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Teorias do conflito 

Teoria 

 

O que são teorias do conflito? 

A abordagem a partir do conflito é tradicional na Sociologia. Várias teorias se propuseram a observar a 

sociedade a partir do conflito. Marxismo, feminismo, diversas perspectivas weberianas e muitas outras – 

todas essas vertentes trazem em algum nível uma teoria do conflito. As teorias do conflito tratam das 

estruturas sociais e suas interações, tensões e rivalidades crônicas que eventualmente eclodem em violência. 

Muitas essas teorias, como por exemplo o marxismo, condicionam a mudança social ao conflito. Vejamos o 

conflito nos dois clássicos da Sociologia que adotam essa perspectiva. 

 

Marx 

O conflito, para Marx, mesmo antes da tomada de consciência por parte do proletariado, expressa a luta de 

classes. Utilizando o conceito de classe social, Marx aponta para a estratificação social altamente desigual 

produzida pelo modo de produção capitalista, onde a realidade material contraria os ideias de igualdade 

política e jurídica do liberalismo, principal corrente filosófica em que se baseia o capitalismo. O filósofo afirma 

que esses conceitos, no interior do liberalismo, estão submetidos aos interesses da elite. Ou seja, a economia 

de livre-mercado e o sistema político mais difundido na modernidade, a democracia representativa, estão 

comprometidos desde seu surgimento. A posição que o indivíduo ocupa nas relações de produção é que 

definirão se esse indivíduo terá acesso à liberdade e justiça. O problema é que, no liberalismo, esses direitos 

são inalienáveis. Isso gera uma contradição de partida, na medida em que a expressão material (capitalismo) 

da ideia (liberalismo) produz o efeito contrário da intenção inicial.   

 

As relações de produção capitalistas produzem duas classes sociais distintas, os detentores dos meios de 

produção protegida legalmente pela ideia de propriedade privada, a burguesia, e aqueles que nada possuem 

além de sua capacidade de produzir riqueza, o proletariado.  Essas classes estão em constante conflito 

porque os burgueses visam sempre maximizar o lucro (o acúmulo é o fim do capitalismo) enquanto o 

proletariado luta por condições minimamente dignas de existência. Apesar de assumir a existência de outras 

classes sociais, como pequenos produtores rurais e comerciários, Marx centra sua análise na burguesia e no 

proletariado por entender que a principal tensão (que pode produzir uma transformação social) ocorre entre 

as duas. 

 

Weber 

A definição de poder que encontramos no pensamento de Weber não é original, mas a forma como ele articula 

o poder à organização da sociedade, ao Estado e à modernidade é, e muito. Weber segue a noção realista de 

que o poder é a capacidade de impor sua vontade a outra pessoa, fazendo com que ela se comporte tal qual 

seu desejo. Essa definição não restringe que tipo de poder (e força) será usada, nem exige que haja 

obediência. A política se constituí então como a luta pela participação no poder ou por influência sobre sua 

repartição. Mas é claro que o poder repressivo e impositivo tem pouca chance de se manter por longos 

períodos e é aí que a questão da obediência entra. Weber afirma que há tipos de exercício do poder legítimas 

e ilegítimas. O poder é legítimo quando é exercido com a aceitação daqueles submetidos a ele.  
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Weber chama esse fenômeno de dominação. A dominação é então um poder que encontra obediência do 

dominado, pelo reconhecimento da autoridade do dominante, o que confere legitimidade à relação. Mas esse 

processo de convencimento que leva a obediência não é tão simples, ele deve ser trabalho constantemente 

para garantir o exercício do poder e pode se manifestar de formas diferentes. Weber elenca três: 

Dominação Tradicional – Baseada no costume, quando obedecer se consolidou como um hábito e não é mais 

questionado. Na dominação tradicional parece estranho deixar de obedecer, a crença gira em torno de 

instituições passadas de geração em geração. A legitimidade é conferida por dogmas ou padrões de 

comportamento arraigados socialmente e inquestionados, como os das relações sociais feudais ou de 

fenômenos como o patriarcalismo ou coronelismo. 

