tal como se plasmou gradualmente sob o influxo de 
muitos séculos de educação legal -formalista e talmúdica [e 
mesmo então é preciso ter muita cautela com paralelos). A dispo-
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sição do judaísmo an tigo para a espontânea va lorização da vida 
como tal estava a léguas de distância da peculiaridade específicJ 
do puritanismo. [I gualmente distan te-e isso também não pode 
passar despercebido - estava a éti ca econômica do judaísmo 
medieval e moderno no que tange aos traços decisivos pnrn a pn!o.i-
ção de um e outro no bojo do desenvolvimento do ctlJOscapitalis-
ta . O judaísmo postava-se ao lado do capita lismo "aventu reiro" 
pai iticamente orientado ou de orien tação especulaI iva: el/lOs, 
numa palavratera o do cap italismo-ptírin - ao que n puri -
tanismo portava em si o elflos da empresn r.lCional e da 
orga nização racional do trnbnlllO. Tomou da ética judaica só (l quc 
cabia nesses horizontes. I 

Apresentar as conseqüências ca ractcrol 6gici.ts tL.\ imprcgn .. \ 
ção da vida pelas normas do Antigo TestJl1\ento-taref" instigan -
te que entretanto se até hoje pendente no que conn'rne .10 

próprio - se ria nos drslt> 
esboço. A par das relaçôes tlpont;,\das, (, de p .lra (0111 -

prcender o habitus interior do puritano .llllcS de m.lis nada {} LHo 
de que haja ai vivenciad o uma refla;SSillICC magnificíl a crenc;n de 
pertencer ao povo eleito de Deus.'" Mesmo o afável Haxler dav.1 
graças a Deus por ter vindo ao mundo na Inglate rra c no seio da 
verdadeira 19reja,e não nou tro lugtlr,cé nesse tom que a gratidão 
pela irrepreensibilidade pessoal como obra da graça de Deus per -
corria a disposição da burguesia pu ri ta na e favorecia aque · 
le ca ráter firme e formalisticamente correio que era próprio Jo .., 
expoentes daquela época heró ica do cap italisllltl. 

Procuremos agora tornar claros especitll mell te oS p OIl tos no!'! 
quais a concepção puritana de vocação profissiontl) c a exigência 
de uma conduta de vida ascética haveria m de influC:llcitlr direta -
me/lte o desenvolvimento do estil o de vida capi tali sta. Como 
vimos, a ascese se vo lta com força total principalmente contra 
urna coisa: o gozo descolltraídoda existência e do que eln tem a ale· 
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recer em alegria. Esse traço veio a se expressar do modo mais 
característico na luta em torno do Book ofSports,'" que Jaime t e 
Carlos t erigiram em lei com o fim declarado de combater o puri-
tanismo, e cuja leitura do alto de todos os púlpitos Carlos t orde-
nou. Se os puritanos combateram furiosamente o decreto do rei 
segundo o qual aos domingos eram permitidas por lei certas 
diversões populares fora do tempo dedicado aos ofícios divinos, 
pois bem, o que os indignava não era apenas o fato de isso pertur-
bar o repouso sabático, mas o fato de desviar de propósito os san-
tos de sua conduta de vida ordeira. E se o rei ameaçava com penas 
severas cada afronta à legalidade desses esportes, o objetivo era 
justamente o de romper com esse lance de ascetismo, perigoso para 
o Estado porque alltiautoritário. A sociedade monárquico-feudal 
defendia os "desejosos de diversão" contra a moral burguesa emer-
ge nte e o conventículo ascético hostil à autoridade, assim como 
hoje a sociedade capitalista costuma proteger os "desejosos de tra-
balho" con t ra a moral de classe dos operários e o sindicalismo hos-
til à autoridade. Diantedisso, os puritanos defendiam sua peculia-
ridade mais decisiva: o princípio da conduta de vida ascética. Na 
verdade, ali,ís, a aversão do puritanismo ao esporte não era uma 
questão simplesmen te de princípio, mesmo entre os quakers. 
Apenas devia servir a um fim racional: à necessária restauração da 
potência física. Já como simples meio de descontrair e descarregar 
impulsos indisciplinados,al se tornava suspeito e,evidentemente, 
na medida em que fosse praticado por puro deleite ou despertas-
se fissura agonistica, instintos brutais ou o prazer irracional de 
apostar, é evidente que o esporte se tornava pura e simplesmente 
condenável. O gozo instintivo da vida que em igual medida afasta 
do trabalho profissional e da devoção era, exatamente enquanto 
tal, o inimigo da ascese racional, quer se apresentasse na forma de 
esporte"grã· fino" ou,da partedo homem comum,como freqüên-
cia a salões de bailes e tabernas.'" 

