


MercadoS:
Nem Sagrado, nem Profano



Faculdade de Ciências e Letras, UNESP – Univ Estadual Paulista, 
Campus Araraquara
Reitor: Julio Cezar Durigan
Vice-reitora: Marilza Vieira Cunha Rudge
Diretor: Arnaldo Cortina
Vice-diretor: Cláudio César de Paiva

SÉRIE TEMAS EM SOCIOLOGIA Nº 8

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Lúcia de Castro

Conselho Editorial do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais
Prof. Dr. Edgar Teodoro da Cunha;
Prof. Dr. Marcelo Santos;
Profª Drª Maria Aparecida Chaves Jardim

Editoração eletrônica
Eron Pedroso Januskeivictz

Capa
Mauricio Salera

Normalização
Biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras



TEMAS EM SOCIOLOGIA

Maria Chaves Jardim
(Org.)

MERCADOS:
NEM SAGRADO, NEM PROFANO



Copyright © 2015 by Laboratório Editorial da FCL
Direitos de publicação reservados a:

Laboratório Editorial da FCL

Rod. Araraquara-Jaú, km 1
14800-901– Araraquara – SP

Tel.: (16) 3334-6275
E-mail: laboratorioeditorial@fclar.unesp.br

Site: http://www.fclar.unesp.br/laboratorioeditorial

Obra disponível em formato impresso e eletrônico  
(consultar endereço acima).



SUMÁRIO

Nem Sagrado, nem Profano: MercadoS como Fato Social Total
Maria Chaves Jardim ............................................................................7

PARTE I: SOCIOLOGIA ECONÔMICA ENTRE MACRO E MICRO 
ECONOMIA: A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA DE PESQUISA

Notas sobre a formação da ordem social competitiva e integração 
social no Brasil
Carlos Alexandre Will Ludwig ......................................................21

Instituições financeiras públicas, Eletrobrás e Petrobrás: o aumento 
do controle do Estado via capital econômico entre 2003 e 2012
Márcio Rogério Silva ....................................................................43

Identificação de novos formatos institucionais na atuação do BNDES 
do ponto de vista das normas de prudência bancária
Felipe Cavenaghi ..........................................................................81

PARTE II: MERCADOS: NEM SAGRADO, NEM PROFANO

Sociologia econômica: articulações entre economia e feminismo
Claudete Camargo Pereira Basaglia .......................................... 119

A construção social dos espaços de consumo do mercado de serviços 
sexuais
André Rocha Rodrigues ..............................................................139

Incubadora de empresas como espaço social na perspectiva da 
Sociologia Econômica
Consuelo Braz de Oliveira ..........................................................161



Automóvel, fetiche e os efeitos da relação entre o dinheiro e os 
sujeitos objetivados
Cláudio Robert Pierini ................................................................185

O Estado na construção da odontologia no Brasil e as articulações do 
mercado privado de saúde e do profissional dentista
Renata Accarini ...........................................................................209

Os objetos econômicos e o mercado na contemporaneidade
Alexandre Aparecido dos Santos .................................................243

PARTE III: CAMPO JORNALÍSTICO E OS DIVERSOS MERCADOS 
DE EDUCAÇÃO 

Diálogos e reflexões teóricas acerca da mídia e seu papel social: o 
paradoxo da doxa em questão
Gabriel Papa Ribeiro Esteves .....................................................269

A construção social do mercado de educação de ensino médio e 
fundamental no município de Parnaíba – MS
Erica da Silva Neres e João Paulo Aprígio Moreira ..................295

A Educação Financeira nas escolas públicas
Patrícia Pereira ...........................................................................321

Sobre a organizadora e autores ....................................................335



7

Nem Sagrado, nem Profano: 
MercadoS como Fato Social Total

Maria C. JARDIM (UNESP- NESPOM)

Abramovay (2004) conclui seu artigo considerado seminal na 
sociologia econômica, afirmando a existência de duas correntes 
extremas nos estudos sobre mercado: em uma corrente o mercado 
é enaltecido, na outra, demonizado. É a partir dessa conclusão que 
nossa reflexão se inicia. 

Portanto, dando continuidade aos esforços analíticos já despendi-
dos em outro livro por nós organizado (Estado e Mercado no Brasil 
contemporâneo, Laboratório Editorial, JARDIM, 2013), os textos 
aqui apresentados, em seu conjunto, buscam questionar a supre-
macia da visão de mercado como categoria abstrata, chamando a 
atenção para o mercado como uma instituição histórica, localizado 
no tempo e no espaço. Nesse sentido, nem sagrado e nem profano, 
apenas um fato social ou ainda, um fato social total onde indivíduos 
expressam seus gostos e preferências por meio de suas escolhas.

Essa interpretação vai em direção oposta à doxa vigente na eco-
nomia, que considera o mercado apenas como um mecanismo de 
formação dos preços e, portanto, de alocação dos recursos, definindo 
a lei da oferta e da procura e produzindo o conceito de escassez, 
que por sua vez traz empoderamento à ciência econômica, fechando 
o ciclo de dominação simbólica que a disciplina exerce tanto nas 
esferas do mercado quanto na esfera social (LEBARON, 2011). Tal 
perspectiva é largamente difundida nos cursos de economia nas uni-
versidades internacionais e estimula os jovens estudantes a encararem 
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a economia como esfera autônoma da vida social e a enxergarem os 
indivíduos como um conjunto atomizado de sujeitos egoístas. Como 
mostra Lebaron (2011), a visão mainstream de economia encontra 
eco nas escolas de economia dos Estados Unidos e tem formado os 
diretores e presidentes dos bancos centrais ao redor do mundo.

No Brasil, a Faculdade Getúlio Vargas (FGV) seria a represen-
tante dessa versão que negligencia o mercado como fato histórico 
localizado geograficamente e composto pelas “motivações de homens 
e mulheres de carne e osso cristalizadas em instituição” (JARDIM; 
CAMPOS, 2012). Segundo Sapir (2000), essa perspectiva coloca 
o mercado e a concorrência como fenômenos a-sociais, já que a 
concorrência seria um estado – de equilíbrio – e não um proces-
so. Profana e/ou sagrada, Deus e/ou Diabo, a Economia promove 
profecias auto-realizantes (MERTON, 1968), tanto na esfera social 
quanto nas políticas públicas, produzindo e reproduzindo os seguin-
tes postulados: no que se refere à vida econômica, os indivíduos são 
racionais, livres, interesseiros, procuram otimizar o emprego de seus 
recursos e, na medida em que podem agir em um ambiente de trocas 
e disputas livres de intervenções e regulamentações políticas e cul-
turais, realizam a melhor forma possível de produção e distribuição 
dos recursos econômicos – em grande medida, tidos como tendendo 
à escassez – e, assim, produzem um bem comum para a sociedade 
(PEDROSO NETO; JARDIM, 2014).

A conseqüência desse conjunto de postulado, como verdade abso-
luta, é que opções políticas e econômicas se tornam naturalizadas, 
óbvias, assim como a ordem social resultante destas, legitimando as 
desigualdades econômicas e sociais, assim como as opções politicas 
e as relações de poder existentes. Portanto, visando questionar o 
consenso acima, a sociologia econômica, num diálogo crítico com 
a economia ortodoxa1, tende a mostrar que os mercados podem ser 

1 Dentro da própria disciplina existem divergências quanto a essa doxa vigente, 
pois apenas uma parte da economia compartilha do consenso em torno da 
autonomia da esfera econômica e da categoria de mercado como natural e 
abstrata. Contudo, o movimento de reação não detém poder para uma revolu-
ção simbólica e alteração de paradigma, já que os dominados, os economistas 
heterodoxos, constituem-se uma minoria.
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estudados como estruturas sociais, ou seja, “formas recorrentes e 
padronizadas de relações entre atores, mantidas por meio de sanções” 
(SWEDBERG, 2003, p.255) ou mesmo como “campo de força” 
como sinalizou Pierre Bourdieu (2004). Em ambas as perspectivas 
sociológicas, a racionalidade dos atores é condição necessária, mas 
nem de longe suficiente para a ação, pois além da conduta dos indi-
víduos só se explicar socialmente, a racionalidade é um construto 
cultural, logo, limitada pelas crenças e regras partilhadas.

De acordo com Abramovay (2004), o estudo dos mercados como 
estruturas sociais enraíza os interesses dos indivíduos nas relações 
que mantêm uns com os outros e não supõe um maximizador abs-
trato, isolado, por um lado, e a economia, por outro, como resul-
tado mecânico da interação social. Da mesma forma, o estudo do 
mercado como campo, tal qual sugere Bourdieu (2004), pressupõe a 
inter-ação entre indivíduos, que possuem suas histórias de vida e seus 
dispositivos cognitivos (habitus), que por sua vez orientam sua visão 
de mundo, suas preferências e gostos. Assim, tomadas de decisões, 
discursos e a criação de instituições são resultantes das ações dos 
atores. Bourdieu opta pelo conceito de “campo”, porque, segundo o 
autor, o conceito de mercado criado pelos economistas não permite 
identificar os inúmeros elementos humanos presentes no fenômeno 
econômico e nem a interação relacional entre as diversas instâncias 
da sociedade, a saber: a econômica, a social, a politica, a religiosa, 
assim como a luta de atores para a imposição da doxa.

Nem sagrado e nem profano: mercadoS como fato social 
total

Essa forma de análise do mercado enraizada na ciência econômica 
deve-se à divisão social do trabalho acontecida nos séculos XVIII e 
XIX, quando os economistas passaram a dedicar esforços na com-
preensão do mercado, do dinheiro, das bolsas de valores, dos inves-
timentos e dos grupos empresariais, deixando temas considerados de 
“mão suja” (HIRSCH; MICHAELS; FRIEDMAN, 2003), como a 
pobreza, a desigualdade social, partidos políticos, sindicatos e classe 
sociais, para os demais cientistas sociais. No movimento de definição 
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dos objetos de cada disciplina, não podemos ignorar os esforços de 
Marx, Durkheim, Weber, Simmel e Marcel Mauss, na compreensão 
da economia e dos fenômenos econômicos de suas épocas. Cada 
um, a sua maneira, tentou trazer elementos sociais para a economia, 
numa clara disputa de idéias com os economistas.

Mauss (1974), por exemplo, no clássico O ensaio sobre a dádiva, 
define a sociedade como um “fato social total”, ampliando claramen-
te a ideia de Durkheim, de “fato social”, “fato moral” ou “crenças 
coletivas”. Assim, mostra que a vida social é um sistema de obri-
gações, cujas obrigações não são absolutas, na medida em que os 
indivíduos tem o livre arbítrio de entrar ou não no esquema de dádi-
vas, mesmo que a negativa possa levar a pequenas rupturas, como 
desafetos, até a guerra. Demonstrou, ainda, que os fenômenos de 
Estado e mercado não são universais em toda a história humana, já 
que não há evidências da presença dessas instituições nas sociedades 
tradicionais. Assim, a reciprocidade, ou seja, a “economia natural” 
sempre cumpriu a função das trocas quando não havia a “economia 
de mercado”. 

Nesse processo, identificou a presença de um sistema de recipro-
cidades de caráter interpessoal nas relações sociais. Este sistema, que 
se expande ou se retrai a partir de uma tríplice obrigação coletiva de 
dar, receber e retribuir bens simbólicos e materiais, foi batizado por 
Mauss como “dom ou dádiva”. Para o autor, a obrigação do dom é 
um fenômeno total que circula em toda a vida social, já que incor-
pora tudo aquilo que participa da vida humana, sejam bens materiais 
ou simples gestos, favores, etc, para a produção e a reprodução das 
regras da sociedade, isso sem ignorar os paradoxos que existem nesse 
sistema. 

Portanto, Mauss dedicou-se a demonstrar que os fenômenos de 
troca “econômica” fazem parte da vida social e que estes estão inter-
ligados não somente à natureza econômica, mas também cultural, 
política, religiosa, simbólica, sem haver hierarquia prévia que justi-
fique a economia como hierarquicamente superior aos demais fenô-
menos sociais. Em outras palavras, é uma falácia ideológica colocar 
os fatos econômicos em superioridade, pois sem as demais dimensões 
da sociedade, seria impossível a existência de relações econômicas. 
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A chegada da “economia de mercado” não muda esse dado, pois, 
mais que a “economia natural” (troca/reciprocidade), a economia 
de mercado precisa dos valores cognitivos para se enraizar como fato 
abstrato e natural (JARDIM, 2002)2.

Ora, na perspectiva de Mauss, um presente ou uma hospitalidade 
nunca se paga em moeda de mesmo valor, muito menos é retribuída 
no instante da ação, pois têm-se o risco da ação ser interpretada 
como uma equivalência racional, o que levaria à ruptura da interação 
e reforço da ideia do homem interesseiro, econômico. Mas o presente 
ou hospitalidade pode (e deve!) ser retribuído em outro momento, 
mediante uma gentileza ou favor, fazendo circular a roda das práticas 
sociais e das experiências de vida entre os envolvidos. Os rituais de 
dar, receber e retribuir, mantém a coesão social e os laços. Sobre o 
tema, Bourdieu (2005) defende que o espaço temporal entre dar, 
receber e retribuir é socialmente saudável para a vida em grupo, pois 
o tempo seria a variável que permitiria camuflar a obrigação de retri-
buir, dando-lhe um caráter espontâneo, em torno de uma “mentira 
coletiva”, onde todos os envolvidos de fato conhecem as obrigações 
morais, que são por sua vez assentadas na vida social. 

Em certa medida, o dom e/ou dádiva podem ser vistos como um 
desdobramento da solidariedade e do altruísmo que em Durkheim 
são considerados alimento para o funcionamento da sociedade resul-
tante da divisão social do trabalho. Afinal, o individuo presente no 
pensamento de Durkheim (1893) só se realiza no outro, argumento 
com o qual Durkheim fez frente ao imperialismo econômico da 
sua época, reforçando “os elementos não contratuais do contrato” 
e o “altruísmo”, em detrimento da racionalidade maximizadora do 
homem moderno. Assim como a moral de Durkheim, a dádiva de 
Mauss deve ser entendida não como caridade ou sentimento moral, 
mas como uma regra “invisível” que nutre e sustenta uma sociedade, 
formando alianças, afetos e também desafetos que nos levam agir 

2 Diversos estudos contemporâneos têm indicado que os mercados se enraízam 
em valores humanos para se auto-afirmarem. O clássico estudo de Zelizer, 
sobre o mercado de seguro de vida (e da morte?), é um bom exemplo. No 
Brasil, temos o interessante estudo de Lúcia Muller sobre a bolsa de valores.
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em direção social, para contribuir na manutenção de uma situação 
determinada.

A originalidade de Mauss foi dar aos símbolos o papel condutor 
das relações sociais, integrando fenômenos econômicos, sociais, cul-
turais, religiosos, num único fato social, o fato social total. Assim, o 
autor uniu dois tipos de sociabilidades que aparecem como esferas 
autônomas e desconectadas nas ciências econômicas, a saber: as rela-
ções primárias (família, amigos, vizinhos) e as relações secundárias, 
a do mercado, do Estado, da competição, do espaço público. Ao 
fazer isso, Mauss retira da economia, do homo economicus e da lei 
da oferta e da procura, todo o poder de transformação e o devolve 
aos homens e mulheres, os quais, na sua sociabilidade, constroem as 
instituições econômicas (bolsas de valores, moedas, leis de investi-
mento) com as quais interagem. 

Para Caillé (1989), Mauss avançou na direção de um pensamento 
sociológico anti-utilitarista3, quando revelou as bases do sistema de 
troca. Nesse sentido, a obra de Mauss valoriza o homo sociologicus e 
denuncia o interesse egoísta e o homo economicus como construções 
sociais (e não uma categoria natural, abstrata, como querem os eco-
nomistas). O texto de Mauss nos inspira a afirmar que a economia 
de mercado é só uma instância possível na produção do bem-estar 
social, ao lado dos partidos políticos, dos sindicatos e, especialmen-
te, do Estado. E permite, ainda, retirar todo o empoderamento de 
“autorealização” da economia e o devolver às mãos dos homens e 
mulheres, arquitetos das relações sociais. Prosseguindo assim, Mauss 
elimina do mercado o poder de sagrado e/ou de profano, colocando-
-o no seu lugar de origem, uma construção humana, historicamente 
datada, ou ainda, apenas uma instituição social, um fato social total 
resultado da interação humana em contextos específicos, integrado 
ao Estado e demais instituições sociais. 

Portanto, acreditamos que não avançamos sociologicamente se 
não realizarmos esse diagnóstico: o Mercado é um fato social total, é 

3 Sobre o caráter anti-utilitatista da obra de Mauss, citamos o movimento ini-
ciado na França por Alain Caillé, fundador e editor da Revue du M.A.U.S. 
(Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais), em 1981.
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uma instituição; nem sagrado, nem profano, mas resultado de laços 
sociais criados por nós.

Na mesma perspectiva, no seminal A grande Transformação, Karl 
Polanyi (1980) faz a distinção entre economia substantiva – a mate-
rialidade da vida econômica – e economia formal, que envolve a 
racionalidade maximizadora4. Nessa sequência, argumenta que a 
economia de mercado não contém o conjunto das atividades neces-
sárias à reprodução social e à sobrevivência humana, pois a autono-
mia do mercado conduziria à destruição social. Na mesma linha do 
que havia dito Durkheim e Mauss, Polanyi (1980) demonstra que 
uma sociedade de auto-mercado já nasceria fadada ao fracasso, pois 
retiraria toda a sua capacidade de coesão social, de solidariedade, 
de dádiva. Para Polanyi, a descrição do trabalho, da terra e do 
dinheiro como mercadorias é inteiramente fictícia, pois, mesmo 
sendo organizados em mercados, estes não são produzidos para a 
venda, mas para a produção e reprodução social. Portanto, o que se 
convencionou chamar de sociedade de mercado é algo artificial, no 
sentido de que é necessário que a própria sociedade seja modelada 
para que o mercado possa funcionar de acordo com suas próprias 
leis. Para o autor: “uma economia de mercado só pode funcionar 
numa sociedade de mercado” (POLANYI, 1980, p.72). 

Essa constatação está em oposição aos estudos que colocam o 
mercado como “moinho satânico”, como uma esfera desconexa das 
demais, desenraizada. Para Polanyi, foi num “contra movimento” 
constante que a sociedade permitiu e autorizou a criação da econo-
mia de mercado, que só funciona se regulada pela sociedade. Logo, 
a economia de mercado não nasceu dos conceitos abstratos dos eco-
nomistas e nem foi algo contra a vontade humana. É uma criação 
histórica, datada, cultural, consciente. Ou seja, mais uma vez encon-
tramos o poder de transformação nas mãos de indivíduos de carne 
e osso (em oposição aos indivíduos teóricos), que constroem as suas 

4 O primeiro significado, o formal, decorre do caráter lógico da relação meios-
fins; desse significado deriva a definição da economia com base na escassez. 
O segundo significado, o substantivo, aponta para o fato elementar de que os 
seres humanos, como todos os outros seres vivos, não podem existir sem um 
ambiente físico que os sustente.
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formas de sociabilidade, dentre elas, o próprio mercado, criatura que 
será regulada pelo criador, a sociedade. 