 

Dominação Carismática – Está fundamentada na crença de que o líder que exerce o poder é dotado de 

qualidades extraordinárias. O líder é tão “fora da curva” que simplesmente não faz sentido deixar de o 

obedecer. Seja lá qual for o problema a ser enfrentado pelo grupo, o líder providenciará a melhor solução pelas 

suas capacidades incomparáveis. Repare que se trata de uma crença. Nesse tipo de dominação o que é 

necessário é que o líder convença seus liderados de suas habilidades e não que as demonstre 

constantemente. Pode ser que, por coincidência, em algum momento o líder faça tal demonstração, o que 

não significa que ele realmente é portador de tais dotes. 

Dominação racional-legal – Aqui temos uma dominação baseada num processo racional que produz um 

conjunto de leis que regerá o exercício do poder. Mais uma vez, essa dominação se baseia numa crença, mas 

em um tipo de crença diferente. Compreendida como fruto da racionalidade da sociedade moderna, a lei se 

torna por excelência a norma que controlará a ação dos indivíduos. Somos convencidos que seguir a lei é 

necessário para manter o tecido social e que a transgredir tem consequências negativas até para nós. Assim, 

mesmo que contra nossos interesses ou vontades, nos submetemos a dominação da lei, não porque essa é 

uma inspiração divina ou apresenta dotes sobrenaturais, mas porque é, supostamente, racional.  

 

Weber afirma que a dominação racional-legal é típica das sociedades modernas e que é base da formação 

do Estado moderno. Weber também apresenta uma conceituação para o que acredita ser o Estado moderno, 

conceituação já clássica da Ciência Política e muito utilizada até hoje. Para Weber, um Estado constitui uma 

relação de dominação entre homens, ou seja, relações sociais decorrem em seu interior, relações essas que 

são regidas por violência legítima monopolizada por esse Estado dentro daquilo que declara ser seu território. 

Além disso, o Estado funciona como uma empresa, ou seja, é dotado da racionalidade típica da organização 

de um empreendimento capitalista, uma organização burocrática. 
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Exercícios 

 

1. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que 

vos mantêm na miséria? 

 

Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que 

vossos tiranos vestem? 

 

Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo 

esses parasitas ingratos que exploram vosso suor — ah, 

que bebem vosso sangue? 

(SHELLEY. Os homens da Inglaterra. Apud HUBERMAN, L. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.) 

A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley (1792-1822) registrou uma 

contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a 

Revolução Industrial. Tal contradição está identificada 

a) na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. 

b) no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. 

c) na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. 

d) no trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade. 

e) na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. 

 

 

2. Ao tratar do método utilizado por Karl Marx para compor O Capital, Jacob Gorender afirma que “[...] 

Marx não partiu do conceito de valor, mas da mercadoria, isto é, da célula germinativa do modo de 

produção capitalista”. 

Diante do exposto e dos seus conhecimentos acerca da obra desse teórico, assinale a 

alternativa incorreta. 
a) O fetiche da mercadoria reflete aos homens as características sociais do seu trabalho como se 

fossem propriedades do próprio produto. Por este motivo, o fetiche da mercadoria provém de seu 

valor de uso.    

b) O valor de uso é o suporte físico do valor das mercadorias.    

c) O caráter duplo do valor de uso e do valor de troca resulta do caráter também do próprio trabalho 

que o produz: trabalho concreto e trabalho abstrato. 

d) Na sociedade capitalista, a riqueza pode ser compreendida como uma imensa coleção de 

mercadorias. 

e) A mercadoria produzida pelo trabalhador, na maioria das vezes, não é comprada por ele. 
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3. (Unioeste 2016) Max Weber (1864-1920) afirma que “devemos conceber o Estado contemporâneo 

como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território […], reivindica o 

monopólio do uso legítimo da violência física” 

(Weber, Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 56). 