Desconfiada, portanto, e de muitas maneiras hostil é a postu-

ra assumida também em relação aos bens culturais cujo valor não 
seja diretamente religioso. Não que no ideal de vida do puritanis-
mo estivesse implicado um desprezo obscurantista e filisteu pela 
cultura. Pelo menos no campo científico, exceção feita à execrada 
escolástica, a verdade é justo o contrário. E além do mais, os maio-
res representantes do movimento puritano mergulhavam fu ndo 
na cultura da Renascença: os sermões da ala presbiteriana do 
movimento regurgitavam classicismos,257 e mesmo os mais radi-
cais,se bem que fizessem disso motivo de escândalo, não dispensa-
vam essa espécie de erudição na polêmica teológica. Jamais, talvez, 
um pais foi tão opulento em diplomados como a Nova Inglaterra 
da primeira geração. A sátira de seus adversários, como por exem-
pIo a de Buder no Hudibras, investia igualmente contra a cultura 
livresca e a dialética escolarizada dos puritanos: isso em parte se 
deveu à valorização religiosa do saber, decorrente da posição assu-
mida perante a fides implicita de cunho católico. - Já totalmente 
outro é o quadro tão logo se põem os pés no terreno da literatura 
não científica e ainda mais no das belas-artes, dirigidas aos senti-
dos. '" Aqui, sem dúvida, a ascese caiu feito geada na vida da 
"radiante Inglaterra de outrora". [E não só as festas profanas foram 
afetadas. O ódio enfurecido dos puritanos contra tudo quanto 
cheirasse a superslition, contra todas as reminiscências da dispen-
sação mágica ou hierúrgica da graça, perseguiu a festa cristã do 
Natal tanto quantoa árvorede maio,'" além da prática de uma arte 
sacra naifl Que na Holanda houvesse, apesar de tudo, sobrado 
espaço para o desenvolvimento de uma grande arte, não raro crua-
mente realista,'" prova apenas que a regulamentação dos costu-
mes, que lá era aplicada autoritariamente no âmbito dessas cor-
rentes, não era exclusiva, devendo fazer frente não só à influência 
da corte e do estamento dos regentes [( uma camada de remistas) I, 
mas também à vontade de viver de pequeno-burgueses enriqueci-
dos depois que a breve dominação da teocracia calvinista se diluiu 
numa insípida Igreja estatal, tendo com isso o calvinismo percep-
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tivelmente perdido em força de atração ascética.''' O teatro, para 
o puritano, era condenável'62 e, com a estrita exclusão do erótico e 
da nudez do âmbito do possível {de encenar}, as concepções mais 
radicais não tiveram como se firmar na dramaturgia, como nas 
artes. Os conceitos de idle talk {conversa mole}, superfluities 
{superfluidades},'" vai/1 oste/1 tation {ostentação vã} - todas 
designações de um comportamento irracional, sem finalidade e 
por conseguinte não ascético, e que ainda por cima não servia à 
glória de Deus, mas à do homem -lá estavam, ao alcance da mão, 
para enaltecer decisivamente a sóbria adequação dos meios aos 
fin s em detrimento de todo recurso a motivos artísticos. Mais do 
que nunca isso se verificava quando se tratava da ornamentação 
direta da pessoa, por exemplo, dos trajes. '" Essa poderosa tendên -
cia para a uniformização do estilo de vida, que hoje vai lado a lado 
com o interesse capitalista na stalldardization da produção,'" 
tinha seu fundamento ideal na rejeição à "divinização da criatu-
ra",266 Certo, não se deve esquecer que o puritanismo encerrava em 
si um mundo de contrastes, que o sentido instintivo do que existe 
de grandeza atem parai na arte era sem dúvida mais forte em seus 
líderes do que na atmosfera vivida pelos "cavaleiros",'" e que um 
gênio singularíssimo como Rembrandt foi decisivamente condi-
cionado em seu impulso criativo pelo meio religioso sectário ao 
qual pertencia'" por menos que sua "mudança de conduta" tives-
se encontrado graça aos olhos do Deus puritano. Entretanto, isso 
em nada modifica o quadro geral, na medida em que a vigorosa 
internaiizaçao da personaiidade, que Íoi capaz de trazer consigo e, 
juntamente com outros fatores, efetivamente o 
desenvolvimento ulterior de uma atmosfera vital puritana, aca-
bou revertendo em beneficio principalmente da literatura e, 
mesmo nesse caso, somente nas gerações seguintes. 