Portanto, se no livro de 2013, Estado e Mercado no Brasil con-
temporâneo, reforçamos a importância do Estado, nesse, buscamos 
sinalizar para o mercado como fato social e fato social total. Portanto, 
longe do olhar ideologizante que só faz depreciar o Estado em favor 
do Mercado, ou vice versa, esse livro traz exemplos empíricos de que 
o mercado é uma instituição social, que vive e sobrevive a partir dos 
regulamentos e alianças com o Estado. 

Finalmente, já que em nossa perspectiva o conceito de mercado é 
definido a partir da cultura e da sociabilidade do povo criador, suge-
rimos nesse livro falar em mercadoS, no plural, já que a diversidade 
de povos e de culturas permitem a construção de diversas e distintas 
arquiteturas de mercados. Nessa direção, os textos que serão aqui 
apresentados, demonstram empiricamente a existência de diferentes 
mercados, negando a versão dóxica de mercado singular vigente na 
economia. Além disso, os artigos rompem com a ideia dicotômica 
de mercado sagrado e/ou mercado profano, sinalizando para a inte-
ração entre distintas esferas e na direção de mercados como Fato 
Social Total. 

Diante isso, passamos a apresentação dos textos que compõe o 
livro, dividido em 03 partes, a saber: parte I, Sociologia econômica 
entre o macro e o micro econômico: a construção de uma agenda de pes-
quisa; parte II Mercados: entre o sagrado e o profano e parte III Campo 
jornalístico e os diversos mercados de educação. 

A Parte I é composta pelos seguintes textos:
A Seção I traz o ensaio Notas sobre a formação da ordem social 

competitiva e integração social no Brasil, de Carlos Alexandre Will 
Lud. Nesse, o autor busca interpretar a criação da ordem competitiva 
e a integração social gerada por ela no Brasil, fazendo uso de uma 
definição provisória de modernização, a saber, processo de trans-
formação pelo qual passou a sociedade brasileira, de um tipo rural 
e predominantemente agroexportador, para uma sociedade de tipo 
urbano-industrial.

Na Seção II, temos o trabalho de Márcio Rogério Silva, 
Instituições financeiras públicas, Eletrobrás e Petrobrás: o aumento do 
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controle do Estado via capital econômico entre 2003 e 2012, que estuda 
o BNDES como intermediário financeiro. O autor argumenta que o 
banco tem atuado como instrumento direto de implantação de polí-
ticas pública, utilizando-se para isso de ferramentas legitimadas pelo 
campo econômico e disponibilizadas através de estruturas ligadas à 
indústria de capital de risco. 

Na Seção III, Identificação de novos formatos institucionais na atu-
ação do BNDES do ponto de vista das normas de prudência bancária, 
Felipe Cavenaghi abre a “caixa preta das finanças estatais” e busca 
entender o uso de algumas empresas estatais e dos fundos de pensão 
como instrumentos de viabilização da política monetária, econômica 
e social. 

Os textos que compõem a II parte desse livro, são:
A Seção I inicia-se com o ensaio, Sociologia econômica: articulações 

entre economia e feminismo, de Claudete Camargo Pereira Basaglia, o 
qual busca cruzar leituras de sociologia econômica com feminismo. 
A autora questiona se o dinheiro está entrando na esfera intima para 
corromper costumes ou se apenas exprime uma das muitas dimen-
sões que compõem os laços humanos.

Na Seção II o artigo A construção social dos espaços de consumo do 
mercado de serviços sexuais, de André Rocha Rodrigues, discute como 
os espaços urbanos são construídos socialmente e consequentemente, 
também os espaços de consumo. Discorre sobre como esses espaços 
podem ser pensados sob uma racionalidade instrumental e também 
sob uma sociabilidade específica e atendendo demandas locais. 

Na Seção III, o artigo Incubadora de empresas como espaço social 
na perspectiva da sociologia econômica, de Consuelo Braz de Oliveira, 
busca entender se uma Incubadora de Empresas, originalmente ber-
ço de empreendedores nascentes que buscam resultados financeiros 
para seus empreendimentos, configura-se como um espaço social na 
concepção de Pierre Bourdieu. 

Na Seção IV, com o ensaio Automóvel, fetiche e os efeitos da rela-
ção entre dinheiro e os sujeitos objetivados, Cláudio Robert Pierini se 
inspira em Simmel, para analisar o pressuposto de que os objetos 
(automóveis no seu caso) deixaram de ser meio e tornaram-se fim 
em si mesmo.
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Na Seção V, temos um ensaio de Renata Accarini onde a autora 
apresenta os primeiros resultados da sua monografia de final de 
curso. O Estado na construção da odontologia no Brasil e as articulações 
do mercado privado de saúde e do profissional dentista, busca descrever 
e entender a construção social do mercado privado odontológico no 
município de Araraquara por meio de pesquisa empírica realizada 
na cidade. 

Na Seção VI, o artigo Os objetos econômicos e o mercado na con-
temporaneidade, de Alexandre Aparecido dos Santos, apresenta uma 
reflexão sobre alguns pontos das teorias de Simmel e Mauss, tendo 
como objeto empírico, a festa de Corpus Christi da cidade de Matão, 
visando a contribuir para o alargamento das possibilidades analíticas 
da sociologia econômica, como as contidas, por exemplo, na noção 
de campo econômico de Pierre Bourdieu.

Na Parte III, temos os seguintes artigos e autores:
Com o artigo Diálogos e reflexões teóricas acerca da mídia e seu 

papel social: o paradoxo da doxa em questão, Gabriel Papa Ribeiro 
Esteves abre a Seção I, refletindo sobre o papel da grande mídia e 
dando especial atenção para o Sistema Central de Mídia no Brasil 
no contexto atual da sociedade moderna, buscando identificar o que 
está por trás de suas atividades e qual o papel desempenhado por ela, 
assim como identifica as condições que geram o paradoxo da doxa, 
no sentido da teoria de Pierre Bourdieu. 

Na Seção II, A construção social do mercado de educação do 
ensino médio e fundamental no Município de Paranaíba – MS, os 
autores Erica da Silva Neres e João Paulo Aprígio Moreira, tra-
çam um esboço do campo educacional em Paranaíba referente à 
Educação no Ensino Médio e Fundamental, problematizando a 
relação entre forças deste campo em um sentido macro: as polí-
ticas educacionais, bem como o processo de financeirização de 
parte da educação no Brasil e, em um sentido micro, como estas 
políticas e processo conformam aspectos do mercado da educação 
regionalmente. 

Finalmente, na última seção com o artigo A Educação Financeira 
nas escolas públicas, de Patrícia Pereira, a autora considera a educa-
ção financeira como uma construção social que tem como porta 
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voz o governo brasileiro, graças aos cursos de educação financeira 
implantados na escola pública, por meio do curso Estratégia Nacional 
de Educação Financeira (ENEF) e também de outros programas na 
mesma temática. 
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NOTAS SOBRE A FORMAÇÃO DA 
ORDEM SOCIAL COMPETITIVA E 
INTEGRAÇÃO SOCIAL NO BRASIL

Carlos Alexandre Will LUDWIG 

Introdução

Na literatura sociológica, o problema da criação da ordem social 
competitiva está atrelado, corretamente, aos estudos e interpretações 
sobre a modernização social, temática enfrentada por uma série de 
autores, desde os clássicos aos teóricos contemporâneos.

Para conseguirmos realizar o objetivo do presente artigo, inter-
pretar a criação da ordem competitiva e a integração social gerada 
por ela no Brasil, necessitamos de uma definição inicial sobre a ideia 
de modernização. Preliminarmente, definimos como modernização 
o processo de transformação pelo qual passou a sociedade brasileira, 
de um tipo rural e predominantemente agroexportador, para uma 
sociedade de tipo urbano-industrial.

Nosso principal referencial teórico neste trabalho será a obra “A 
Revolução Burguesa no Brasil”, de Florestan Fernandes. No decorrer 
do texto, outras referências serão cruzadas a esta referência inicial. 
Imaginamos o produto final deste texto como uma reflexão elabora-
da de forma livre, ensaística, sobre o tema proposto.

Analisaremos também alguns aspectos da integração social dos 
negros na sociedade de classes e a atuação da burguesia industrial 
como um ator da modernização. Dessa forma, esperamos construir 
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uma argumentação mínima para refletir sobre os problemas inerentes 
à temática escolhida.

Marcos, balizas e móveis de ação

Conforme descrevemos acima, a maioria das teorias sociais que 
se dedicam a interpretar o desenvolvimento capitalista traz consigo 
a ideia de competição imbricada na própria análise. Para o escopo 
deste trabalho é interessante notar como, no decorrer processo de 
modernização, as relações sociais, econômicas e políticas passam a 
gerar diferenciações nos diversos âmbitos da vida social. 

A introjeção de padrões civilizatórios e a diferenciação entre seg-
mentos, grupos, classes ou atores sociais no interior da moderniza-
ção cria a possibilidade de formar a própria sociedade competitiva. 
Podemos tratar a competição como um dado no conjunto das rela-
ções capitalistas. Todavia, isto seria um erro, pois ignoraria uma série 
de particularidades sociais determinantes para a trajetória social dos 
indivíduos. 

Outro engano comum seria estabelecer um padrão de historicida-
de único para todas as sociedades modernas. O terceiro erro ao tratar 
do assunto seria perceber o mercado como algo natural e não como 
um produto de relações sociais e espaço de troca, tornando assim 
naturalizadas as desigualdades. Para compreendermos a formação da 
sociedade competitiva e entendermos a integração dos grupos sociais 
a essa lógica, precisamos evitar esses equívocos.

A periodicidade também é algo digno de mencionar neste 
momento. Ao tratar da temática da modernidade no Brasil, são 
vários os recortes históricos possíveis. A independência em 1822, a 
revolução de 1930 ou mesmo a constituinte de 1988, por conta da 
inclusão de setores excluídos historicamente nos direitos prescritos 
na carta constitucional. Como destacamos no início, se considera 
aqui moderno o contexto de mudança do eixo de organização da 
vida rural para o tipo urbano-industrial.

Dada essa definição, o recorte preferencial seria 1930, entretanto, 
iremos trabalhar como a baliza histórica da Independência (1822), 
pois é neste momento que os móveis básicos da mentalidade capi-
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talista no Brasil começam a se configurar. Isto posto, passamos a 
formação da mentalidade capitalista e ao processo de diferenciação 
social exigido pelo processo.

Como sabemos, a colonização brasileira foi erigida sob a égide do 
capitalismo comercial. Portanto, desde o período colonial, os grandes 
proprietários já estavam inseridos no circuito das trocas realizadas 
internacionalmente. Apesar da posição vantajosa, a casta proprietária 
estava destituída de grande parcela do poder político, além de ter os 
lucros imensamente reduzidos pelo pacto colonial. 

A independência é o momento onde os centros de decisão polí-
tica são interiorizados e quando proprietários passam a controlar 
o processo econômico, político e social integralmente, consoli-
dando sua dominação. Nesse período outro grupo importante se 
constitui: uma burguesia comercial nascida no interior das trocas 
comerciais ganha grande status e poder social com a independên-
cia. Ambos os grupos serão fundamentais na formação do Brasil 
moderno. 

Esse também é um momento de construção do Estado, de caráter 
centralizador, lastreado por uma ideologia liberal de matriz ibérica 
e influenciado pela ilustração pombalina. Esse é um aspecto impor-
tante para a discussão sobre liberalismo no Brasil, todavia, por conta 
da estrutura do trabalho não poderemos nos alongar aqui.

Todo esse conjunto complexo de relações, resumido brevemen-
te, se assenta sob a grande lavoura organizada a partir do trabalho 
escravo. É o início de um tipo de modernização conservadora. Não 
há necessidade para os grupos dominantes de elaborar uma ruptura 
econômica, política e social com o passado colonial, mas sim de 
assimilar pensamentos e técnicas sociais modernas para garantir sua 
posição social e fomentar o desenvolvimento econômico interno de 
maneira progressiva. 

A chegada ao poder da aristocracia agrária leva ao refinamento 
da compreensão de mundo dos “senhores rurais”. Estes passam a 
perceber os limites e possibilidades para a sua ação política e social. 
Se no contexto se constitui os primórdios da nação e do Estado, ou 
seja, da sociedade política, cabe-nos perguntar: onde se encontra a 
sociedade civil?
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A sociedade civil no momento são os próprios proprietários. Eles 
condensam em si, além da figura do proprietário, a do chefe polí-
tico e cidadão. Ambas as esferas da vida social estão concentradas e 
continuam atadas através de práticas patrimonialistas. Ao realizar a 
independência sem romper sua posição como um nexo da economia 
internacional, as elites proprietárias reforçaram a lavoura como polo 
dinâmico da economia. Alguns fatores importantes emergem dessa 
condição. Talvez o mais fundamental deles seja a formação inicial de 
um mercado consumidor interno.

Até então, as grandes propriedades rurais monopolizavam em 
seu interior toda a capacidade de criação de vida social, e este aspec-
to se altera por conta das lavouras de café. Podemos afirmar que, 
inicialmente, a tendência patrimonialista dos grandes proprietários 
teve certa positividade, compreendendo o termo no sentido de criar 
novas dinâmicas sociais.

Do momento da independência até o segundo quartel do século 
XIX, as bases da economia capitalista seriam lançadas por cima das 
raízes da sociedade colonial. Esse período pode ser descrito como um 
espaço de tempo onde uma acumulação de capital de tipo estamental 
é realizada. 

A casta de proprietários, ao lançar-se como o personagem-chave 
da modernização, é obrigada a deixar sua vida predominantemente 
rural e ir habitar a cidade, e paulatinamente se transforma no locus 
da vida social. Os fazendeiros logo adaptam-se com o acúmulo de 
papéis representados – senhor, chefe político, cidadão – inclusive 
assumindo os custos sociais de seu status na sociedade, incremen-
tando seu estilo de vida com consumo.

Entretanto, sua existência social assume um caráter dramático: 
constituir uma ordem social negadora de sua própria existência e 
conviver com ela. Aqui podemos perceber um dos aspectos con-
servadores da realidade do capitalismo no Brasil, onde o setor mais 
antigo da economia não se desintegra para criar o setor novo, no caso 
o urbano-industrial. Segundo Florestan Fernandes, 

[...] Essa maneira de ver as coisas sugere que existem linhas de 
desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Uma que se origina 
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com a própria colonização e se prende aos desígnios econômicos 
do capitalismo comercial […] A outra linha originou-se da auto-
nomização política das tendências históricas que ela engendrou, 
de criação de uma economia, de um Estado e de uma sociedade 
nacionais, sob modelos institucionais tomados da civilização 
ocidental moderna […] (FERNANDES, 1987, p.81).

O próprio mercado interno se desenvolve no interstício dessas 
linhas mestras. Com a produção voltada para o exterior e a neces-
sidade de importar produtos manufaturados, cresce a importância 
da burguesia comercial, ator que realizará o intercâmbio comercial. 
Porém, a situação de “livre-mercado” é inexistente aqui, pois uma 
pequena quantidade de agentes econômicos pode exercer essa fun-
ção. 

A ideologia liberal retida no âmbito do Estado, somada a um 
mercado interno movimentado por importações, agrava a condição 
de dependência da economia da sociedade brasileira ao restante do 
sistema internacional. O setor novo da economia desde seu período 
embrionário atua de maneira associada aos interesses externos, não 
apenas economicamente, mas também na importação das técnicas 
sociais de controle e produtividade necessárias à modernização. 

O excedente econômico produzido pelo setor agrário é lançado 
no mercado citadino movimentando a renda econômica. Assim toma 
fôlego o consumo e uma produção manufatureira ainda incipiente. 
No âmbito da mentalidade, a burguesia nascente possui a vanta-
gem de poder se ligar diretamente à mentalidade de tipo capitalista 
sem todos os problemas que esta ocasiona aos grandes proprietários 
rurais. 

Todas essas modernizações do mercado e das relações sociais de 
maneira alguma vieram acompanhadas de um esboço de universa-
lização de direitos políticos nem da adoção do trabalho livre como 
forma de classificação do indivíduo no âmbito social. Vemos, por-
tanto, a criação de uma ordem social competitiva longe de qualquer 
idealização possível, pelo contrário, é completamente distinta em 
comparação às outras formações sociais, principalmente a das nações 
centrais.
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O café e a classificação social

Outro momento-chave do processo de modernização também 
está ligado ao campo, e será a cafeicultura. Esta encontrará as bases 
materiais necessárias para seu desenvolvimento praticamente pron-
tas, considerando a decadência dos grandes engenhos, que deixaram 
disponíveis grandes extensões de terra agriculturáveis, mão-de-obra 
para o cultivo, inicialmente escrava, e uma conjuntura econômica 
favorável. 

O café exige insumos e instrumentos de trabalho, além do cui-
dado cotidiano e constante, diferentemente do cultivo de cana-de-
-açúcar. Instrumentos e insumos são comercializados e não são pro-
duzidos internamente na fazenda. Anteriormente já comentamos a 
saída do fazendeiro de suas terras para a cidade. 

Sua renda começou a se diversificar, vindo de empreendimentos 
comerciais citadinos e, num momento posterior, de fábricas e manu-
faturas. Essa condição colabora para a atualização histórica da figura 
do grande proprietário, agora gerente de sua propriedade. Também 
contribui para a contínua especialização da produção originada na 
propriedade fundiária. 

A grande propriedade garante o capital necessário para manu-
tenção dos negócios, assim como fonte de poder, principalmente 
político.1 Para Fernandes, como forma de enfrentar a instabilidade 
política e social da moderna economia 

[…] passaria a cultivar crescentemente formas compensatórias 
de preservação de status (o que levaria a participar e a incenti-
var modelos provincianos de mundanismo e de cosmopolitis-
mo) e buscaria novos canais de mobilidade social, econômica 
ou profissional para os filhos, parentes ou dependentes […] 
(FERNANDES, 1987, p.114).

1 É interessante notar a esta altura como a ideia de “acumulação estamental 
de capital”, pode ter seu alcance interpretativo aumentado se a imaginarmos 
articulada à teoria dos vários tipos de capital proposta por Bourdieu. Mas isso 
fica retido como sugestão por enquanto.
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O antigo coronel não é anulado ou substituído pelo fazendeiro 
gerente, homem de negócios, protagonista do processo de moder-
nização, nem pela então burguesia nascente. Esses atores coexistem. 
Porém, a habilidade de sobreviver socialmente da casta proprietária 
seria colocada à prova no último quartel do século XIX com a crise 
do trabalho escravo e as tensões políticas que levam à proclamação 
da República (1889).

