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S U M ~ R I O 

n~a 

A dissertação procura analisar o conceito de poder 

perspectiva de questionamento da Psicologia Social no 

tadamente com respeito à relevância de seus achados para a 

sociedade e à vinculação de suas formulações com a estrutura 

social vigente. Verifica-se a polissemia do conceito, perte~ 

cente a diferentes níveis do conhecimento e possuin~o um re

ferencial empírico ampliado, o que por sua vez gera divergên 

cias em sua conceituação. Tendo seu lugar de demarcação nas 

relações interpessoais, intra e intergrupai~ organizacionais 

e de classe, seu significado mescla-se ao de termos como in

fluência, controle, autoridade, dominação, que são muitas ve 

zes intercambiáveis num determinado texto. Seu exercício ca

racteriza a relação de dominação-subordinação e é visto como 

decorrente da posse de recursos, implicando em resistência 

por parte dos subordinados e em sua percepçao como benefícia 

dor unicamente de seu detentor. Entende-se como um esforço 

da Psicologia Social em prol da manutenção da ordem social 

seus trabalhos visando elaborar novas formas de manipulação 

dos conflitos consequentes ao exercício do poder. Enquanto a 

visão desta disciplina é eminentemente psicológica, desvincu 

lada do contexto social, em Ciências políticas e Sociologia 

o conceito insere-se numa reflexão sobre a macro-estrutura 

sem, contudo, dispensar a utilização de variáveis psicológi

cas. Motivações e habilidades do detentor do poder e valores, 

percepções e expectativas do elemento subordinado são fato

res presentes nas diferentes reflexões analisadas, tanto nas 

oriundas da Psicologia quanto na integracionista, na elitis

ta, na pluralista e na da troca, ausentando-se somente da 

marxista que recorta o conceito de poder no campo das lutas 

de classe. 



SUMMARY 

The concept of social power is used in the present 

work to question the Social Psychological approach,specially 
, 

as regards the relevance of its findings for society and the 

interrelationship of its formulations to the rrevailing 

social structure. The polysemy of this concept, which belongs ' 

to various different leveIs of knowledge and has an ample 

empirical referent, lead to differences in its definition. 

Its domain lies in the area of interpersonal, group (between 

and within group), organizational and class relationships, 

and i ts meaning overlaps wi th that of such terms as influence, 

control, authority and domination, which are often used inter 

changeably in a given texto The exercice of this social pawer 

characterizes the domination - subordination relationship. 

It is shown to be derived -from the ownership of resources, 

which implies a resistancefrom the subordinates and their 

perceiving it as benefiting only t~e powerholder. Social Psy 

chology, by trying to develop new. ways to handle the con~ 

flicts which are a direct consequence from the use of power, 

contributes to the maintenance of social order. 

While Social Psychology uses an eminently psychological a-

pproach to the concept of social power, with little regard 

given to the social context, in political science andsociolo 

gy the concept is studied from a macrostructural point of 

view, but also making useof psychological variables. The 

'factors' of moti vat1.ons. and . ski1.1s of the powerholder and va-

Tues, ,percept'ions andéxpectations of the" subordina te" . ' . .el~ 
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ments are present in the different approaches here considered, 

as much in the Psychology-derived ones as in the integra-

tionist, the elitist, the pluralist and the exchange ones. The 

marxist approach is the only one that does not take these fac-

tors in consideration, analysing power in the light of 

class struggles. • 

\ 
the 

: 
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I - INTRODUÇÃO 

o estudo dos processos de interação e influência 

social remonta à Antiguidade, às reflexões filosóficas sobre 

a inserção do homem na sociedade. Entretanto, como objeto de 

uma das áreas da Psicologia, a Psicologia Social, seu estudo 
• 

se inicia no começo deste século, em 1908, com a publicação 

dos primeiros livros que trazem esta nova disciplina em seus 

títulos: "Introdução à Psicologia Social", de William Mc-

Dougall e "Psicologia Social", de Edward A. Ross. Assim, aI 

guns trabalhos começam a ser desenvolvidos particularmente no 

campo da mensuração de atitudes, cuja proeminência é vista 

com~ por exemplo, Znaniecki definlirlo em 1918 a Psicologia So-

cial como o estudo científico das atitudes sociais. 

A expansao da Psicologia Social, seu maior desen-

volvimento teórico acompanhado de um volume considerável de 

trabalhos empíricos ocorre, co~tudo, a partir da década de 30, 

graças sobretudo ao trabalho pioneiro de Kurt Lewin, conside

rado por muitos como um marco divisor na história da Psicolo-

gia Social. Teórico e pesquisador profícuo, buscando desenvol 

ver uma estrutura conceitual capaz de possibilitar a sistema-

tização da Psicologia, tendo uma compreensão holística da pe~ 

soa em contraposição à visão limitada do behaviorismo e ado -

tando como ferramenta de trabalho o método experimental,Lewin 

iniciou uma gama de pesquisas sobre fenômenos grupais, ativi-

dade esta continuada desde então por seus discípulos. 



2. 

A Psicologia Social se expande e conhece então o 

seu apogeu. Entretanto, sente-se que seus paradigmas teóricos 

não são suficientemente explícitos para permitir uma verifica 

ção empírica de seus conceitos. Desse modo, os pesquisadores 
I 

partem para a elaboração de teorias, interessando-se princi 1-

palmente pela construção de pequenas formulações teóricas! E~ 

tas micro-teorias já nao se propõem a fornecer urna éxplicação 

global sobre o homem mas a gerar hipóteses 'e ensejar pesqui -

sas sobre um aspecto específico, um processo humano. Muitas 

foram desenvolvidas desde então, corno a teoria das relações 

interpessoais de Heider, a teoria de cooperação-competição de 

Deutsch, a teoria da aprendizagem vicariante de Bandura e 

Walters, a-teoria da comunicação e persuasao de Hovland e 

col., etc. As que renderam maior volume de pesquisas, recebe~ 

do maior atenção dos psicólogos são, sem dúvida, a teoria da 

dissonância cognitiva de Festinger e a teoria da troca de 

Thibaut e Kelley. 

Desde os anos 30, portanto, até os meados da déca 

da de 60, a Psicologia Social conhece uma fase de tranquilida 

de, de expansão. Nesta época, começam a surgir sinais de in-

satisfação com as propostas de trabalho existentes, com os re 

sultados obtidos. Esse descontentamento só fez aumentar, ge -

rando uma busca de novos paradigmas teóricos e de novas ferra 

mentas metodológicas. Mesmo autores que consideram adequada a 

posição da Psicologia Social buscam reformular alguns de seus 

aspectos sugerindo, corno Jacobo Varela, a mudança de seu enfo 

que de ciência básica para tecnologia social. Vários autores 
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procuraram mostrar esse seu desencanto e tentaram analisar 

suas causas. Procurarei, aqui, desenvolver minhas idéias so

bre esse momento de "crise" da Psicologia Social ao mesmo tem 

po em que situo o pensamento de diversos teóricos sobre o as

sunto. 

o ponto nevrálgico dessa situação arnarg~ para to

dos os que se dedicam à Psicologia Social é, sem dúvida, o re 

lacionado com sua relevância. Milhares de dados coletados , 

obras pulicadas, diversas revistas especializadas indicando um 

esforço em prol do aumento de nossos conhecimentos sobre a re 

lação humana, e o que ternos, no final? Permanecemos sem condi 

ções de contribuir para a solução de problemas sociais impor

tantes, não ternos corno explicar as atuações de um indivíduo 

ou grupo social num momento determinado - é pequena a aplica

bilidade do conhecimento obtido. 

A Psicologia Social isolou-se do mundo no labora

tório experimental, encarando-se corno ciência básica capaz de 

fornecer subsídios para que pessoas de outros ramos do saber 

atuem no mundo real. Entretanto, hoje verifica-se uma grande 

irrelevância dos dados obtidos, por sua característica de 

obviedade. Embora não se possa negar a importância de se pes

quisar fenômenos aparentemente claros, dado que esta clareza, 

decorrente do senso comum, precisa ser comprovada cientifica

mente, questi~na-se aqui o montante de trabalhos ligados ao 

óbvio, em contraposição ao pequeno volume dos dedicados a fe

nômenos às vezes cruciais para a sociedade. Há uma crise, po~ 
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tanto, sentida dentro da própria disciplina, relacionada ao 

domínio externo a ela - a necessidade de sua reformulação pa

ra que, deixando de ser ciência básica e usando outras ferra

mentas teóricas e metodológicas, possa contribuir para o estu 

do e solução de problemas reais da humanidade atual. O psicó 

logo social cada vez mais se sente chamado a participar da vi 

da social, fazer ciência aplicada, abandonando a si~uação pro . -
tegida e distanciadora do laboratório experimental. 

Entretanto, a própria busca de um trabalho signi-

ficativo em termos sociais é dificultada pelas deficiências 

internas da disciplina. Queremos aqui considerar os problemas 

pelos quais passa a Psicologia Social em termos de objeto , 

teoria e metodologia. 

Não temos ainda uma clareza com relação ao objeto 

de estudo da Psicologia Social. Considerada inicialmente uma 

disciplina experimental, seu objeto seria demarcado entre os 

processos sociais passíveis de um tratamento experimental 

por exemplo, as atitudes, conforme a proposta de Znaniecki 

Atualmente, duas visões procuram demarcar o domínio desta dis 

ciplina - a Psicologia Social de origem americana indica seu 

objeto de estudo como sendo o comportamento oriundo da inte -

ração social e a Psicossociologia francesa o identifica como 

sendo a própria interação social. 

As deficiências metodológicas, por outro lado, o 

riginam-se de uma visão de ciência que requer o uso das Ciên 
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~as Físicas e Biológicas como model~, implicando na necessi

aaae de observações controladas, mert~urações e descobertas de 

r~gu1aridades, dentro da tradição p(',~..:-tivista presente no be

!haviorismo. Não se procurou desenvo':'~;l.;~.r esquemas apropriados 

~s complexos problemas psico-socia~~~ a matematização, prin-
I , 

~palmente sob a forma de quantifica~~o, é vista como desejá-

~l a qualquer custo, independentem~~e da definiçãó e compr~ 

emsão do fenômeno estudado, as ferra~~ntas metodológicas, em 

Wi:!Z de derivadas teórica e logicame; .. ~ de um problema, sao 

'ttlSadas por terem a IIboa marca da ap~'lwação científica 11 • Esta 

~tuação, com o consequente uso pri'l~legiado do método experi 

~ta1, é pertinente até mesmo aos ~;5quisadores de abordagem 

cognitivista que, críticos das 1imi~~ões behavioristas e com 

~a orientação ho1ística e dinâmica, €stavam, como lembra 

~oshansky (35) realizando o mesmo ~ipo de trabalho feito em 

percepção, aprendizagem, etc., que ~:€S tão orgulhosamente cri 

ticavam. 

Entretanto, quais são as deficiências da situação 

~1Perimenta1 que a incompatibilizam como método de trabalho 

dn pSicólogo social? Harré e Secord (18) levantam ao seguin-

i:t:-es aspectos: 