Sem poder aqui descer a detalhes na discussão das influências 
do puritanismo em todas essas direções, tenhamos presente apenas 
que a liceidade da alegria proporcionada por bens culturais pura-
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mente destinados à fruição estética ou esportiva esbarrava em todo 
caso em um limite característico: ela fia0 devia cllstar lIada. O ser 
humano não passa de um administrador dos bens que lhe dispen-
sou a graça de Deus e, como o servo da parábola bíblica, deve pres-
tar contas de cada centavo [que lhe foi co nfiado],''' e é no mínimo 
temerário despender uma parte deles para um fim que tem valida-
de não para a glória de Deus, mas para a frui çílo pcssoaJ.l iU Qllem, 
por menos que tenha os olhos abertos, até hoje não deparou com 
representantes dessa concepção? '" A idéia 'da obrigaçiio do ser 
humano para com a propriedade que lhe foi confiada, à qual <e 
sujeita como prestimoso administrador ou mesmo como "máqui · 
na de fazer dinheiro': estende-se por sobre a vida feito um,l crostíl 
de gelo. Quanto mais posses. tanto mais cresce - se a disposição 
ascética resisti r a essa prova - o peso do 5e l11 imento dn responsn -
bilidade não só de conservá- Ia na íntegra , mas ainda de multiplicá -
la para a glória de Deus através do trabal ho sem desca nso. Mesmo 
a gênese desse estilo de vida remonta em algumas de suas raí7es it 
Idade Médial1l como aliás tantos outros elementos do espír ito do 
capitalismo [moderno] , mas foi só na ét ica do protestantismo ascé-
tico que ele encontrou um fundamento ético conseqüe nte. Sua sig-
nificação para o desenvolvimento do capi tal ismo é palpável. ,-, 

A ascese protestante intramundana - para resu mir o que foi 
dito até aqui - agiu dessa forma, com toda a vccmência.co lltra () 
gozo descontraído das posses; estrangulou o COI/S/lII/O, especial-
mente o consumo de luxo. Em compensação, teve o efeito {psico-
iógico] àe iiberar o ellriquecime1lto cios entraves da ética tradicio -
nalista, rompeu as cadeias que cerceavam a arnbição de lucro, não 
só ao legalizá-lo, mas também ao encará-lo (no sentido descrito ) 
como diretamente querido por Deus. A luta co ntra a concupiscên-
cia da carne e o apego aos bens exteriores mio cr.l, cOllf()rmc ates-
ta de forma explícita o grande apologista dos quakers, Barela)', 
junto com os puritanos, uma luta contra o ganho lríl ciollalj I. m3s 
contra o uso irracional das posses]. Este consistia sobretudo na 
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valorização das formas ostensivas de luxo, tão aderidas à sensibili-
dade feudal e agora condenadas como divinização da criatura,''' 
em vez do emprego racional e utilitário da riqueza, querido por 
Deus, para os fins vitais do indivíduo e da coletividade. As pessoas 
de posses ela queria impingir não a mortificação,'" mas o uso de 
SlIrl propriedade para coisas necessárias e úteis enllermos práticos. 
A noção de comfortcircunscreve de forma característica o âmbito 
de seus empregos eticamente lícitos, e sem dúvida não écasualque 
o desenvolvimento do estilo de vida que obedece a essa palavra de 
ordem tenha encontrado suas manifestações mais precoces e de 
maior nitidez entre os representantes mais conseqüentes dessa 
visão de mundo: os quakers. Aos brilhos e clarões do fausto cava-
lheiresco, que, assentado em bases econômicas vacilantes, prefere 
a elegância s6rdida à s6bria simplicidade, eles opõem como ideal 
o conforto asseado e s6lido do homeburguês.''' 

A ascese lutou do lado da produção da riqueza privada contra 
a improbidade, da mesma forma que contra a avidez puramente 
impulsiva - condenando esta última com os nomes de covetolls-
lI ess lcobiçal, mamonismo etc.: a ambição de riqueza com o fim 
último de ser rico. Pois enquanto tal, a posse de fato era uma ten-
tação. Mas aí a ascese era a força "que sempre quer o bem e sempre 
faz O mal" l-l-ou seja,o mal no sentido que ela tinha em mente: 
a posse e suas tentações. Pois, a exemplo do Antigo Testamento e 
em plena analogia com a valorização ética das "boas obras", ela via, 
sim, na ambição pela riqueza como fim o cúmulo da culpa, mas na 
obtenção da riqueza como fruto do trabalho em uma profissão, a 
bênção de Deus. Eis porém algo ainda mais importante: a valori-
zação religiosa do trabalho profissional mundano, sem descanso, 
continuado, sistemático, como o meio ascético simplesmente 

{.) Cilação às avessas do mefistotélico verso que diz: "Die Kraft. die stcts das Bõse 
will , und stcts das Gute schafft" ta força que sempre quer o mal e sempre faz o 
bem} (Goethe. Fau5t,ato I, v.133?). 