Os membros pertencentes à elite cafeeira, principalmente os pro-
venientes do estado de São Paulo, do oeste paulista, estarão engaja-
dos nesse processo com o objetivo de fazer garantir seus interesses 
e transformá-los em política do estado. Durante todo o Império, o 
poder central garantiu a manutenção da ordem e a integridade do 
território, junto com a escravidão. 

Entretanto, os impedimentos ingleses ao tráfico de escravos e o 
movimento abolicionista, somados às diversas revoltas e ações inter-
nas movidas por escravos irão colocar a escravidão na pauta do dia, 
algo incômodo para os cafeicultores paulistas dependentes da mão-
-de-obra escrava. 

Todo seu poder político foi utilizado para esvaziar o movimento 
abolicionista, reprimir as revoltas e retardar ao máximo possível a 
extinção do trabalho escravo, visando retirar até o último momento 
o máximo de lucro possível dessa mão-de-obra, para depois ainda 
transformar o ex-escravo em inimigo público número um.

A abolição traz a necessidade de substituir a mão-de-obra. O 
movimento migratório ainda incipiente na primeira metade do sécu-
lo XIX será intensificado e incentivado pelo governo, conjuntamente 
com a adoção de outras políticas de proteção à lavoura2. Assim os 
grandes proprietários transformam seus interesses específicos em 
interesses coletivos. 

Nesse contexto de uma economia de substituição de importações 
em criação, o imigrante será um ator importante no processo de 
modernização. Segundo Fernandes, 

2 A criação de bancos públicos e privados e a emissão de crédito também são 
fundamentais no período, por demonstrarem como os mecanismos comerciais 
e financeiros já estavam assimilados internamente com a possibilidade de 
serem manipulados pela política econômica. 
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[...] Nas condições imperantes no regime senhorial brasileiro, 
as oportunidade econômicas só eram abertas em duas direções: 
aos que dispunham de status senhorial na estrutura estamental 
da sociedade ou lograssem condição para atingi-lo [...] aos que 
dispunham de bastante capital comercial ou financeiro para se 
inserirem [...] o imigrante das grandes levas anônimas não podia 
satisfazer nenhum dos dois requisitos [...] (FERNANDES, 
1987, p.129). 

O imigrante possui elementos culturais importantes para a inten-
sificação do processo de modernização da sociedade. O primeiro 
seria seu não pertencimento social de origem à sociedade brasileira, 
garantindo assim uma subjetividade distinta, sendo o aspecto mais 
relevante o seu não apego às formas patrimonialistas, rompendo em 
parte com o código social vigente.

Frisamos que muitos imigrantes, principalmente os enriqueci-
dos, se transformaram no típico “senhor proprietário”, mas num 
momento inicial a dificuldade de se inserir culturalmente neste 
novo mundo social leva-os a adotar uma postura de grupo mais 
fechada. Isto é importante, pois uma série de estratégias para a 
sobrevivência numa ordem competitiva em formação serão for-
muladas, porém, longe de coadunarem a moderna mentalidade 
capitalista. 

Os imigrantes também vão aceitar condições de trabalho 
muitas vezes não aceitas pelos negros, atitude motivada por uma 
série de razões históricas que depois serão exploradas neste texto. 
Paulatinamente, imigrantes e descendentes irão desenvolver uma 
racionalidade adaptativa e vão ocupar os espaços sociais e econômi-
cos pelos quais os grupos dominantes não tinham interesse, por não 
expressarem status social. 

Este rol de atividades está ligado, em parte, ao setor moderno 
industrial, comércio e pequenos ofícios. Partindo desta estratégia 
de existência, a ascensão social horizontal e vertical vai sendo con-
quistada. Essas mudanças revelam uma sociedade em transição, e 
demonstram os pontos elásticos e inflexíveis da ordem escravocrata 
no seu limite histórico. 
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O principal agente da transformação, o grande proprietário, já 
percebe há tempos a impossibilidade de manter uma posição privile-
giada dentro da lógica competitiva. A força econômica dos interesses 
externos, as conjunturas de crise e oscilações no mercado, somadas à 
competição por melhores posições sociais e de poder, internamente 
mostram como chave para manutenção de seu status e poder con-
servar sob seu domínio a esfera política. 

Portanto, os aspectos dinâmico-competitivos colocados pela 
moderna economia, enquanto internalizados pela sociedade brasi-
leira, têm sua força retirada do mercado e transferida para o Estado. 
Conforme mencionamos acima, o mercado como via de classificação 
social do sujeito no âmbito da sociedade brasileira possui caracteres 
distintos das sociedades centrais, pois as formas de mediação são 
perpassadas por práticas patrimonialistas, uma delas é o favor. 

O mundo econômico competitivo é para o senhor rural um 
mundo perigoso. A “livre iniciativa” e a “empresa privada” são con-
vertidas e protegidas em torno de privilégios. Além de multiplicar 
o poder dos agentes sociais, a competição também atua como um 
fator de desequilíbrio para o sistema sócio-político. Para Fernandes 
a competição:

[...] foi rapidamente redefinida, tanto economicamente, quanto 
social e politicamente, como um fator de distribuição estamen-
tal – portanto fortemente desigual da renda e do poder [...] 
(FERNANDES, 1987, p.156).

São vários os problemas decorrentes disso. A primeiro é a per-
petuação de elementos do passado colonial no presente moderno. 
Segundo, um padrão autocrático para o desenvolvimento econômico 
é criado, pois a partir da relação dos atores econômicos com o esta-
mento político se definem as políticas sociais e econômicas3. Terceiro, 
a face autoritária e patriarcal típica do latifúndio assume a política, 
enfatizando a violência como forma de mediação dos conflitos.

3 Isso ficará mais claro no decorrer do processo de modernização capitaneado 
pelo Estado, nas conjunturas de 1930 e nos anos de 1970.
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Outras implicações são a reafirmação do privilégio nas diversas 
esferas da vida social ao invés da universalização de poder, renda e 
outros benefícios intrínsecos à modernidade. Não obstante as desi-
gualdades sociais decorrentes do regime de classes, a desigualdade 
ainda ganhará os contornos do estamento e as formas de distinção e 
status decorrente deste. 

Para os segmentos da população desprivilegiados a situação será 
dramática. A população negra certamente sofrerá as piores contra-
dições desse regime social em consolidação. Na sequência, iremos 
estabelecer algumas observações sobre a forma como essa população 
se insere na ordem competitiva.

A inserção social do negro

De todo o contingente populacional envolvido na moder-
nização das relações sociais brasileiras, os negros foram os mais 
prejudicados. Primeiro, pelos séculos de exploração; segundo, no 
momento de transição da economia colonial para a sociedade de 
classes. A escravidão como um problema social começou a ganhar 
corpo como discussão após o 1822, e com sua herança nos deba-
temos até hoje. 

No período do Império as primeiras proposições de mudança 
do regime começaram e orientavam-se a partir da ideia da abolição 
progressiva, substituindo os escravos pela mão-de-obra branca livre. 
Por detrás dessas proposições se escondiam também algumas teses 
racistas que viam com pessimismo a formação dada pela mestiçagem, 
sendo essa base biológica o passaporte da nação para seu papel atra-
sado entre as outras nações. 

Neste espaço, podemos apontar em linhas gerais que apenas na 
segunda metade do século XIX, com a ascensão do movimento abo-
licionista, a discussão ganharia contornos progressistas, na figura de 
André Rebouças, Joaquim Nabuco, entre outros que esboçaram um 
projeto de integração do negro estruturado a partir da instrução 
primária, da reforma agrária. Anterior a eles, encontramos proposi-
ções de alguma maneira semelhantes na obra de Perdigão Malheiros, 
apesar deste defender também a abolição progressiva. 
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Portanto, no âmbito do pensamento social e das discussões polí-
ticas este era o tom utilizado, porém, no eito as formas de resistência 
se alastravam em revoltas, fugas e conflitos, que reverberavam em 
estigmas para esse segmento da população. A crise do trabalho escra-
vo afetará a estrutura da própria sociedade. 

É sintomático o fato de após a abolição da escravatura o regi-
me monárquico representativo cair, entrando em cena a República. 
Longe de um ser um fenômeno de causa-efeito, suas raízes se encon-
travam na dinâmica externa do sistema capitalista e no conflito de 
interesses políticos e econômicos entre os grupos dominantes na 
política do Império (1822-1889).

Como argumentamos, os projetos de integração gradual do negro 
a partir da abolição progressiva foram barrados politicamente, por 
conta da carência de braços para as lavouras e pela questão da inde-
nização dos proprietários. Sem dúvida as propostas radicais de aboli-
ção imediata sem indenização existiam, mas no âmbito institucional 
eram rejeitadas.

A desintegração da ordem escravocrata sem nenhum tipo de polí-
tica social de inclusão deixou essa parcela da população à deriva, 
abandonada à própria sorte. Nesse período de transição da sociedade 
colonial para a sociedade de lógica competitiva havia a urgência de se 
estabelecer um preparo material e subjetivo para a integração social 
do negro. Os projetos de instrução básica e profissional não se tor-
naram realidade e a terra se tornou cativa por conta da lei de terras.

A indústria ainda incipiente não possuía a capacidade de inse-
rir essa população como mão-de-obra livre e assalariada. Apesar 
de almejarem uma condição social melhor, os negros encaravam 
as negociações do mundo do trabalho livre como algo pessoal, 
influenciados ainda por sua história recente, valorizando como 
parte de sua liberdade utilizar seu tempo de trabalho e sua energia 
da maneira que lhes interessasse, algo complicado numa sociedade 
onde o trabalho de tipo industrial, marcado pela disciplina, come-
çava a ser regra.

Outro fator agravante é a competição enfrentada pelo negro 
com os imigrantes europeus que aportavam em levas no país. As 
ocupações urbanas foram dominadas pelos brancos por conta do 
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negro não aceitar exercer qualquer atividade. Suas atitudes ainda 
estavam orientadas no sentido de negar o trabalho com sinais de 
precariedade.

A mentalidade escravista ainda lastreava todo o ambiente urba-
no nascente onde o negro era visto como apto apenas ao trabalho 
rústico. O imigrante branco foi encarado como o agente natural 
do trabalho livre e, pelas condições citadas, os negros entravam na 
competição em desvantagem inicial.

O ambiente urbano se tornou hostil ao negro, dificultando sua 
inserção nas atividades propiciadoras de mobilidade social e de redis-
tribuição do poder e da renda. A instabilidade social proporcionada 
pela competição, alimentada por concepções tradicionais centradas 
no preconceito social, levaram o negro ao isolamento cultural e à 
marginalidade social, inclusive privando-o de reproduzir práticas 
sociais acumuladas desde o período colonial. Práticas importantes 
para dar força aos indivíduos neste novo contexto de luta pela sobre-
vivência.

Como único ator político organizado com poder para realizar 
modificações na política social, a elite cafeeira decidiu colocar seus 
interesses em primeiro lugar, no caso, salvar e proteger a lavoura, a 
questão do negro foi se tornando complexa e de difícil resolução.

A única maneira de resistência efetiva nesta conjuntura seria a 
criação de grupos de resistência política coletiva para interferir na 
esfera política sobre os rumos da vida social, entretanto, a cidada-
nia era restrita e esse tipo de consciência social era impensável no 
momento. 

Do término do século XIX até o pós-Primeira Guerra (1914-
1919) o padrão de vida industrial ainda é fraco, sem capacidade de 
absorção e integração social de todo o contingente populacional exis-
tente. Condições mais propícias ocorreram após a década de 1930 
com a indústria tornada o eixo da política social e econômica. 

Considerando o processo de modernização e urbanização como 
descontínuo e sujeito a surtos de crescimento e estagnação, as estra-
tégias dos atores e dos grupos sociais se tornam fundamentais, por-
tanto, grupos que sustentam estratégias de vida e ascensão social 
de tipo pré-capitalista só poderão encontrar mobilidade através do 
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favor, pois as formas modernas de classificação estão fechadas a esses 
indivíduos. Inicialmente, a própria educação é vista com descrença 
por esses grupos, pois não encontram sentido na escolarização, nem 
na própria, nem na dos filhos.

Como sabemos, os problemas decorrentes dessa condição social 
são sentidos e vivenciados até hoje. Queremos, a partir do expos-
to acima, reforçar como a ordem competitiva no Brasil se realiza 
de forma singular, “distorcida”; como os membros dessa sociedade 
sofrem a exclusão social por conta de sua classe social e etnia. Esse 
quadro histórico ilustra bem os motivos iniciais onde se assentam os 
problemas sociais do presente. 

Na sequência, retomamos a discussão sobre os atores envolvidos 
na modernização. No contexto do início do século XX, o fazendeiro 
do café esgota sua capacidade de ser o ator por excelência do proces-
so, cedendo espaço para os imigrantes, Estado e burguesia industrial. 
Como vimos, a revolução burguesa no Brasil se realiza de forma 
distinta das sociedades do centro do capitalismo. 

Apesar de não ser o ator social hegemônico, a burguesia industrial 
não é destituída de influência durante todo o século XX, pelo con-
trário, sua posição política é fundamental nos rumos da economia, 
política e, principalmente, no destino da democracia.

O empresariado em questão

Do quadro anteriormente exposto compreendemos a moderni-
zação brasileira como conservadora. Isso irá refletir nas instituições 
políticas e nas formas de representação construídas pela sociedade, 
determinando a orientação das políticas sociais a partir de interesses 
específicos, compostos no âmbito do Estado ou em íntima relação 
com ele.

O empresariado industrial será um grupo influente na política 
social e econômica desde os anos de 1930, sendo mesmo determi-
nante nos momentos históricos mais importantes, principalmente 
nas viradas autoritárias durante o Estado Novo em 1937 e no Golpe 
de 1964. Seguimos aqui a orientação apresentada pela bibliografia 
consultada (BOSCHI, 1979), que para compreender o empresaria-
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do, ou a burguesia industrial, temos de entender esta questão tendo 
como pano de fundo a relação Estado-sociedade, não contrapondo 
essas duas esferas, mas percebendo suas articulações. 

Politicamente, a burguesia industrial será vista como o ator-chave 
da modernização pelos setores progressistas nacionalistas e muitas 
vezes pela esquerda. Nos trabalhos elaborados no ISEB, a sintonia 
entre os interesses do empresariado nacional e os da Nação ficam 
bem claros.

Por outro lado, noutras perspectivas a burguesia é descrita como 
débil e incapaz de impor sua hegemonia ao processo de desenvol-
vimento. Iremos nos focar na questão da formação da burguesia 
industrial enquanto classe e na sua articulação enquanto parte da 
sociedade civil com o Estado.

Segundo Boschi, um 

[…] breve exame histórico da emergência dos empresários 
industriais resumindo o que parece ser os processos envolvidos. 
Há dois períodos claramente distintos: o primeiro, que pode ser 
traçado desde o início da década de 20 até inícios da década de 
30 e o segundo que se estende até o Estado Novo em meados da 
década de 40. O primeiro período pode ser caracterizado como 
progressivamente diferenciado em relação ao polo agroexpor-
tador […] Uma estrutura de organização de interesses aparece, 
tendo sua ação basicamente voltada para demandas coletivas 
necessárias à identidade do setor industrial em relação a outros 
setores da sociedade. As atividades políticas dos empresários não 
são dirigidas predominantemente para o Estado enquanto tal e 
sua prática caracteriza-se por favorecer opiniões mais liberais 
e descentralizantes. O segundo período é de progressiva dife-
renciação interna de classe, lado a lado com a burocratização 
das atividades dos grupos industriais. Sua ação política voltou-
-se então, cada vez mais para o Estado como principal foco 
de atenção. A incapacidade dos empresários de lidarem com 
conflitos intra e interclasses fortaleceu o poder do Estado no 
sentido do estabelecimento das bases de negociação. Os empre-
sários industriais gradualmente passaram para uma posição de 
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favorecer práticas antiliberais e um estilo corporativo de relações 
com o Estado o que, por sua vez, levaria à subordinação de sua 
estrutura de representação de interesses […] (BOSCHI, 1979, 
p.73). 

Como resposta à crescente urbanização e integração das massas na 
vida social e momento de repactuação entre as elites da sociedade, o 
arranjo político consequente do movimento de 1930 será responsável 
pela elaboração das diretrizes políticas posteriores que congregará no 
âmbito do Estado os atores do conflito capital/trabalho. Empresários 
e trabalhadores organizados serão fundamentais na elaboração da 
constituição de 1937, documento que imprimiu sentido ao conflito 
social moderno no Brasil. 

No período de 1930-1945 a prática da substituição predomi-
nante na vida econômica desde fins do século XIX será elevada à 
política econômica e a estratégia de desenvolvimento, agora pau-
tada na industrialização e no controle do conflito social. Após a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) esse modelo chegará a seu 
auge fornecendo as bases para o desenvolvimentismo dos anos 50. 
Para Fernandes,

[...] a fase de irrupção do capitalismo monopolista se caracte-
riza pela reorganização do mercado e do sistema de produção, 
através das operações comerciais, financeiras e industriais “da 
grande corporação” (predominantemente estrangeira, mas tam-
bém estatal ou mista). Embora as tendências para esta evolução 
sejam anteriores, ela só se acentua no fim da década de 50 e só 
adquire caráter estrutural posteriormente à “revolução de 1964” 
[...] (FERNANDES, 1987, p.225).

O Brasil sob o governo de Juscelino Kubitschek (1954-1961) 
vai atrair um maciço capital externo, lastro do projeto de moder-
nização acelerado. Neste momento parecia haver um encontro 
de interesses entre Estado, burguesia, setores da intelectualidade 
e amplos setores das classes trabalhadoras. Cenário que de algu-
ma maneira justifica a ideia de burguesia nacional como ator da 
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modernização econômica sustentada por alguns estudiosos do 
ISEB. 

Esse, em tese, seria um setor contrário ao imperialismo – limi-
tador político e econômico do projeto autônomo nacional – e aos 
interesses atrasados ligados ao setor agroexportador, portanto, a 
herança colonial. A burguesia industrial seria o ator por excelência 
do desenvolvimento de uma sociedade urbana e industrial e o seu 
sucesso levaria o Brasil a superar o atraso e o subdesenvolvimento. 

Contudo, dentre os tipos de nacionalismos existentes no período, 
a burguesia industrial se afastará dos setores radicais e será sempre 
favorável ao modelo nacional-desenvolvimentista que protegia e 
fomentava a indústria, não dispensando o capital estrangeiro como 
fator de modernização social. Cabia controlar sua área de influência 
e investimento. 