a) - a artificia1idade da situação do laboratório 

~~~erimenta1 cuja estrutura física torna impossível algumas 

~espostas e cuja estrutura psicológica facilita umas e inibe 
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outras respostas. Os experimentos enfatizam um aspectos do 

comportamento, normalmente o de julgamento e, além de traba

lharem com esse fator isoladamente, limitam seriamente o mon 

tante de informações fornecidas ao indivíduo (esses autores 

criticam, especialmente, a terminologia "sujeito experimen

tal" que já traz implícita uma suposição sobre a atitude pa~ 
, 

siva do indivíduo na situação de pesquisa); 

b) - os conceitos utilizados na situação de pes

quisa são clarificados através de operações experimentaisque 

possibilitam sua observação e mensuração num dados experimen 

to. Entretanto, há uma grande disparidade entre alguns con -

ceitos assim definidos e aqueles apropriados à situação real. 

~ possível, como nos experimentos de Brehm sobre a reatância 

psicológica, especificar o que é comportamento livre na si -

tuação experimental mas não é tão claro que . comportamentos 

são deste tipo na situação natural. ARsim, os resultados de 

várias pesquisas perdem seu significado, já que não há pos -

sibilidade de aplicação na vida real; 

c) - utiliza-se o esquema de variáveis indepen ~ 

dente e dependente com a suposição de que o desconhecimento 

dos parâmetros referentes às características do indivíduonão 

ocasiona problemas,uma vez que estas estariam randomicamente 
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distribuídas pelas diversas amostras e tratamentos experimen 

tais. Ou seja, o que se faz é reduzir os parâmetros indivi -

duais a zero, absorvendo-os dentro da "média" dos resultados 

-encontrados ou desprezando-os como erros. O que se obtem sao 

então correlações e não relações causais. A questão aqui se 

refere ao tipo de explicação propiciada por estes experimen-

tos, essencialmente probabilística. Um outro ponto. sujeito 

a criticas é que, arrumando as condições experimentais defor 

ma a eliminar as diferenças individuais, o pesquisador muda 

as características do fenômeno que deseja estudar. Como con-

sequência, dificilmente encontrará a relação obtida no labo

ratório na situação do mundo real; 

d) - a situação experimental é uma situação de in 

teração entre, ao menos, duas pessoas. Possui, portanto, re

gras próprias e a ela os indivíduos levam suas expectativas. 

Dever-se-ia então buscar compreender como os participantes 

constroem o mundo social do laboratório. Por outro lado,es-

ta interação é um tipo de relação entre estranhos que, embo-

ra ocupe um papel na vida cotidiana, este quase se resume a 

comunicações não-verbais e a rituais, diferindo bastante e 

dificilmente se transformando em relações sociais duradouras • 
• 

Harré e Secord citam Friedman, para quem os resultados de 

muitos trabalhos experimentais produzem somente uma psicolo

gia da interação entre estranhos. 

Os problemas atuais da Psicologia Social nao se 

resumem porém à falta de uniformidade de objeto ou às defici 

ências metodológicas. Também o campo teórico é fonte de insa 



tisfações, por diversos motivos: 

a) - a ausência de um único paradigma teórico, com 

a presença concomitante de várias teorias gerais, oriundas 

da Psicologia geral. Esse problema é visto, porém, numa per~ 

pectiva inversa por Kiesler e Lucke (22) para quem o negati-
\ 

vo é não termos numerosos paradigmas. Sugerem eles que ternos 

urna visão tão restrita e tão apegada aos di~ere~ d~s filóso-

fos da ciência sobre o que pode legitimamente constituir o 

campo da Ciência que isto limita o progresso da Psicologia 

Social; 

b) - o número acentuado de micro-teorias que, vi

sando integrar o conhecimento empírico acumulado e orientar 

novas atividades experimentais, desenvolveram-se principal -

mente a partir da década de 50, prendendo-se a fenômenos pa~ 

ticulares e altamente restritos. Triandis (43) considera que 

as variáveis estudadas por essas micro-teorias correspondem 

a muito pouco da variância do comportamento humano quando não 

se referem a eventos de pequena importância por serem transi 

tórios e terem pouco significado social; 

c) - os pressupostos implícitos e o tipo de cate

gorização utilizada na Psicologia Social implica em manuten-

ção do status quo na estrutura da teoria e da sociedade. 

Apfelbam e Lubek (1) supoem como subjacente à teoria de reso 

lução de conflitos a doutrina da Guerra Fria, com sua visão 

de elementos igualmente poderosos buscando o mesmo objetivo. 

Este tipo de teoria não teria como explicar, por exemplo, 

conflitos entre elementos possuidores de diferentes quantida 



des de poder e visando a objetivos diversos. Podemos acres -

centar ainda a visão de Gergen (17) para quem as teorias em 

Psicologia Social refletem interesses sociais correntes, além 

de sua divulgação e consequente conhecimento público modifi

carem o fenômeno estudado. são, neste sentido, transitórias 

e históricas. 

• 
Estes fatores indicam a necessidade de uma nova 

demarcação do campo da Psicolo~ia Social, que lhe possibili

te uma melhor apreensão dos processos sociais e uma maior a-

plicabilidade de seus resul~ados. Uma perspectiva de comple-

mentariedade às demais Ciências Sociais, notadamente Sociolo 

gia, História e política, através de projetos de investiga -

ção multidisciplinar, talvez favorecesse um novo crescimento 

da Psicologia Social. 

Ent~etanto, seus problemas teóricos e metodológi-

cos nao dependem somente de definição do objeto ou ligação 

com as Ciências Sociais. Precisamos também verificar a situa 

ção dos conceitos utilizados, destes elementos básicos de in 

terligação entre os níveis teórico e empírico da Ciência. No 

ta-se uma grande ausência de uniformidade semântica com rela 

-çao aos conceitos em Psicologia Social. Normalmente nomina -

listas, é comum encontrarmos seu uso isolado, desconectadode 

qualquer sistema teórico. Tais conceitos tem uma pretensão de 

abrangência completa do processo social que recortam mas, na 

verdade, não o explicam, permanecem apenas no nível descriti 

VOe Como consequência, temos tanto uma dificuldade para oseu 

entendimento quanto uma confusão na prática social já que, li 
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mitados em seu alcance, posicionam-se como capazes de abar -

car todo o real. 

Os conceitos, para serem frutíferos, devem ser 

utilizados ao nível da teoria, em que axiomas gerais permi ~ 

tem a formulação de hipóteses que, comprovadas empiricamente, 

transformam-se em leis, ou seja, numa art~culação lógica- de 
• 

proposições em que são estabelecidas relações entre eles, or' 

ganizando-os num sistema coerente de conhecimento. A preocu

pação com formulações teóricas revela-se então como sendo n~ 

cessária, na medida em que as relações entre conceitos - con 

figuradas nas hipóteses - estão sujeitas à verificação empí

rica, possibilitando sua utilização ao nível explicativo e 

implicando na capacidade de previsão. Hempel (in 40) assim co 

loca a problemática dos conceitos: 

A ~iência empZ~ica, como já ~abemo~, não ~em como ob 
je~ivo ~imple~men~e a de~c~ição de óato~ pa~ticula ~ 
~e~, ma~ p~ocu~a p~incZpio~ ge~ai~ que pe~mitem a 
explicação e a p~evi~ão. Se uma di~ciplina cientZói
ca não po~~ui ~ai~ p~incZpio~, não lhe ~e~á po~~Zvel 
e~~abelece~ quai~que~ conexõe~ ent~e dióe~ente~ óenô 
menOh; não lhe ~e~á po~~Zvel p~eve~ oco~~ência~ nutu 
~ah c, qualque~ que heja o conhecimento one~ecido,não 
he~á pe~mi~ido naze~ aplicaçõeh tecnolõgica~ - e~ta~ 
~eque~em p~incZpio~ que p~opiciem a p~evi~ão de enei 
~Oh pa~ticuta~e~, que oco~~e~ão ao ~e int~oduzi~emdl 
te~açõe~ e~pecZ6ica~ num ce~to hi~tema. t, poi~, de 
huma impo~tância pa~a a ciência de~envolve~ um con -
junto de conceito~ adequado~ ã no~mulação de p~incZ
piOh ge~ai~ explana~õ~io~ e que pe~m~am a p~evihão. 

Nesta dissertação, propusemo-nos a trabalhar um 

conceito específico - poder social - por diversos fatores. A 

época atual, com a possibilidade sempre presente de controle 

dos indivíduos pelos aparelhos ideológicos do Estado, levou' 

a um aguçamento da percepção das variadas formas de utiliza-



ção do poder. Temos, assim, análises oriundas de váriasár~ 

das Ciências Sociais buscando a interpretação desses proble 

mas num contexto ampliado. No Brasil, diversos trabalhos tem 

sido desenvolvidos neste sentido principalmente na práticarné 

dica com destaque à Psiquiatria contando, alguns deles, com 

a colaboração de psicólogos. Entretanto, verifica-se dentro 

da Psicologia Social pequena relevância ao estudo ~este con

ceito ou, ao menos, uma atenção pouco condizente com sua pr~ 

eminência na vida social - uma variável negligenciada, segun 

do Cartwright (6, p. 1), para quem os psicólogos sociais tem 

se evadido da investigação sobre o.poder, analisando-o some~ 

te em populações inofensivas, não comprometedoras (como as 

pesquisas sobre a ordem de bicada entre galinhas ou sobre do 

minação- entre crianças) ou convertendo-o num problema de a

titudes, expectativas e percepções. 

Entretanto, seu estudo compete a todo aquele inte 

ressado na vida social. Passano (33) chega a distinguir três 

filões especulativos em que a reflexão sobre o poder vem acom 

panhada da preocupação pela ordem social, quais sejam o pen

samento político da Antiguidade, o problema da soberania en

focado pelos filósofos de contrato social e a tradição socio 

lógica do século XIX. 

Na Filosofia grega, nao existe distinção entre mo 

ral e política. Assim, encontramos um caráter ético no trata 

mento dos problemas da sociedade. Platão baseia-se na virtu

de, que só pode ser realizada por quem a conheça. O poder,en 

tão, deve ser exercido por aquele que possui o saber do que 



ê bom, i,l.sto e belo: o filósofo. Este deve traduzir os prin

cípios tJ('~'ais em leis adequadas às situações específicas, e~ 

tabeleceil:lo uma sociedade ordenada que assegure o bem para os 

cidanãos. Aristóteles, por outro lado, coloca a virtude, a 

justlç.'l. e a sabedoria como princípios a nortear o comporta '-

mento c'0 0()Vernante, capazes de recompor a unidade e evitar 

a desordem e a divisão. e dele tambim a 4istinçio ,ntre sis

temas pOlíticos consoante a distribuiçio do poder na socieda 

de .' se disperso pela maioria (democracia) ou concentrado num 

número restrito de pessoas (oligarquia) - distinção esta que 

conserva sua atualidade nas análises que procuram verificar, 

primordialmente, a desejabilidade ou nao de um dado sistema. 

A partir do século XVII, com a sociedade nio mais 

vista como um dado natural mas como consequência da atuaçio 

dos homens, a distribuição do poder continua sendo um criti

rio .. tclotado em sua reflexão que perde, todavia, seu caráter 

moral. Os filósofos do contrato social o analisam principal -

mente por sua utilidade, quer o visualizem como concentrado 

nas Inaos do soberano absolutista aos quais os demais se subme -

tem para terem garantia de seus direitos ameaçados pela agre~ 

sivi.(~ade mútua (Hobbes), quer pela criação do Estado, legi t..!, 

mudo por leis que garantem os direitos naturais dos homens 

(I~ocke), quer como disperso entre o povo, cada um conferindo 

podel." aos demais, o governo como simples órgão e nao como re 

\;t:;pl áculo da soberania (Rousseau). 

Estas análises do poder, de cunho normativo, -nao 

i.),JC~Sl L(j'tI11 r::ertos aspectos considerados importantes aos cien 
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tistas de hoje, principalmente aqueles referentes à concei -

tuação clara de termos como poder, influência e autoridade e 

sua vinculação ao dado empírico. Segundo Oahl (10, p. 406 ), 

mesmo Maquiavel que representa um momento decisivo em dire -

ção à ciência emrírica, preferindo o concreto ao abstrato e 

frequentemente descrevendo um evento específico como exemplo 

de um princípio geral, não considera os termos polí~icos co

mo técnicos. O novo desenvolvimento na análise do poder será 

dado então pelos sociólogos e cientistas políticos, a partir 

da obra de Weber. 

Em Política, o estudo do poder perpassa os parti

dos políticos e o Estado. O controle do Estado é visto como 

forma de se obter o monopólio dos recursos de coerção física, 

para a consecução de aquiescência aos interesses do indivi -

duo ou grupo detentor do poder (Weber, 45). 

Nas Ciências Sociais, poder social é visto como na 

habilidade pa~a a6eta~ atividadeh hociaih" (Olsen, 31), en -

tendendo-se que representa uma capacidade generalizada e que 

dev~ superar resist~ncias ao seu exercício. Seu estudo se si 

tua então em coletividades e organizações. 

Poder é, então, um conceito polissêmico, interes -

sando a diferentes áreas do saber. Em Psicologia Social, tal 

vez pelas ambiguidades concernentes às suas fronteiras com 

disciplinas conexas, ao seu objeto de estudo, os estudos so

bre poder são de cunho estritamente psicológico, com minimi

zação dos aspectos sociais envolvidos no terna.Cartwright mos 



tra a centralidade deste conceito em Psicologia Social dize~ 

do que "6imple6mente nio ~ p0661vel lida~ adequadamente com 

dado6 que 6io cla~amente p6ico-6ociai6 6em 6e envolve~ co.m 

~ÕpiC06 de pode~" (6, p. 4). Sugere então alguns problemas 

ilustrativos relacionados com poder, quais sejam: liderança 

e papéis sociais, comunicação, relações interpessoais e in-

tergrupais, determinantes sociais de ajustamentos emocionais, 

etc. 

o conceito de poder interessa à Psicologia Social 

também por um outro aspecto. Na medida em que seu ~ . exerC1C10 

acarreta a possibilidade de resistência por parte dos indiví 

duos subordinados, tem-se um amplo campo de conflito, seu pro 

cesso, consequências e formas de resolução para se trabalhar. 

Além de estudos que possibilitem especificar condições sob 

as quais as diretrizes do poder provocarão mudança ou resis

tência, é importante ainda verificar também a própria atua

ção do psicólogo na área aplicada, muitas vezes uma instân -

cia própria ou delegada de poder, e como tal fato modifica 

sua prática ou afeta os resultados esperados. 

Em relação à problemática dos conceitos básicos a 

que nos referimos anteriormente, a polissemia do conceito de 

poder social implica numa série de dificuldades para sua uti 

lização no entendimento dos processos sociais. Pretendemos , 

então, estudar suas diferentes conceituações, os diversos e

lementos considerados em sua análise, não só no campo da Psi 

cologia Social mas também em Ciências Sociais e Ciências Po-

líticas, procurando verificar seu significado dentro do con-



texto social e levantar a possibilidade de sua inserção em 

uma teoria da influência social. 

• 
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II - ALGUNS ASPECTOS RELEVANTES NA ANALISE DO 

CONCEITO DE PODER 

1) - DIFICULDADES CONCEITUAIS 

Poder é um conceito central na vida social. Pode -

mos verificar sua aplicação em diversas situações sociais , 

quer sejam relações interpessoais, grupais, organizacionais, 

de classe ou institucionais. Como um conceito com um referen 

cial empírico ampliado, vamos encontrá-lo recortado então 

por vários campos do saber. ~ um termo que interessa a difere~ 

tes disciplinas possuindo portanto uma variedade de signifi-

cados decorrentes das preocupações específicas de cada um des 

tes níveis do conhecimento. Seu caráter polissêmico é, então, 

evidente, o que implica na pouca uniformidade semântica en-

contrada. Termos como poder, influência, controle, dominação; 

etc., tem seu lugar de constituição no campo da interação s~ 

cial mas ê difícil encontrar uma concordância sobre que as -

pecto das relações sociais cada um deles se referencia. Dahl 

(10) denomina-os "power terms" e considera que a grande va -

riedade e heterogeneidade das relações humanas tornam impos-
. 

sível e mesmo infrutífero o desenvolvimento de teorias ge-

rais de poder com capacidade de abarcar todos eles. Benn (3), 

por sua vez, sugere ser mais útil pensar nos diversos usos 

do poder, considerando os diferentes termos como membros de 

uma família de conceitos de poder e organizando-os numa esc~ 

la de conflito onde teríamos, num extremo, as instâncias de 

influência, no outro,as de dominação e no meio as de autori-



dade. Esta escala de Benn, por sua vez, chama nossa atenção 

para dois pontos: poder possui várias relações com conflito, 

já que para o seu exercício é necessária a superação da re -

sistência do elemento subordinado; apesar da falta de unifoE 

midade, existem tentativas de discriminação entre os diferen 

tes termos. Deixaremos para examinar o problema da resistên

cia no último sub-ítem desta unidade, fixando-nos agora no 

aspecto de diferenciação conceitual. Para isto, a escala pr~ 

posta por Benn também nos oferece um ponto de partida. 

Em um extremo, temos a influência - ela representa 

uma instância de poder embora não envolva a necessidade de 

superaçao da resistência. Se se trata de persu.ação racional, 

pressupõe os dois elementos numa relação de certa homogenei

dade, com a possibilidade de diálogo entre iguais. O elemen

to influenciador considera os interesses do influenciado, não 

busca agir apesar destes interesses. 

Etzioni (12), por sua vez, vê influência como dif~ 

rente da persuação. Aquela representaria uma mudança autênti 

ca nas preferências do elemento influenciado enquanto a per

suasao simplesmente suprime tais preferências, sem modificá

las. O uso do poder não interefere nas preferências do subor 

dinado mas age mudando a situação (ou a concepção da situa -

ção). Embora poder e influência representem instâncias dife

rentes para o elemento subordinado, é importante notar que 

para o detentor do poder esta diferença não existe, já que 

obtém, por ambos os meios, os efeitos desejados. 
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Bierstedt (4) considera a influência ligada a uma 

doutrina, idéia ou credo, tendo, portanto, seu lugar de cons 

tituiÇão na esfera ideológica. O poder se referencia a uma 

pessoa, grupo ou organização e tem seu recorte na esfera so

ciológica. 