Assinale a alternativa CORRETA, a respeito do significado da afirmação de Weber. 

a) Para Weber, no caso do Estado contemporâneo, apenas seus agentes podem utilizar a violência de 

modo legítimo dentro dos limites do seu território. 

b) O Estado foi sempre o único agente que pode utilizar legalmente a violência com o consentimento 

dos cidadãos – a violência dos pais contra os filhos, por exemplo, sempre foi ilegal. 

c) Atualmente, o Estado é o único agente que utiliza a violência (ameaças, armas de fogo, coação 

física) como meio de atingir seus fins – assim a segurança de todos os cidadãos está garantida. 

d) Outros grupos também podem utilizar a violência como recurso – por exemplo, as empresas 

privadas de vigilância – independente da autorização legal do Estado. 

e) Todos os cidadãos reconhecem como legítima qualquer violência praticada pelos agentes do 

Estado contemporâneo – por exemplo, quando a polícia usa balas de borracha contra grevistas. 

 

 

4. Segundo Max Weber (1984), a dominação baseia-se em uma probabilidade de obediência a um ser 

mandado. A dominação é representada por dois tipos opostos: a que se dá por meio de uma 

constelação de interesses, especialmente mediante situações de monopólio, e a que ocorre mediante 

a autoridade – poder de mando e dever de obediência. Weber classifica três tipos de dominação 

legítima: 

a) Legal, religiosa e tradicional. 

b) Legal, carismática e tradicional. 

c) Burocrática, religiosa e jurídica. 

d) Burocrática, carismática e religiosa. 

e) Burocrática, carismática e legal. 
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5. O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os 

homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a 

formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator 

estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande 

potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do 

cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da 

força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à 

criminalidade. 

(Adaptado de: COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. p.283-285.) 

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a concepção sociológica weberiana sobre o uso 

da força pelo Estado contemporâneo. 

a) A força militar contemporânea, por seu poder de persuasão e atributos personalísticos, é um 

agente exemplar do tipo de dominação carismática. 

b) Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadãos e Estado, para o uso da força, 

define a dominação legítima do tipo racional-legal. 

c) O Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força, conforme o tipo 

ideal de dominação carismática, a exemplo do patriarca. 

d) O Estado contemporâneo define-se pelo direito de monopólio do uso da força, baseado na 

dominação legítima do tipo racional-legal. 

e) O tipo ideal de dominação tradicional é exercido com base na legitimidade e na legalidade do poder 

de uso democrático da força pelo Estado contemporâneo. 
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Gabarito 

 

1. E 

O texto de Shelley faz uma crítica direta à burguesia inglesa no período da Revolução Industrial. Acredita 

que os burgueses exploravam a mão de obra proletariado tendo em vista obter lucros altíssimos para 

usufruir de riquezas que não eram produzidas por eles e sim pelos proletários.   

 

2. A 

Em Marx, fetiche da mercadoria é a atribuição ao produto, resultado de trabalho humano, de um valor (e 

um sentido) que excede a sua utilidade, ou seja, o seu valor de uso. O valor de uso do produto deveria ser 

a somatória do trabalho empregado para produzi-lo. Porém, na sociedade capitalista os produtos 

ganham existência em si mesmos, tornando-se então fetiches, instrumentos revestidos de valores 

simbólicos. Dessa forma, a afirmativa A está errada porque vincula o fetiche ao valor de uso e não a esta 

outra esfera abstrata. 

 

3. A 

Para Weber, a grande característica do Estado moderno é o fato dele operar uma centralização do poder 

da violência. Diferente de outras sociedades históricas, no mundo moderno apenas o Estado (ou alguma 

instituição sob sua autorização) pode exercer violência sem ser considerado criminoso - o que não quer 

dizer que o uso que o Estado faz desse poder não seja eventualmente questionado. 

 

4. B 

Weber tipifica três formas de dominação consideradas legítimas: 

Dominação legal - baseada no consenso entre as pessoas da organização social pela racionalidade, que 

resulta em uma estrutura burocrática e impessoal formada por leis e regras universais. 

Dominação tradicional - baseada em hábitos e costumes cristalizados e normalizados 

Dominação carismática - baseada na percepção do líder como portador de qualidades acima do comum, 

sendo apenas ele capaz de fazer o que é preciso para governar 

 

5. D 

No caso específico do Estado, Weber considera que este exerce seu domínio através do monopólio do 

uso legítimo da força em determinado território. Essa é uma dominação do tipo racional-legal, por não 

ser baseada nem no carisma de um líder, nem na tradição, e sim em um regimento jurídico e 

racionalmente reconhecido por todos. 

 

 