supremo e a um s6tempo comprovação o mais segura e visível da 
regeneração de um ser humano e da autenticidade de sua fé, tinha 
que ser, no fi m das contas, a alavanca mais poderosa que se pode 
imaginar da expansão dessa concepção de vida que aqui temos 
chamado de "espí rito" do capitalismo. l71 E confrontando agora 
aquele estrangulamento do co nsumo com essa desobst rllção da 
ambição de lucro, o resultado externo é eviden te: aCllnwlação de 
capital mediante coerção ascética à poupança.'" Os obstáculos que 
agora se colocavam contra empregarem consumo o ganho obtido 
acabaram por favorecer seu emprego produtivo: o illvestimemode 
capital. Qual terá sido a magnitude desse efeito naturalmente 
escapa a um cálculo mais exato. Na Nova Inglaterra, a conexão 
resultou tão palpável, que não se furtou já aos olhos de um histo-
riador tão notável como Doyle.'" Mas mesmo num país como a 
Holanda, que a rigor esteve dominada pelo calvinismo estrito s6 
por sete anos, a maior simplicidade de vida das pessoas muito 
ricas, predominantes nos círculos mais seriamente religiosos, 
acarretou uma excessiva compulsão a acumular capital. ,., Além 
do mais, salta aos olhos que a tendência existente em todos os tem-
pos e lugares de "enobrecer" fortunas burguesas, cujos efeitos 
ainda hoje estão bem vivos en tre n6s, só podia ser sensivelmente 
entravada pela antipatia do puritanismo a formas de vida feudais. 
Escritores mercantilistas ingleses do século XVII atribuíam a supe-
rioridade do poderio capitalista holandês diante da Inglaterra ao 
fato de que, lá, fortunas recém-adquiridas não buscavam, como 
cá, enobrecer-se via de regra pelo investimento em terras nem-
o importante está nisto: não só pela compra de terras - tampou-
co pela adoção de hábitos de vida feudais,o que subtrairia tais fo r-
tunas à valorização capitalista. '" t bem verdade que entre os puri-
tanas a agricultura era estimada como um ramo de negócios 
particularmente importante e particularmente salutar até mesmo 
para a devoção (veja-se o exemplo de Baxterl, só que a estima não 
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se endereçava ao landlord. mas ao yeoman e ao farmer. e no sécu-
lo XVII não ao jutlker. mas ao agricultor"racional".'" [A partir do 
século XVII. a sociedade inglesa se vê atravessada pela cisão entre a 
"sqllirearclly". portadora da "merrie old England" {radiante Ingla-
terra de outrora). e os circulos puritanos. cujo poder social oscila-
va muito. '" Os dois traços: um deles. a alegria de viver ingênua. 
integral. e o outro. o domínio de si reservado e estritamente regu-
lado por um vínculo ético convencional. figuram até hoje lado a 
lado na imagem do "caráter do povo" inglês.'" E da mesma forma 
atravessa o período histórico mais remoto da colonização norte-
americana o agudo contraste entre os adventurers.de um lado. que 
instituíram plalltatiotls com a mão-de-obra escrava dos indentll-
red servl1tltsequeriam viver ao modo desenhores,e, no outro pólo, 
a disposição especificamente burguesa dos puritanos.I'" 

Até onde alcançou a potência da concepção puritana devida. 
em todos esses casos ela beneficiou - e isso, naturalmente, é 
muito mais importante que o mero favorecimento da acumulação 
de capital- a tendência à conduta de vida burguesa economica-
mente racional; ela foi seu mais essencial, ou melhor, acima de 
tudo seu único portador conseqüente. Ela fez a cama para o" homo 
oecO/IOr/licus" moderno. Pois bem: esses ideais de vida puritanos 
fraquejaram diante da duríssima prova de resistência a que os sub-
meteram as "tentações" da riqueza. suas velhas conhecidas. 
muito freqüente encontrarmos os mais genuínos adeptos do espí-
rito puritano nas fileiras das camadas de pequeno-burgueses em 
vias de ascensllo.'" dos farmers e dos beati possidentes {proprietá-
rios felizardosl.q uase sempre prontos. mesmo entre os quakers. a 
renegar os velhos ideais. '" Sim. este foi. afinal de contas. o mesmo 
destino a que sucumbiu sempre de novo [a precursora da ascese 
intramundana.1 a ascese monacal da Idade Média: se aqui. na sede 
de uma vida rigidamente regrada e de consumo refreado. a dire-
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çãO racional da economia produziu o máximo de seus efei tos, 
aconteceu que, uma vez acumulada a fortuna, Oll se cedeu direta-
mente ao enobrecimento - e isso ocorria na época anterior ao 
cisma - ou. quando menos, a disciplina monástica ficava a ponto 
de se arrebentar. e aí acabava tendo que intervir uma daquelas 
incontáveis "reformas". A história inteira das regras das ord ens 
monásticas é em certo sentido uma luta perpetuamente renovada 
com o problema do efeito secularizante dos haveres. O mesmo 
também vale em maior escala para a ascese intramundana do 
puritanismo. O vigoroso rcvivnl metodista. que antecedeu a eclo-
são da indústria inglesa no final do século XVIII, pode l1luito bem 
ser comparado a ullla dessas reformas monásticas. I Aq ui é belll () 
lugar para citar uma passagem do próprio Johl1 \\"e5Ie)".'" a qU.11 
bem que poderia vir a ser apropriada fi guisa de 1110le para tudo o 
que foi dito até agora. De fato. ela revela como os cabeças das pró · 
prias correntes ascéticas tinham perfeita darC7a das conexões ap,t-
rentemente tão paradoxais que aqui expusemos, e isto. inteira -
mente no mesmo sentido aqui descnvolvido. 2,11Q Escreve ele: 