Olsen (31) prefere diferenciar. influência e contro 

le (o outro extremo da escala de Benn) usando como critério 

os possíveis efeitos do exercício do poder dentro da perspec 

tiva de seu controlador. Assim, os dois termos se refeririam 

a mudanças motivacionais no elemento subordinado, influência 

relacionando-se ã persuação e controle à internalização de 

normas. O caráter verdadeiramente distintivo estaria, contu-

do, relacionado à previsão dos efeitos - no caso da influên-

cia, tais efeitos seriam pouco previsíveis enquanto pelo co~ 

trole seriam totalmente pré-determinados. Embora Benn utili-

ze o termo "dominação", ~arece claro que o significado que 

lhe empresta é equivalente ao de controle conforme visto por 

Olsen. 

Nesta mesma direção temos a distinção entre influ-

ência e controle por French e Raven: 

A inótu~nc.ia de O no .6i.6tema a, no e.6paç.o de. vida 
de P, ê de6útida c.omo a óoltça lte.6uttante no .6i.6te 
ma a que tem .6ua 60nte num ato de o .... O pode.6~ 
c.apaz de induzilt il1te.n.6a.6 60ltça.6 e.m P, palta que e..6 
te JteaLize uma atividade (i.6to ê, O e.xeJtc.e g:'tande
in6tu~l1c.ia .6oblte. p); todavia, .6e. a.6 60ltça.6 Op06 -
ta6, induzida6 pOIt outlta pe.660a, ou 6e. a6 nec.e..6.6i
dade6 de. P .6ão mai.6 60ltte..6, P .6e. mov..tme.nta em di
Iteção opo.6ta li.6to ~, O não te.m c.outltote. .6ob~e p). 
Ve.66a 6oltma, a mudança pC'6ic.o..c.õgic.a em P pode .6elt 
c.ol1.6ideltada c.omo uma de.6il1ição opeltac.ionat da in-
6tuênc.ia .6oc...ta.t deo .6 o bit e. P apena6 quando 06 e6ei 
t06 de outlta.6 6oJtça.6 6o,'tam e.timinad06 (16,p. 760).-
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A autoridade ~ um dos poucos "power terms" sobre o 

qual se encontra maior concordância e onde é também mais vi

sível a influência de Webér nas Ciências Sociais e políticas 

contemporâneas. Para Weber (44) poder é "a p~obab~t~dade de 

um ato~, numa ~etaçio ~oc~at,' de e~ta~ numa pOh~çio de exec~ 
I 
I 

ta~ heu p~õp~~o dehejo, ape~a~ da ~eh~~tênc~a, ~em conhide -

~a~ a ba~e em que he h~tua e~ta p~obabit~dade". A autoridade, 

por sua vez, implica em "um mZn~mo de hubm~~~io volunti~~a -

um inte~e~~e (ba~eado em ace~tação genuZna ou em out~o~ mot~ 

VOh) em obediência" (45, p. 37). Assim, representa o poder 

legitimado (pela tradição, pelo carisma ou pelo sistema ra 

cional-legal) que ~ a instância mais estável e mais confiá 

vel de poder. O próprio Weber mostra a importância da legit! 

maçao: 

que o 6undamento da p~õp~~a tegitimidade não heja 
pa~a o pode~ uma que6tão de e6peculação teõ~~ca ou 
6~lo6õ6~ca ma6 6~~va pa~a jU6t~6~ca~ d~6e~ença6 ~~ 
dah e6t~utu~ah empZ~~cah do pode~, ~ 6ato que tem 
hua bahe na ex~gênc~a ge~al de auto-juht~6~cação . 
•.. Aquele que goza de uma melho~ h~tuação hente a 
nec.ehh~dade ~n6lexZvel de cOl1.hide~a~ "legl.t~mo" o 
COl1.t~ahte que eX~6te a ~eu 6avo~, de cOl1.h~de~a~ "me 
~ec~da" hua p~õp~~a h~tuaçio e a do out~o de algu~ 
modo "cauhada po~ 6ua p~õp~~a culp~ (45, p. 40). 

Dahrendorf (11) assim sistematiza a instância de 

autoridade: relações de autoridade são sempre relações de do 

minação e subordinação; onde existem, é socialmente esperado 

que o elemento superior controle o comportamento do elemento 

subordinado; essas expectativas se relacionam mais com as PQ 

sições sociais relativamente estáveis que com o caráter dos 

indivíduos; neste sentido, são legítimas; assim, envolvem es-

pecificações das pessoas sujeitas ao controle e das esferas 
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em que este é permitido - como distinta do poder, autoridade 

não é nunca uma relação de controle generalizado sobre outros; 

sendo uma relação legítima, a desobediência às suas ordens 

pode ser sancionada - uma das funções do sistema legal e das 

normas e costumes é apoiar o exercício efetivo da autoridade 

legítima. 

Embora a autoridade quando institucionalizada po~ 

sa estar presente em qualquer relação social, seu campo de a 

tuação é primordialmente as organizações sociais. Weber dife 

rencia o Estado destas organizações porque este utiliza um 

tipo especial de poder: a força -

uma a~~o~iaç~o polZti~a ~ompul~5~ia ~ denominada "8 
tado" ~omente ~e ~eu ~ta66 admini~t~ativo con~e~va-
0- di~eito ao monopólio do u~o legZtimo da 6o~ça 6Z
~i~a pa~a o ~ump~imento de ~ua~ o~den~ (45, p. 44). 

Diferentemente da autoridade que emerge preferen -

cialmente em organizações, a liderança surge em contextos ig 

formais (Blau, 5.; Dahl, 9), estando mais relacionada à rela 

ção entre os indivíduos que à posição que ocupam numa estru-

tura social. Bierstedt (4) não utiliza o termo liderança mas 

sua análise de outro termo, domínio, nos parece indicar a ~ 

ma direção. Para este autor, domínio é um conceito psicológ! 

co cujo lugar se encontra no individuo e que se expressa nas 

relações interpessoais. O poder, conceito sociológico, encog 

tra-se nos grupos e se expressa nas relações entre estes; a~ 

sim, apare~e nas posições relativas que os individuos ocupam 

nas organizações enquanto o domínio se apresenta no desempe-

nho dos papéis - é uma qualidade pessoal, função da persona-

lidade dos individuos. Segundo este autor, portanto, poder 
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não seria um conceito suscetível de análise psicológica mas 

permaneceria restrito ao campo da Sociologia.Poulantzas (34) , 

por sua vez, reserva o termo poder aos fenômenos situados no 

quadro da luta de classes, que refletem os efeitos do conju~ 

to dos níveis da estrutura. Prefere empregar o conceito ,de 

poderio(*) para as relações cuja constituição se apresenta 

independentemente de seu'lugar no processo de produção, corno 

as relações de amizade, parentais, etc. 

Em síntese, da exposição podemos constatar o se-

guinte: embora haja tentativas de discriminar os diferentes 

"power terms", esbarramo-nos sempr~ na heterogeneidade semâ~ 

tica. Os termos mais relevantes parecem ser influência, con-

trole~ autoridade e liderança mas há pouco consenso em 

definições, derivado tanto da ausência de urna teoria 

capaz de interligá-los, quanto da existencia de vários 

veis de análise e de diferentes posições ideológicas a 

respeito, além das divergências que se situam no plano . . regras emplrlcas. 

2) - O EXERCíCIO DO PODER 

As dificuldades conceituais surgem também 

suas 

geral 

seu 

das 

quando 

os autores se referenciam diretamente ao poder, procurandoex 

plicitá-lo para melhor compreender sua importância e sua pr~ 

sença no cotidiano dos homens. Um primeiro aspecto recebe 

concordância quase absoluta: poder é um conceito relacionai, 

ou seja, nao é urna propriedade que alguns atores possuem e 

-*há nota de.. pe..-de.. pag.tIUl do :útadutoll ..i.nd.tc.ando que. t/ta.duz.w. "pt.U1>~at1c.e" 
pOIl podeJt..i.o. 
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outros não. Seu lugar de constituição sao as diferentes espé 

cies de relações humanas, onde evidencia um dos tipos, a re

lação dominação-subordinação. 

Outro ponto que também recebe concordância de bom 

número de autores refere-se aos recursos. Poder está associa 

do à posse destes, isto é, o indivíduo mais e o menos poder~ 

so ocupam os limites extremos do continuum de distribuiçãode 

recursos. Estes, porém, são variados. French e Raven (16) in 

dicam cinco bases de poder conforme a percepção do subordin~ 

do: a capacidade do elemento dominante de fornecer recompensa 

ou punição; as normas sociais que legitimam seu exercício; o 

seu grau de conhecimento em um dado campo do saber; a estima 

que recebe do elemento subordinado. Estes autores não especi 

ficam porém (exceto no caso do poder especializado) que re-

cursos ou atributos possui o detentor do poder para fazê- lo 

ser assim percebido pelo outro elemento da relação. 

Kaplan e Lasswell (21) por sua vez estabelecem nao 

~ 

so os recursos em que se baseia o poder como as diversas for 

mas que assume, dependendo dessas bases. Assim, à posse dos 

valores de deferência como poder, respeito, retidão e afeto, 

corresponde o exercício de poder político, das funções 

conselheiro e de mentor, da influência pessoal, enquanto 

de 

~ 

a 

posse dos valores de bem-estar como bem-estar físico, rique-

za, qualificação e ilustração corresponde o exercício do po

der sob a forma de violência, de poder eco-político (econôm! 

co-pOlítico), de perícia, de influência assessorial. 



Também dentro da literatura marxista a distribui -

ção de recursos está associada ao poder - a posse dos meios 

de produção permite a uma classe ocupar a posição dominante 

dentro da sociedade. Poulantzas clarifica porém que isto se 

verifica em nossa sociedade capitalista, onde o nível econô

mico ocupa o "luga~ de dominaç~o que po~~ui a dominaneia ~o

b~e O~ out~o~" (34, p. 133). Assim, em outras sociedades o 

poder econômico pode estar subordinado ao políticos ou ao 

ideológico, estando o poder desvinculado então da distribui

ção de recursos. 

A posse de recursos é, então, uma condição necessá 

ria para a expressão do poder, porém não suficiente. Etzioni 

(12) chama a atenção para a necessidade de distinção ana1íti 

ca entre poder e recursos. Estes sã"o posses de um a tor que 

podem ser convertidas em poder mas não são necessariamente u 

sadas - é a base do poder ou poder potencial, que deve ser 

distinguido do poder manifesto. Este implica na utilização ~ 

tual dos recursos ou então num uso anterior que leva os indi 

viduos subordinados a realizarem considerações antecipadasso 

bre sua aplicação, suhnetendo-se mesrro sem exercício real do pcx1er na 

circunstância presente. Portanto, outros elementos são ne

cessários para o exercício do poder, como a intenção e a ha

bilidade. Dahl (10) considera a intenção manifesta do ator , 

ou, no caso da ausência desta, a percepção de sua existência 

pelo subordinado, como o elemento diferenciador entre ter e 

exercer poder. 

A presença de variáveis corno motivação e percepçao, 
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mesmo em autores oriundos do campo das Ciências políticas 

mostra-nos uma concepção das relações de poder basicamente 

como relações interpessoais, facilmente" apropriáveis pela Psi 

cologia. O pr5prio Dahl diz que oS "power terms" nas Ciên-
I 

cias Sociais modernas referem-se a contextos de relações en-

tre unidades sociais mas que, na prática, os analistas detem-

se em contextos menores, trabalhando ao nível micro-social , 

favorecendo então uma visão psico15gica do conceito. 

Outros autores nao enfatizam o papel da intenção 

no exercício do poder, preterindo-o em favor da habilidade 

de seu detentor em superar as resistências ao seu domínio. 

Embora este seja um dos aspectos mais vagos da análise do ~ 

der, podemos verificar que o seu detentor pode lançar mão de 

vários métodos para garantir a obtenção dos efeitos deseja

dos. A forma aparenteme?te mais eficaz é a transformação do 

poder em autoridade. Nas palavras de Kaplan e Lasswell: "A 

dout~ina pol2tica 6o~nece o~ ~2mbolo~-chave e o~ axioma~ nao 

que~tionado~ ~ob~e o~ quai~ ~epou~a a ju~ti6icaç~o da e~t~u

tu~a ~ocial . .•• A t~an~6o~maç~o do pode~ em di~eito ~ e6e -

tuada pela dout~ina pol2tica" (21, p. 158). Ou, ainda, segun 

do Rousseau, citado pelos mesmos autores: "O homem mai~ 6o~

te n~o ~ nunca ~u6icientemente 6o~te pa~a domina~ ~emp~e, a 

meno~ que t~an~6o~me o ~eu pode~ em di~eito e a obediência~ 

deve~". A ideologia, portanto, é o fator que, compartilhado 

pelos membros de uma sociedade, garante ao possuidor de re-

cursos o exercício do poder. Quando, apesar dela, ainda sur

gem resistências, há a possibilidade de se recorrer asançoes 

(tanto recompensas quanto punições) ou a utilização de técni 
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cas específicas. Coch e French (7) indicam a participação no 

processo decisório corno o meio de superar resistências, den

tro de urna visão das relações de poder que acompanha a con -

cepção personalística de Kaplan e Laswell, sem considerarem 

o papel do contexto social onde se inscrevem tais relações. 

Num nível mais pragmático, Martin e Sims (27) rela 

tam táticas empregadas por vultos históricos e executivos a

tuais cujo sucesso descansa na habilidade de controlar e di

rigir a ação de outros. Seriam elas: tornada de conselhos,sem 

abdicar do direito de decisão; alianças com outros elementos 

do mesmo nível hierárquico; flexibilidade, ausência de com -

promisso definitivo com qualquer posição ou programa; comuni 

cação restrita, apesar da ênfase atual na comunicação total; 

"timing" para negativas, adiando-as ao máximo; auto-dramati

zação - a importância não só do que é comunicado mas também 

do como o é; demonstração de auto-confiança; manutenção de. 

uma fina linha de separação dos subordinados, criando uma re 

lação simultaneamente de isolamento e de contato. 

3) - CONOTAÇÕES NEGATIVAS DO CONCEITO DE PODER 

O exercício do poder, utilizando-se das táticasdes 

critas acima, adquire então características culturamente ne

gativas. Há autores que justificam o pouco interesse em seu 

exercício por indivíduos capacitados para tanto por esta fa

ce negativa do conceito (a posição de McClelland a este res~ 

peito é exposta na unidade 111). Quase sempre poder é asso -



ciado à capacidade de coerção (inclusive física, como na de

finição de Estado por Weber), de eliminação de alternativas 

de escolha para o elemento subordinado, em função da realiza 

ção dos objetivos do detentor do poder. Benn, por exemplo,em 

sua escala já analisada, vê poder com um conteúdo eminente -

mente coercitivo, de ameaça aos interesses dos outros sem 

que a estes reste senão a alternativa de obedecer. Havendo 

aquiescência, por outro lado, já estaríamos no domínio da 

autoridade. Esta visão de um modo geral é partilhada por di

ferentes autores (Bierstedt, 4; Blau, 5; French e Raven, 16; 

Weber, 44) embora alguns outros prefiram, em vez de se de

ter no ponto de vista do~ elemento subordinado, atentar para 

o instrumento de que lança mão o elemento dominante - as san 

ções. Assim, poder se referiria à capacidade (ou possibilida 

de) de aplicar sanções, sendo estas 'consideradas ora exclusi 

vamente no sentido de punição (Dahrendorf, 11) ora como se 

referindo tanto à punição quanto à recompensa (Kaplan e 

Lasswell, 21; French e Raven, 16). 

Esta referência à consecuçao da obediência via re

compensas não consegue contudo afastar a conotação negativa 

do poder. Talvez porque, mesmo com o fornecimento de benefí

cios, permanece a visão de que a.não-utilização da punição 

deve-se menos a uma face positiva do poder que a constatação 

de que seus efeitos são mais precários que os da recompensa. 

Temos, na Psicologia, uma vasta literatura onde se incluem 

Thorndike, Skinner, Homans, indicando não ser a punição um 

método eficaz para influenciar o comportamento por levar a 

reações emocionais que podem implicar em comportamento opo~ 
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to ao desejado. Em política, um dos conselhos de Maquiavel 

ao Príncipe refere-se à conveniência de sua não- utilização: 

Um do~ ~emêdio~ ~ai~ e6ieaze~ que um p~Zncipe po~
~ui eont~a a~ eon~pi~açõe~ ê não ~e to~na~ odiado 
pela população . •.• Va~ eau~a~ que mai~ 6aeilmente 
to~nam um p~Zneipe odiado pelo ~eu povo, a p~inei
paI e p~ivá-Io de eoi~a~ vantajo~a~ ou útei~; o po 
vo não ~e e~quece di~~o. (26, p. 116) -

Assim, mesmo que seja exercido através do forneci-

mento de recompensas, o poder continua percebido como impli-

cando em vantagens para o seu detentor, mantendo então sua 

conotação negativa e inspirando resistência. Daí o surgimen-

to do conflito, complemento natural de toda relação de poder. 

Poulantzas (34), todavia, considera que nem toda relação de 

domin~ção-submissão implica em conflito - tanto um como ou

tro originam-se externamente à relação, são delimitados pela 

estrutura, por uma situação de luta de classes. Onde esta 

não existe, a relação dirigentes-dirigidos não poderia ser 

expressa pelo conceito de poder e não acarretaria concomitan 

temente o conflito. 

De acordo com outros autores, entretanto, o poder, 

para ser exercido, precisa superar resistências e resolver o 

conflito, prevenindo sua expressa0 ou transformando-o num fa 

tor construtivo. 

Na psicologia Social, desde os trabalhos de Lewin 

reunidos em "Resolving Social Conflicts", conflito i defini 

do como decorrente da necessidade de escolha entre forças de 

igual intensidade geradas por valores ou necessidades opos -

tas. Assim, a magnitude do poder gerando forças no indivíduo 
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que vao atuar em urna dada direção determina a magnitude do 

conflito, se outras forças agem impulsionando o indivíduo em 

outra direção. 

A ausência de conflito é, portanto, impossível. O 

que garante o funcionamento das relações de qualquer pível 

em que atua o poder será então a capacidade de seu detentor 

para superar ou deslocar os conflitos para áreas que nao as 

afetem. A Psicologia do conflito, considerando-o manejável , 

dedica-se pois a estudá-lo, buscando desenvolver técnicas 

que permitam aproveitá-lo, transformar suas características 

destrutivas em algo que possa ser usado para aconstrução de 

relações úteis à sociedade. Esta linha de trabalho, por sua 

visão -estritamente psicológica, desvinculando-se de quais-

quer dados sobre os contextos sociais onde se localizam os 

conflitos, é a que nos parece mais se enquadrar na crítica~ 

posta na Introdução de que os pressupostos teóricos da Psico

logia Social implicam em manutenção do status quo na socied~ 

de. Com efeito, o conflito analisado somente de uma perspec

tiva motivacional e o esforço visando torná-lo construtivol~ 

vam-nos a perguntar - construtivo para quem? por que o medo 

de suas características destrutivas? por que surge o confli-

to, a par de forças opostas atuando no indivíduo? 

Apfelbaum e Lubek (I) consideram ultrapassada a vi 

sao da Psicologia Social sobre o conflito por não permitir~ 

plicar aqueles que surgem entre indivíduos possuidores de di 

ferentes quantidades de poder e com objetivos também díspa-