Portanto, o empresariado, em sua escolha política, se afir-
ma como associado ao capital externo, pois não tem condições 
de encampar a modernização da sociedade, principalmente por 
conta dos conflitos decorrentes do processo. Ainda no período 
anterior, nos anos 40, o Estado emergiu como o grande promotor 
das bases da industrialização, pois o país necessitava de grandes 
projetos impossíveis de serem capitaneados pelo setor industrial. 
Para Boschi, 

[…] a industrialização das áreas periféricas estava ocorrendo 
numa época em que a possibilidade de concorrência com as 
economias centrais era remota devido às defasagens tecnológicas. 
O mercado interno era potencialmente mais promissor e a ocu-
pação dos espaços econômicos internos era, portanto, necessária. 
Nesse sentido, pois, longe de expressar uma pretensão nacio-
nalista, a orientação para o mercado interno dos empresários 
locais deve ser vista como uma tentativa do grupo de realizar seu 
próprio potencial econômico […] Ao que parece o nacionalismo 
como um todo representou um projeto político conscientemen-
te definido de parte do Estado e dos grupos dominantes […] 
(BOSCHI, 1979, p.93).
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A relação do empresariado com o Estado viria a ser mediada pela 
estrutura corporativa e através de relações pessoais entre membros 
da classe empresarial e do Estado visando influenciar o processo de 
decisões políticas. Uma de suas estratégias foi despolitizar medidas 
de apoio ao setor industrial, caracterizando-as como escolhas técnicas 
e não políticas.

As tensões decorrentes dessa forma de organizar a economia e a 
sociedade no período pré-1964, junto à efervescência política e cul-
tural serão materializadas nas reformas de base propostas por Jango 
(1962-1964). Já distante das proposições nacionalistas autônomas, 
o empresariado associado vai optar pelo interesse nacional na ótica 
da doutrina de segurança.

Nesse sentido, aproximam-se dos militares e dos setores mais con-
servadores da sociedade brasileira, articulação que resultará no golpe 
desferido. Podemos depreender disso algumas questões: a primeira 
delas seria a já mencionada incapacidade das elites lidarem com o 
conflito social. O segundo problema é o liberalismo de ocasião, pois, 
como procuramos argumentar, os interesses e conflitos vão migrando 
cada vez mais da sociedade civil para o âmbito do Estado. A terceira 
questão é a conformação de um padrão de acumulação de capital 
com concorrência controlada, assim certos setores são dominados 
pelo capital nacional e há outros onde predominam o capital externo 
ou estatal. 

Dessa maneira também se articulam empresas e empreendi-
mentos no formato de capital misto, tendência dominante no 
capitalismo internacional após a década de 70, praticada desde 
os anos de 1950 no Brasil. A lógica é a da reserva de mercado, 
obtida a partir da relação dos atores privados enquanto grupo de 
interesse com o aparelho de Estado. Sem dúvida o mercado como 
forma de classificação econômica e social será mais uma vez um 
meio onde se realizam os antigos valores privatistas, apesar de toda 
a transformação social ocorrida com o advento do modo de vida 
urbano-industrial. 

A crise do modelo de substituição de importação e do arranjo 
populista levou a uma saída política autoritária enxergada por par-
celas da sociedade brasileira como necessária para a manutenção da 



38

Notas sobre a formação da ordem social competitiva 
e integração social no Brasil

ordem e para a continuidade da industrialização orientada por gran-
des projetos com grandes recursos provenientes do exterior.

A ordem social competitiva num momento de avanço e apro-
fundamento do capitalismo no Brasil não conseguiu transformar 
a competição em fator construtivo, principalmente como fator de 
redistribuição de renda e poder. Pelo contrário, os interesses ligados 
à indústria agem como privilegiados entre privilegiados. 

Desde os anos 1950 a economia brasileira não é apenas mais 
uma coadjuvante no cenário internacional abrindo um campo de 
possibilidade para a atuação da burguesia. Porém, a dupla articulação 
de desenvolvimento desigual interno e dominação externa levou a 
um padrão de desenvolvimento autocrático liderado pelo Estado, 
forma encontrada para enfrentar as dificuldades da nova conjuntura 
da modernização.

A fragmentação dos interesses sociais com a tensão pré-golpe leva-
ram não a uma situação revolucionária típica, mas a um momento 
de crise social. Instaurados no poder, os governos militares passaram 
a contar com uma conjuntura econômica entre 1968-72 favorável 
ao desenvolvimento econômico acelerado. São os anos do milagre 
econômico encerrados com a crise do petróleo de 1972.

O grande empresariado participou ativamente das diretrizes da 
política econômica, porém as decisões ficaram cada vez mais restritas 
à burocracia. A estrutura da mediação sofreu alterações tendendo à 
fragmentação progressiva, pois os empresários buscaram criar alter-
nativas às instituições coorporativas. 

Para problemas específicos utilizaram os sindicatos patronais, 
órgãos de classe independentes ou mesmo valeram-se de contatos 
pessoais. As instituições de representação tradicionais passam a 
mediar interesses específicos da classe. Esse processo iria se intensifi-
car durante o governo Geisel (1974-1979). Para Boschi, 

[...] Além da proliferação de uma quantidade de agências da 
burocracia pública, a expansão do Estado brasileiro modificou a 
natureza do processo decisório, particularmente no que se refere 
aos interesses industriais. Um aspecto peculiar é a coexistência 
de um processo decisório altamente centralizado lado a lado à 
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atomização e especialização em termos dos canais existentes para 
a absorção de interesses e grupos individuais pelo estado. Em 
outras palavras o poder está excessivamente disperso nos níveis 
inferiores de agências específicas, mas altamente centralizado 
no nível de estágios mais elevados do processo decisório [...] 
(BOSCHI, 1979, p.151). 

Dada essa conjuntura, campanhas pela livre iniciativa são mobi-
lizadas via instituições de classe. Entretanto, partindo da literatura 
consultada não podemos enxergar no empresariado nenhum traço 
de liberalismo no sentido clássico. Esses traços são manifestos em 
momentos de crise em relação ao poder instituído, principalmente 
quando o empresariado é afastado do processo decisório.

Essa parcela da sociedade não traz consigo nenhum projeto 
democrático, pelo contrário, percebe os conflitos sociais democráti-
cos como contrários à ordem necessária para os negócios e investi-
mentos. Suas ações visam à defesa restrita de seus interesses e, apesar 
da força do Estado em centralizar as decisões econômicas, o empre-
sariado tem uma grande e crescente autonomia.

Da conjuntura proveniente do regime militar podemos perceber 
alguns aspectos norteadores da política e da sociedade após a rede-
mocratização. Claro, não podemos esmiuçar a conjuntura dos anos 
80/90 aqui, mas pelos dados apresentados podemos inferir algumas 
questões.

A primeira delas seria que a economia brasileira vem se adaptan-
do às formas predominantes do capitalismo internacional há déca-
das, estando inclusive adiantada aos países centrais. Organizações 
de capital misto, holdings, já eram realidades palpáveis aqui desde os 
anos 50 – a indústria automotiva ilustra bem esse fato. 

Essas tendências seriam predominantes no âmbito internacional a 
partir dos anos 90. Segundo, a postura do empresariado em criticar a 
centralização das decisões econômicas na esfera governamental desde 
os anos 70 criou um terreno favorável e fértil às críticas às políticas 
intervencionistas realizadas pelo neoliberalismo.

Sem entrarmos no conjunto da obra política realizada nos anos 
90, considerando a diminuição do papel do Estado em diversos 
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setores, a multiplicação de agências governamentais, o diálogo com 
os empresários via organizações independentes (principalmente no 
governo FHC) – que atende diretamente aos interesses específicos 
e setoriais – a abertura ao capital externo; é possível afirmar ainda 
em linhas gerais que se realizou na prática a demanda política pro-
veniente da articulação do empresariado originada no período do 
regime militar. 

Claro, não todos os setores da indústria foram beneficiados por 
essa conjuntura, porém, a causa geral defendida, a da diminuição do 
papel do Estado centralizador nas decisões econômicas, foi ganha. 
Isso demonstra a capacidade adaptativa das classes empresariais e sua 
importância no processo de modernização.

Considerações finais

Procurou-se apresentar algumas questões explanatórias sobre o 
processo de desenvolvimento do moderno capitalismo no Brasil, no 
geral tratando do tema da transição da ordem social escravocrata para 
a ordem competitiva. Buscamos pinçar os atores-chave desse processo 
social, e discorremos sobre sua ação. 

Objetivamos demonstrar como o mercado capitalista no Brasil 
foi construído a partir da relação entre a sociedade nacional inserida 
no sistema internacional e como os atores da modernização agem 
conservadoramente. Os grandes proprietários de terra e a burgue-
sia comercial e industrial são fundamentais nesse processo realizado 
num período de quase dois séculos, porém são grupos avessos à com-
petição e ao conflito social.

Apresentamos a ideia trabalhada por Florestan Fernandes em 
“A Revolução Burguesa no Brasil”, de “acumulação de capital esta-
mental”, realizada na prática pelo “senhor proprietário”. Podemos, 
como um exercício de pensar livremente, imaginar essa acumulação 
de capital como uma acumulação de diferentes tipos de capital, no 
sentido de Bourdieu. 

No trato da questão do mercado destacamos que, com o advento 
da modernização, ele se estabelece como o principal meio de classifi-
cação social, caminho para a ascensão social horizontal. Aí temos um 
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problema fundamental, pois o mercado no Brasil está permeado por 
toda uma tradição histórica, uma mentalidade de exclusão orientada 
por questões de classe ou étnicas.

Isso configurará parte do drama existencial das populações negras 
e mulatas e irá influenciar o destino dos imigrantes pobres. Esse 
aspecto excludente já se encontra esboçado desde o início da forma-
ção da ordem competitiva e vem se reproduzindo dentro do processo 
de modernização. Apontamos rapidamente como o favor se torna a 
mediação necessária para ascensão ou manutenção da posição social.

Por fim, trabalhamos algumas questões sobre o empresariado 
industrial e mais uma vez observamos como as ideias de livre-merca-
do e livre-iniciativa são transformadas em estandartes em momentos 
de perda relativa das decisões sobre a política econômica. 

No geral, os atores sociais do setor mais moderno da economia 
são conservadores, avessos ao conflito social, visto como atentado à 
ordem. Associados ao capital externo, críticos e ao mesmo tempo 
dependentes da tutela estatal buscam criar alternativas mais autôno-
mas para a defesa de seus interesses.

Anotamos como a economia brasileira antecipa algumas tendên-
cias do capitalismo antes delas serem hegemônicas, como é o caso 
das empresas de capital misto, holdings; e como a centralização esta-
tal excessiva durante o regime militar lança o estofo para a crítica 
neoliberal. 

Consideramos os problemas elencados como fundamentais, 
obviamente entre inúmeros outros, para se pensar o desenvolvimen-
to e a inclusão social no Brasil. Certamente podemos afirmar que 
na complexidade histórica e social encontraremos as saídas para a 
resolução dos problemas colocados no nível teórico e na realidade.
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PÚBLICAS, ELETROBRÁS E 

PETROBRÁS: O AUMENTO DO 
CONTROLE DO ESTADO VIA CAPITAL 

ECONÔMICO ENTRE 2003 E 2012

Márcio Rogério SILVA

Introdução

A partir de 2003, com sinais de continuidade até 2014, passaram 
a ocorrer uma série de mudanças na política monetária, justificadas 
na necessidade de geração de emprego e renda. Essas mudanças, 
alçadas pelos governos nesse período, como, por exemplo, o novo 
modelo de desenvolvimento, ganharam grande interesse sociológico 
e econômico uma vez que se contrapõe a modelos como o desenvol-
vimentismo de Vargas e reformas do Estado com bases na ortodoxia 
econômica, que tiveram o seu auge de 1995 a 2002, no governo do 
então presidente Fernando Henrique Cardoso.

Para Boschi e Gaitan (2008)ocorreu, nos governos a partir de 
2003, uma espécie de intervencionismo estatal, com uma modalida-
de híbrida de coordenação econômica. Já Bresser-Pereira (2006)fala 
de neodesenvolvimentismo, o qual constituiria uma estratégia nacio-
nal de desenvolvimento alternativo ao populismo latino-americano e 
à ortodoxia convencional. Autores como BoitoJunior (2003, 2012) 
e Antunes (2004), por sua vez, defendem que no governo Lula pre-



44

Instituições financeiras públicas, Eletrobrás e Petrobrás: o aumento 
do controle do Estado via capital econômico entre 2003 e 2012

dominou o modelo neoliberal de desenvolvimento, pois as relações 
entre Estado e finanças se fizeram muito presentes.

Já para Grun (2005),o modelo de desenvolvimento implanta-
do durante os dois mandatos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-
2010) seria resultado de uma “convergência de elites”, cujas elites 
são oriundas de distintos espaços sociais (muitas vezes antagônicos). 
Para Jardim (2009), o governo Lula estaria fazendo uso das finanças 
como tentativas de domesticação e moralização do capitalismo, ou 
seja, a inclusão social via mercados. 

Silva (2013a) afirma que os governos de Lula e Dilma Roussef 
(2011-2014) teriam empreendido uma convergência com a iniciativa 
privada através de sociedades, seja via Parcerias Público Privadas, 
participação acionária em empresas privadas e financiamentos do 
BNDES ao capital privado, ao mesmo tempo em que aumentaram 
os ativos e a vantagem comparativa de suas empresas estatais.

As principais mudanças na política monetária foram o aumento 
significativo dos aportes do Tesouro aos bancos públicos, os quais, 
por sua vez, passaram a fornecer crédito mais barato ao capital pro-
dutivo e à infraestrutura. Outro ponto interessante é observar, ao 
mesmo tempo, o aumento dos investimentos por parte dos fundos 
de pensão de empresas públicas. 

Percebe-se, dessa maneira, uma imbricação entre poder públi-
co e privado sem precedentes, na intensificação da implantação das 
Parcerias Público Privadas (PPP), manifestados objetivamente em 
Sociedades de Propósito Específico ganhadoras de licitações nas 
obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 
2007. Esse programa centralizou planos de infraestrutura logística, 
energética e social-urbana e, por outro lado, como consequência 
de medidas anticíclicas da política monetária, foi utilizado como 
instrumento para conter os possíveis efeitos da crise econômica inter-
nacional de 2008.

O presente capítulo busca contribuir nessa discussão, de maneira 
a compreender como o governo aumentou o controle e poder de 
intervenção na economia, não só com medidas de políticas macroe-
conômicas pautadas pelo mainstream, mas com uma política expan-
sionistas articulada de aumento dos investimentos, financiamentos 
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estatais e políticas sociais, causando impactos na economia real e 
desafiando à doxa. 

A política e interação com a iniciativa privada se deu de diferentes 
maneiras, para cada setor do PAC, pois cada um deles está imerso 
em uma relação de forças e de capitais distintos; há no entanto um 
elo que os conectam em termos da lógica de desenvolvimento que 
busca fomentar “empresas campeãs nacionais” e geração de emprego 
e renda. Dessa maneira, o papel das instituições financeiras públicas 
e privadas, bem como as formas de associação no setor de energia 
são distintos do setor de logística, energia e infra-estrutura social e 
urbana, com maior ou menor permeabilidade em termos de partici-
pação societária entre o setor público e privado; em setores em que 
o Estado tem participação, há uma maior participação, ao passo em 
que em outros setores mais dominados pelo mercado, o governo 
entra via influência sobre os fundos de pensão ou com financiamen-
tos e/ou participação acionária minoritária.

Na primeira parte do capítulo, tomamos por base as ideias de 
Simmel (1998), que afirma que em diferença ao materialismo histó-
rico, o qual coloca o processo cultural como dependente das condi-
ções econômicas, a formação da vida econômica influencia a situação 
psíquica e cultural de uma época e recebe, por outro lado, as grandes 
correntes homogêneas da vida histórica. 

Com o objetivo de evidenciar como essas correntes homogêneas – 
mais especificamente as finanças – estão presentes de maneira híbrida 
nos governos federais compreendidos entre 2003 e 2014, mostramos, 
em maiores detalhes, a extensão da participação acionária em grandes 
empresas brasileiras, as diferentes formas de participação acionária 
e de financiamento em habitação e energia no PAC (por serem de 
longe os maiores investimentos), com destaque à participação do 
BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, fundos de pen-
são de empresas públicas, Eletrobrás e Petrobrás.

Segundo Mackenzie (2003), as organizações modernas são cai-
xas pretas: interagimos com elas sem saber nada das pessoas dessas 
organizações, suas ligações familiares, alianças e conflitos. Nesse 
sentido, fazer essa análise é um passo no sentido de abrir as cai-
xas pretas das finanças brasileiras e dar um passo na compreensão 
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da complexificação que se deu com a intensificação das parcerias 
público privadas.

Essa discussão se faz relevante, ainda mais em um cenário eleitoral 
como o de 2014, onde empresas como Petrobrás e Eletrobrás, bem 
como os governantes responsáveis são questionados acerca de atos de 
suposta corrupção e investimentos mal sucedidos, assim como sobre 
sua real segurança energética, tanto no pré-sal, como na geração de 
energia hidroelétrica. Há aqui, uma relação de colaboração e tensão 
digna de ser investigada.

Concepções de controle, desenvolvimentismo e movimen-
tos sociais: a gênese do novo enquadramento cultural da 
relação Estado e Mercado de 2003 a 2012

Para compreendermos o modelo de desenvolvimento baseado no 
financiamento e estímulo ao consumo, é necessário entendermos as 
correntes históricas que se desdobraram num processo psíquico e 
cultural, para utilizarmos a expresssão de Simmel (1998). 

A primeira concepção considerada é a concepção de controle da 
produção que emergiu do Taylorismo-fordismo no início do sécu-
lo 20, em que o habitus de engenheiro, conforme Pedroso (2005), 
uma vez que não podemos ignorar o fato de que os valores cultu-
rais passados dentro da organização podem ser incorporados à vida 
privada. Dessa maneira, a cultura da produção, da eficiência, do 
planejamento, da priorização da técnica influenciam as formas de 
ser e pensar desde relações econômicas objetivas até às afetivas, na 
vida das pessoas e na forma de gerir o Estado.

Nesse modelo clássico de produção, a esfera da produção é sepa-
rada da esfera do mercado; aqui aventuras, ações de curto prazo e 
maior risco são mal vistos – almejasse um bom emprego, estável e 
uma rotina de trabalho que foque em produtos de qualidade, a preço 
justo e competitivo, com tarefas claramente divididas entre a direto-
ria e o chão de fábrica, na esteira da divisão do trabalho.

Quando esse modelo foi absorvido pelos japoneses, ele foi adap-
tado no Toyotismo, dando maiores responsabilidades aos funcioná-
rios (downsizing e flexibilização) e tornando as incertezas do mercado 
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(produtos customizados, escassez de recursos no Japão, alto custo de 
importação e variação dos preços no mercado internacional) como 
parte da lógica de produção, trazendo para os produtos um conceito 
de qualidade, de incertezas e de baixo consumo que colocou em larga 
desvantagem a indústria americana.

Uma vez que o Toyotismo passa a ser uma prática perseguida nos 
Estados Unidos e na Europa, associado à um crescimento das finan-
ças devido a desregulamentações do mercado financeiro, na década 
de 1980, e aumento vertiginoso dos grupos financeiros por meio 
de fusões e aquisições na mesma década, trouxe para o interior das 
empresas a lógica da holding, do retorno aos acionistas como prio-
ridade, dos investimentos de curto prazo e maior retorno (e maior 
risco), da flexibilização das leis trabalhistas para “aumentar a agilida-
de”, do corte de empregos e investimentos em inovação. 