Temo: que onde quer que a riquez.a tenha aumentado, na mesma 
medida haja decresc ido a essência da religião. Por isso não vl'jO 

como seja possfvel, pela natureza das coisas. que qualquer 
reavivamento da verdadeira religião possa ser de longa duração. 
Religião, com efeito, deve f,ecessar;a",r"te gerar, seja laboriosi dade 
UnnI15try); sPj" frllg:llirbrip (fmgnliry); p pc;I:lC; ,,;in pnripTll nrigin:lr 

senão riqueza. Mas se aumenta a riqueza, aumentam tal1lbém 
orgulho, ira e amor ao mundo em todas as suas formas. Como have-
rá de ser possível, então, que o metodismo, isto é, uma religião do 
coração. por mais que floresça agora feito lima árvore verdejante, 
continue nesse estado? Os metodi stas tornam -se em toda parte 
laboriosos e frugais; prospera. conseqüentemente, seu cabedal de 

1\9 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
• 

bens. Daí crescer neles, na mesma proporção, o orgulho, a ira, a 
concupiscência da carne, olhos e a arrogância , 
na vida. Assim, embora permaneça a forma da religião, o espicho 
vai desvanecendo pouco a pouco. Não haverá maneira de 
essa decadência contínua da religião pura? Não nos é Beito impedir 
que as pessoas sejam laboriosas e frugais; temos que exortar fodos os 
cristãos a ganhar tudo quanto puderem, e poupar tudo quanto pude-
rem; e isso na verdade significa: enriquecer. 

(Segue-se a admoestação a que aqueles que "ganham tudo 
quanto podem e poupam tudo quanto podem" devem também 
"dar tudo quanto podem" para assim crescerem na graça e amea-
lharem um tesouro no céu.) - Dá para ver. até nos mlnimosdeta-
lhes. a conexão aqui elucidada.'''] 

[Exatamente como Wesley nos diz aqui.] aqueles vigorosos 
movimentos religiosos cuja significação para o desenvolvimento 
econômico repousava em primeiro lugar em seus efeitos de educa-
ção para a ascese. só desenvolveram com regularidade toda a sua 
eficácia econômica quando o ápice do entusiasmo puramente reli-
gioso já havia sido ultrapassado. quando a tensão da busca pelo 
reino de Deus começou pouco a pouco a se resolver em sóbria vir-
tude profissional. quando a raiz religiosa definhou lentamente e 
deu lugar à intramundanidade utilitária - quando. para falar 
como Dowden. na fantasia popular Robinson Crusoe. esse homem 
econômico isolado que simultaneamente faz as vezes de missioná-
rio.''' assumiu o posto do "peregrino" de Bunyan que avança apres-
sadamente pela "feira das vaidades" movido interiormente pela 
solitária aspiração ao reino dos céus. Quando em seguida tomou-
se dominante o princípio "to make the best ofboth worlds" {apro-
veitar o melhor de cada mundo}. era fatal- o próprio Dowden já 
havia feito essa observação-que a boa consciência fosse simples-
mente posta no rol dos meios para uma vida burguesa confortá-
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vel. tal como vem expresso lindamente no ditado alemão do "tra-
vesseiro macio" {Ein gutes Gewissen ist tin sanftes Ruhekissen. -
"Uma consciência limpa é um travesseiro macio."} . O que essa 
época religiosamente vivaz do século XV tI legou à sua herdeira uti-
litária foi sobretudo e precisamente uma consciência imensamen-
te boa - digamos sem rodeios: farisaicamente boa - no tocante 
ao ganho monetário. contanto que ele se desse tão-só na forma da 
lei. Desaparecera todo resquício do Deo placere non [ou melhor: 
vix] porest.'" Surgira um ethos projissional especificamente bur-
guês. Com a consciência de estar na plena graça de Deus e ser por 
ele visivelmente abençoado. o empresário burguês. com a condi-
ção de manter-se dentro dos limites da correção formal. de ter sua 
conduta moral irrepreensível e de não fazer de sua riqueza um uso 
escandaloso. podia perseguir os seus interesses de lucro e devia 
fazê-lo. O poder da ascese religiosa. além disso. punha à sua dispo-
sição trabalhadores sóbrios. conscienciosos. extraordinariamente 
eficientes e aferrados ao trabalho como se finalidade de sua vida. 
querida por Deus.''' E ainda por cima dava aos trabalhadores a 
reconfortante certeza de que a repartição desigual dos bens deste 
mundo era obra toda especial da divina Providência. que. com 
essas diferenças. do mesmo modo que com a graça restrita {não 
universalista} . visava a fins por nós desconhecidos.'" Calvino já 
havia enunciado a frase. muitas vezes citada. segundo a qual O 