res - os movimentos sociais originados na década de 60, como 
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o dos hippies, dos negros, mulheres, homossexuais, etc., re-

presentam situações de rejeição do papel prescrito de submis 
, 

·são, de resistência de indivíduos não poderosos as normas e 

valores sociais que legitimam o exercício da dominação por 

parte dos detentores do poder. Tais conflitos nao podem ser 

resolvidos pelas técnicas tradicionais porque nao se situam 

numa relação de elementos igualmente poderosos. Por outro la 

do, também não necessitam ser resolvidos já que, através de-

les, em seu decorrer, os indivíduos de grupos minoritáriospo 

dem descobrir sua identidade própria, diferente da a eles for 

necida pela ideologia dominante. Esta torna os não poderosos 

invi~Zvei~ a ~i p~õp~io~, ~eóo~ça ~ua pe~da de i -
dentidade, to~na-o~ ineapaze~ de ~eeonheee~ ~ua po 
tencialidade eomo g~upo . ... t a luta e o eonólito, 
como p~oc~~~o~, que conó~gu~am a ~ealidade ~ocial 
do g~upo ~nv~~Zvel e o ajudam a deóini~ uma identi 
dade pa~a cada um de ~eu6 memb~o6 . ... Somente ~e~ 
cU6ando a identidade impo~ta a ele pelo ~i6tema 60 
cial e de6envolvendo uma nova identidade pa~a 61 
p~õp~io e que um invi6Zvel pode 6e to~na~ uma pa~
te vital da 6 o eiedad e. (Apó elbaum e Lub ek., (1) p. 
84-5) • 

Numa perspectiva de mudança social, portanto, os 

conflitos não s6 são necessários como sua resolução ou elimi 

nação de características destrutivas não tem porque ocorrer. 

Contudo, a posição dos psic6logos sociais, sob a capa de neu 

tralidade, continua a ser a de manutenção da estrutura so-

cial vigente e, portanto, sem interesse nesta visão do con -

flito. Assim, preferem procurar novas formas que auxiliem em 

sua resolução, favorecendo mais uma vez os atuais detentores 

do poder, do que possibilitar meios para que os indivíduoss~ 

bordinados possam, aproveitando-se do pr6prio conflito, cons 
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truir uma sociedade em que seus direitos sejam fixados por 

eles próprios e não homologados pelos seus dominantes. 



111 - PERSPECTIVAS SUBJACENTES AO CONCEITO DE PODER 

Podemos encontrar então uma gama de fatores sendo 

levados em consideração na tentativa de conceituação de po

der social embora nem todos eles estejam presentes em cada 

análise específica. Não há, pois, um consenso sobre o que s~ 

ja "poder", dificuldade esta comumente justificada pela com

plexidade do termo e pelo número infinito de situações so

ciais às quais ele se aplica. Consideramos, contudo, que um 

outro fator também deve ser analisado aqui, qual seja a vi

são da estrutura social e do ser humano por parte do cientis 

ta. 

o objetivo de ciência neutra, isenta de valores, 

transformou-se hoje num pressuposto sujeito a críticas con -

tundentes. A produção científica, como qualquer produção so

cial, está sujeita não só aos valores e interesses idiossin

cráticos do pesquisador como também, desde o momento em que 

deixou de ser uma atividade pessoal, isolada, e passou a ser 

realizada em instituições específicas, tornou-se dependente 

dos objetivos e interesses dessas instituições, fornecedoras 

e/ou capitalizadoras dos recursos necessários à investigação 

e comprovação de fatos e teorias. 

Dentro deste espírito, nem mesmo a tentativa de ma 

nutenção da neutralidade, com o reforçarnento da distinção en 

tre ciência básica e aplicada, escapa às críticas. Não há co 

mo considerar o pesquisador, ilhado ,em seu laboratório, pro

gredindo em seu conhecimento sobre seu objeto de estudo de 



uma forma consistente e objetiva, "neutra", enquanto a utili 

zação de seus conhecimentos, a ciência aplicada, esta sim, 

estaria sujeita aos interesses politicos e econômicos, per

dendo seu caráter isento. Dado o direcionamento externo im-

posto à sua produção, vê-se que mesmo a ciência básica não a 

tinge o ideal de neutralidade. Embora o conhecimento cienti-

fico possa representar uma progressão consistente e contínua 

em si mesmo, o campo de estudo e os paradigmas utilizados roo 

foram escolhidos de forma tão neutra. 

Toda esta discussão nao implica na defesa de uma 

visão reducionista, sociologizante, do conhecimento científi 

co, mas numa tentativa de chamar a atenção e mostrar a impor 

tância dos cientistas tomarem consciência das pressões so-

ciais, políticas e econômicas que promovem o desenvolvimento 

da ciência e procurarem usar seu conhecimento colocando-o a 

serviço da sociedade. 

Esta visão que, reconhecendo o mito da neutralida 

de científica, sugere ao cientista uma inversão de seu papel 

tradicional, deslocando-o no sentido de servir à população , 

está hoje disseminada e presente até mesmo em autores de li-

nha behaviorista, tradicionalmente percebidos pelo restante 

dos psicólogos como imbuídos duma mentalidade conservadora e 

mantenedora do status quo. Assim, Holland afirma claramente 

que os cientistas deveriam 

Va~ ~~io~idade aquele~ a~pecto~ (da ci~ncia da con 
duta) que tenham po~~ibilidade de ~e~em u~ado~ pe
la gene~alidade da~ pe~~oa~ . ... Podemo~ ~aze~ uma 
-tentativa de t~an~miti~ ao povo no~~a~ de~cobenta~ 
e p~omove~ aplieaç5e~ que he adequem mai~ ~~ ~ua~ 



ve1 

necehhidadeh que ãh necehhidadeh da elite. O maih 
impo~tante a ehte ~ehpeito e que o cientihta da ~n 
duta analihe a ope~ação de cont~ole compo~tamental 
em nOhha hociedade e comunique ehta an;lihe a ou
t~oh, pa~a que ehtejam melho~ p~epa~adoh pa~a o 
cont~a-cont~ole. Com ehte 6im, deve~; anali6a~ tam 
bem Oh e6eitoh potenciai6 de di6e~enteh 60~mah de 
co nt~a- cont~ole. 

33. 

Concordamos, assim, com Krfiger para quem é possí -

halvagua~da~ a validade da6 p~op06içõeh e teo~iah 
cientZ6ica6, e6ta6 comp~eendendo uma ~ede p~opohi
cional logicamente a~ticulada, de6de que 6ejam ob
he~vadah ah ~eg~ah di~eto~a6 dOh p~oce6h06 que con 
duzem ã hua elabo~ação e p~ehidem Oh e660~ç06 deh~ 
tinadoh ã hua comp~ovação po~ via empl~ica ou expe 
~imental. lhto não n06 leva a conclui~, contudo, qUe. 
he deva pe~manece~ no plano d~ um 60~mali6mo inhi
pido, igno~ando, delibe~adamente ou não, Oh ahpec
tOh hociaih vinculado h ã inve6tigação cientl óica. 
No cahO da Phicologia, ehpecióicamente, cabe ve~i
óica~ a ~elevancia da6 cont~ibuiçõeh te;~icah, em 
te~mOh de óo~necimento de ~ecu~hOh pa~a inte~ven -
çõe6 planejadah, cujo objetivo heja o de p~omove~ 
holuçõeh pa~a p~oblemah que comp~ometem a qualida
de da condição humana. (23, p. 59) 

Nesta proposição, passamos então a analisar as di-

ferentes perspectivas envolvidas na conceituação de poder 30 

cia1 no campo da Sociologia, das Ciências políticas e da Psi 

co10gia Social; procurando verificar a inserção dessas con -

ceituações no pensamento teórico do autor bem corno sua refe-

rência à ordem social. 

1) - PERSPECTIVA INTEGRACIONISTA 

o poder vai existir e ser exercido, de acordo com 

esta pespectiva, visando a uma maior funcionalidade do todo 
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social. Parsons o define como: 

• 

a capacidade de ahhegu~a~-he o cump~imento de ob~i 
gaçõeh po~ pa~te dah unidadeh de um hihtema de o~~ 
ganização coletiva, no qual ah ob~igaçõeh hão legi 
timadah com bahe em hua ~e!evância pa~a o aicance
de objetivoh coietivoh e em que, em cahO de negati 
va, exihte uma expectativa de hançõeh hituacionaih 
negativah, heja qual óo~ o hujeito que dihpõe con
c~etamente de ta! impohição. (32, p. 64) 

Provavelmente os representantes máximos da visão in 

tegracionista em Ciências políticas sejam Abraham Kaplan e 

Harold Lasswell, autores de várias obras sobre a problemáti-

ca do poder editadas principalmente entre as décadas de 30 a 

50. Especificamente em "Poder e Sociedade" (2l), revelam uma 

preocupação em estabelecer os arcabouços conceituais de uma 

Ciência política na qual se possa desenvolver a investigação 

do processo político, em contraposição ao que consideram dou 

trina política, que visaria, antes de mais nada, a justifica 

tiva de estruturas políticas existentes ou propostas. 

o papel do poder dentro desta abordagem é claro: 

Concebemoh a ci~ncia po!Ztica como uma dah ci~nciah 
dah o~ientaçõeh poiZticah - a que ehtuda a inó!u~n
cia e o pode~ como inht~umento de tal lnteg~ação. O 
p~oblema da polltlca hocla! ~ o de c~ia~ condlçõeh 
pa~a que o pode~ pOhha agl~ - e aja - no hentido de 
integ~a~ Oh p~incipaih vaio~eh da hociedade como um 
todo. (21, p. 14) 

~ 

O objetivo do poder e, portanto, integrar valores, 

definidos como acontecimentos desejados e classificados em 

dois tipos: de bem-estar (bem-estar físico, riqueza, qualif~ 

cação, ilustração) e de deferência (poder, respeito, retidão, 

afeto). A posse de um valor é geralmente lli~a relação inter -
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pessoal, tanto porque alguns valores (os de deferência) con-

sistem destas relações quanto porque a conduta das pessoas 

que participam da formação e distribuição de valor é essen -

cial para a sua posse. 

o poder é, então, um valor de deferência - ter po-

der significa ser levado em consideração nas linhas de condu 

ta dos outros, mesmo que estes sequer saibam quem são os de-

tentores do poder. Além de ser um acontecimento desejado, o 

poder também pode ser exercido sobre outros valores que seu 

detentor não possui (por exemplo, a riqueza). 

Os autores definem poder corno a participação no 

processo ~_2 decisório, isto é, corno urna relação interpessoal 

que implica em busca, por um elemento da relação, de determi 

nados efeitos no outro elemento. Diferenciam-no da influên 

cia pelo recurso a sanções quando os efeitos pretendidos não 

ocorrem. 

o exeneZeio do poden ~ himplehmente o exe~eZeio de 
um elevado gnau de eoeneitividade. Quando Oh valo
neh p~ometidoh ou ameaçadoh hio hu6ieientemente im 
pontanteh pana aqueleh hob~e quem a in6lu~neia eh~ 
tã hendo exeneida, e~teh últimoh ehtão hendo eoagi 
dOh: ehtio hujeitoh a uma ~elaçã.o de poden (21, p~ 
133) • 

A coerção pode ocorrer por ameaça de privação ou promessa de 

recompensa. Portanto, as relações de poder podem se aprese~ 

tar sob diferentes formas, conforme os valores em que se ba-

seiam e os que estejam em sua esfera de atuação. Tais formas 

sao interdependentes - urna certa quantidade de cada urna -e 

necessária para uma grande quantidade de qualquer formai ne-

nhuma se sustenta isoladamente i nenhuma é básica para as ou-
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tras. Ocorrendo mudança.nos padrões de valor, na ordem so

cial, na tecnologia, uma ou outra forma de poder assume o pa 

pel fundamental. 

O exercício do poder, caracterizado pela coerção' , 

nao exclui, contudo, o elemento de consentimento, presente 

pelas identificações, expectativas e reiyindicações dos su -

bordinados. Os autores o classificam como formal e efetivo 

e como sendo autoridade e controle conforme o papel dos sím

bolos com os quais está associado. A fórmula política é a 

parte do padrão dos símbolos políticos de uma sociedade que 

descreve e prescreve detalhadamente a estrutura social. Os 

detentores do poder tentam apresentar sua posse e exercício 

como sendo "legal", isto é, conforme a fórmula política, cu

ja interpretação é determinada por eles próprios, de acordo 

com o valor de base de seu poder. 

O poder formal, sua posse esperada e legítima de a 

cordo com a fórmula política, chama-se autoridade. Ela é"sub 

jetiva" - sua existincia depende da opinião de alguém. 

O pod~r "nu e cru" é o poder nao autorizado, exer

cido abertamente, ao qual os outros se submetem. Tende a as

sumir a forma de violência e ser exercido em situações emque 

a fórmula política seja rejeitada. Para Parsons, (32), a con 

sequencia de perceber o poder como simbólico é vi-lo legiti

mado o que, por sua vez, evita a coerção. 

O poder nem sempre é exercido diretamente pelo seu 

detentor, mas por outros a quem foi atribuída a responsabil! 



dade pelo seu exercício. Isto ocorre devido à divisão de 

trabalho dentro de um grupo de poder - este pode ser exerci

do por um agente responsável perante o grupo ou distribuído 

em uma hierarquia, sem que disto resulte necessariamente con 

centração ou dispersão de poder. As divisões funcionais de 

um grupo são subgrupos organizados para práticas partic~la -

res em benefício dos interesses do grupo. 

o poder nao pode ser concebido como um relaciona -

mento unilateral porque o grupo subordinado, com sua solida

riedade e cooperação, ajuda a implementar as decisões toma -

das. A formação de hierarquia contribui para a estabilidade 

da estrutura de poder, porque: 1) minimiza o conflito, pela 

ordem estabelecida que atribui um lugar específico e reconhe 

cido a cada um dos poderes conflitantes; 2) goza do apoio de 

todos os ocupantes da hierarquia, pois cada membro participa 

da distribuição do poder. 

"Ato" i a unidade básica tanto das relações inter

pessoais quanto do processo político. A conduta está dirigi

da para uma meta, isto i, implica em valores. A fase impulsi 

va do ato se constitui das necessidades destes valores ou do 

empenho inicial em obtê-los. O ator deve levar em conta os 

outros atores, que podem interferir em seu esforço. Assim , 

surgem valores adicionais, a influência e o poder - o contro 

le sobre outros com base em sanções. O ato i político se o 

poder entra de forma significativa nas perspectivas do ator 

como fim ou meio que conduz ao ato. 
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Um movimento político é um ato político coletivo , 

originado de uma situação de necessidade que produz uma pres 

sao para a açao. ~ realizado por grande número de pessoas , 

com diferentes graus de solidariedade e organização, empenha 

das em um padrão contínuo de práticas e com urna perspectiva 

que não limita as metas, os planos e os participantes ~ prio 

ri. A intensidade da situação - pressão para a açao - leva 

ao conflito que pode degenerar ou não em crise. A crise -e 

precipitada pela extrema intensidade da situação e pelo fra-

casso das práticas disponíveis para sua resolução. Com a con 

tinuação da crise,aumenta tanto o alcance quanto o peso do 

poder dominante - os diversos campos de atividades dos parti 

cipantes na situação são incluídos no alcance do poder e a-

queles que detem algum peso de poder desistem em favor dos 

detentores do poder dominante, numa expectativa de resolução 

da crise que os beneficie. A crise, portanto, impõe restri -

ções à participação no processo decisório embora, em sua re-

solução, possa haver expansão dessa participação pela incor

poração de novos elementos. 

o equilíbrio de poder, a estabilidade da elite, de 

pende de vários fatores: adesão (tanto da elite quanto da 

massa) à doutrina política sob a qual o poder é exercido; ma 

nutenção dos mesmos processos de produção, com aqueles que 

detem poder neste processo tendo também o poder político cor

respondente; adequação dos padrões efetivos de valor (benefí 

cios neste valor) às expectativas existentes; controle (pela 

elite) dos instrumentos de violência. 
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Surgindo um ou alguns destes fatores capazes de 

provocar uma mudança política - enfraquecer o equilíbrio 

teríamos transformações moderadas ou radicais. A sucessão, a 

reforma e a revolução palaciana são normalmente provocadas~ 
: -

la elite, como substitutos para a revolução política esocial. 

são mudanças realizadas em resposta às reivindicações dama~ 

sa, que surgem como uma ameaça à elite, 'ameaça não diretamen 

te da massa, mas da possibilidade de apoio desta a uma con -

tra-elite. A revolução não é realizada por uma coalização de 

grupos de oposição "trabalhando juntos para o bem comum" mas 

é tanto um processo de luta interna pelo poder entre grupos 

revolucionários quanto um conflito entre estes grupos e a 

elite. 

A contra-elite constitui a elite inicial da nova 

estrutura de poder, podendo ser substituída por outro dosgru 

pos que estavam em luta 'contra a elite anterior. A revolução 

nao diminui, descentraliza ou dispersa o controle ou a auto-

ridade, mas o transfere de uma elite para outra. 

A perspectiva sob a qual Parsons, Kaplan eLasswell 

analisam o poder é, portanto, como uma função a mais a con -

tribuir para a integração do sistema social. Estes autores 

partem de uma visão da sociedade como um todo orgânico,intei 

riço, em que as partes possuem, por um lado, uma identidade, 

já que cada uma delas contém a essência do todo e, por outro, 

uma complementariedade, pois a cada uma corresponde uma fun-

çao dentro do todo social, objetivando a integração e o aju~ 

tamento. A palavra-chave, no caso, é o consenso. 
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A conceituação de poder por Kaplan e Lasswell como 

"participação nas decisões" indica precisamente esta idéia 

de consenso, de integração, e revela, segundo Poulantzas, 

uma concepção volunta~~~ta do p~oce~~o da dec~~õe~, 
meno~pnezando a e6~c;c~a da~ e~tnutuna~ e não poden 
do localizan exatamente, pon detnã~ da~ apanênc~a~~ 
o~ centno~ e6etivo~ de dec~~ão no inten~on do~ q~ 
6unc~ona a d~~tnibu~ção do pode~ (34, p. 120). 

De fato, verifica-se um grande relevo a esses as -

pectos pessoais, de cunho mesmo psicológico. O lugar dos di

ferentes atores na estrutura social é determinado por inte -

resses objetivos, isto é, depurados (aparentemente) de cono-

tações psicológicas. Entretanto, sendo a estrutura concebida 

como produto da conduta dos atores, os interesses passam a 

se constituir das expect'ativas de certas condutas por parte 

dos atores, em função de seu papel estrutural. Assim, os di 

ferentes valores - "acontecimentos desejados" - sao os ele -

mentos chaves para a constituição' de uma determinada estrutu 

ra social. "Uma cla~~e adquine ~upnemac~a na medida em que 

" contn~bue pana o~ valone~ ma~~ valo~~zado~ pela ~oc~edade 

(21, p. 247). Como tais valores são compartilhados pelos di-

ferentes atores, temos a possibilidade de integração do sis

tema social. A relação de poder envolve, logicamente, uma 

parcela de consentimento, já que a própria ideologia da elas 

se dominante - erigida em função do valor de base de seu po