No contexto histórico brasileiro, há ainda outros pontos impor-
tantes a ser ressaltados, que se refere a contextos locais que influen-
ciam nessa construção psíquica e cultural coletiva. A emergência no 
Brasil de uma classe média urbana a partir da década de 1920 e a 
emergência de elites como a aristocracia agrária não cafeeira, indus-
triais e militares, associada à queda das exportações do café, devido à 
crise de 1929, deu legitimidade para a emergência de Getúlio Vargas, 
com um governo que seguiu uma lógica de intervencionismo estatal, 
nacionalismo e proposta de redução de dependência do café.

Como pontos principais do desenvolvimentismo de Getúlio 
Vargas, havia destaque para um anti-liberalismo; um oportunismo 
nacionalista, em que o Estado fazia concessões aos organismos mul-
tilaterais, visando a obter recursos para investir nas empresas estatais 
a serem criadas e a adaptação às condições históricas daquele dado 
momento, em que o cenário de má qualidade dos serviços prestados 
pela iniciativa privada e a falta de uma indústria de base consolidada 
deu legitimidade para a criação das empresas públicas.

Ocorreu, na década de 1980, sobretudo nos Estados Unidos e 
Inglaterra, um grande processo de fusões e compras de empresas por 
instituições financeiras que também estavam em processo de concen-
tração, ocasionando a presença de vários executivos em vários CAs ao 
mesmo tempo, causando um grande interlocking que potencializou a 
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circulação das ferramentas financeiras, trazendo à tona a legitimidade 
da concepção financeira de controle como corrente hegemônica, em 
que os membros do establishment liberal se transformaram em porta-
-vozes do pensamento liberal (GRUN, 1999).

Os valores individuais e a lógica do “by self ”, como uma espécie 
de investidor de risco na própria carreira, a “culpabilização” dos indi-
víduos pelo insucesso, ignorando a estrutura, é um reflexo de como 
esses valores se espraiam pela sociedade, tendo como uma das fontes 
de propagação e incorporação cultural o próprio espaço de trabalho, 
que reforça os capitais culturais mais relevantes para se obter o tão 
almejado sucesso na carreira. Porém, não menos importante, a pro-
dução acadêmica e os seus mecanismos de legitimação domainstream 
econômico e a indústria cultural dão uma boa força para a construção 
desse espírito de nossa época.

Há, dessa maneira, a influência dos novos valores para o modo 
de vida psíquico e cultural, como intensificador das práticas perfor-
mativas do mainstream econômico de uma dada época, que se faz 
poderoso porque se manifesta na crença dos indivíduos que passam 
a compartilhar esses valores nos espaços que frequentam; que pas-
sam a discursar como investidores, que passam a cobrar a si mes-
mos e à seus colegas pelos resultados, incorporando a voz dos sócios 
majoritários. É nesse contexto, que compreendemos a incorporação 
desses valores e práticas não só por agentes da iniciativa privada, 
mas por agentes de Estado, representado pela “intervenção estatal” 
em participação acionária e financiamento, e da junção de agen-
tes públicos e sindicalistas nos fundos de pensão concentrando-se 
nos mesmos tipos de financiamento planejados e incentivados pelo 
governo central, convergindo em uma mesma linguagem oriunda 
desse processo psíquico e cultural que tem sua primazia cognitiva 
na lógica financeira.

A maior diversificação das atividades, com foco no retorno aos 
acionistas e nos investimentos de curto prazo, fez com que as empre-
sas se preocupassem com formulação de políticas governamentais e, 
nesse processo, o papel dos bancos multilaterais foi fundamental para 
pressionar por mudanças nos países emergentes. Além das pressões 
de reformas estruturais para abertura de mercados, muitos agentes 
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de países emergentes, como o Brasil, tiveram formações nos cen-
tros acadêmicos dos países centrais e quando voltavam a seus países 
tinham legitimidade e prestígio para empreender essas mudanças 
(DEZALAY; GARTH, 2000).

Na década de 1980, o consenso em torno da flexibilidade foi 
adotado pela direita e pela esquerda do espectro político e, devido ao 
aumento do desemprego e a incapacidade orçamentária do Estado 
em absorvê-lo, enfraqueceu também os sindicatos (BOLTANSKY; 
CHIAPELLO, 2009). Especificamente para o caso brasileiro, a mídia 
mainstream, parte do empresariado e dos movimentos sociais pas-
saram a condenar o que chamariam de “excessos” e ineficiência do 
Estado, dando legitimidade para a emergência de um grupo que 
se propusesse a fazer a reforma do Estado, em consonância com o 
momento histórico que apresentava pressões e alternativas na direção 
neoliberal.

Confirmando a análise de Grun (2012) sobre a origem social e de 
capitais dos dirigentes do governo de Fernando Henrique Cardoso 
(1995-2002), o grupo dirigente do Governo Cardoso tem origem 
social em famílias da elite tradicional, formação majoritária em eco-
nomia, com doutorado em centros mais voltados à ortodoxia eco-
nômica e experiência em cargos do Banco Mundial e FMI. Isso foi 
observado tanto nos ministros do braço esquerdo quanto do braço 
direitocom base em Bourdieu(1997), ambos formados majoritaria-
mente em economia (SILVA, 2013a).

O cenário de baixo crescimento econômico e alto desemprego, do 
racionamento de energia de 2001 (devido aos baixos investimentos 
frente à demanda) que limitou o uso de energia por parte da socie-
dade ao mesmo tempo em que encareceu o seu custo (associado 
também ao fato de que o BNDES socorreu as empresas para garantir 
sua viabilidade econômico-financeira, garantida em contrato) tornou 
o ambiente eleitoral favorável para emergência de outro grupo polí-
tico, com novos desdobramentos nas políticas econômicas e sociais.

Esse novo grupo dirigente, eleito em 2013, trouxe em seu 
seio um perfil híbrido, com presidente e ministros oriundos do 
movimento sindical, movimentos sociais e funcionalismo públi-
co conforme Silva (2013a). Ao mesmo tempo, buscou-se colocar 
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na presidência do Banco Central e do BNDES, presidentes que 
tinham legitimidade frente à ortodoxia econômica e à elite indus-
trial, respectivamente.

Para Jardim (2009), o governo Lula estaria fazendo uso das finan-
ças como tentativa de domesticação e moralização do capitalismo, 
para a inclusão social via mercado. Para Silva (2013a) há evidên-
cias de conteúdos morais na política monetária, com justificação 
da política para geração de emprego e renda, em que o fomento do 
capital produtivo e a infraestrutura deram condições a uma geração 
de empregos diretos e indiretos, sobretudo para trabalhadores de 
baixa remuneração, identificados por Pochman (2013) como desem-
pregados estruturais.

A seguir serão apresentadas como se deram as práticas econômicas 
das instituições financeiras públicas, as quais foram fundamentais 
para construção desse novo cenário econômico.

Instituições financeiras públicas e fundos de pensão: 
financiamento e participações acionárias que aumentam 
o controle do Estado via capital econômico

Nesse tópico, será apresentada a evolução dos investimentos, 
financiamentos e participações acionárias do BNDES, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e fundos de pensão. Em acordo 
com as idéias de Mackenzie (2003), é importante que a sociologia 
busque abrir a caixa preta das finanças, de maneira a melhor com-
preender fatos sociais e a limitação da racionalidade econômica por 
trás dessas ferramentas financeiras.

A política monetária empregada nos governos entre 2003 e 2012 
faz parte de uma estratégia prevista no programa do Partido dos 
Trabalhadores para as eleições de 2002 como vemos a seguir:

A reversão da fragilidade fiscal, para garantir a consistência 
da política fiscal é uma pedra angular de sustentação do novo 
modelo de desenvolvimento. Isso significa, antes de tudo, a 
preservação da solvência do Estado, traduzida na redução subs-
tantiva e progressiva do comprometimento das receitas com o 
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pagamento de juros da dívida pública e em sua capacidade de 
realizar políticas ativas e coordenadas de gasto público (inclusive 
o gasto social) (INSTITUTO LULA, 2002, p.15).

De fato, foi observado um esforço governamental nesse sen-
tido, uma vez que o aumento dos dividendos das Estatais ao 
Tesouro (fruto das medidas anticíclicas em que estão inseridos 
os investimentos nas PPP e o PAC) e os descontos das contas 
do PAC nas metas de superávitprimário diminuíram a necessi-
dade de redução de gastos públicos, ao mesmo tempo em que 
a arrecadação de impostos tem batido recorde, associado a polí-
ticas de fomento via desoneração tributária que aumentaram 
o consumo interno e a arrecadação (SILVA, 2013a). A seguir, 
é apresentado um gráfico que resume a engenharia monetária 
empreendida com maior ênfase a partir da crise de 2008, o 
qual busca demonstrar esse cenário:

Figura 1 – Política monetária de fomento ao 
capital produtivo e PAC via Tesouro

Fonte: Silva (2013a).

Na figura 1, vemos um resumo de práticas que a mídia passou a 
chamar de contabilidade criativa: o Tesouro vende títulos públicos 
principalmente à bancos comerciais e fundos de pensão, com des-
taque aos bancos públicos e fundos de pensão públicos. O Tesouro, 
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por sua vez repassa esse dinheiro aos bancos públicos para finan-
ciar o capital produtivo e infraestrutura (BNDES), financiamentos 
habitacionais como o Programa Minha Casa Minha Vida (Caixa 
Econômica Federal e agronegócio (Banco do Brasil), embora na 
prática todos esses tenham atuações menores nos setores em que os 
outros tem maior concentração. Isso gerou um aumento vertiginoso 
de lucros e ativos das Estatais, as quais também aumentaram parti-
cipações acionárias em empresas e nas PPP; lucro esse retornado em 
dividendos ao Tesouro, que somado aos descontos já mencionados 
do que teria de ser economizado para pagar a dívida, reduzem a 
pressão de ajuste fiscal, liberando verbas para custeio e gastos sociais.

Portanto, o aumento dos gastos públicos, sobretudo sociais, se 
apresenta como um desdobramento da política monetária, o que se 
caracteriza como uma novidade no caso brasileiro. A leitura dessa 
pesquisa, converge com as leituras de Jardim (2007), no que tange a 
uma busca por inclusão social via mercado, uma vez que o governo 
buscou re-significar ao mesmo tempo em que reconhece a primazia 
das ferramentas financeiras.

Como as instituições financeiras públicas são peças chave dessa 
engenharia monetária, é importante acompanharmos mais profun-
damente como ela se deu, como reflexo nos ativos e lucros:

Figura 2 – Ativos totais dos Bancos públicos

Fonte: Elaboração própria.
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Como podemos observar, os ativos totais em todos os bancos 
públicos aumentaram consideravelmente, com forte destaque para o 
aumento de ativos próprios (circulante e não circulante). Para se ter 
uma ideia da dimensão do aumento dos ativos em 5 anos para BB, 
CEF e BNDES foram, respectivamente: 83,5%; 102,3% e 338,9%. 
A seguir, para o mesmo horizonte temporal, são apresentados os 
lucros dos mesmos bancos no mesmo período:

Figura 3 – Lucros das instituições financeiras públicas

Fonte: Elaboração própria.

Como podemos perceber, os lucros dos três bancos, que já 
vinham anteriormente apresentando crescimentos, intensificaram-
-se a partir das medidas anticíclicas de 2008 e, apesar de pequenas 
variações, se mantiveram em alta. A evolução desses ativos e dos 
lucros das instituições financeiras públicas está em consonância com 
a emissão de títulos públicos em favor dessas instituições financeiras, 
as quais intensificaram financiamentos ao capital privado, público 
e crédito a pessoas físicas, com aumento de ativos, lucros e dividen-
dos dos bancos. Mesmo para uma inflação de 28,47% no período 
(com base no IPCA), não deixa de ser surpreendente a expansão no 
período analisado.

Para melhor compreender como se deu a estratégia de controle do 
governo via capital econômico, serão analisadas, a seguir, as práticas 
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de cada uma das instituições financeiras, que demandaram diferentes 
interações com o capital privado onde estão inseridas.

O BNDES e os fundos de pensão: investidores e financia-
dores em capital produtivo e infraestrutura 

Colocar o BNDES e os fundos de pensão de empresas públicas 
juntos no mesmo item tem uma razão metodológica: ambos têm sido 
utilizados pelo governo, direta e indiretamente, como instrumentos 
de financiamento ao capital produtivo e infraestrutura e, também, 
como investidores com participação acionária em grandes conglo-
merados nacionais.

A participação do BNDES é a mais relevante no que tange ao 
fomento do capital produtivo e ao setor de energia. Em 2010, os 
desembolsos do BNDES chegaram a R$ 143,7 bilhões (excluin-
do a operação com a Petrobrás de R$ 24,7 bilhões); em 2011 
foi de R$ 138,9 bilhões e em 2012 chegaram a R$ 156 bilhões 
(PLATAFORMA BNDES, 2012) e R$ 190,4 bilhões em 2013 
(BNDES, 2013). Mesmo considerando, segundo Lamenza, Pinheiro 
e Giambagi (2011), uma inflação acumulada de 230% no período 
de 15 anos, os desembolsos são significativos.

No que tange à participação acionária em empresas por parte do 
BNDES e fundos de pensão de empresas públicas, temos a seguir a 
apresentação de algumas empresas na tabela 1:

Tabela 1 – Participações acionárias dos fundos 
de pensão e BNDESPAR nas principais empresas 

segundo ranking da América Economia.

Empresa 
(setor)

Ações Ordinárias/
Participação (%)

Ações Preferenciais/
Participação (%)

Lucro (2013)

Petrobrás
(química e 
petroquímica)

7.442.454.142
•União Federal: 
50,24%; BNDES: 
6,02%; BNDESPAR: 
2,33%.

5.602.042.788
BNDESPAR: 23,94%.

R$ 23,57 bilhões
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Empresa 
(setor)

Ações Ordinárias/
Participação (%)

Ações Preferenciais/
Participação (%)

Lucro (2013)

Vale
(mineração)

3.256.724.482
•Vale par: 52,70%; 
BNDESPAR: 6,70%.

2.108.579.618
BNDESPAR: 3,30%; 
VALEPAR: 1,0%.

R$ 26,7 bilhões 
(sem efeito cambial e 
acordo do REFIS com 
governo)

Usiminas 
(siderurgia e 
metalurgia)

505.260.684
•PREVI: 10,48%.

508.525.506
PREVI: 1,28%.

R$ 17 milhões 

Gerdau
(siderurgia e 
metalurgia)

573.627.483
•BNDESPAR: 6,60%.

1.146.031.245
BNDESPAR: 1,90%.

R$ 1,5 bilhão

ALL
(transporte)

687.664.312
•BNDESPAR: 12,10%; 
PREVI: 3,95%; 
FUNCEF: 4,14%; 
BRZ ALL (Petros, 
Funcef, Forluz, Valia, 
Postalis): 4,79%.

0 R$ 13 milhões (redução 
de 94% devido a parte 
de ativos na Argentina)

Telemar
(Oi)

2.923.544.867
•BNDESPAR: 13,05%; 
PREVI: 9,69%; 
FUNCEF: 7,48%; 
PETROS: 7,48%.

866.668
BNDESPAR: 92,31%.

R$ 1,49 bilhão

Eletrobrás
(energia)

1.087.050.297
•União: 50,87%; 
BNDESPAR: 16,63%; 
BNDES: 7,02%.

265.583.803
BNDESPAR: 7,04%; 
BNDES: 6,88%.

R$ 2,2 bilhões (descon-
tados gastos não recor-
retes

AES- 
Eletropaulo

66.604.817
Companhia Brasiliana 
de Energia 77, 81% 
(50% BNDES e 50% 
AES Holding)
União federal 20,03

100.739.070
Companhia Brasiliana 
de Energia 
7,38
Geração Futuro 
Corretora de Valores 
S/A 10,20
Blackrock10,26

Outros 72,16

R$ 198,2 milhões

Marfrig 345.747.405
•BNDESPAR: 13,94%.

0 R$ – 815,9 milhões; 
queda variação cambial 
e derivativos



56

Instituições financeiras públicas, Eletrobrás e Petrobrás: o aumento 
do controle do Estado via capital econômico entre 2003 e 2012

Empresa 
(setor)

Ações Ordinárias/
Participação (%)

Ações Preferenciais/
Participação (%)

Lucro (2013)

CPFL Serviços de eletricidade PREVI: 29,99%
Outros fundos de 
pensão: 14,22%
BNDESPAR: 8,42%

R$ 1,22 bilhão

Tele Norte/
Leste 
Participações

187.028.818
•Telemar: 57,75%; 
Previ: 3,67%.

289.632.638
PREVI: 4,06%.

--não lançado

JBS Friboi 2.943.644.008

FB Participações S.A. 
46,66
BNDESPAR 19,85%
CEF 10,07
PROT – Fundo 
(BNDES) – 3,49

- R$ 926,9 milhões

BRFOODS 872.473.246
Previ – 12,21%
Petros – 11,31
Tarpon – 8,02%
Outros – 60,27%

- R$ 1,1 bilhão

CIELO 786.115.469
BB investimentos 
28,65%
Columbus 
(BRADESCO) 28,65%
Outros 32,54%

R$ 2,7 bilhões

Fonte: Adaptado de Jardim e Silva (no prelo).

Como podemos perceber, o governo apresenta participação acio-
nária relevante em grandes empresas por meio do BNDES e dos 
fundos de pensão. A apresentação do lucro anual se torna mais com-
plexa, uma vez que um prejuízo anual pode representar algum tipo 
de ajuste que não representa necessariamente perda de eficiência, 
podem ter entre razões: acerto de impostos; desvalorização cambial; 
investimentos necessários; porém, de qualquer maneira são empresas 
que tem ativos consideráveis e apresentam um histórico de lucros 
significativos.
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Os fundos de pensão também têm atuado dentro da mesma 
lógica, com destaque para a PREVI (Banco do Brasil), a FUNCEF 
(Caixa Econômica Federal) e a PETROS (Petrobrás). Além de com-
prarem títulos públicos, tal qual os bancos comerciais, também tem 
investido consideravelmente em participações acionárias em empre-
sas e também investido em infraestrutura.

Segundo Silva (2013a), há predomínio de uma diretoria que é 
indicada diretamente pela patrocinadora e, por outro lado, represen-
tantes dos trabalhadores que tem forte ligação com o governo federal. 
Esse cenário se reflete num forte poder de controle estatal sobre essas 
instituições, manifestadas até na ordem direta de demissão por parte 
da presidente da república Dilma Roussef, no caso da PREVI.

A seguir temos uma apresentação de dados econômicos da Caixa 
Econômica Federal (CEF).