"povo". ou. dito de outra forma. a massa dos trabalhadores e dos 
artesãos. só obedece a Deus enquanto é mantido na pobreza. '" Os 
holandeses (Pieter de la Court etc.) "secularizaram" tal sentença 
ao dizer que a massa dos seres humanos s6 trabalha se a tanto a 
impelir a necessidade. e essa formulação de um Leitmorivda eco-
nomia capitalista iria desembocar mais tarde na correnteza da teo-
ria da "produtividade" dos baixos salários. Aqui também a virada 
utilitária insinuou-se no pensamento {originaI} com a atrofia de 

J.l sua raiz religiosa. em plena concordância com o esquema de 
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desenvolvimento que recorrentemente vimos observando. [A 
ética medieval não só havia tolerado a mendicância, mas por 
assim dizer a glorificara com as ordens mendicantes. Mesmo os 
leigos mendigos, pelo fato de proporcionarem aos mais abastad!ls 
a oportunidade de realizar boas obras dando esmola, foram vez 
por outra designados e valorizados como um verdadeiro lCestado". 
um estamento. No fundo, a pr.ópria ética social anglicana dos 
Stuart ainda se mantinha intimamente próxima dessa atitude. 
Estava reservado à ascese puritana colaborar na criação daquela 
dura legislação inglesa sobre os pobres, ao introduzir nesse parti-
cular uma mudança de conduta fundamental. E disso ela foi capaz 
porque na verdade as seitas protestantes e as comunidades purita-
nas estritas de modo geral "ao co"heciam a mendicância em seu 
próprio seio. ".j 

Por o utro lado: aliás, a partir do outro lado, o lado dos traba-
lhadores, a variante zinzendorfiana do pietismo, por exemplo, 
exaltava o trabalhador que é fiel à profissão e que não anseia pelo 
ganho como alguém que vive segundo o exemplo dos apóstolos e 
portanto é dotado do carisma dos discipulos.'" Concepções aná-
logas ainda mais radicais se alastraram entre os anabatistas nos 
primeiros tempos. Ora, é claro que o conjunto da literatura ascé-
tica de quase todas as confissões religiosas está impregnado pelo 
ponto de vista segundo o qual o trabalho leal,ainda que mal remu-
nerado, da parte daqueles a quem a vida não facultou outras pos-
sibilidades, era algo extremamente aprazfvel a Deus. Nesse parti-
cuiara ascese protestante em si não trouxe nenhuma novidade. Só 
que: ela não apenas aprofundou ao máximo esse ponto de vista, 
como fez mais, produziu para essa norma exclusivame"te aquilo 
que importava para sua eficácia, isto é, o estímulo psicológico, 
quando concebeu esse trabalho como vocação profissional, como 
o meio ótimo, muitas vezes como o único meio, de uma pessoa se 
certificar do estado de graça. '" E, por outro lado, legalizou a 

exploração dessa disposição específica para o trabalho quando 
interpretou a atividade lucrativa do empresário também como 
"vocação profissional ".'" f: palpável o poder de 'lue dispunha para 
fomentar a "produtividade" do trabalho no sentido capitalista da 
palavra a aspiração exclusiva pelo reino dos céus através do cum-
primento do dever do trabalho profiss ional e da ascese rigorosa 
que a disciplina eclesiástica impingia como cuisa natural, precisa -
mente às classes nào proprietárias. Tratar o trabalho como uma 
"vocação profissional" tornou-se tno ca ra cterísti co para o traba -
lhador moderno, como. para () empresário, a corres pondellte 
vocação para o lucro. rCmno reflexo desse novo estado de co isa,;, 
um observador anglicano tiio atilado quanto Sir Willialll Pclt y 
atribuía o poderio econômico holand ês do sécu lo XVII ao fato de I.i 
haver dissclltcrs(calvinistas c batistas) em quantiJade pJrliLular· 
mente numerosa, os quais viam e zelo industrial como 
um dever para com Deus". À constituição socia l "orgânica" de for-
mato fiscalista-monopolista adotada na In ghltcrra sob os SIUJrl, 