der - é assimilada pelos subordinados. 

A comunhão de símbolos, o consenso, é valorizado 

como uma tentativa de minimizar o conflito e evitar a violên 

cia, prenunciadora de mudanças radicais na sociedade. As cri 
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ses normalmente podem ser controladas, a relação de poder so 

fre ligeiras modificações através da circulação de elites , 

sem representar, contudo, nenhum ganho real para as massas. 

A própria revolução social, a grande mudança na estrutura de 

poder efetivo da sociedade, não é uma revolução total, nao 

se estende necessariamente a outros valores que não o poder, 

a nao ser quando estes sao diretamente afetados pela estrutu 

ra de poder. E implica na permanência da dicotomia elite X 

massa, porque a contra-elite torna-se a nova elite no poder. 

Sente-se todo um sabor elitista nesta concepçao. O 

ajustamento do sistema social, o poder como elemento integra 

dor, tudo isto está em função da manutenção de um grupo em 

sua posição dominante. As massas estão sempre em posição su

balterna e, mais que isto, sujeitas continuamente a serem lu 

dibriadas - pela atual elite, que consegue seu consentimento 

à situação de subordinação em que vivem manipulando símbolos, 

empregando a coerçao, fazendo concessões de alguns aspectos 

do--poder; pela futura elite (no caso de uma revolução social) 

que se utiliza das massas para vencer a elite anterior, ace

nando-lhes como recompensa o atendimento de algumas reivindi 

cações e expectativas com relação a alguns valores que nao 

o poder mas procurando, logo que a revolução se estabilize , 

colocá-las novamente em seu lugar, isto é, reforçar a estru

tura de poder de forma piramidal. 

A proposta integracionista de um equilíbrio entre 

as diversas correntes que compoem o sistema social revela,se 

gundo Passano, 



a p~eocupaÇao de toda a ~ociologia do pode~: a o~ 
dem, o "iunta~" 6uncional d06 element06 60ciai6 ; 
a detecçao e e~~adicação do con6lito, a hanmonia 
do E6tado e da6 6onça6 di~etona6 da 60ciedade em 
naçõe6 que jã conhecem a ameaça da c~i6e. (33, p. 
33) • 

2) - PERSPECTIVA ELITISTA 

42. 

Muitas das idéias dos teóricos elitistas podem ser 

encontradas em Platão e Maquiavel, embora esta perspectiva 

como tal esteja ligada. a nomes como Vilfredo Pareto,Gaetano 

Mosca e Robert Michels, que tentam mostrar ser inevitável 

e desejável - nas sociedades modernas a concentração do po-

der numa elite. 

Este grupo de elite, com diversas categorias - sub 

-elite, semi-elite, contra-elite - representa uma minoriaoam 

relação à população total, mas é bem organizado e coeso, ca-

paz de fazer o máximo uso efetivo dos recursos que controla. 

~, portanto, capaz de ação racional, em contraposição à mas-

sa, sem capacidade de organização para atingir os seus fins. 

Para Olsen (31), isto representaria um modelo de sociedade 

baseada não em duas classes, mas em uma única, já que a mas-

sa não chegaria a se constituir como tal. Pareto diferencia 

elite e massa: 

a cla66e govennante tem uma Vi6ão clana d06 6eU6 
p~;pni06 intene66e6 ponque a 6ua vi650 e6tã me
n06 ob6cunecida pelo6 6entimento~, enquanto a 
cla~6e 6ujeita e6tã men06 conbciente de 6eUb in
tene66eb ponque a 6ua Vi6ão e~tã mai~ nublada pe 
l06 ~ entimento~. (in Kaplan e La6~well, 21, p. 144). 
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A visão de Pareto é de uma sociedade com um siste

ma de atividades não lógicas, formado por sentimentos. Indi

víduos com certos tipos de sentimentos tendem a ganhar posi-

ções de poder corno resultado de suas características pes -

soais, especialmente se seus sentimentos são compatíveis com 

as condições políticas e sócio-econômicas. A mudança social 

ocorre através da substituição da elite pelos seus rivais (a 

contra-elite), desde que estes tenham as qualificações nece~ 

sárias para exercer a liderança - é o processo de circulação 

de elites, de natureza cíclica e não revolucionária. 

Mosca mantém a visão de Pareto de características 

pessoais - ambição, esforço pessoal, força de vontade, auto

confiança - levando alguns indivíduos a alcançarem poder so

bre outros, mas salienta o fato da competição não ser igual 

para todos, porque o background familiar influencia as reali 

zaçoes finais~ As famílias de elite tendem a se perpetuar 

também ciclicamente. 

, 

Michels realiza suas observações a partir da análi 

se da organização social e vê que os líderes, pelo próprio 

fato de ocuparem esta posição dentro da organização, tem vá

rias vantagens pessoais sobre os outros - adquirem capacida

de e experiência, estabelecem relações de influência, contro 

lam os recursos organizacionais corno finanças, canais de co

municação e agências disciplinares. Podem, então, usar estes 

recursos para seus próprios fins, por bloqueio das tentati -

vas de transformação ou por cooptação de seus opositores.Dis 

corda, portanto, de Pareto - não haveria circulação de eli -

:~ 



tes mas, antes, um processo contínuo de mistura, com os ele-

mentos antigos atraindo e absorvendo os novos - seria a reu-

nião de elites. 

Alguns pontos devem ser salientados numa análiseda 

perspectiva elitista. Em primeiro lugar, não são claros os 

recursos utilizados pela elite para se formar e se manter co 

mo tal. t certo que há uma dependência das características~ 

soais dos indivíduos que a compoem mas há também referência 

a uma base econômica do poder. 

Este aspecto dos recursos que servem de base ao po 

der da elite é importante porque nos leva ao segundo ponto 

é difícil concordar com Olsen, quando sugere que esta pers -

pectiva se baseia em um modelo de sociedade de uma só classe. 

Sua crítica indica uma visão de classe cujo componente bási-

co seria a capacidade de organização para a consecuçao e pre 

servaçao de seus interesses (elite organizada X massa desor~~ 

ganizada). Mas Pareto, por exemplo, usa o conceito indifere~ 

~ ~ \ 
temente, referindo-se tanto a classe dominante quanto a sub-

missa. Portanto, parece clara a percepção de duas classes.Ca 
\ -

beria então indagar se este modelo é justificado empiricamen 

te, dada a possibilidade de múltiplos recursos a servirem de ba 

se para o poder de diferentes classes. 

A perspectiva elitista, na verdade, representa uma 

visão psicológica e individualista da sociedade, centrada no 

papel dos "grandes homens". A massa é visualizada se:Jurrlo os 

critérios de Le Bon, de aglomerado de indivíduos unânimes (in 



tercambiáveis), sujeitos a emoçoes súbitas e intensas, suge~ 

tionáveis, com raciocínio simples e rudimentar, necessitan

do, portanto, de condutores. Le Bon teve críticos que lhe a

pontaram "uma p~evenção e d~~to~ção a~lhtoc~ãt~ca ao~ mov~

mento~ popula~e~ que tanto ag~ta~am a f~ança" (Schneider,~7, 

p. 105). Tal crítica só necessita ser atualizada para se re

ferir precisamente aos teóricos elitistps. O medo às massas 

e à ameaça de transformação da estrutura social que elas re-

presentam leva, inclusive, estes autores a restringirem a 

possibilidade de mudança social a uma simples troca de posi

çao de indivíduos - a mudança social ocorre quando dados gru 

pos de elite se revezam no poder ou quando novos membros são 

assimilados ao grupo de elite. 

O mínimo que se pode dizer, portanto, é que a per~ 

pectiva elitista representa um modo anacrônico de ver a soci 

edade, difícil de ser defendido por qualquer pessoa mais a

tenta ao papel das estruturas sociais que ao dos indivíduos 

isolados que compõem a sociedade. 

Embora adote uma visão crítica com relação à pers-

pectiva elitista, a análise do poder por parte de Charles 

Wright Mills apresenta muitos pontos de contato com os teóri 

cos desta linha, talvez porque verifique, como Michels, o seu 

sentido prático. Para este último autor, não há alternativa 

realista à oligarguia. Os líderes tendem a se perpetuar para 

proteger seus interesses e a massa tende a se tornar apática 

e desinteressada dos problemas da organização social. Wright 

Mills observa que a relação entre a elite e o Estado é bené-
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fica aos interesses daquela, os quais condicionam a tomada 

de decisão e as linhas das políticas interna e externa do Es 

tado. Wright Mills entende por poder: 

~oda dec~~ã~ ~omada pelo~ homen~ em ~elação ao apa~a 
~o em q~e v~vem e ao~ even~o~ que 6o~mam a h~~~õ~~a
d e ~ua ep~ ca. .• quando ~a~~ d ec~~ Õ e~ ~n~e~v em (ou 
quando, a~nda que ~em ~n~e~v~~ pode~~am ~e~ ~n~e~v~ 
do) o p~oblema de quem a~ ~oma'e o p~oblema ba~al do 
pode~. (46, p. 60) 

Diferentemante dos autores partidários de uma vi-

sao integracionista; salienta não ser lícito atualmente pro-

por que os homens sejam governados pelo consenso porque con

sidera três formas de manifestação da natureza do poder: a 

autoridade, a coerçao e a manipulação, capaz de guiar o pró-

prio consenso. 

o problema é, então, de quem toma as decisões e, 

para Wright Mills, a resposta centra-se no conceito de eli ~ 

te: "en~endemo~ po~ el~~e que de~em o pode~ aquele~ cZ~culo~ 

polZ~~co~, econôm~co~ e m~l~~a~e~ que, d~~po~~o~ ~ o~denamen 

~o complexo e e~~~a~~6~cado, ~omam dec~~õe~ de 

ao meno~ nac~onal" (46, p. 62). 

~mpo~~â.nc~a 

o conceito de elite se apóia e ao mesmo tempo é ex 

plicados pelos seguintes fatos: a coincidência de interesses 

entre as modernas instituições políticas, econômicas e mili-

tares; as semelhanças psicológicas e sociais dos indivíduos 

que ocupam postos de mando nestas estruturas e a intercambia 

lidade destes postos; o prolongamento até à base das deci~ 
'1:t.-'-

sões tomadas no vértice da pirâmide de poder Por homens que, 
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por preparaçao e caráter, sao organizadores de força conside 

rável e não se sentem limitados pela educação democrática. 

Paralelamente ao problema de quem det~a o poder

a distribuição de poder - Wright Mills se atim a um outro as 

pecto: a quantidade de poder existente numa sociedade, vista 

por ele como uma quantidade invariante. Temos, assim, uma e~ 

trutura social composta por duas classes em que a consecuçao 

de uma parcela de poder por uma classe representa uma perda 

equivalente de poder pela outra. t o que Parsons, criticando 

.Wright Mills, chama de "poder soma-zero". 

Wright Mills utiliza o termo "elites do poder" em 

substituição ao conceito marxista de "classe dominante" por 

julgar este sobrecarregado: classe é um termo econômico, do

minante i um termo político; "classe dominante" implica em 

que uma classe econômica domina politicamente. A sociedade , 

portanto, seria formada pela elite e por outra classe em po

sição de subordinação. Â distribuição desigual de poder acre~ 

centa-se sua quantidade invariante - a elite procura evitar 

que a outra classe o possua porque isto representaria uma ãi 

minuição de sua parcela de poder. 

A par da consideração do poder em um só nível, o 

político, o que o faz restringir a somente duas as classes 

que compõem a sociedade - dominante e subordinada - Writht 

Mills não ~erifica a estrutura social da qual dependeria uma 

eventual redistribuição do poder. A diminuição da capacidade' 

de uma classe de realizar seus interesses num determinado ní 
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vel, além de nao se traduzir numa perda também em outro 

vel, não implica no aumento automático do poder de uma segu~ 

da classe; uma terceira pode sair fortalecida. E, logicamen-

te, a quantidade de poder existente não se mantém constante 
, 

mas pode aumentar ou diminuir em determinado nível e sobre 

uma ou várias classes sociais. 

3) - PERSPECTIVA PLURALISTA 

o pluralismo implica na possibilidade de descen -

tralização do poder como pré-requi$ito para um governo e um 

processo de tomada de decisões democráticos. Remonta a Mon -

tesquieu que, no século XVIII, p!opunha a divisão do po-

der (em executivo, legislativo e judiciário) no sistema polí 

tico como forma de evitar a tirania. Alexis de Tocqueville , 

no século XIX, deu expressão à idéia de pluralismo para a so 

ciedade total. Segundo as observações de Olsen (31), para 

Tocqueville a igualdade das massas é um terreno fértil para 

a ditadura da maioria, destruidora da liberdade individual e 

geradora de instabilidade social. O equivalente à aristocra-

cia nas modernas sociedades democráticas, no sentido de man~ 

tenção do equilíbrio destas sociedades, seria a proliferação 

de associações, intermediárias entre o governo e o indivíduo, 

especializadas em suas atividades e objetivos (portanto, fu~ 

cionalmente interdependentes), autônomas com relação ao Esta 

do e entre si, com membros voluntários. Tais organizações a

tenderiam ao indivíduo, ao governo e à sociedade de diversas 

formas. 
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Aos indivíduos - fornecem canais de informação so-

bre atividades e problemas públicos; habilitam aqueles com 
. 

interesses iguais a apresentarem recursos de poder pela orga 

nização da ação coletiva; fornecem-lhes meios de influência 

sobre o governo; protegem-nos de manipulação pelas elites; a 

póiam líderes. 

Ao governo - fornecem informações sobre interesses 

públicos; proveem canais institucionais para a manutenção da 

ordem social; isolam-no da dependência direta da massa, pos

sibilitando-lhe realizar açoes necessárias mas impopulares. 

A sociedade - tornam o governo ao menos moderada -

mente responsável frente à população; possibilitam a resolu-

ção de conflitos por negociação em vez de por confronto; im

pedem o domínio da sociedade por um indivíduo ou pequeno gru 

pO; promo~uma relativa estabilidade social; encorajam a mu 

dança social gradual porém contínua. 

Para que o pluralismo possa efetivamente operar,as 

organizações devem ser de tamanho médio (para permitir ao in 

divíduo influenciar os seus objetivos e para possibilitar 

lhe exercer pressão sobre as outras organizações e o gover -

no), haver sobreposição de membros, interdependência funcio-

nal, normas estabelecidas para a troca de informação e de in 

fluência, alto nível de educação pública, aceitação da legi-

timidade da política e das ordens, valores e normas básicas. 

Verifica-se, portanto, que a proposta pluralista 
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de sociedade, da mesma forma que a integracionista, descansa 

sobre o papel do consenso, fundamental para a minimização do 

conflito. Mantém também a visão de um todo social oaqxsto de 

elementos especializados e interdependentes, cada um exercen 

do sua função frente aos objetivos daquele todo. Pode-se per 

guntar, aqui, se esta especialização e interdependência nao 

implica~ na necessidade de um órgão coordenador, centrali

zando ainda mais o controle das atividades sociais, ao invés 

de permitir a distribuição mais generalizada do poder preco

nizada por esta perspectiva. 

A visão pluralista utiliza-se da organização corno 

elemento básico para sua análise e sugestão da distribuição 

do poder dentro da sociedade. Creio que seria interessante 

verificarmos, então, corno se proces'sa esta distribuição den

tro dessas organizações, o que, se nao é estudado pelos teó

ricos pluralistas, está sendo cada vez mais enfatizado pelos 

estudiosos da organização. Tannenbaum reflete esta preocupa

ção quando diz que "ca~acte~iza~ uma o~ganizacio de aco~do 

com ~eu pad~io de cont~ole e de~c~eve~ um a~pecto e~~encial 

e unive~~al da,o~ganizacio, que cada memb~o deve en6~enta~ e 

e ao qual deve aju~ta~-~e" (42, p.lS). Aparentemente, concor 

da com os pluralistas quanto às vantagens que a organização 

oferece ao indivíduo e à sociedade: "A o~ganizacio p~opo~c-<.E.. 

na o~dem - condicio nece~~ã~ia pa~a o homem p~oduzi~ em la~

ga e~cala e vive~ em ~egu~ança. Abundância e ~egu~ança, po~ 

~ua vez, c~iam opo~tun-<'dade~ e e~colha - condicõe~ que con~

tituem a ba~e pa~a a l-<'be~dade humana" (42, p. 16). 

• 



o problema do poder nas organizações já é estudado 

desde Max Weber que considera I" o tipo mo...i.~ puJt.o de exeJt.c.Zc...i:o 

do. o.utoJt...i.do.de !ego.! o.que!e que empJt.ego. um quo.dJt.o o.dm..i.n..i.~tJt.o.-

t..i.vo bUJt.oc.Jt.ãt..i.c.o" (44, p. 20). ~ntretanto, pesquisas sobre 

poder nas organizações sao recentes. As pesquisas nas organi 

zações iniciaram-se com os trabalhos de Elton Mayo e seus au 

xiliares na década de 20 na Western Electric Company; mas o 

tema "poder" foi afastado dos estudos. Imbuídos de uma visão 

de organização harmoniosa e sem conflitos, esses autores não 

se interessaram por nenhum aspecto do poder, embora tenham 

contribuído para o aumento do controle nas organizações atr~ 

vés da proposta de métodos de aper~eiçoamento da supervisão 

que, perdendo sua aparência autocrática, mais facilmente mi

nimizaria a resistência dos empregados. 

A teoria atual de administração, desenvolvida por 

autores diversos como McGregor, Argyris, Herzberg, Maslow , 

Likert e Tannenbaum, geralmente conhecida como sistema parti 

cipativo, propõe-se a ser uma abordagem orgânica da organiza 

ção sem recusar-se a estudar a presença do conflito e do po

der. Baseia-se na maior inserção pessoal do indivíduo na or

ganização em oposição à impessoalidade preconizada pela buro 

cracia embora reconhecendo que tal inclusão gera conflitos , 

justamente o que Weber queria evitar. Formas de solucionar 

tais conflitos são várias mas repousam principalmente na de

legação de autoridade - os indivíduos participam, em vários 

níveis, do processo de tomada de decisões dentro da organiza 

ção. Isto pode levar, inclusive, a um aumento da quantidade 
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de controle existente. Tannenbaum (42) discorda da visão de 

poder soma-zero de Wright Mills e sugere que a abordagem paE 

ticipativa, a par de manter a quantidade de controle já pos

suída por determinados segmentos da organização (por exemplo, 

a direção), acrescenta nova quantidade através da possibili-
I 

dade de exercício do controle por parte de novos segmentos. 

Para Selznick (38), este processo de absorção de 

novos membros dentro da estrutura da determinação de políti-

