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Resumo:

O artigo aborda o conceito de carisma de Max Weber, toman-

do como hipótese a relação entre a categoria do carisma 

e um problema de explicação, que pode ser sintetizado na 

pergunta: como surge o novo na história e como o mundo 

se transforma e toma uma nova direção? O carisma não é 

apenas um tipo (de dominação) irracional e revolucionário; 

porém, principalmente, um modelo sociológico explicati-

vo para a compreensão da mudança social. Neste sentido, 

Weber elabora o conceito do carisma como uma categoria 

complementar ao conceito de racionalismo. A história da 

sociedade se movimenta no campo das tensões entre o 

irracionalismo e o irracionalismo. O carisma pode ser vis-

to como uma chave sociológica para o entendimento dos 

processos sociais nos quais as aparentes tendências evolu-

cionistas e unidimensionais do racionalismo se rompem de 

modo explosivo, suspendendo as instituições para ganhar 

o domínio e controle através de formas pessoalizadas em 

contextos coletivos. O processo de cotidianização do ca-

risma, entretanto, acaba sempre em nova racionalização 

das esferas da vida.

Abstract:

The article discusses Max Weber’s concept of charisma, 

taking as a hypothesis the relationship that the author es-

tablishes between the category of charisma and a problem 

of explanation, which can be summarized by the question: 

how the new emerges in history and how the world turns 

and takes a new direction? Charisma is not just one type 

(of domination) irrational and revolutionary; however, it is 

mainly a sociological explanatory model for understanding 

social change. In this sense, Weber elaborates the concept 

of charisma as a complementary category to the concept of 

rationalism. The history of society moves in the field of 

tension between rationalism and irrationalism. Charisma 

can be seen as a key to the sociological understanding of 

social processes in which the apparent evolutionary and 

one-dimensional trends of rationalism burst explosively, 

suspending the institutions to gain mastery and control in 

ways to personalize collective contexts. The process of turn-

ing charisma part of the everyday experience, however, al-

ways leads to further rationalization of the spheres of life.
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