particularmente nas concepçües de Laud: - a aliança do Estado e 
da Igreja com os "monopolistas" sobre a base de uma infra-estru-
tura social-cristã - o puritanismo, cujos representantes se in -
cluíam entre os adversários mais npnixonados dess(/ espécie de 
capitalismo de comerc iantes, subcontratadorcs e mercadores 

I I coloniais. um capitalismo sustentado pelo Estado, opôs os CStÍlIlII -
los subjetivos do lucro racional legal obtido por conta da capac ida -
de e da iniciativa pessoais, tendo então com isso uma participação 
decisiva na criação das novas indlistrias, cujo desenvolvimento se 
fazia sem o apoio das autoridades constituídas, e às vezes apesar 
delas e à revelia delas - ao passo que as ind ústrias monopolistas 
patrocinadas pelo Estado, na In glaterra, não tardariam a desapa -
recer completamente."· Os puritanos (Prynne, Parker ) rejeita -
vam toda transação com a classe eticamente slIspeita dos grandes 
capitalistas "cortesãos e projetistas". orgulhosos q lIe era 111 da supe-
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rioridade de sua própria moral de negócios burguesa, vendo nela 
o verdadeiro alvo das perseguições que contra eles partiam daque-
les círculos. Defoe chegou a sugerir que se combatesse o dissent 
com boicote a letras de câmbio e retirada de depósitos bancârios. 
O antagonismo entre essas duas modalidades de conduta capita-
lista em grande parte caminhava de mãos dadas com os antago-
nismos religiosos. Ainda no século XVIII, os adversários dos não-
conformistas escarneciam deles como portadores do spirit of 
shopkeepers {espírito de merceeiros} e os perseguiram como cor-
ruptores dos velhos ideais da Inglaterra. Aqui se assentava tam-
bém o contraste entre o ethos econômico puritano e o elhos eco-
nômico judaico, pois já os contemporâneos (Prynne) sabiam que 
era o primeiro, e não o segundo, o ethoseconômico burguo!s."") 

Um dos elementos componentes do espírito capitalista [mo-
derno), e não só deste, mas da própria cultura moderna: a con-
du ta de vida racional fundada na idéia de profissão como vocação, 
nasceu - como queria demonstrar esta exposição - do espírito 
da ascese cristã. Basta ler mais uma vez o tratado de Franklin cita-
do no início deste ensaio para ver como os elementos essenciais da 
disposição ali designada de "espírito do capitalismo" são precisa-
mente aqueles que aqui apuramos como conteúdo da ascese pro-
fissional puritana,)Ol embora sem a fundamentação religiosa, que 
já em Franklin se apagara. - A idéia de que o trabalho profissio-
nal moderno traz em si o cunho da ascese também não é nova. 
Restringir-se a um trabalho especializado e com isso renunciar ao 
tipo fá ustico do homem universalista é, no mundo de hoje, o pres-
suposto da atividade que vale a pena de modo geral, pois atual-
mente "ação" e "renúncia" se condicionam uma à outra inevitavel-
mente: esse motivo ascético básico do estilo de vida burguês - se 
é que é estilo e não falta de estilo - também Goethe, do alto de sua 
sabedoria de vida, nos quis ensinar com os Wanderjahre {Anos de 
peregrinaçàol e com o fim que deu à vida de Fausto." ) Para ele essa 
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constatacão significava um adeus de renúncia a uma época de ple-
nitudee beleza da humanidade, que não mais se repetirá no decor-
rer do noss desenvolvimento cultural como também não se repe-
tiu a era do esplendor de Atenas na Antigüidade. O puritano 
queria ser um profissional- nós devemos sê-lo. Pois a ascese, ao 
se transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, pas-
sou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu 
[com sua parte) para edificar esse poderoso cosmos da ordem eco-
nômica moderna ligado aos pressupostos técnicos e econômicos 
da produção pela máquina,que hoje determina com pressão avas-
saladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem den-
tro dessa engrenagem - nào só dos economicamente ativos - e 
talvez continue a determinar até que cesse de queimar a última 
porção de combustivel fóssil. Na opinião de Baxter, o cuidado com 
os bens exteriores devia pesar sobre os ombros de seu santo ape-
nas "qual leve manto de que se pudesse despir a qualquer momen-

