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Resumo

O projeto investiga a corrupção e o patrimonialismo no Brasil, tendo como objetivo inserir os alunos em técnicas de
investigação e produção bibliográfica em torno da análise sociológica brasileira sobre a formação cultural como funda-
mento da ampla difusão da corrupção no país.

1 Introdução

O retorno à democracia ao Brasil no final da década de
1980 e a reconquista da liberdade de expressão aos meios
de comunicação permitiram que a corrupção fosse exausti-
vamente debatida. Passaram-se a noticiar casos de desvio
de conduta; favorecimento de parentes, aliados ou corre-
ligionários; pagamento de propinas e subornos; enriqueci-
mento ilícito, enfim, eventos que caracterizam a invasão de
interesses privados na esfera pública. A partir da sociolo-
gia de Weber (2008) o fenômeno da corrupção passou a ser
articulado com o conceito de patrimonialismo. O patrimo-
nialismo representa a superioridade dos caprichos e interes-
ses pessoais de um sujeito sobre a coletividade. Quando
enraizado no funcionamento do aparelho estatal, o patrimo-
nialismo produz administração arcaica, regida pela tradição
e laços de parentesco ao invés de princípios racionais, im-
pessoais e meritocráticos. A corrupção tem, nesse aspecto,
como fundamento principal o caráter patrimonial, o qual te-
ria inspirado o jeitinho e a malandragem, relações que estão
presentes no funcionamento das instituições, gerando uma
supervalorização do indivíduo e o enfraquecimento das leis
que ordenam o interesse coletivo.

2 Revisão Teórica

Os primeiros seis meses de pesquisa foram dedicados a co-
nhecer os processos de formação do Brasil; optou-se por ler
livros que não estavam presentes na bibliografia original do
projeto, a fim de conhecer como se deu a formação do país
e possuir uma base história, o que por sua vez facilitou o en-
tendimento das obras indicadas na pesquisa. Foram lidos os
livros: História concisa do Brasil (Boris Fausto); Formação
econômica do Brasil (Celso Furtado); Introdução ao Bra-
sil: um banquete nos trópicos: Volume 1 e Volume 2 (org.
Lourenço Dantas Motta).

Max Weber – Os três Tipos de Dominação Legítima. O
texto de Max Weber aborda de maneira geral e não ape-
nas no Brasil os principais tipos de dominação que existem
na sociedade e como elas estão inseridas no cotidiano. Se-
gundo Weber, a obediência estabelecida na relação entre o
dominante e o dominado pode apoiar-se em diversos mo-
tivos, que variam desde interesses, vantagens, por parte do
dominado; relações de costume transferido entre gerações;
até relações de admiração ou afeto. Contudo essas relações
necessitam de uma base sólida para permanecerem, Weber
argumenta que as relações de dominação fundamenta-se em
base jurídica, a legitimidade, mantendo assim uma funda-
ção sólida e estável. Segundo Weber existem três tipos de

dominação legitima — legal, tradicional e carismática —
que em seu formato puro se relacionam com a estrutura so-
ciológica e com o meio administrativo.

Roberto DaMatta – O que faz o brasil, Brasil? O livro
disserta sobre comportamentos e modos básicos dos brasi-
leiros, características que fazem parte da sociedade que fo-
ram se desenvolvendo e ganhando raízes durante o processo
de formação social e das relações estabelecidas dentro da
sociedade brasileira.

Caio Prado Júnior – Formação do Brasil Comtempo-
râneo. Unindo Geografia Brasileira com os modelos de
povoamentos que foram realizados no Brasil, Caio Prado
insere as questões sociais discutidas anteriormente dentro
de seu cenário de formação. O momento de colonização
brasileiro é o ponto inicial de formação do que conhecemos
hoje como sociedade brasileira. O autor dividiu sua obra
em partes, a fim de analisar o processo de formação social
diante da realidade histórica brasileira.

3 Metodologia

A metodologia baseou-se em leitura sistemática dos livros
presentes no projeto e livros complementares, formulação
de resenhas e apresentações de slides que servirão de mate-
rial de apoio para alunos dos ciclos seguintes.

4 Conclusões (projeto em andamento)

Seguindo a linha de conhecer o processo de formação do
País e os princípios básicos da sociedade brasileira, uma
vez entendido o cenário de construção do país nos primei-
ros seis meses de pesquisa, o segundo momento da pesquisa
dedicar-se-á ao aprofundamento dos estudos sobre as rela-
ções entre a sociedade nos diversos momentos de sua for-
mação e em como essas relações unidas ao cenário já tra-
çado levaram ao patrimonialismo e corrupção presentes atu-
almente na sociedade.
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