cas de uma organização é a cooptação, um meio de enfrentar 

ameaças à estabilidade ou existência da organização. Surgi -

ria quando há um vazio entre aquiescência e controle, com o 

surgimento de dúvidas quanto à legitimidade da autoridade for 

mal. A inclusão de novos membros, representantes dos segmen-

tos subalternos, legitimaria os órgãos de controle embora es 

tes novos membros compartilhem na verdade da responsabilida-

de pelo poder, mais do que do próprio poder. Entretanto, sua-

ascençao é percebida como comprovação da possibilidade de m~ 

bilidade social, aumentando a pressão grupal para o enquadr~ 

mento às normas da organização - o consenso é reforçado, os 

conflitos são minimizados, o controle aumenta. 

Vemos, então, que a abordagem pluralista e sua s~ 

cedânea nas organizações, o sistema participativo, represen-

tam uma proposta de mudança da estrutura social ou organiza-

cional existente mas nao uma ruptura completa com esta estru 

tura. Os centros antigos de decisão continuam detentores do 

poder mas partilham dele com novos segmentos sociais ou orga 

nizacionais. A forma como chega a ocorrer esta participação 
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nao se deve a uma exigência ou luta dos subordinados, mas os 

detentores originais do poder é que acenam com esta possibi

lidade aos não poderosos como se, de repente, descobrissem 

alguma injustiça na distribuição anterior ou direitos esque

cidos dos subordinados. Parece que, na verdade, descobriu-se 

que a participação no processo decisório conduz a uma maior 

identificação com os objetivos organizacionais e sociais e 

consequente maior empenho para a sua consecuçao. Como a mu -

dança está ocorrendo somente ao nível político - o processo 

decisório - sem envolver a esfera ideológica ou econômica,p~ 

de-se sugerir que os objetivos fixados são os da classe domi 

nante e sua consecução implica em maiores benefícios econômi 

cos revertidos a ela, fortalecendo-a então inclusive no pla

no político. Há, portanto, um interesse dos detentores do po 

der em propiciar esta mudança talvez como forma de, parti 

lhando do poder ao nível decisório, evitarem o risco dele ser 

posto à prova ou mesmo derrubado em outros níveis, acarreta~ 

do não uma simples reforma mas uma revolução social. 

o processo de cooptação parece inclusive indicar 

esta tentativa de esvaziamento dos grupos subordinados, tan

to pela proposta de mobilidade social e consequente incenti

vo à identificação com a classe dominante quanto por repre -

sentar um aliciamento dos membros mais capazes, em que foi 

maior o investimento dos grupos subordinados, os quais per

dem então a possibilidade de retorno deste investimento. 

A abordagem participativa representa portanto t~n 

bém uma tentativa de apaziguamento do conflito através deuma 
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tática diferente. Em vez de negá-lo ou procurar suprimí-lo , 

ele é reconhecido e até valorizado como forma de crescimento, 

desde que se mantenha como possibilidade de mudança restrita 

a certos limites previamente fixados. 

4) - PERSPECTIVA MARXISTA 

Marx, Engels e Lenin, embora trabalhando com os 

termos poder, autoridade, dominação, etc., não produziram um 

conceito de poder, o que vai ser tentado já nos nossos dias 

por Poulantzas. Para este, o conceito de poder tem como lu -

gar de constituição o campo das práticas de classe. Classe e 

poder são conceitos aparentados sem que isto implique uma si 

tuação de embasamento de um pelo outro. Classe indica os e

feitos da estrutura sobre as práticas. O conceito de poder~ 

dica "Oh e6eitoh da eht~utu~a hob~e ah ~elaç~eh con6lituaih 

ent~e ah p~iticah dah dive~hah clahheh em luta" (34, p. 114). 

Não pode, portanto, ser aplicado a um dado nível da estrutu

ra mas é um efeito do conjunto dos níveis. As relações de 

classe sao, em" todos os níveis, relações de poder, sendo es

te entretanto somente um conceito indicando o efeito do con

junto das estruturas sobre as relações entre as práticas das 

diversas classes em luta. 

Poulantzas conceitua poder como "a capacidade de 

uma clahhe hocial de ~ealiza~ Oh heuh inte~ehheh objetivoh ~ 

pecr6icoh " (34, p. 119). Assim, o conceito reporta-se a um 

tipo específico de relações sociais ~aracterizado pelo con-



flito, ou seja, a um campo em que, pela existência de clas -

ses, a capacidade de uma delas realizar os seus interessesen 

contra-se em oposição com a capacidade e os interesses de ou 

tras classes. Esta oposição implica na possibilidade de de

marcação dos lugares de dominação e subordinação, ou seja, o 

que traça esta relação e situa o conflito esti situadd fora 

da própria relação - o conflito é delimitado pela estrutura. 

Numa sociedade em que inexista a divisão de classes, a rela-

ção dirigentes-dirigidos é melhor expressa pelo conceito de 

autoridade que pelo de poder. 

A capacidade de uma classe de realizar seus inte-

.. 
resses e vista como dependendo de dois fatores, ambos neces-

sirios porém isoladamente insuficientes. A organização deuma 

classe refere-se às suas condições de poder, isto é, às con-

dições de uma prática que conduz a um poder de classe. Este, 

. contudo, é obtido dentro dos limites das estruturas - a cap~ 

cidade de uma classe de realizar seus interesses, de que a 

organização é condição necessiria, depende da capacidade das 

outras classes para realizar os seus. 

Os interesses de classe estão situados no campo 

das práticas, da luta de classes. Não podem ser atribuidosàs 

estruturas sem que isto indique que se referem a uma noçao 

pSicológica. Da mesma forma que o conceito de pritica nao se 

refere a comportamentos mas a um trabalho exercido dentro dos 

limites impostos pela estrutura, o conceito de interesse nao 

implica em motivações mas, antes, se refere ao campo das pr~ 

ticas de classe. Os interesses de classe, como limites da ex 
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tensão de urna prática específica de classe, deslocam-se de a 

cordo com os interesses de outras classes - são relações de 

oposições estratégicas. 

Os interesses sao especificados, isto é, pode- se 

falar de interesses relativamente autônomos de uma classe no 

nível econômico, no político e no ideológico. O poder situa-

se ao nível das diversas práticas de classe, na medida ~ em 

que existem interesses de classe relativos aos diferentes ní 

veis da estrutura. Podemos então distinguir o poder econômi-

co, o político e o ideológico consoante a capacidade de uma 

classe para realizar os seus interesses em cada um desses ní 

veis. Os lugares de dominação nos diversos níveis podem en-

tão estar ocupados por classes diferentes. Isto não quer di-

zer, contudo, que não se possa definir qual classe é dominan 

te numa formação social. Será aquela que ocupa o lugar domi

nante do nível de luta de classe nesta formação - é a classe 

que detem o poder dominante. 

O embasamento materialista da visão marxista per-

mite-Ihe, a nosso ver, maior nitidez na análise do poder que 

as demais abordagens. são dispensadas, aqui, referências a 

variáveis tais como valores e normas sociais, sanções aplic~ 

das, etc., para explicar a dominação de uma classe sobre ou-

tra. O critério de Weber para a distinção da autoridade - a 

obediência voluntária - que tem um caráter nebuloso dado que 

os individuos se submetem contrariando os seus interesses,a~ 

sume, na perspectiva marxista, lli~a maior clareza já que -e 

possível entendê-lo através da atuação do nível ideológicoda 
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estrutura- a classe que detem o poder num nível, digamos o 

econômico, tende a possuir também a dominação nos outros ní-

veis e perpassar toda a estrutura social com sua ideologia.As 

classes subordinadas podem, então, voluntariamente obedecer 

aos ditames da dominante porque assumem como suas a i de9 lo-

gia desta. 

5) - PERSPECTIVA DA TROCA 

Peter Blau busca, em "Exchange and Power in Soci-

al Life" uma formulação capaz de 

de~iva~ o~ p~oce~~o~ ~ociai~ que gove~nam a~ e~t~u 
tu~a~ complexa~ de comunidade~ e ~ociedade~ do~ p~o 
ce~~ o~ ~imple~ que pe~meiam o inte~e~~ e habitual en
t~e indivZduo~ e ~ua~ ~ela~õe~ inte~pe~~oai~. (5 ~ 
p. 2) 

O conceito de troca social lhe parece então como fundamental 

porque 

di~ige a aten~ão pa~a a~ p~op~iedade~ eme~gente~ ~ 
~ela~õe~ inte~pe~~oai~ e na inte~a~ão ~ocial .... A 
t~oca e aqui concebida como um p~oce~~o ~ocial de 
~igni6icância cent~al na vida ~ocial, ~endo de~iva
da de p~oce~~o~ ~imple~ e da qual p~oce~~o~ mai~ 
complexo~ ~ão ce~tamente de~ivado~ (5, p. 4). 

Os processos básicos que governam a associação en 

tre os indivíduos tem suas raízes em processos psicológicos 

como os sentimentos de atração e o desejo de várias espécies 

de benefícios. Um indivíduo que é atraído por outros está 

interessado em mostrar-se atraente para estes, para que lhe 

deem aprovação e desejem associar-se a ele - condição para 

que receba benefícios deles. Assim, processos de atração le-



58. 

vam a processos de troca social. O autor prefere excluir do 

conceito de troca os resultados de coerção física e a confor 

midade com normas internalizadas. Portanto, troca social re-

fere-se a "aç5e~ volunti~ia~ do~ indivlduo~ que e~tio motiv! 

do~ pelo~ ~eto~no~ que e~pe~am vi~ e que tipic.amente vem do~ 
, 
I 

out~o~ " ( 5 , p. 89) • Temos, então, como um ponto central no 

processo de troca social a expectativa de retribuição ou nor 

ma de reciprocidade que, para Blau, meramente estabiliza e 

reforça tendências inerentes ao caráter da troca social. O 

mecanismo inicial da interação social encontra-se nas condi-

ções existenciais de troca. O processo de troca se utiliza 

do auto-interesse dos indivíduos para produzir uma estrutura 

social diferenciada na qual as normas requerem que o indiví-

duo deixe de lado alguns de seus interesses para a consecu -

-çao dos da coletividade. 

A reciprocidade é geralmente estabelecida por um 

desequilíbrio anterior na troca. As recompensas recíprocassão 

as fontes da atração mútua mas as contribuições feitas geral 

mente estão em desequilíbrio. Há uma pressão para a recipro-

cidade e para o desequilíbrio nas associações sociais. Indi

víduos e grupos estão interessados em manter um equilíbrioen 

tre seus custos e benefícios recebidos e nao contrair débi -

tos na relação social - pressao para a reciprocidade. Suas 

aspirações, por outro lado, são para conseguir um equilíbrio 

a seu favor, acumular créditos que tornem seu status supe 

rio r ao dos outros - pressão para o desequilíbrio. 

Este princípio de que equilíbrio e desequilíbrio 
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existem em diferentes aspectos da mesma relação também se a

plica ao processo de diferenciação social. Um desequilíbrio 

. de poder estabelece reciprocidade na troca. Serviços unilat~ 

rais levam a uma diferenciação de poder que equilibra a tro

ca. O equilíbrio de troca, com efeito, repousa em dois dese

quilíbrios: serviços unilaterais e poder unilateral. "Vi6e -

~ença~ de pode~ não ~omente ~ão um de~equilib~io po~ de6ini

ção ma~ tambem ~ão expe~imentada~ c.omo tal, c.omo indic.a a ten 

dênc.ia do~ homen~ de e~c.apa~ da dominação, ~e ele~ podem" (5 

p. 29). 

Mas o equilíbrio da troca é necessário, como reve 

la o conceito de troca justa. Blau considera tal conceito se 

melhante ao de "justiça distributiva" de Homans, assinalando 

que este não enfatiza explicitamente que normas sociais, com 

a função de promover investimentos socialmente significantes, 

estão subjacentes ã noção de imparcialidade ou justiça. Os 

investimentos longos requeridos para fornecer vários servi -

ços necessários ã comunidade dão origem a normas sociais que 

governam o que é um retorno justo para esses serviços. A re-

provaçao social a indivíduos que violam esta norma em suas 

transações com outros representa um custo para eles. Entre -

tanto, muitos indivíduos podem não receber um retorno justo 

para seus investimentos. As condições de oferta e demanda em 

grupos particulares exercem uma influência independente nas 

transações de troca. 

O contexto social em que se dá a troca afeta-a de 

muitas maneiras: mesmo num par, a troca é influenciada pelo 
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conjunto de papêis de cada elemento; o conjunto de transações 

de troca em um grupo determina um padrão de troca, com pres -

sões ao indivíduo cujas transações são desviantes; a coliga -

ção potencial entre os membros mais fracos tende a impedir que 

os mais fortes explorem completamente sua posição vantajosa ; 

as diferenças de poder que surgem no grupo propiciam ao indi

viduo mais poderoso compelir os outro~ a lhe proporcionarem 

serviços ofereceno pouco ou nada em troca; as transações numa 

dada relação de troca são parte de outras trocas que ocorre

ram no background. 

Numa interação social, o indivíduo que necessita 

de um serviço que o outro pode lhe oferecer, enfrenta as se

guintes alternativas; fornecer um serviço necessário ao outro 

(o que pressupõe que possua os recursos para tanto), levando

o a retribuir; obter os serviços necessários de outros parcei 

ros (o que implica a existência de fontes alternativas); for

çar o outro a fornecer-lhe os serviços sem retribuição de sua 

parte (o que implica a capacidade de dominação); desinteressar

se do serviço (o que implica em mudança dos valores que deter 

minaram a necessidade original do serviço). 

Se o indivíduo nao tem possibilidade de escolher 

nenhuma destas alternativas, o que lhe resta é obedecer aos 

desejos do outro para que este lhe forneça os serviços neces

sários. Poder, portanto, é a capacidade de fornecer benefíci

os e, como tal, é potencial. A realização do poder requer que 

o detentor dos serviços necessários realmente os forneça -ao 

outro. 
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A estrutura de poder refere-se, então, à distri -

buição de recursos. A organização envolve a coordenação do 

esforço coletivo e a fonte que torna possível esta coordena

ção é o poder. Para se manter estável, entretanto, não bas -

tam os recursos, é necessária a legitimidade, o que converte 

o poder em autoridade. Para Blau, o que distingue a autorida 

de são normas sociais aceitas e reforçadas pela coletividade, 

constrangindo seus membros individuais a cumprir as diretri-

zes do superior. Estes constrangimentos normativos podem ser 

institucionalizados e perpassar toda a sociedade ou podem e-

mergir num grupo em interação social. As normas emergentes de 

finem liderança. A autoridade em organizações é uma combina

ção de elementos institucionalizados e de liderança. 

As normas internalizadas pelos membros do grupo 

são reforçadas socialmente, resultando na desaprovação do 

-desviante pelos seus iguais. Autoridade, portanto, leva a o-

bediência voluntária (já que baseada nas próprias normas do 

subordinado) e ao controle imperativo (já que as normas pre~ 

sionam o indivíduo). Os processos indiretos de troca social 

(obediência por benefícios) são substituídos por dois outros 

processos, diretos: obediência do indivíduo em troca da apro 

vação de seus iguais; obediência da coletividade em troca da 

contribuição do superior ao bem-estar comum. 

A autoridade somente pode surgir em estruturas so 

ciais. Sua institucionalização requer que normas sociais de 

obediência se tornem parte da herança cultural e sejam trans 

mitidas por uma geração à seguinte através do processo de so 
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cialização. A autoridade tem sua fonte no poder de um indivi 

duo (ou grupo) sobre um grupo (ou coletividade); a autor ida-

. de institucionalizada é urna fonte de poder, isto é, confere 

poder sobre outros a indivíduos que ocupam urna determinadaP,2 

sição. 

A posse dos recursos necessários é a base do po-

der (bem como da liderança e da autoridade), ou seja, o for-

necimento de beneficios ocorre em troca de obediência. Blau 

afirma, no entanto, que a análise da diferenciação da estru

tura social mostra que esta concepção de poder nao implica em 

que o poder de alguém é moralmente justificado ou merecido • 

Dependendo de condições sociais, o fornecedor de serviços p~ 

de receber um retorno injusto ou excessivo. Isto ocorre por-

que o próprio poder possibilita ao' seu detentor monopolizar 

recursos e tornar outros seus dependentes. Embora a perpetua 

ção do poder seja contingente à continuidade de oferta de al 

- ... guns benefícios aos outros, é evidente que esta troca nao e 

justa. A realização de objetivos coletivos, implicando em or 

ganizações com membros leais, também favorece a troca injus-

ta. A competição entre organizações permite à comunidade se

lecionar entre elas mas requer que os individuos tornem- se 

leais aos objetivos ocupacionais e organizacionais, impedin-

do, portanto, sua mobilidade. 

Como ~e~ul~ado, n~o podem ob~e~ um ~e~o~no ju~~o pa 
~a o maio~ inve~~imen~o de ~ua~ vida~. A inju~~iça
que ~ecebem como v2~ima~ de p~oce~~o~ compe~i~ivo~ 
6o~a.de ~eu cont~ole ~o~na-o~ alienado~ e ho~~i~ ~ 
~ociedade (5, p. 166). 

Oposição ao poder surge quando os individuos aele 
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submetidos experimentam sentimentos de exploração e opressao, 

de que as normas sociais definidoras de demandas justas em 

troca da obediência não estão sendo respeitadas. Exploraçãoe 

opressao sao menos encontradas em organizações; os conflitos 

de poder sao mais severos e mais cómuns entre grupos, c~leti 

vidades e nações. O uso explorativo do poder provoca desapro 

vação social que gera hostilidade e desejo de retaliação. Se 

os membros da coletividade comunicam estes sentimentos entre 

si, o consenso social os legitima e reforça. Assim, a coleti 

vidade está pronta para adotar umideoiogia revolucionária que 

transforma a luta contra os opressores de um desejo pessoal 

de vingança em causa nobre, visando ao bem estar de todos. A 

ideologia liberta os recursos e energia que são necessários 

para o engajamento em oposição ativa, porque a devoção torna 