Caixa econômica federal: o mercado de crédito e habi-
tação

A Caixa Econômica Federal tem apresentado, de maneira mais 
intensa a partir de 2009, um impressionante aumento dos seus ati-
vos, créditos e lucros e, portanto épeça-chave do modelo de desen-
volvimento dos governos de 2003 a 2014: crédito a custo mais baixo 
tanto no fomento ao capital produtivo (com destaque à construção 
civil) quanto à compra de imóveis e ao consumo. 

A política monetária como instrumento de geração de emprego e 
renda tem não só um fator de inclusão social via mercado, mas tam-
bém um objetivo de aumento da demanda agregada. A inclusão dos 
desempregados estruturais na base da pirâmide de renda via emprego 
formal ao mesmo tempo da criação de programas sociais e habitacio-
nais com condições de financiamento mais acessíveis, busca atacar o 
desajuste entre uma oferta e uma demanda reprimida, fomentando as 
construtoras e a indústria da construção civil de uma maneira geral.

Além do setor de construção civil, a CEF tem participações acio-
nárias em empresas, que estão de certa maneira relacionadas ao seu 
core de negócios. A seguir são apresentadas algumas dessas empresas, 
onde a CEF tem participação através de sua subsidiária CAIXAPAR:
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Tabela 2 – Carteira de participações da CAIXAPAR

Fonte: CEF (2013).

Destaque para a Elo Serviços, que é uma bandeira de cartão de 
débito e crédito nacional que visa competir com as bandeiras inter-
nacionais no mercado doméstico. Nesse segmento em específico, 
o que chama a atenção é o fato de vários bancos também serem 
proprietários das credenciadoras, com a elaboração de estratégias 
de reserva de mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil e Bradesco, 
proprietários do Cielo, se uniram à Caixa para lançar a bandeira Elo. 
Estes bancos têm migrado seus clientes, à medida que os cartões 
direcionam para essa bandeira; isso também para os casos do cartão 
do BNDES e Agrocard, do BB (ABECS, 2014).

O Banco Central tem pressionado para o fim das exclusividades, 
chamando a atenção para a necessidade de interoperacionalidade do 
setor (ABECS, 2014). Como podemos perceber, é notável a amplia-
ção dos negócios dos bancos públicos brasileiros, concorrendo e, ao 
mesmo tempo, se articulando junto à iniciativa privada.

Dentro do mercado de crédito, há grande destaque para o pre-
domínio da CEF nas habitações integradas no PAC, que incluem 
dentre outros programas de financiamento o Programa Minha Casa 
Minha Vida (PMCMV). A seguir é apresentada a evolução do cré-
dito habitacional, o qual vem aumentando ano a ano:
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Figura 4 – Crédito Imobiliário CEF

Fonte: CEF (2013).

Como podemos perceber, impressiona o salto que vem ocor-
rendo nos financiamentos para habitação, em que a caixa detém 
mais de 70% do mercado. A seguir, é apresentado um gráfico 
que mostra qual a porcentagem desses recursos vai para o crédito 
imobiliário individual e qual porcentagem vai para financiamento 
da produção. 

Figura 5 – Crédito Imobiliário individual x produção

Fonte: CEF (2013).
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A relação da CEF com a produção (as construtoras e indústria de 
construção) se dá de maneira diferenciada em relação a outros setores 
do PAC, uma vez que o banco atua financiando as duas pontas: no 
financiamento da oferta e da demanda. A seguir, a tabela 4 apresenta 
os acionistas de duas das principais empresas de alcance nacional, 
que atual no Programa Minha Casa Minha Vida:

Tabela 4 – Empresas de alcance nacional no 
Programa Minha Casa Minha Vida

Nome Acionistas (%)
Ativo Total/contas 
a receber-clientes  

(R$ milhões)

Lucro 
2011/2012  

(R$ milhões)

MRV (atua nas 
faixas 2 e 3)

Rubens Menin Teixeira 
de Souza – 33
Oppenheimer Funds, 
Inc-5,3
Blackrock, Inc- 5,1
Janus Capital 
Managemente LLC – 5,1
Tesouraria – 1,9
Outros – 49,6

R$ 9.917, 8/2.530 816,2/574,8 

Rodobens (atua 
nas faixas 2 e 3)

Valdemar Verdi Junior
Fama Investimetnos
Giuliano Finimundi 
Verdi
DecInvestimetnos
Sul América
Tesouraria
Demais

2.009,1/924,2 86,357/57,892

Fonte: Econoinfo (2013)

Embora não seja o foco dessa pesquisa estudar quem são esses 
agentes econômicos, pesquisas que analisem as relações no nível do 
agente se fazem importantes para compreender melhor como se tem 
dado as relações de força para que o Estado atue na formação de mer-
cados; como afirma Bourdieu (2001), o Estado também cria merca-
dos; além disso, esses lucros se revertem aos seus acionistas, o que no 



61

Márcio Rogério Silva

Brasil, em grande parte das empresas, muitas famílias ingressaram no 
mercado de ações mas permaneceram como acionistas majoritárias – 
o acúmulo de capital econômico e as desigualdades de distribuição, 
que se desdobram no efeito multiplicador do capital tem que ser 
entendido, setor a setor, como instrumentos de influência nessas 
tomadas de posição do Estado. Observamos, de qualquer maneira, 
que essas empresas tem batido recordes de lucros, devido ao fomento 
em habitação.

Todavia, apesar de um grande número de habitações na faixa 1, 
através de programas de moradia da prefeitura e de entidades orga-
nizadoras para salários até R$ 1.600, o número de moradias é bem 
aquém na faixa que apresenta o maior déficit habitacional. 

Já que o banco atua como fomentador do mercado de constru-
ção civil, o processo de especulação imobiliária foi de certa maneira 
fomentado, relegando às moradias populares um menor número de 
unidades, em bairros com menor infraestrutura, ao mesmo tempo 
em que estimulou o encarecimento dos demais imóveis para as 
pessoas que não se enquadravam no programa (SILVA, 2013b). 
Isso se deve, segundo Silva (2013b), por submeter a política de 
moradia ao modelo de geração de emprego e renda, deixando em 
segundo plano a questão da distribuição do espaço urbano e da 
renda fundiária.

De qualquer maneira, essa breve descrição buscou demonstrar 
quais as razões que tem levado o crescimento da Caixa Econômica 
Federal (CEF) dentro da lógica de mercado. A seguir, são apresen-
tadas as peculiaridades da expansão do Banco do Brasil, a partir de 
2003 até 2014.

Banco do Brasil e sua política de fomento via crédito

O Banco do Brasil está em consonância com o crescimento das 
operações dos outros bancos públicos. É a maior instituição finan-
ceira em ativos, apresentando R$ 623,4 bilhões em sua carteira de 
crédito, com uma expansão de 18,6% em doze meses, mantendo 
sua liderança em crédito no Sistema Financeiro Nacional, com a 
participação de 21,1% no mercado: desses, R$ 167,7 bilhões para 
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pessoa física (aumento de 10,5%); R$ 261,6 bilhões em opera-
ções com empresas (indústria, comércio e serviços) (aumento de 
17,9%) e R$ 144,1 bilhões em crédito ao agronegócio (aumento 
de 34,7%) (BANCO DO BRASIL, 2013). Para se ter uma ideia 
do tamanho do aumento, de 2009 a 2013, a carteria de créditos 
do BB cresceu 73,9%.

O que surpreende, de maneira geral, é o crescimento em uma 
série de carteiras de empréstimo acima de 20% (pessoa física e jurídi-
ca), em consonância com o aumento de aportes do Tesouro ao BB. O 
banco tem destaque também no crédito ao agronegócio, com 62,5% 
do mercado e, também, no crédito consignado.

Ademais, o Banco do Brasil é o agente financeiro do Tesouro 
Nacional, responsável pela conta única da União e pelo repasse a 
outros entes da federação. Entre letras, notas e títulos do Tesouro 
em carteira própria (bancada e financiada), o BB detém R$ 187,9 
bilhões, com pouca variação em relação ao ano de 2012. No 
entanto, o que mais cresceu no período foram os depósitos inter-
financeiros, a saber, de R$ 29,8 para R$ 43 bilhões (BANCO DO 
BRASIL, 2013).

Como podemos perceber, apesar de haver a necessidade de pes-
quisas mais profundas a fim de investigar as razões das recentes 
mudanças, há uma grande quantidade de letras, notas e títulos nas 
mãos do Banco do Brasil, como ativo circulante, o que significa que 
esse dinheiro é reaplicado em produtos financeiros.

O resultado do aumento dos lucros é fruto das receitas como 
a de prestação de serviços e tarifas bancárias, que passou de R$ 21 
em 2012 para 23 bilhões em 2013. O que chama a atenção é que as 
atividades do BB também extrapolam para outras empresas, inclusive 
fora do setor financeiro, como podemos ver a seguir:
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Tabela 5 – Empresas que o Banco do Brasil tem participação

Nome Atividade Participação 
2012

Participação 
2013

Banco Patagonia S.A. Banco Múltiplo 58,96% 58,96% 

Banco Votorantim S.A. Banco Múltiplo 50% 50% 

Kepler Weber S.A. Indústria 17,56% 17,56% 

Neoenergia S.A. Energia 11,99% 11,99% 

BB Mapfre SH1 Participações 
S.A. 

Holding 74,99% 49,68% 

Elo Participações S.A. Holding 49,99% 49,99% 

Companhia Brasileira de 
Soluções e Serviços CBSS – 
Alelo 

Prestação de 
Serviços 

49,99% 24,99% 

Cielo S.A. Prestação de 
Serviços 

28,68% 28,68% 

Fonte: Banco do Brasil (2013).

Como podemos observar, o Banco do Brasil também está em 
consonância com a estratégia de expansão dos negócios dos outros 
bancos públicos. Todos utilizados dentro de uma lógica de expan-
são dos negócios para patrocinar a engenharia monetária, a qual 
permite manter o endividamento em níveis aceitáveis e dar margem 
ao aumento do gasto público. A seguir, apresentamos os fundos de 
pensão de empresas públicas e suas estratégias de negócios nos últi-
mos anos.

Fundos de pensão

Segundo os autores (JARDIM, 2007;SILVA, 2013a),os fundos 
de pensão representam uma alternativa de investimentos por parte 
do governo, uma vez que são entidades de caráter privado; tanto 
do ponto de vista jurídico como simbólico e político, há menores 
tensões dos investimentos via fundos de pensão.
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Entre os 10 maiores fundos de pensão, 6 são de empresas 
públicas e 4 de empresas de capital misto, empresas essas que são 
patrocinadoras pelos cotistas (ABRAPP, 2012). 

A análise dos fundos de pensão é relevante, uma vez que estes 
possuem grandes investimentos no PAC e participações acionárias 
em empresas. Dessa maneira, a seguirapresentamos seus perfis de 
investimentos.

Tabela 6 – Principais fundos de pensão das empresas públicas

Fonte: Silva (2013a).

Como podemos perceber, os investimentos são rentáveis e diver-
sificados, em consonância com os investimentos das patrocinadoras. 
Uma vez que estão superando suas metas atuariais, há dificuldade de 
críticas por parte de economistas mainstream acerca da ineficiência 
estatal. Dentro dessa mesma lógica, o governo criou o Fundo de 
Pensão dos Servidores Públicos (FUNPRESP) (JARDIM, 2007).

Os fundos de pensão, como a PREVI, têm participações acioná-
rias em várias empresas, tais como: Neoenergia, Bradesco, Klabin, 
Embraer, BRF, CPFL, ALL, Oi, Shopping Morumbi (SP), Barra 
Shopping (RJ), Ribeirão Shopping (SP) e mais um sem número de 
empresas. A diversificação dos ativos é justificada para redução do 
risco.

Se por um lado apresentamos alguns dados econômicos das ins-
tituições e fundos de pensão sobre os quais o governo tem controle, 
é importante, por outro lado, verificar o que tem sido feito com a 
Eletrobrás e Petrobrás no setor de energia, a fim de compreender 
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como o governo tem fortalecido o seu capital econômico, aumen-
tando, por consequência, o seu poder de barganha nas negociações 
com os grandes grupos empresariais, agindo, na prática, como um 
grande player do mercado em vários setores.

A seguir, oferecemos um detalhamento da ação dessas duas 
empresas públicas nos governos compreendidos no período de 2003 
a 2014.

O predomínio da Eletrobrás e Petrobrás no PAC

É com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) que se intensificou a constituição das parcerias público pri-
vadas, através da formação de Sociedades de Propósito Específico 
(SPE). 

No presente capítulo, a Eletrobrás e a Petrobrás são tomadas 
como exemplos por dois motivos: o primeiro motivo é que depois 
do setor de habitação, o segundo setor que mais investiu recursos 
no PAC foi o de energia; o segundo motivo é o fato de que, con-
forme Silva (2013a),essas empresas possuem o privilégio institu-
cional na definição das matrizes a serem licitadas e na formação de 
Sociedades de Propósito Específico para concorrer nas licitações, 
o que na prática constituiu participações acionárias relevantes nas 
obras correlatas aos seus setores. Esse processo se intensificou a 
partir de 2009, dentro do contexto de medidas anticíclicas da cri-
se de 2008. A seguir, serão detalhados o papel da Eletrobrás e da 
Petrobrás no PAC.

Eletrobrás e o setor elétrico

Segundo Jardim e Silva (no prelo),mais do que legislar nas ques-
tões econômicas e políticas, o Estado legislou nas questões cogniti-
vas, ou seja, na produção de crenças e de alianças entre mercado e 
Estado, criando formas mentais de classificação e exerceu violência 
simbólica sobre o mercado. Para termos uma ideia de como essa vio-
lência simbólica se deu no setor elétrico, Bajay (2010) faz o seguinte 
comentário:
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Nos leilões das usinas hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, ambos 
no rio Madeira, os baixos preços de R$ 85,01/MWh e R$ 
74,81/MWh, respectivamente, foram alcançados para o merca-
do regulado por que: (i) duas geradoras estatais foram sócias das 
duas maiores empreiteiras privadas do país, que estavam compe-
tindo ferozmente pela construção destas usinas, e (ii) o governo 
reservou 70% da produção destas usinas para o mercado regula-
do, com os restantes 30% sendo vendidos no mercado livre por 
preços situados na faixa de R$ 130-140/MWh. (BAJAY, 2010).

As empresas estatais entraram nos consórcios forçando os preços 
para baixo, o que foi possível em grande parte devido à participação 
acionária relevante e ao controle institucional no setor por meio 
do Ministério de Minas e Energia, Ministério do Planejamento e 
Ministério da Fazenda. Aqui, o governo agiu nas falhas de mercado, 
reduzindo os problemas de assimetria de informação, típicos em 
licitações em que as empresas, informalmente, negociam e loteiam 
a participação e o lançamento de preços nos leilões, a fim de atingir 
valores e ganhos. 

Por outro lado, como 30% da energia pode ser vendida no 
mercado livre, adiantar a entrega das usinas é interessante, tanto 
para o parceiro público, quanto para o parceiro privado, aumen-
tando a segurança energética, lembrando que a questão energética 
tem impacto eleitoral relevante, como demonstrado na crise ener-
gética de 2001. Além disso, os preços podem alcançar um valor 
maior, com maiores retornos aos parceiros públicos e privados. 
Porém, isso causou intensificação do trabalho, o que gerou con-
flitos trabalhistas no caso da Usina de Jirau, demonstrando que o 
novo modelo do setor elétrico e, de maneira mais ampla, o modelo 
de desenvolvimento empregado a partir de 2003, não é livre de 
importantes controvérsias e impactos nesse papel híbrido do Estado 
brasileiro no século 21; o Estado, uma vez atuando no mercado 
e, cada vez mais inserido na lógica financeira, passa a intensificar 
ambiguidades, uma vez que os interesses econômicos para atingir 
bons resultados perpassam por impactos negativos que podem ser 
causados à sociedade.



67

Márcio Rogério Silva

A fim de compreender em maiores detalhes como se dá a parti-
cipação estatal na construção das usinas, foram escolhidas as usinas 
de Belo Monte e Jirau.

A capacidade geradora da Eletrobrás, incluindo metade da potên-
cia de Itaipu pertencente ao Brasil, é de 39.453 MW, corresponden-
tes a 37% do total nacional. As linhas de transmissão têm mais de 
59 mil km de extensão, representando cerca de 56 % do total das 
linhas do Brasil (ELETROBRÁS, 2010).

O fato da empresa ter sido retirada em 2003 do programa de 
privatizações e colocada novamente como protagonista do setor elé-
trico, demonstra como aconteceu no setor a mudança do modelo de 
desenvolvimento adotado por cada governo. Atualmente, em 2014, 
a Eletrobrás tem a seguinte composição de capital social:

Figura 6 – Distribuição das ações ordinárias da Eletrobrás

Fonte: Econoinfo (2013).

Como podemos observar, o governo detém considerável controle 
sobre a Eletrobrás, por meio de participações diretas, do BNDES e 
FND principalmente, o que indica quanto enraizada as empresas 
estatais estão em torno de uma mesma estratégia. As ações do JP 
Morgan se devem ao fato da Eletrobrás ter ações na bolsa de Nova 
York.

Como afirmou Silva (2013a),o governo exerceu considerável 
controle institucional no Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), no qual são definidas as matrizes energéticas, que por sua 
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vez estão presentes as empresas públicas, Eletrobrás, Petrobrás e 
BNDES.

O governo, através da criação do Grupo de Trabalho sobre 
Conteúdo Local no Setor de Energia Elétrica1 (GTCLEE) busca 
empregar políticas de conteúdo local em equipamentos no setor elé-
trico. Outra política específica foi a criação do Grupo de Trabalho 
de Avaliação das Instalações de Geração, Transmissão e Distribuição 
Amortizadas, no âmbito do CNPE, o qual buscou reduzir a conta 
de energia diminuindo a cobrança por parte de usinas que já foram 
amortizadas. 

O discurso é de que a conta de energia mais barata aumenta a 
renda dos consumidores e diminui o custo das empresas e dos pro-
dutos. Podemos observar aqui, como o governo re-significou um 
discurso tradicionalmente identificado à direita do espectro políti-
co, dando um conteúdo moral, à esquerda, ou seja, o emprego do 
dinheiro como instrumento de inclusão social e ao conteúdo local 
como instrumento de geração de emprego no Brasil.

Sem dúvida, é dado destaque à participação acionária relevante 
da Eletrobrás nas novas usinas que estão sendo construídas, com 
destaque para as Usinas de Belo Monte e Jirau.

Para termos uma ideia de como a Eletrobrás está no contexto 
de aumento de ativos e lucros, os ativos da empresa atingiram em 
2012 o valor de R$ 170,788 bilhões, um crescimento de 11,7% em 
relação a 2011. Já o lucro em 2012 chegou a R$ 3,620 bilhões (até 
outubro), com alta de 14% em relação ao mesmo período de 2011 
(ECONOINFO, 2013).