Quis o destino, porém, que o manto virasse uma rija crosta 
de aço {na célebre tradução de Parsons: iron cage= jaula de ferro I. 
No que a ascese se pôs a transformar o mundo e a produzir no 
mundo os seus efeitos, os bens exteriores deste mundo ganharam 
poder crescente e por fim irresistivel sobreos seres humanos como 
nunca antes na história. Hoje seu espírito - quem sabe definiti-
vamente? - safou-se dessa crosta. O capitalismo vitorioso, em 
todo caso, desde quando se apóia em bases mecânicas, não preci-
sa mais desse arrimo. Também a rÓsea galhardia de sua risonha 
herdeira, a Ilustração, parece definitivamente fadada a empalide-
cer, e a idéia do "dever profissional" ronda nossa vida como um 
fantasma das crenças religiosas de outrora. A partir do momento 
em que não se pode remeter diretamente o "cumprimento do 
dever profissional" aos valores espirituais supremos da cultura-
ou que, vice-versa, também não se pode mais experimentá-lo sub-
jetivamente como uma simples coerção econômica - . aí então o 
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indivíduo de hoje quase sempre renuncia a lhe dar uma interpre-
tação de sentido. Nos Estados Unidos, território em que se acha 
mais à solta porquanto despida de seu sentido metafisico [ou 
melhor: ético-religioso), a ambição de lucro tende a associar-se' a 
paixões puramente agonísticas que não raro lhe imprimem até 
mesmo um caráter esportivo.'" Ninguém sabe ainda quem no 
futuro vai viver sob essa crosta e, se ao cabo desse desenvolvimen-
to monstro hão de surgir profetas inteiramente novos, ou um 
vigoroso renascer de velhas idéias e antigos ideais, ou - se nem 
uma coisa nem outra - o que vai restar não será uma petrificação 
chinesa [ou melhor: mecanizada), arrematada com uma espécie 
convulsiva de auto-suficiência. Então, para os "últimos homens" 
desse desenvolvimento cultural, bem poderiam tornar-se verdade 
as palavras: "Especialistas sem esplrito, gozadores sem coração: 
esse Nada imagina ter chegado a um grau de humanidade nunca 
antes alcançado". 

Mas co m isso ingressamos no terreno dos juízos de valor e 
juízos de fé, com os quais esta exposição puramente histórica não 
deve ser onerada. A tarefa seria muito mais a,de mostrar a signifi-
cação que o racionalismo ascético, apenas aflorada no presente 
esboço, teve para o conteúdo da ética pol/tico-social, ou seja, para 
o modo de organização e de funcionamento das comunidades so-
ciais, desde o conventlculo até o Estado. Depois seria preciso ana-
lisar sua relação com O racionalismo humanistaJ06 e seus ideais de 
viàa, suas iníluC:llcias Luhurai!) t:', alélll Ji:t:tu, t...UHI u desenvolvi-
mento do empirismo filosófico e cientifico, sua relação com o 
desenvolvimento técnico e com os bens culturais espirituais. Por 
fim , va leria a pena acompanhar seu vir-a-ser histórico, desde os 
primeiros ensaios medievais de uma ascese intramundana até a 
sua dissolução no puro utilitarismo, passan do em revista cada 
lima das zonas de disseminação da religiosidade ascética. Só daí se 
poderia tirar a medida da significação cultural do protestantismo J4 

ascético em comparação com outros elementos que plasmam a 
cultura moderna. [O que aqui se tentou foi apenas, se bem que 
num ponto único mas impo rtante, fazer remuntar a seus motivos 
o fato e o lIIodode sua influência.) Mas depois. ainda seria preciso 
trazer à luz o modo como a ascese protestante foi por sua vez 
innucnciada, em seu vir-a-scr e em sua peculiaridade, pelo con-
junto das condições sociais e cu h li Tais. tarnhém e especial men te as 
ecomjm;cas.307 Porquanto. embora o homem moderno, meSJ1lO 

com a melhor das boas vontades, geralmente não seja capaz de 
imaginar o efetivo alcance da significação que os de 
consciência religiosos tiveram para íl conduta de vida, a clIltur,ll.: 
o caráter de um povo, não cabe contudo. evidentemente, a inten -
ção de substituir uma interpretação causal unilateralmente 
"materialista" da cultura e da história por uma outra espirituali s-
ta. também ela unilateral. Ambas são igualmellte poss íVCIS, \UI! mas 
uma e outra, se tiverem a pretensão de ser, não a etapa p,e/if/J;'wr. 
mas a conclusão da pesquisa, igualmente pouco servem à ve rdade 
histórica."" 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • • • • • • • • • 