os indivíduos capazes do sacrifício de recompensas materiais 

em benefício da causa çomum. 

A oposição representa então a discordância coleti 

va organizada e a ação contra a ordem estabelecida. Fornece 

expressão social às hostilidades ativando os conflitos mas 

também remove as fontes destes conflitos. ~ uma 6o~ma ~egene 

~ati..va que i..nt~o j eta nova vaaUdade numa u~~ hOc.i..a1. e he 

to~na a bMe da ~eo~9ruúzaçã.o hOci..a1.. • •• ê uma 601l·ç.a. p~uJLbadoM e cLt 

v.i6i..OY1.Mta que c.on.vúbui.. paJI.a. a utabil.i..dade e c.ouã.o hOc.i..a1." (5, p. 300J • 

Blau compara a sociedade com o mercado econômico, 

sugerindo que a oposição pode ser concebida analiticamente 00 

mo um instrumento externo à macro-estrutura social, revigora 

dor de um sistema fossilizado, da mesma forma que os gastos 
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do governo são investimentos que estimulam a atividade numa 

economia estagnada. Sua visão não é, portanto, a da teoria e 

conômica clássica, que pressupõe um ajustamento automático da 

situação de livre mercado, mas a de Keynes que mostra a im-

portância da atuação do Estado para o bom funcionamento 
! 

do 

sistema econômico capitalista. 

Os conflitos cruzados nas modernas sociedades, 0E 

de há muitas interseções de coletividades e interação de in-

divíduos, são uma fonte contínua de reorganização e mudança 

social. O padrão de mudança é dialético, desde que cada reoE 

ganização gera grandes repercussões que criam novos proble 

mas e estimulam novas oposições. 

Em resumo, utilizando-se do conceito de troca,al-
. 

guns paralelos e contrastes podem ser levantados entre as 

estruturas mais simples de relações interpessoais, as estru~ 

turas sociais complexas que constituem as sub-estruturas e 

as instituições que persistem através do tempo: 

processos de integração social repousam em sentimentos de 

atração pessoal em grupos face a face, são mediados por va 

lores particularistas que produzem solidariedade em estru

turas complexas e a integração e solidariedade de gerações 

sucessivas são estabelecidas pelas instituições de paren -

tesco e religião; 

- processos de troca social e diferenciação, que envolverntran 

sações diretas em pequenos grupos, são mediados por pa

drões universalistas de desempenho e empreendimentos em 
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estruturas complexas e são perpetuados através das insti -

tuições econômicas e educacionais e do sistema de estrati

ficação da sociedade~ 

- a aprovação social do líder informal do grupo tem sua con

trapartida na legitimação da autoridade em organizações e 

nas instituições políticas duradouras da sociedade; 

desaprovação social do exercício do poder, expressa direta 

mente em pequenos grupos, leva a ideologias e movimentosde 

oposição em estruturas complexas, podendo gerar mudança ins 

titucional. 

A abordagem proposta por Blau tem como aspecto po 

sitivo sua tentativa de explicação de processos de diferen -

tes níveis - psicológico, social, institucional - a partir 

da utilização de um conceito unitário, o de troca. Ser este 

o conceito básico, por outro lado, permite o questionamento 

sobre a relação entre sua escolha e as condições sócio-econô 

micas da sociedade ocidental contemporânea. O conceito de 

troca baseia-se numa visão nitidamente egocêntrica do homem, 

como ser movido exclusivamente pela expectativa dos retornos 

ao seu comportamento. A interação social rege-se pelas leis 

de oferta e procura do mercado, o valor do indivíduo não se 

centra em suas capacidades mas, igual a uma mercadoria qual

quer, depende de seu valor de troca. Fromm identifica este 

tipo de atuação como sendo uma das orientações não produti

vas de caráter, a mercantilista, própria do século XX e ori

ginada pelo sistema capitalista. Verifica-se então uma rela

ção entre a ordem psicológica e o modo de produção existente 
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na sociedade, o que parece ser sugerido por Blau quando afir 

ma ser o mecanismo inicial da troca as condições existentes 

para tal; entretanto, não identifica ~ais condições como sen 

do as próprias do modelo econômico capitalista. 

De acordo com esta perspectiva, o poder é anali

sado em dois níveis - refere-se à distribuição de ,recursos 

dentro da sociedade, o que propicia ao seu detentor fornecer 

benefícios em troca de obediência às suas diretrizes, e refe 

re-se às alternativas com que se defronta o outro elemento 

da relação que só se submete ao detentor dos recursos se nao 

possui outros para lhe oferecer, não pode obtê-los em outras 

fontes ou pela força e partilha do sistema de valores que 

justifica a necessidade destes recursos. Esta análise do po

der ,- e de sua passagem via legitimação e institucionaliza -

ção; para uma estrutura de autoridade baseada não nos recur

sos mas no consenso - parece-nos adequada enquanto se refere 

ao exercício do poder visto como "justo" pelos subordinados. 

Quando, porém, Blau procura explicar a alienação e a oposi -

ção, alguns pontos devem ser salientados. 

A alienação surge quando os indivíduos percebem a 

norma de reciprocidade não sendo observada com relação ao 

"maior investimento de suas vidas", o trabalho, porque as or 

ganizações a que conferiram sua lealdade perderam na competi 

ção com outras na prestação de serviços à coletividade e não 

tem, portanto, como retribuir ao investimento deles. Tem- se 

aqui, então, o pressuposto econômico de livre mercado e uma 

concepção evolucionista - a seleção natural - estimulando a 
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competição entre organizações. Na presente situação político

econômica, contudo, parece-nos que a sobrevivência das orga-

nizações não resulta tanto do apoio da coletividade conse 

quente aos melhores serviços a ela prestados, mas da inclu

são da organização no sistema de auto-favorecimento do grupo 

dominante. 

Além do mais, identificando-se o trabalho como o 
. 

mais alto investimento da vida do indivíduo, parece-nos nao 

ser exatamente um retorno justo a este investimento, o que 

evitaria a alienação, a possibilidade de mudança para uma 

organização onde os benefícios recebidos sejam maiores. Es

tes parecem se centrar em lucros do tipo de maiores salários, 

benefícios sociais e, até mesmo, participação em determina -

dos níveis do processo decisório. A alienação, contudo, den-

tro da visão marxista onde é um conceito central, é muito 

mais que isto. Refere-se às relações políticas e ideológica"s 

existentes sobre a base da propriedade capitalista que, em 

lugar de serem dominadas pelo homem, o dominam e sufocam em 

sua humanidade. Segundo Marx, 

po~ meio do t~abalho alienado in6tau~a o homem 6; 
6ua ~elação com o objeto e o ato de p~odução como 
com homen6 e6t~anho6 e pa~a ele inimig06 . ... Se 
o p~oduto do t~abalho me ~ e6t~anho e me en6~enta 
como uma 60~ça e6t~anha, a quem pe~tence ele? Se 
minha atividade não me pe~tence ma6 ~ uma ativida 
de alienada, 60~çada, a quem ela pe~tence? ... U 
6e~ e6t~anho a quem pe~tencem o t~abalho e o p~o
duto de6te e pa~a cuja 6~uição 6e de6tina o p~odu 
to do t~abalho, 6; pode 6e~ o p~;p~io homem. Se ~ 
p~oduto do t~abalho não pe~tence ao t~abalhado~ ma.6 
o en6~enta como uma 60~ça e6t~anha, i6to 6; pode 
acontece~ po~que pe~tence a um out~o homem que J~O 
o t~abalhado~ . .•. A p~op~iedade p~ivada ~, po~ -
tanto, o p~oduto, o ~e6ultado inevit~vel do t~aba 
lho alienado, da ~elação exte~na do t~abalhado~ -
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com a natu~eza e con~i90 me~moo 0.0 sã na etapa 6i 
nal da evolução da p~op~iedade p~ivada e ~evelado
o ~eu ~e9~edo, ou ~eja, que ê, de um lado, o p~odu 
to do t~abalho alienado, e do out~o, o meio pelõ 
qual o t~abalho ê alienado, a ~ealização de~~a a -
li enação (28, p. 1 03 - 4 ) • 

Portanto, a alienação não pode ser vista somente 

em função de um retorno justo ao investimento central da vi 

da do trabalhador, mas como consequência mesmo das relações 

de produção que coisificam o homem, tornando-o um objeto a 

mais cuja capacidade de trabalho, da mesma forma que uma 

mercadoria, pode ser trocada por um outro bem, no caso, o 

salário. 

Assim, entende-se que a oposição possa atuar co-

mo "força regenerativa" da sociedade. Indivíduos alienados 

de si próprios, de seu trabalho, não tem corno questionar a 

estrutura social em si mas somente quando a ideologia que 

a legitima não está sendo traduzida em atos cotidianos - à 

lealdade à organização, à obediência ao detentor de recur 

sos, nao se segue um maior fornecimento dos recursos esper~ 

dos e prometidos pelas normas da troca social. Entretanto, 

o próprio Blau sugere, entre as condições para o indivíduo 

se submeter ao detentor dos recursos, a existência de valo-

res compartilhados, valores que afiancem a necessidade e im 

portância dos recursos possuídos pelo outro. Parece-nos , 

pois, que a oposição real, propiciadora de mudança radical 

na estrutura social, surgiria com o afastamento dos indiví-

duos da ideologia vigente, o que lhe possibilitaria nao se 

submeterem ao detentor dos recursos - estes, tornados nece~ 

sários pela ideologia, podem então ser dispensados e a so -
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ciedade repensada em novas formas. Mais que uma força regene 

rativa, portanto, tão bem ilustrada pela proposta keynesiana 

de gastos governamentais para permiti~ a continuidade do sis 

tema capitalista, a oposição deve ser entendida como força 
, 

revolucionária prenunciadora de mudança total da sociedade. 

6) - PERSPECTIVA PSICOLOGICA 

Poder é também estudado pela Psicologia, '.; embora 

não receba desta a ênfase merecida, como vimos na Introdução 

e apesar de alguns autores (como Poulantzas, cuja posição ci 

tamos no item 3.1) não o considerarem um conceito psicológi-

co. 

A nosso ver, podemos distinguir dois enfoques 

investigação sobre poder dentro da literatura psicológica 

na 

. . 
um, estudando-o do ponto de vista do subordinado (percepçãos 

e expectativas, no trabalho de French e Raven) e outro, ana-

lisando-o do ponto de vista do seu detentor (a necessidadede 

poder - nPow - de McClelland) . 

6.1) - Perspectiva baseada nas expectativas e percepçoes 

do subordinado. 

Esta abordagem, caracteristica da visão cogniti -

vista em Psicologia, tem seus maiores representantes em 

French e Raven, cujo trabalho intitulado "As Bases do Poder 
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Social" (16) serve de guia a numerosos outros estudos em Psi 

cologia Social. Estes autores definem poder como "a mixima~ 

pacidade potencial de O pa~a in6luencia~ P em ali (16, p. 

761). É, portanto, potencial, isto é, pode ou não ser exerci 

do e se refere à possibilidade de mudança - à alteração do 

estado do sistema a. I 

Os autores reconhecem que o poder pode ser anali-

sado com relação ao comportamento do seu detentor ou às rea-

çoes a tal comportamento. Optam por este segundo ponto de 

vista e procuram definir as bases que provocam o aparecimen-

to de determinado tipo de poder, isto é, a relação entre O 

e P que é a fonte deste poder. Estabelecem cinco bases: 

- poder coercitivo - baseado na crença de P de que O pode e 

o punirá por desobediência; 

- poder de recompensa - baseada na expectativa de P de que O 

o recompensará se obedecê-lo; 

- poder especializado - baseado na crença de P de que O tem 

conhecimentos em determinada área superiores aos seus; 

- poder legítimo - baseado em valores interiorizados por P 

que indicam que O tem um direito legítimo de influenciá-lo 

e que P tem a obrigação de aceitar esta influência; 

- poder referente - baseado na identificação (sentimento ou 

desejo de unidade) de P com O. 

Vemos, portanto, que a par de urna conceituação i-

nicial de poder que considera o seu detentor - sua capacida-
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de de influenciar o outro elemento da relação - o enfoque pos 

terior gira em torno do subordinaã=, suas percepçoes e expec 

tativas que sao, em grande medida, função de seus valores • 

Os próprios autores especificam ~u: a tentativa de utiliza 

ção do poder fora de sua amplitudery fora do campo percebido 

corno sendo de seu alcance, leva à ~ua redução. Há um aspecto 

subjacente, então, de legitimação ~o poder e é interessante 

verificar que somente quando falarr, do poder legítimo os auto 

res se referem às normas sociais e à estrutura social. Estas 

nao são mencionadasoom referência =os poderes coercitivo e 

de recompensa, porque os autores r~o se preocupam em verifi

car que recursos cuja posse possib~lita ao seu detentor arnea 

çar punir ou prometer recompensar = cumprimento ou não de 

suas ordens. 

Outro ponto a ser levan~do também é que, concei

tuando poder como "capacidade pote:cial", os autores nao ex

plicam como ele se transforma em a~. O resultado final, is

to é, a alteração do sistema a de ., , dependerá da resultan

te das forças que agem sóbre P, t~~to das decorrentes de O 

quanto outras, próprias ou induzid~s, que podem facilitar a 

influência de O • Entretanto, corno é esta passagem, que es

tratégias O utiliza na conversão Q= sua potencialidade em 

ação, quando e porque ocorre esta c:nversão, isto não é veri

ficado. A análise centra-se em P e" portanto, mais que poder 

potencial trata-se aqui de poder ?==cebido e das reações com 

portamentàis a esta percepção. 
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6.2) - Perspectiva baseada na necessidade de poder 

Os trabalhos sobre necessidade de realização(~) 

e de afiliação (nAff) desenvolvidos por David McClelland a-

través de pesquisas transculturais com o uso da técnica' de 

"arousal" implicaram na constatação da existincia de um ter-

ceiro tipo de necessidade, a de poder .(nPow). Estabelecendo 

uma relação de causalidade entre a presença de nAch na popu

lação de um país e o desenvolvimento econômico deste, Mc 

Clelland enfrenta uma dificuldade teórica quando verifica que 

os elementos de alta direção de grandes empresas nem sempre 

apresentavam tal necessidade. Dado3 que indivíduos com alta 

nAch estão interessados em melhorar sua própria performance 

mas terão ou não condições para isto dependendo do contexto 

organizacional em que se encontrem, o autor mudou o enfoque 

de suas pesquisas, buscando entender aqueles que estão inte-

ressados não em sua realização pessoal mas em relações orga-

nizacionais - os que são "lideres de homens", possuem nPow. 

Em seu artigo "As duas faces do poder" McClelland 

discorre sobre a conotação negativa do poder nas sociedades 

atuais, o que lhe parece ser tanto função desta visão por 

parte dos cientistas do comportamento quanto uma caracterís-

tica sempre presente: 

em no~~a ~ociedade em no~~o tempo e talvez em toda~ 
a~ ~ociedade~ em toda~ a~ êpoca~, o exe~cZcio do po 
de~ ê ge~almente vi~to de 6o~ma muito negativa. O~ 
indivZduo~ de~con6iam do homem que de~eja o pode~. 
E~te de~con6ia de ~i p~5p~io. Ele n~o de~eja e~ta~ 
numa po~iç~o onde pode ~e~ pe~cebido como e~tando 
p~ocu~ando pode~ e inóluência pa~a explo~a~ out~o~. 
(29, p. 144). 
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No entanto, para o autor, isto é decorrente da 

não percepção de que a necessidade de poder possui duas fa-

ces: uma não socializada, interessada em domlnio pe~soal, ca 

racterizada pelo esquema dominação-submissão representado pe 

lo jogo de soma-zero; outra socializada, em que o líder aju-
: 

da o grupo a definir claramente os objetivos e a trabalhar 

para a consecução destes. "O pa~adoxo ~ltimo da lide~ança ~! 

cial e pode~ ~ocial: pa~a .6e~ um l1de~ e6etivo ê p~eci~o ~~ 

6o~ma~ o~ ~e.guido~e~ em l1de~e~" (29, p. 151). 

McClelland se mostra preocupado com o fato de nu-

merosos indivíduos que seriam líderes com um exercício soci~ 

lizado de nPow se afastarem desta possibilidade pelas críti-

cas e pressoes que sofrem por "gostarem" do poder. Esta si -

tuação pode levar a um vazio de liderança prejudicial à so -

ciedade e o autor sugere três formas de atuação para evitar 

tal estado: 

mudança do sistema no qual as organizações sao concebidas 

como temporárias, com líderes para uma tarefa específica, 

para um outro no qual é dada mais autoridade aos líderes; 

- reabilitação da face positiva do poder, pensando-se o lí -

der efetivo como um educador; 

- mudança da visão psicológica de que a estrutura básica de 

personalidade se forma na infância, o que leva ao pessimi~ 

mo sobre o que pode ser feito por pobres, pretos, etc.,que 

tiveram experiências ruins cedo, para uma visão que enfo -

que a educação de adultos, dento da perspectiva de que os 

líderes não nascem mas são feitos. 
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As duas faces do poder, na visio de McC:~lland , 

tem uma correspondência clara com dois tipos de li~~rança do 

clássico estudo de White e Lippitt - a autocrática ~ a demo

crática. Encontramos aqui, mais urna vez, o problema da ine -

xistência de conceitos claros e adotados igualmente por dife 

rentes autores. O que McClelland denomina de po~rrimitivo 

e White e Lippitt de liderança autocrática, outros autores 

chamam de controle, poder coercitivo ou simplesmente poder. 

Já o poder socializado ou liderança de McClelland, correspoE 

dente ã liderança democrática de White e Lippitt, i~demos en 

contrar ainda corno liderança ou autoridade. Esta falta de 

uniformidade conceitual, corno já ternos discutido, não propi

cia e somente prejudica o desenvolvimento de um corpo teóri

co coerente. 

Um outro ponto a ser levantado é que McClelland , 

embora estude o poder como uma necessidade, nao a considera 

inata. Sua nPow é desenvolvida socialmente, da mesma forma 

que nAch e aAff, a partir dos valores e normas culturais 

transmitidos aos novos membros de urna sociedade no processo 

de socializaçio. A importância da relação pais-filhos, dos 

valores daqueles, é, então, saliente. Esta mesma visão pode 

ser encontrada em outros estudos sobre poder mas, aproximan

do-se do que McClelland considera como a face negativa do po 

der, entendemos serem o trabalho já citado de White eLippitt 