1 Com relação aos membros do Grupo de Trabalho sobre Conteúdo Local no 
Setor de Energia Elétrica – GTCLEE, a Portaria MME nº 449, de 21 de julho de 
2011, definiu que este Grupo seria composto por representantes dos seguintes 
órgãos e entidades: I – Ministério de Minas e Energia – MME; II – Ministério 
da Fazenda – MF; III – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
MPOG; IV – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC; V – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 
VI – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; e VII – Empresa de 
Pesquisa Energética – EPE.
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Petrobrás, PAC e Pré-Sal

No setor de energia do PAC, os maiores investimentos plane-
jados estão relacionados à exploração do Petróleo, com destaque a 
exploração do Pré-Sal. Para melhor compreender como tem se dado 
a relação entre o setor público e o setor privado, é necessário inicial-
mente conhecer as formas de concessão no setor.

O primeiro tipo de sistema é a partilha de produção, para as 
áreas ainda não licitadas no Pré-Sal e para as que venham a ser con-
sideradas estratégicas. Nesse caso, os contratados assumem o risco e 
passam a ser ressarcidos em óleo, se fizerem descobertas comerciais.

O modelo de concessão de exploração ocorre via leilão. No caso 
do Pré-Sal, temos o exemplo do bloco de Santos BM-S-9, onde a 
Petrobrás detém (45%), BG Group com (30%) e Repsol (25%). 
Outro caso é o bloco BM-S-11 (Tupi) em que a Petrobrás detém 
(65%), BG Group (25%) e Petrogal (10%) e o bloco BM-S-7 com 
a Petrobrás com (63%) e a Repsol com 37%. Como podemos per-
ceber, a Petrobrás é sócia majoritária em todos os blocos.

O último tipo de sistema é a cessão onerosa, exclusiva da 
Petrobrás, a qual tem o direito de exploração num intervalo de 40 
anos, prorrogáveis por mais 5 anos, em áreas determinadas do Pré-
Sal, até o limite de 5 bilhões de barris (1/3 das reservas); em 2010, a 
Petrobrás pagou à União R$ 74,8 bilhões pelo direito a essa explo-
ração. Esse valor foi recebido em títulos públicos, os quais o gover-
no desembolsou para comprar ações na capitalização da Petrobrás 
(PETROBRÁS, 2009-2012); percebe-se aqui, um exercício de conta-
bilidade que buscou capitalizar a Petrobrás valendo-se da exploração 
de petróleo futuro como lastro de moeda.

O contrato de cessão onerosa prevê compromissos mínimos de 
aquisição de bens e serviços de fornecedores brasileiros na fase de 
produção e exploração, com o objetivo de geração de empregos e 
renda e também de geração de tecnologia para fornecimento ao 
exterior.

Interessante notar como as manobras do governo com os títulos 
públicos faz com que o governo opere dentro das regras do mercado, 
aumentando os ativos das Estatais. Há aqui um ponto de tensão com 
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o mainstream econômico e com a iniciativa privada, o que possivel-
mente fomenta as tensões que se desdobram no campo político e no 
mercado financeiro; o governo tem utilizado das próprias regras da 
contabilidade e lastreia as manobras contábeis e emissões no cres-
cimento da participação de suas estatais na economia real, fazendo 
com que os bancos privados reclamem de não ter o mesmo acesso à 
dinheiro barato como os bancos públicos tem.

A seguir, são apresentados alguns dados financeiros da empresa 
para compreender como a mesma está de fato inserida na estratégia 
de governo relacionada à política monetária e ao mesmo tempo, já 
que está inserida no contexto internacional, sofre as volatilidades 
internacionais no mercado do Petróleo:

Tabela 7 – Dados financeiros da Petrobrás de 2009 a 2012

Valor de 
mercado  

(US$ bilhões)

Distribuição do 
valor adicionado  

(R$ bilhões)

Plano de 
investimentos  
(US$ bilhões)

Dívida 
liquida  

(R$ bilhões)

Investimentos 
(R$ bilhões)

Lucro líquido  
(R$ bilhões)

2009 199,2 (100% 
em relação a 
2008)

138,6 2009-2013 – US$ 
174,4 bilhões, (62 
bilhões a mais que 
2008)

71,533 70,757 28,982

2010 236,5 bilhões 
(captação 
de 120,2 no 
mercado)

158,7 2010-2014 – 224 61,007 76,4 35,189 

2011 158 bilhões. 
(queda nas 
cotações)

181 2011-2015 – 224,7 103,022 72,546 33,313

2012 124,2 bilhões 
(queda nas 
cotações)

181.789 (57% 
governo 13% 
colaboradores(as)
5% acionistas 
18% terceiros 7% 
retido)

2013-2017 – 236,7 147,817 84,137 20,959

Fonte: Elaboração própria.

Como podemos perceber, foram feitas várias capitalizações na 
Petrobrás. Do ponto de vista econômico, a Petrobrás foi questiona-
da sobre as operações de capitalização e à queda nos valores de suas 
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ações, tanto pela imprensa quanto pelos economistas mais ortodoxos. 
A empresa justifica as quedas como efeitos da crise internacional, 
desastre do Golfo do México e o processo eleitoral que resultou na 
demora da conclusão da oferta pública de ações. 

Outras justificativas apontadas foram a crise na Líbia, Irã e 
os desdobramentos da Primavera Árabe no preço no Petróleo, 
valendo-se, para isso, de exemplos de outras empresas interna-
cionais que atuam no segmento e que sofreram processos seme-
lhantes. Há aqui um dado curioso: uma empresa que faz uso de 
políticas heterodoxas, lastreadas na economia real em projeções 
de explorações futuras de petróleo e, ao mesmo tempo, vale-se 
de discursos e instrumentos do mainstream econômico e financeiro 
sobre o comércio internacional para poder manter o seu processo 
de crescimento.

A Petrobrás justifica a sua prioridade no caso das cessões onerosas 
como um compromisso de governança corporativa com seus acio-
nistas, ou seja, utilizando de argumentos tradicionalmente utilizados 
por empresas dentro da lógica financeira, embora, na prática, seus 
investimentos tenham um misto de investimentos à longo prazo 
com necessidade de contribuir com a política monetária do governo 
no curto prazo.

Independente da validade das justificativas, o interessante é obser-
var as críticas e como o governo as tem respondido dentro da lógica 
de governança corporativa e do léxico discursivo das finanças. 

De qualquer maneira, a Petrobrás está inserida no discurso do 
governo como parte importante para a geração de emprego e renda. 
Vários contratos estão dentro da ideia de geração de emprego e ren-
da. Exemplo disso é o Plano de Renovação de Barcos de Apoio, o 
qual prevê a construção de 146 novas embarcações com exigência de 
70% a 80% de conteúdo nacional, permitindo a geração de empre-
gos diretos e de tripulantes.

Contudo, várias críticas são direcionadas a esse modelo de desen-
volvimento, como veremos a seguir.
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Críticas ao modelo de desenvolvimento empreendido 
pelo Governo: uma visão a partir dos movimentos sociais

Nesse ponto, com base na sociologia econômica e das finanças, 
busca-se compreender como a sociedade influencia os fenômenos 
econômicos. O governo tem legitimado suas práticas por meio de 
coalizões com diferentes setores organizados da sociedade, incluindo 
a indústria e as finanças, como podemos observar nas ações das esta-
tais e dos fundos de pensão. Para analisar esse fator, o presente artigo 
usa como base o conceito de convergência de elites em Grun (2005)
e alongamento dos circuitos de legitimação com base em Bourdieu 
(1989). 

Como mostramos no decorrer desse texto, o governo empreendeu 
uma ampliação da base de apoio, como as federações das indústrias 
e comércio, as próprias parcerias público privadas, os movimen-
tos sociais e o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(CDES), que reúne empresários, sindicalistas, acadêmicos, membros 
do governo e da sociedade civil organizada.

Foram analisados, por outro lado, os discursos críticos dos movi-
mentos que não estão nesse circuito, ou que tem segmentos não 
alinhados ao governo, como os movimentos sociais e ambientalistas 
que tem reagido aos impactos causados pelas usinas. Essas associações 
civis, com destaque para o Plataforma BNDES e o Movimento dos 
Atingidos por Barragens (MAB), questionam o modelo de desen-
volvimento empregado pelo governo no período de 2003 a 2012 e 
a transparência do BNDES. 

Foi realizada uma análise das principais críticas às hidroelétricas 
de Belo Monte e Jirau por parte das associações civis, com destaque 
à Plataforma BNDES. Essa associação de ONG´s questiona tanto 
o modelo de desenvolvimento quanto a transparência do BNDES. 
Para o caso da Usina de Belo Monte, especialmente, ajuizou 15 ações 
via Ministério Público Federal e 21 na defensoria pública. 

Isso representa uma nova estratégia, incluindo críticas na inter-
net com apoio de atores famosos de canais de televisão de grande 
projeção, para gerar constrangimentos relacionados à responsabili-
dade social, buscando também se aproximar da linguagem dos riscos 
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sociais e ambientais que, uma vez mal avaliados, se desdobrariam em 
riscos financeiros. 

Segundo essas ONGs, se esses riscos fossem adequadamente ava-
liados, o empreendimento se tornaria inviável do ponto de vista 
financeiro. Dessa maneira, é interessante também notar como os 
movimentos sociais re-significam o seu discurso frente à predomi-
nância da corrente cultural das finanças e colocam a democracia 
representativa sob novas oportunidades de negócios ao mesmo tem-
po em que se colocam novas contradições e tensões.

A pesquisa identificou, através de notícias veiculadas pela CUT, 
relatos de ribeirinhos, indígenas e moradores da região próxima às 
obras; em geral os relatos indicavam: piora dos serviços públicos, 
aumento da prostituição; pagamentos insuficientes de indenização; 
perdas de relações sociais que estavam vinculadas a comércios que 
dependiam dessas relações sem, no entanto, haver contrapartida 
financeira nesse sentido (CUT, 2011).

Essas ações dos movimentos geram uma impressionante estratégia 
de reação, que envolvem parceiros públicos, instituições públicas 
e parceiros privados, em uma estratégia conjunta de respostas aos 
ambientalistas, com marketing sócio-ambiental e relatórios de miti-
gação de impactos. 

Um caso emblemático é o anúncio da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) no CMSE, sobre a necessidade de ela-
borar estratégia de resposta aos ambientalistas e a necessidade de 
pressão sobre o Ministério do Meio Ambiente, para que acelere os 
licenciamentos ambientais (BRASIL, 2011), chamando a atenção 
para o fato de que essa agência tem como objeto de trabalho apenas 
regular e fiscalizar o setor.

O governo se coloca, portanto, em uma posição controversa, ora 
se alinhando aos parceiros privados na defesa dos financiamentos 
e investimentos, ora tendo que responder às pressões da sociedade 
civil, embora o pêndulo se incline ao discurso da necessidade dos 
empreendimentos. 

Com respeito à Petrobrás, as principais críticas estão relacionadas 
ao endividamento excessivo com o Pré-Sal, uma vez que há um preço 
mínimo do barril do Petróleo e esperasse que as projeções estatísti-
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cas fossem de fato o que existe de Petróleo. Criticasse, também, os 
instrumentos utilizados pelo Tesouro para capitalizar a empresa, que 
adquiriu tal importância em termos de ativos e lucros, representando 
grande parte do valor da bolsa de valores, que se tornou um ponto 
de tensão relevante que estrapolou o econômico e se desdobra em 
questões geopolíticas, como o escândalo da espionagem americana à 
empresa e em questões políticas domésticas, em que parte partidos de 
oposição, elite financeira e midiática apresentam discursos crescen-
temente convergentes acusando casos de corrupção e de ineficiência 
da empresa. No centro da disputa e, devido o capital econôomico e 
simbólico representado pela estatal, há uma disputa ideológica em 
termos do papel que o Estado deve assumir o desenvolvimento eco-
nômico e social.

Não atoa, o governo reage discursando sobre a solidez e impor-
tância da empresa para o país, dos seus funcionários e patrocínios 
a projetos culturais, mitigação de impactos ambientais, esportes e 
investimento maçiço em propaganda.

Considerações finais

O capítulo buscou dar alguns passos na compreensão de como 
o governo, no período de 2003 a 2013, com sinais de continuidade 
ainda em 2014, tem utilizado de suas instituições financeiras, dos 
fundos de pensão e das empresas estatais para empregar seu modelo 
de desenvolvimento.

Embora se leve em conta a prevalência da corrente cultural das 
finanças, o interessante é observar como o governo fez uso dela para 
exercer seu modelo de desenvolvimento, o qual tem influência nos 
conteúdos morais no uso dessas finanças, em parte relacionado às 
origens sociais do grupo dirigente em classes sociais mais modes-
tas, funcionários públicos, movimentos sindicais (com destaque ao 
metalúrgico e bancário) e sociais. Por outro lado, as prescriçoes cul-
turais das finanças performadas e incorporadas pelos indivíduos nos 
espaços do trabalho, na formação acadêmica e absorvida de bens 
culturais, faz com que os agentes públicas e privados compartilhem 
de um discurso econômico e financeiro convergente que se mani-
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festam em negócios concretos, que associados à relações de poder 
lastreados na concetração do poder econômico, se manifestam em 
negócios concretos e num modelo de desenvolvimeto econômico, 
mas não sem tensões, dadas as distintas trajetórias sociais dos agen-
tes, bem como as tomadas de posição de distintas estruturas, que 
representam uma constelação de interesses na democracia repre-
sentativa de um lado e, de outro, o lucro das empresas privadas, 
essas também com poder de representaçao significativo no poder 
político.

Conforme Neiburg (2010), o dinheiro é revestido de sentidos 
singulares, marcados por suas origens e seus usos, possuindo conte-
údos morais, considerados como justos e corretos, uma vez que visa 
incluir socialmente as pessoas por meio do emprego, mas também 
recebe críticas por carregar o estigma da mercantilização, causan-
do impactos sociais, ambientais e um retornom econômico muito 
maior em termos absolutos às elites, do que às classes média e baixa, 
embora não se possa ignorar o gigantesco salto relativo na vida de 
desempregados estruturais que passam a ter uma renda. Logo, o 
presente capítulo identifica que as trocas são mais do que conteúdos 
homogêneos de trocais iguais entre si, com um grupo dirigente de 
origem em movimentos sindicais e sociais que tenta cristalizar a sua 
marca moral (misturada às exigências da elite representada na coali-
zão) como políticas de Estado.

As empresas estatais são, portanto, peças chave nesse processo, 
uma vez que a lógica das finanças é utilizada por meio do fomen-
to via títulos públicos, utilizados pelas estatais para aumentar sua 
participação na economia real, nos mais variados segmentos, sendo 
instrumento fundamental para viabilizar a capacidade de intervenção 
Estatal via capital econômico, causando, por outro lado, uma “crise 
de identidade”, a qual coloca o Estado num controverso papel como 
player do mercado ao mesmo tempo em que tem que representar 
uma constelação de interesses dos cidadãos.

Esse modelo de desenvolvimento fomentou a capacidade de 
consumir de uma população que estava excluída da atividade eco-
nômica, por meio da geração de empregos, ao mesmo tempo em 
que flexibilizou as regras para permitir o acesso à financiamento 



76

Instituições financeiras públicas, Eletrobrás e Petrobrás: o aumento 
do controle do Estado via capital econômico entre 2003 e 2012

para os produtores e consumidores, atuando na oferta e demanda 
via endividamento da população. Esse complexo cenário demanda 
análises cuidadosas, evitando análises maniqueístas, uma vez que o 
endividamento e a perda da qualidade de vida para um indivíduo da 
classe média tradicional pode ser significativo frente à especulação 
imobiliária e aumento das prestações imobiliárias, ao mesmo tempo 
em que para um outro indivíduo, passar a possuir renda e sair do 
desemprego estrutural, podendo se enquadrar na possibilidade de 
inclusão social via consumo, podendo inclusive se endividar para 
adquirir um imóvel pode ser algo revolucionário. 

Dessa maneira, buscou-se demonstrar como o uso da políti-
ca monetária e ampliaçaõ das fronteiras econômicas das empresas 
estatais e privadas, bem como nos negócios das Parcerias Público 
Privadas na esteira do Programa de Aceleração do Crescimento, tra-
zem convergências e divergências em relação às políticas de desen-
volvimento idealmente pensadas no centro, trazendo novas soluções 
e novas tensões que se manifestam numa estratificão social que pode 
sofrer deslocamentos esperados e não esperados, dignos de ter aná-
lises mais aprofundadas.
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IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS FORMATOS 
INSTITUCIONAIS NA ATUAÇÃO DO 

BNDES DO PONTO DE VISTA DAS 
NORMAS DE PRUDÊNCIA BANCÁRIA

Felipe CAVENAGHI

Introdução

A inspiração do presente trabalho é a implantação das nor-
mas de Basileia nos bancos de desenvolvimento no Brasil, o 
que nos levou a analisar o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). O BNDES é considerado um ins-
trumento direto de implantação de políticas públicas, que atua 
como intermediário financeiro no mercado de capitais e indústria 
de capital de risco, através de uma de suas subsidiária integrais, 
a BNDES Participações (BNDESPAR). Com isso, o banco age 
intermediando financeiramente fusões e aquisições de empresas 
e alavancando o desenvolvimento através da participação direta 
nos conselhos administrativos e fiscais de empresas de setores cha-
ves por meio de ferramentas fornecidas pelo mercado de capitais, 
configurado por regras de boas práticas inseridas via Governança 
Corporativa (GC).

A uniformização da legislação sobre prudência bancária é uma 
necessidade imposta pelo avanço da inovação e da globalização 
financeira. As recomendações de basileia incorporadas à regulamen-
tação bancária no Brasil se aplicam a todas as instituições financeiras 
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autorizadas a funcionar pelo Banco Central, ai incluso o BNDES 
e os demais bancos de desenvolvimento. No entanto, têm ocorrido 
críticas quanto à aplicação dessas regras, dado que o BNDES é um 
banco de desenvolvimento tendo como fonte principal de funding1, 
os recursos públicos (FAT e Tesouro direto) e estáveis. Como banco 
de desenvolvimento, essas regras poderiam impedi-lo de cumprir 
com suas políticas, já que nçaoi seriam adequadas. Por outro lado, 
como exposto anteriormente, o BNDES vem atuando como inves-
tidor na indústria de capital de risco, podendo sofrer perdas. É sobre 
isso que o artigo se interessa. 

Considerando o contexto acima, a pesquisa optou por verificar 
a adequação do BNDES e BNDESPAR às normas de Basileia e os 
impactos dessas junto à política de investimento do banco, incluin-
do as transformações sofridas em seu meio, buscando, com isso, a 
caracterização do gerenciamento de risco no BNDES e BNDESPAR, 
de forma a trazer compreensão de sua forma de intermediação finan-
ceira. A análise será feita considerando o contexto da sociologia eco-
nômica e das finanças e da teoria das organizações.