e o de Adorno e col. Na sua descrição das reaç6es das crian

ças aos diferentes climas de liderança, White e Lippitt ob -

servam que crianças oriundas de famílias de estrutura auto ~ 

crática sentiam-se bem e produziam mais sob a liderança auto 



crãtica do que sob a democrática. Adorno e colo desenvolvem 

o seu estudo sobre a personalidade autoritária com base na 

hipótese de que ela seria fruto de uma identificação com a 

figura parental autoritária que, embora frustrante, não po

de ser agredida por sua capacidade de castigo; a solução' é 

a internalização desta figura autoritária, transferindo a 

agressividade frente a ela para outras ,figuras, percebidas 

como inferiores. 

Há ainda uma semelhança entre a visão de Mc 

Clelland da cultura e da educação como elementosincrementa

dores de nPow e a visão de Mosca das familias de elite, nas 

quais a nova geração possuiria condições de desenvolvimento 

de caracteristicas de personalidade propiciadoras das reali 

zações finais. McClelland, contudo, propõe que este proces

so educacional seja acessivel a maior número de pessoas, não 

se restringindo i elite. 

Cabe assinalar que, se esta visão psicológica po 

de ser adequada para a explicação do caso individual, cer

tamente não o será quando aplicada is organizações e i so -

ciedade. Os dirigentes das grandes empresas obviamente nao 

ocupam esta posição por possuirem maior nPow que seus subor 

dinados mas, antes, representam grupos especificos dentro da 

sociedade que, por sua vez, controlam tais empresas. Se, no 

desempenho de suas funções, apresentam um exercicio mais so 

cializado de nPow, isto não acarretará a busca da realiza -

ção dos objetivos dos grupos que lideram, mas daqueles obj~ 

tivos estabelecidos para estes grupos pelos detentores do 
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-controle das empresas. Assim, a percepçao do poder restrita 

ã sua face negativa pelos membros da sociedade parece-nos me 

nos relacionada com a divulgação desta visão, partilhada pe 

los cientistas do comportamento, que ã própria comprovação, 

pelos membros da sociedade, de que mesmo o exercício socia-
I 
I 

lizado de nPow visa atender aos objetivos do grupo dominan-

te da sociedade. 
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IV - CONCLUSOES 

Indicamos, no início deste trabalho, as deficiên -

cias sentidas com relação ao corpo teórico, metodologia e 

objeto de estudo da Psicologia Social. Esta situação de cri

se interna na disciplina, cujo ponto nevrálgico nos parece 

ser a constatação da irrelevância de um bom número das suas 

descobertas, surge num contexto de profundos questionamentos 

da ordem social. A década de 60 conheceu un novo despertar 

da consciência humana, com os indivíduos, pessoalmente ou em 

grupos ou organizando-se em associações, iniciando um proces 

50 de reflexão e mesmo de contestação à sociedade existente, 

até então percebida como próxima à perfeição. Tais movimen

tos constituem-se primordialmente em contraposição aos valo

res circulantes na sociedade e em defesa dos direitos das mi 

norias, ou seja, de forma reflexiva ou não questiona-se o 

sistema de dominação. 

Neste contexto, o poder emerge como objeto de inú

meros estudos circunscrevendo-o tanto nos limites do Estado 

quando procurando localizá-lo em diversas práticas sociais ; 

verificando a existência e articulação de poderes locais, li 

mitados a pequena área de ação - o que Foucault (15) denomi

nou de micro-poderes. O mundo empírico ao qual o conceito se 

reporta é, portanto, abrangente, caracterizando sua polisse

mia e seu enquadre por diferentes disciplinas científicas. ~ 

sim, ao nível da macro-estrutura, poder é estudado pela So -

ciologia e pelas Ciências políticas, cujas análises perpas 

saro o Estado, os partidos políticos, as coletividades e asso 
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ciações. 

Sua inscrição na Psicologia Social nos parece tam

bém pertinente na medida em que esta tem como objeto a inte

ração social (ou o comportamento oriundo desta interação) e 

o poder recorta um tipo específico de relação humana, a de 

dominação-subordinação. Discordamos, assim, de Poulantzas (34) 

e Bierstedt (4) que o excluem do campo da Psicologia, embora 

consideremos que os estudos existentes, quer pelo receio ao 

compromisso com o dado social quer pela necessidade quase im 

periosa de utilização da metodologia experimental, limitam o 

significado do termo, desvinculando-o de características que 

significam uma ampliação de sua representação. 

~ necessário, todavia, clarificar a posição de Pou 

1antzas e Bierstedt. Estes autores situam poder no campo, o 

primeiro, das Ciincias Políticas, e o segundo, da Sociologia, 

-e reservam a Psicologia o estudo de um termo correlato, qual 

seja poderio (para Pou1antzas) e domínio (para Bierstedt).Es 

teesc1arecimento indica-nos o problema básico em se tratando 

de poder - as dificuldades referentes à conceituação, sua e 

de termos aparentados. A heterogeneidade semântica é grande. 

Em Ciências POlíticas, Sociologia e Psicologia Social encon-

tramos várias distinções entre diferentes tipos de poder so-

cia1, alguns autores utilizando-se somente deste termo, ou-

tros procurando discriminar o que Dah1 (10) denominou de 

"power terms" - influência, autoridade, controle, persuasao, 

etc. 
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Surgem esquemas para classificar os tipos de rela

çoes de poder, considerando-se os recursos de sua base, a u

tilização ou não de sanções, sua magnitude e ,natureza, a le

gitimidade. Entretanto, não há prevalência de um sistema e 

as conceituações dos diferentes termos são tão fluidas que o 

que é denominado poder em um chama-se dominação ou controle 

em outro, além de, num mesmo esquema, eles serem muitas ve

zes intercambiáveis ou utilizados corno elementos de relações 

causais em expressões como "p exerce influência graças ao po 

der que possui". Em consequência, a própria investigação em

pírica é prejudicada, visto a dificuldade de operacionaliza

ção das definições. 

Discutimos, neste trabalho, seis perspectivas em 

que se inscreve o conceito de poder: a integracionista, que 

o entende como um instrumento capaz de integrar os valores 

da sociedade; a elitista, em que o poder é a resultante de 

características pessoais que possibilitam aos seus detento -

res - a classe governante, a elite - a utilização dos recur

sos sociais para seu próprio fim; a pluralista, que ocirOll5_ 

creve em organizações, evitando sua concentração numa elite 

ou dispersão pelo todo social; a marxista, que o enquadra ao 

nível da luta de classes, entendendo-o corno a capacidade de 

uma classe de realizar seus interesses; a da troca, em que ~ 

merge pela capacidade de um ator de oferecer benefícios a ou 

tro ao qual alternativas corno retribuir tal benefício, buscá 

lo em outras fontes, tomá-lo pela força ou desprezá-lo nao 

existem, restando-lhe somente a obediência como forma de ob-
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ter os benefícios que necessitai a psicológica, que o anali

sa tanto através do subordinado, que se submete porque assim 

o direcion~ suas percepções e expectativas, quanto do deten 

tor do poder, o possuidor da necessidade de poder. 

Um ponto comum a estas análises envolvendo poder 

social -excetuando-se a marxista - é a presença de variá-

veis psicológicas. As percepções, expectativas, reivindica -

çoes, sentimentos dos indivíduos atuam na constituição da r~ 

lação de dominação-subordinação, o dado social sendo forneci 

do pelas normas sociais, pelo consenso, pelos recursos. 

Estes últimos assumem diversas formas - riqueza , 

conhecimento, uma habilidade específica - e, em algumas abor 

dagens, são vistos como a base do poder. ~ necessário distin 

guir analiticamente recursos e poder porque a posse daqueles 

não implica no exercício direto deste. Assim, os recursos fa 

vorecem o poder potencial de seu detentor, distinto do poder 

manifesto (esta distinção está presente nas perspectivas in

tegracionista, da troca e psicológica). Para este é preciso 

acrescentar-se a intencionalidade do ator - exercer poder 
~ 

e 

ser capaz de alcançar efeitos pretendidos. Embora muitos re

sultados ocorram sem a presença desta intenção por parte de 

um ator, preferimos distinguir aqui um outro tipo de poder -

o percebido. Assim, o elemento subordinado pode demonstrar 

um comportamento de submissão na ausência de qualquer demons 

tração efetiva e intencional de poder por parte do elemento 
, . 
'.~ 
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que o detém, a própria relação de dominação-subordinação de

limitando suas possibilidades de atuação. Este é um ponto que, 

a nosso ver, mereceria maior atenção da Psicologia Social: a 

abordagem deste tipo de relação que possibilita submissão 

sem a concomitante intenção e muitas vezes até mesmo surpreen 
, -

dendo o detentor do poder. O entendimento da interação exis

tente favoreceria a compreensão do comportamento dos elemen-

toà que a compoem. 

O poder manifesto impõe restrições ao elemento su-

bordinado, age limitando suas alternativas de escolha. O e-

xercício do poder acarreta portanto o surgimento do conflito, 

característico da resistência enfrentada pelo poder. Sua co~ 

sequência pode ser a supressão (via negação, deslocamento, 

formação reativa, identificação, etc.) do significado opres

sor do exercício do poder, faceta esta que recebe preferên

cia nos estudos da Psicologia Social, da Ciências políticas 

e da Sociologia. Verificam-se aqui as formas de eliminação 

de suas características negativas (de oposição ao poder) tran~ 

formando-as em positivas, implicando em possibilidade cons -

trutiva, de apoio ou, no máximo, reforma do sistema de poder. 

Por outro lado, as consequências do conflito podem 

ser o surgimento ou fortalecimento da oposição ao poder. Em 

Ciências políticas, o programa libertário do anarquismo ace~ 

tua a insubmissão e a desobediência. Em Psicologia parere que 

atualmente começam a se fazer notar portadores desta posição, 

como os citados Holland (19) e Apfelbaum e Lubek (1). 
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Esta nova posição em Psicologia tem para nós um si~ 

nificado especial, já que esta, sob o manto da neutralidade 

científica, sempre se postou ao lado da estrutura vigente de 

dominação. Esta. recebeu, das Ciências Humanas em geral e 

da Psicologia em particular, auxílio sob a forma de desenvol 
! -

vimento de técnicas destinadas à sua preservação. Assim, se 

o poder sempre se utilizou de sanções para 'garantir obediên-

cia aos seus desígnios, a Psicologia aprimora o conhecimento 

sobre as contingências de reforçamento, clarifica as vanta ~ 

gens da recompensa em contraposição à punição, estabelece os 

critérios para sua aplicação. A cooptação, forma do poder pre 

servar-se aparentando renovar-se com à inserção de novos mem 

bros, assume nova face com a demonstração teórica e experi -

mental da eficácia da participação no processo decisório pa-

ra a superação da resistência ao exercício do poder. Uma das 

técnicas de que a elite se utiliza para sua preservaçao é jus 

tamente o saber. Ela determina o saber, que nasce de um po-

der e o justifica. Enquanto a ideologia que claramente apoia 

o poder tem um caráter de oposição aquilo que seria a verda

de (Foucault, 15), o saber confunde-se com a própria verdade 

sendo então de maior utilidade aos detentores do poder. 

Na impossibilidade de desenvolver maiores estudos 

sobre o conceito de poder social, restringimo-nos a conside-

rar aqui a necessidade da Psicologia Social atentar para sua 

vinculação com o saber, buscando recortá-lo em uma teoria da 

influência social que considere a relação de dominação-subor 

dinação. 



B3 • 

v - REFER~NCIAS BIBLIOGRÂFICAS 

01. APFELBAUM, E. e LUBEK, I. Reso1ution versus revo1ution ? 

The theory of conf1icts in questiono In: ~TRICKLAND, 

L.H., ABOUD, F .E. e GERGEN, K.J. (ed) Soo:La1 Psychology 

in transition. Nova York, Plenum Press, 1976. 

02. ASTRADA, C. Trabalho e alienação. Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1968. 

03. BENN, S.I. Power. In: EDWARDS, P. (ed) The encyclopedia 

of philosophy. Nova York,McMi11an Company & Free 

Press, 1967. 

04. BIERSTEDT, R. An ana1ysis of social power. American So -

ciological Review, 15 (6): 730-8, dez./1950. 

05. BLAU, P.M. Exchange and power in social life. Nova York, 

John Wiley and Sons, 1964. 

06. CARTWRIGHT, D. (ed.) Studies in social power. Ann Arbor, 

Univ. of Michigan, 1966. 

07. 

08. 

09. 

10. 

-COCH, L. e FRENCH, J.N.P. Superação da resistência a mu-

dança. In: CARTWRIGHT, D. e ZANDER, A. Dinâmica 

grupo. são Paulo, Herder, 1969. 

DAHL, R.A. The Concept of Power. Beh.avioral science, 

201-15, 1957. 

A moderna análise política. Rio de Janeiro 

Lidador, 1966. 

Power. In: SILLS, D.L. (ed.) International 

Encyclopedia of the Social Sciences. Nova York, Hc 

Millan Company & :Free Press, 1968. 

de 

2: 

, 



84. 

11. DAHRENDORF, R. Social structure, group interests and 

conf1ict groups. In: OLSEN, M.E. Power in societies • 

Nova York, MacMil1an Company, 1971. 

12. ETZIONI, A. Power as a societal force. In: OLSEN, M.E. 

Power in societies. Nova York, McMillan Company, ~97l. 

13. F~RES, N.A.L. O poder social. Rio de Janeiro, Fundação 

Getúlio Vargas, 1974. Dissertação de Mestrado. 

14. FESTINGER, L., SCHACHTER, S. e BACK, K. O Funcionamento 

"dos Padrões de Grupo. In: CARTWRIGHT, D. e ZANDER, A. 

Dinâmica de grupo. são Paulo, Herder, 1969. 

15. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro, Graal, 

1976. 

16. FRENCH, J.R.P. e RAVEN, B. As bases do poder social. In: 

CART\ffiIGHT, D. E ZANDER, A. Dinâmica de grupo. são 

Paulo, Herder, 1969. 

17. GERGEN, K.J. Social Psychology as history. Journal 

Personality and Social Psychology, 26 (2): 309-20 

1973. 

of 

, 

18. HAR~, E. e SECORD, P.F. Experimentation in Psychology. 

In: STRICKLABD, L.H., ABOUD, F.E. e GERGEN, K.J. (ed.) 

Social psychology in transition. Nova York, Plenum 

Press, 1976. 

19. HOLLAND, J.G. Servirán los principios conductuales para 

los revolucionarios? In: KELLER, F.S. e INESTA, E. R. 

Modificación de la conducta - aplicaciones a la 

educacion. México, Trillas, 1973. 

20. KAHN, R.H. Power and Conflict in Organizations. Nova 

York, Basic Books, 1964. 



85. 

21. KAPLAN, A. e LASSWELL, H. Poder e sociedade. Brasília 

UnB, 1979. 

, 

22. KIESLER, C.A. e LUCKE, J. Some metatheoretica1 issues in 

social psychology. In: STRICKLAND, L.H., ABOUD, F.E • 

e GERGEN, K.J. (ed.) Social Psychology in transition. 

Nova York, Plenum Press, 1967. i 

. i 
23. KRÜGER, H.R. O problema da objetividade na investigação 

psicológica. Revista da Universidade Católica de Pe -

trópo1is, 53-62, 1976. 

24. LIPPITT, R., POLANSKY, N., REDL, F. e ROSEN, S. A Dinâmi 

ca do Poder. In: CARTWRIGHT, D. e ZANDER, A. Dinâmica 

de grupo. são Paulo, Herder, 1969. 

25. LUKES , S. Alienation and Anomie, In: FINIFTER, A.W. (ed.) 

A1ienation and the social system. Nova York, John 

Wiley and Sons, 1972. 

26. MACHIAVELLI, N. O Príncipe. Rio de Janeiro, Tecnoprint, 

s/d 

27. MARTIN, N.H. e SIMS, J.H. Power tactics. In: KOLB, D.A., 

RUBIN, I.M. e McINTYRE, J.M. Organizational psychology 

- a book of readings. Englewood Cliffs, N- Jersey, 

Prentice-Hall, 1971. 

28. MARX, K. Manuscritos econômicos e filosóficos. In: FROMM, 

E. Conceito marxista do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 

1962. 

29. McCLELLAND, D.C. The two faces of power. In: KOLB, D.A., 

RUBIN, I.M. e McINTYRE, J.M. Organizational psychology 

- a book of readings. Englewood Cliffs, N. Jersey, 

Prentice-Hall, 1971. 

30. MOTTA, D. e MISSE, M. Crime: o social pela culatra. Rio 

de Janeiro, Achiamé, 1979. 



31. OLSEN, M.E. (ed.) Power in societies. Nova York, Mac 

Mi11an Company, 1971. 

86 • 

32. PARSONS, T. Poder. In: PASSANO, A. Sociologia delpoder. 

Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1978. 

33. PASSANO, A. Sociología deI poder. Buenos Aires, Centro 

Editor de América Latina, 1978. 

34. POULANTZAS, N. Poder político e classes sociais. Porto, 

Portucalense Editora, 1971. 

35. PROSHANSKY, H.M. Environrnental psychology and the real 

world. American Psychologist, 31 (4): 303-10, abril/ 

1976. 

36. ~ODRIGU~S, A. Estudos em psicologia social. Petrópolis, 

1979. 

37. SCHNEIDER, E. Psicologia social - histórica, cultural, 

política. Rio de Janeiro, Guanabara Dois, 1978. 

38. SELZNICK, P. Consolidación deI liderazgo - cooperación 

optativa. In: DUBIN, R. (ed.) Las relaciones humanas 

en la administración. México, Continental, 1964. 

39. S:ILVA , M.G.R. Prática médica: dominação e submissão. Rio 

de Janeiro, Zahar, 1976. 

40. SPENCE, K.W. Natureza do conhecimento científico. Brasí

lia, UnB, 1962 (apostila). 

41. STRICKLAND, L.H., ABOUD, F.E. e GERGEN, K.J. Ced.) Social 

psychology in transition. Nova York, Plenum Prcss, 

1976. 

42. TANNENBAUM, A.S. O controle nas organizações. Petrópo 

lis, Vozes, 1975. 



u, • 

43. TRIANDIS, H.C. Social Psychology and cultural analysis. 

In: STRICKLAND, L.H., ABOUD, F.E. e GERGEN, K. J. 

Ced.) Social psychology in transition. Nova York, 

Plenum Press, 1976. 

44. WEBER, M. Os fundamentos da organização burocrática: uma 

construção do tipo ideal. In: CAMPOS. E. Sociologia 

da burocracia. Rio de Janeiro, Zahar, 1968. 

45. WEBER, M. Poder. In: PASSANO, A. Sociologia del poder. 

Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1978. 

46. WRIGHT-. MILLS, C. Poder. In: PASSANO, A. Sociologia deI 
"-poder. Buenos Aires, Centro Editor de A-érica Latina, 

1978. 

47. WRIGHTSI-1AN, L. S. e-t aI. Social Psychology in the Seven

ties. California, Wadsworth Publishing _Company, 1972. 



A dissertação "O CONCEITO DE PODER SOCIAL" foi con 

.siderada ~'1fO~. 

R,i.o de Janeiro, OH ~ ~ 1/lIlLtvO 00. /9 'to 
I 

C~j,.W~óC~ 
ELIEZER SCHNEIDER 

Professor Orientador 

/l~ ,/) /? 
M(.(/'otU~(í!.(de..-h(r.ux 

. ANTONIO--G0HES-pENNA:---__ ~ 

Membro daiãO-1i:XaJninadora 