Sobre a metodologia desse trabalho: por meio da análise dos 
dados fornecidos pelos relatórios de gestão de risco, foi possível 
identificar as estruturas relacionadas à essa gestão, porém, devido 
à grande influência externa sobre tais estruturas, à grande ade-
rência do sistema financeiro nacional (SFN) e ao tratamento dos 
dados financeiros de forma consolidada pelo banco, não foi pos-
sível montar um quadro da atuação da BNDESPAR, separando 
suas operações dos demais do banco. Dessa forma, optou-se por 
analisar relatórios contábeis e, a partir dos dados relacionados aos 
investimentos do banco, construir a estrutura da subsidiária em 
questão. Isso se fez necessário devido à complexidade inerente aos 
instrumentos financeiros utilizados nos financiamentos, não sendo 
fácil a disponibilização e compreensão dos mesmos por vias tradi-
cionais (exemplo: Site do BNDES e cartilhas de modalidades de 
investimento). Além disso, devido a essa complexidade e às parti-
cularidades da economia brasileira nos últimos anos, a bibliografia 

1 Origem dos recursos financeiros dos bancos.
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científica específica desse tipo de atuação, para o caso brasileiro é 
muito restrita.

O artigo está estruturado da seguinte forma: apresentação da 
metodologia, seguida do panorama das mudanças organizacionais, 
saindo da revolução dos gerentes até a ascensão dos investidores 
institucionais, e contextualização inserida no arcabouço da socio-
logia econômica e das finanças. Feito isso, apresentamos o acordo 
de basileia, o BNDES e a BNDESPAR. Por fim, apresentamos uma 
conclusão final.

Metodologia

Como objetivo geral buscou-se entender a intermediação finan-
ceira do BNDES por meio da análise do gerenciamento e opera-
cionalização das normas de gestão de risco perante suas políticas de 
atuação. Para isso, foi necessário o levantamento das estruturas de 
financiamento da BNDESPAR.

Realizamos uma pesquisa de caráter explanatório por meio de 
análise documental, de forma a conceber a estrutura de atuação 
da BNDESPAR e compreendendo seus investimentos. Para isso, a 
fonte de dados documental foi os relatórios financeiros e de gestão 
de risco, administrativos, de referência informes trimestrais tanto 
da BNDESPAR quanto do BNDES. Os dados secundários foram 
coletados nos relatórios já citados, na base de dados da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), BM&FBovespa e Banco Central (BCB) 
e na imprensa de negócios. Com isso, buscamos levantar os processos 
relacionados à gestão e a operacionalização do risco, assim como os 
resultados obtidos pelo banco.

Para a verificação das percepções por parte dos atores do BNDES 
e da BNDESPar, foi elaborado um questionário e encaminhado para 
a área de recursos humanos de forma a repassá-lo para alguns atores 
da Área de Capital Empreendedor (ACE) do banco.

Foi feito o mapeamento dos atores responsáveis pela gestão de 
risco do banco, principalmente dos diretores ligados ao comitê de 
gestão de risco e à operacionalização. Para identificar seus capitais, 
foi consultado o site da Forbes e demais dados disponibilizados pela 
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internet, incluindo mini currículos nos sites relacionados a eventos 
e palestras, assim como de universidades. Tal qual em Mundo Neto 
(2012), a determinação de dimensões desconsideradas pela economia 
ortodoxa, ligadas aos capitais dos atores, ajudou na determinação de 
possíveis polarizações. No caso de Mundo Neto (2012), as dimensões 
foram: a origem social, a formação acadêmica, a trajetória profissio-
nal, a experiência internacional e a trajetória política dos executivos. 
Na nossa pesquisa, avaliamos a formação acadêmica dos autores. 
Em relação à trajetória política, constatamos que esta é inexistente 
para o caso estudado. Com isso, buscou-se fazer um mapeamento 
das influencias para o cenário atual da gestão de risco no BNDES 
e as consequentes estratégias adotadas pelo banco, de acordo com 
suas subsidiárias.

Coube avaliarmos os efeitos da implantação das normas de 
Basileia, de forma a enquadrá-los (ou não) nos porta-vozes de 
mudanças isomórficas, apresentados por Dimaggio e Powell 
(2005), relacionadas ao campo, podendo ser: interação com as 
agências governamentais, grau de profissionalização e grau de 
estruturação. Uma estratégia para isso foi a verificação, nos contra-
tos relacionados aos investimentos via debênture e fundos mútuos, 
de cláusulas que contenham exigências do banco e suas similari-
dades com os princípios propagados pelas normas de Basileia. A 
essa análise juntou-se a avaliação da rede relacionada de relaciona-
mentos do BNDES e BNDESPAR, contendo seus agentes norma-
tivos (BCB, CMN, Cetip), assim como associações (ANBIMA) e 
órgãos de classe (Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN) 
permitindo avaliar sua estrutura social e articulações relacionadas 
às inovações financeiras propostas pelo sistema BNDES. A ideia 
de performatividade ajudou a avaliar a aderência das soluções pro-
postas pela Gestão de Risco do BNDES, ao compararmos com 
a sua efetiva aplicação operacional, levando-se em conta fatores 
como o papel da tecnologia da informação (TI) nas decisões de 
investimentos. 

Para a discussão foi importante considerarmos o espaço das 
finanças situado em um campo econômico, como indicado por 
(BOURDIEU, 2005), no qual o mercado é visto como uma cons-
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trução social, uma estrutura de relações específicas, para a qual 
os diferentes agentes engajados no campo contribuem em diver-
sos graus, através das modificações que eles conseguem lhe impor, 
usando poderes detidos pelo Estado, que são capazes de controlar e 
orientar. Para os embates travados entre o BNDES e demais atores, 
é importante levarmos em consideração que esses embates moldam 
as formas como as pessoas pensam (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 
2009) e ao adotarem o discurso ligado ao mercado financeiro, os 
atores precisam se posicionar de acordo com as pautas adotadas no 
meio em que estão.

Além disso, devemos considerar o papel das relações pessoais 
concretas e as estruturas das relações na origem da confiança e no 
desencorajamento da má-fé, sendo que nem sempre as escolhas serão 
tomadas de forma a obter a maior eficiência ou evitar a má-fé; por 
fim, cada situação será determinada pelos detalhes da estrutura social 
(GRANOVETTER, 2003). Bourdieu expõe ainda que:

[...] as disposições econômicas exigidas pelo campo econômico 
não têm nada de natural e de universal, mas são produto de toda 
uma história coletiva. Querer conhecer e reconhecer apenas a 
lógica do cinismo racional, é se privar de compreender as con-
dutas econômicas mais fundamentais, a começar pelo próprio 
trabalho. (BOURDIEU, 2005, p. 19)

Um conceito importante para o nosso estudo é o da financeiriza-
ção (DIAS; ZILBOVICIUS, 2006). A financeirização é vista como 
um processo no qual a esfera financeira se sobrepões à dos meios 
de produção, levando à adoção de boas práticas ligadas a indicado-
res puramente financeiros (liquidez, volatilidade e flexibilidade). E 
relação aos mercados financeiros, iremos assumir a abordagem de 
Abramovay (2004): 

Os mercados não são mecanismos abstratos de equilíbrio, mas 
sim construções sociais, sendo que essa abordagem evita o 
duplo equívoco em que, por um lado a cooperação humana 
numa sociedade descentralizada pode ser perfeita, desde que 
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não haja falhas de mercado e por outro há uma diabolização 
do mercado como expressão do egoísmo generalizado, de uma 
forma social que distorce a cooperação humana por definição. 
(ABRAMOVAY, 2004, p.47).

Do racional ao institucional: panorama organizacional 
da ascensão do investidor institucional e seu papel no 
caso brasileiro

Pela ótica da Teoria das Organizações, historicamente, há uma 
convergência teórica em torno da eficiência das organizações, 
levando-se em conta a racionalidade. Em um primeiro momento 
temos, dos economistas neoclássicos, considerações em torno de 
uma racionalidade onisciente, com decisões baseadas em dados 
totalmente consistentes, completo conhecimento das alternativas e 
absoluta capacidade de prever as consequências. Em um determina-
do momento, os sociólogos March e Simon consideraram cenários 
de incerteza (gerentes não sabem de tudo e as informações não são 
perfeitas) e que gerentes não são cognitivamente capazes de tratar 
toda a informação, começando o modelo de racionalidade limitada, 
considerado o centro de como as organizações poderiam funcionar. 
Desse ponto, as soluções organizacionais devem resolver o problema 
do excesso de informações e a inabilidade dos atores. Essa abordagem 
é responsável pela criação de um modelo de atores mais realista, no 
qual operações padrões para tornar as ações simples, poderiam auxi-
liar nos problemas e em como motivar os empregados.

No século XX (fim da Segunda Guerra Mundial) temos a 
“Revolução dos Gerentes” (CHANDLER, 1990), que levou ao cha-
mado capitalismo gerencial, sendo que devido ao desenvolvimento 
das empresas, focado no ganho de escala, e o aumento da comple-
xidade das organizações, somados ao aumento da concorrência e as 
estratégias de diversificação, levaram ao surgimento e consolidação 
dos gerentes profissionais (remunerados).

Na década de oitenta, com o surgimento de questionamentos 
sobre o valor intrinsecamente positivo do corpo gerencial e seu papel 
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como indispensável para o funcionamento da empresa, foram intro-
duzidos conceitos como o downsizing, atingindo, principalmente as 
gerências intermediárias, vistas como responsáveis pela morosidade 
no processo de comunicação das empresas, além de se apropriarem 
de parte considerável dos dividendos dos acionistas. Nesse ambiente 
temos a “Teoria da Agência” (FAMA, 1980), cuja base é a do modelo 
de principal-agente, que enfatiza que uma característica comum das 
transações econômicas é que os principais (donos e acionistas) con-
tratam agentes (gerentes e diretores executivos) para realizar algum 
serviço. Nessa teoria, nem sempre os interesses dos dois coincidem, 
existindo a necessidade de se estabelecer formas de incentivos e 
monitoramento sobre o agente para assegurar que ele haja de acor-
do como seus interesses (shareholder rights). Para Fama, as empresas 
são feixes de contratos e o problema da teoria da agência é contornar 
a assimetria de informação entre as partes envolvidas. O principal 
instrumento prescrito pelos teóricos desta corrente para eliminar 
a assimetria de informação seriam as boas práticas de Governança 
Corporativa, caracterizando-se como um instrumento que garantiria 
aos acionistas o monitoramento dos executivos.

Até esse ponto, os acionistas não tinham direitos perante as 
empresas e não participavam da gestão do negócio. Berle e Means 
(1984) indicam que o que justifica a ausência de poder dos acionistas 
seria o fato de esses estarem dispersos em um conjunto composto 
por milhares de acionistas, ou seja, estavam pulverizados e pouco 
articulados, dessa forma, os gerentes dominavam os espaços.

Ainda no final do século XX, devido à expansão dos movimentos 
de fusões e aquisições, há o surgimento e fortalecimento dos inves-
tidores institucionais a partir de 1970, sendo estes compostos por 
instituições financeiras como fundos de pensão e de investimento e 
companhias de seguros. Nessa fase, torna-se possível os processos de 
take over, ou seja, de assumir a direção de empresas nas quais esses 
investidores possuíam ações, trazendo novos contornos que redire-
cionaram os questionamentos acerca da função e da importância dos 
gerentes. Nos anos noventa, o acirramento da disputa entre acionis-
tas e gerentes pelo controle das corporações e devido à participação 
acionária limitada levam à criação de joint ventures, facilitando a 



88

Identificação de novos formatos institucionais na atuação do 
BNDES do ponto de vista das normas de prudência bancária

criação de grandes holdings e fortalece a posição de investidores ins-
titucionais nas privatizações. Outra mudança do período foi o fim da 
diferenciação quanto às possibilidades de investimento do dinheiro 
aplicado entre bancos comerciais e de poupança, o que fez com que 
investidores de longo prazo buscassem rentabilidades compatíveis 
com outras aplicações financeiras mais rentáveis, como as operações 
de curto prazo (USEEM, 1993).

No caso brasileiro, a transferência para setores privados de gran-
des empresas estatais, nos anos 90, foi um importante fator de 
mudança nos arranjos organizacionais do período, tanto pelo pro-
cesso de fusões e incorporações associadas à privatização, quanto pelo 
surgimento e fortalecimento de agentes como os fundos de pensão 
e bancos, bem como a crescente presença de investidores interna-
cionais. Com a participação de grupos e investidores norte-ameri-
canos, houve a importação de experiências vivenciadas nos merca-
dos financeiros dos EUA (DONADONE, 2001; DONADONE; 
SZNELZAR, 2004). Dessa forma, a dinâmica organizacional brasi-
leira recebeu influências diretas do modelo de capitalismo que vigo-
rava nos EUA de modo que as ferramentas de mercado financeiro 
desenvolvidas no capitalismo norte-americano foram trazidas ao 
Brasil, bem como a governança corporativa e os fundos de parti-
cipação privada. O processo de privatização também trouxe novos 
elementos para o entendimento das formas de controle acionária 
das empresas brasileiras e a instauração da concepção de controle 
financeira, por meio da crescente presença de fundos de pensão, de 
bancos, que inclui instituições financeiras, fundos de investimentos 
e bancos de investimentos e posse de ações por funcionários das 
empresas (DONADONE; SZNELZAR, 2004).

Grün (2003) indica que para adequar as transformações orga-
nizacionais dos anos 90, surgiram duas mudanças no Brasil: as 
alterações nas leis das Sociedades Anônimas (S.A.), e a criação do 
Novo Mercado da BOVESPA, ambas contando com participação 
e apoio do Estado e de suma importância para o Brasil se adequar 
ao modelo de capitalismo norte-americano, pois ter uma bolsa de 
valores que despertava confiança era o princípio básico para rece-
ber as ferramentas desenvolvidas nos EUA, ligados à lógica finan-
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ceira e a maximização do retorno dos investimentos a curto prazo 
(GRÜN, 1999). Além disso, o modelo de Governança Corporativa 
(GC), importado dos Estados Unidos, eram tidos como um motor 
de aceleração do desenvolvimento e atenuação do desemprego 
(GRÜN, 2003). Dezalay e Garth (2000) acrescentam que nos paí-
ses da América Latina, notadamente no Brasil, ocorreu um processo 
de dolarização do conhecimento norte americano, ao ponto que o 
modelo dominante no Capitalismo Internacional se expandiu para 
os espaços latino-americanos através de um processo de importação 
de princípios. Nesse processo a implantação de GC e da indústria de 
capital de risco (encabeçada pelos fundos de private equity) podem 
ser intendidos como inovações sociais, que, uma vez postas a funcio-
nar, servirão de plataforma para alterações importantes nos habitus 
e nas formas de sociabilidade vigentes no espaço financeiro, permi-
tindo a construção de uma cultura e de um quadro moral internos 
ao mundo das finanças que irão se espraiar bem além dos mercados 
financeiros propriamente ditos, tendo a GC ganho sinal positivo 
enquanto os fundos de private equity recebem o sinal negativo de 
desenvolvimento perverso do mundo financeiro (GRÜN, 2010).

Em relação a novos princípios na utilização dessas novas ferra-
mentas, Jardim (2007) nos apresenta que já nos tempos do governo 
Lula. Sendo isso, a autora aponta que houve uma possível mora-
lização e/ou domesticação do Capitalismo, de modo que a ideia 
de proteção, segurança e insegurança social se atrelou ao mercado 
financeiro, representado pelos investimentos dos fundos de pensão 
administrados por ex-sindicalistas.

Dos deuses ao dinheiro: risco e incerteza

A palavra risco deriva do italiano antigo risicare, que significa 
“ousar”. Nesse sentido, para Bernstein (1997), o risco seria uma 
opção, e não um destino, estando nosso grau de liberdade ligado às 
ações que ousamos tomar. Segundo o autor, embora a noção de risco 
tenha suas raízes no sistema de numeração indo arábico (difundido 
no ocidente a setecentos ou oitocentos anos), um estudo sério do 
risco teria começado com o Renascimento, quando as pessoas se 
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libertaram das restrições do passado e desafiaram abertamente as 
crenças consagradas, tradicionalmente ligadas ao conhecimento de 
uma ou mais autoridades, como forma de garantia (HACKING, 
2006). Pela óptica estatística, segundo Bernstein (1997), a questão 
do risco reduzir-se-ia à visão da extensão em que o passado deter-
mina o futuro. 

Carruthers (2013) nos diz que a certeza define demandas cog-
nitivas muito altas. Em condições de certeza, um ator sabe todas as 
consequências derivadas de uma decisão particular, e então ele pode 
selecionar a melhor opção. Sobre uma condição de risco, um ator 
não sabe quais consequências irão ocorrer, mas ele sabe a probabili-
dade com que essas consequências podem ocorrer. Com risco, toma-
dores de decisão avaliam os resultados esperados (onde a expectativa 
é definida em um senso estatístico) ao invés dos resultados por si só.

O autor continua expondo que a racionalidade é bem definida 
em ambos, certeza e risco, ressaltando que os tomadores de decisão 
podem maximizar a utilidade ou utilidade esperada. Mas a raciona-
lidade não é direta em condições de incerteza, onde os atores não 
sabem nem as consequências que se seguem da ação, nem as proba-
bilidades associadas às suas consequências. Racionalidade torna-se 
mal definida no sentido que os tomadores de decisão não podem 
estimar o máximo. Então se certeza requer que os tomadores de deci-
são tenham informação suficiente para saberem exatamente sobre os 
estados futuros, risco significa que os tomadores de decisão possuem 
apenas informações suficientes para saberem sobre as probabilidades 
de certos estados ocorrerem, e incerteza significa que os tomadores 
de decisão tem informações mínimas. Mudar de incerteza para risco 
e de risco para certeza, significa ter mais ou menos informação.

Para Foucault a história do risco, está diretamente relacionada 
com a história da estatística. 

Sobre a história do risco podemos observar sua ligação direta com 
a história do risco onde:

A preocupação em contar a população levou ao aparecimento 
dos censos populacionais que buscavam contar e classificar os 
indivíduos de um território ao mesmo tempo em que o consti-
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tuía de elementos estatísticos. Porém, a contagem e a classifica-
ção da população eram arbitrárias. O surgimento da capacidade 
de previsão pelo homem está associado à avalanche dos números 
impressos que tem por corolário o nascimento da sociedade esta-
tística. Através das estatísticas, não seria somente possível tentar 
prever o número de mortes, nascimentos e casamentos, mas 
também, seria possível tentar prever acontecimentos em outras 
esferas da vida social. (HACKING,1990 apud SARTORE, 
2010, p.10).

Ross, Westerfield e Jaffe (2002) definem o risco na área de finan-
ças com duas classificações: sistemático e não sistemático. Riscos 
sistemáticos são eventos inesperados que afetam quase todos os ativos 
em certa medida, porque se difundem por toda a economia, por isso 
são chamados de risco de mercado. Riscos não sistemáticos são even-
tos inesperados que afetam ativos isolados ou um pequeno grupo de 
ativos, que são chamados de riscos específicos. 

O risco está associado à probabilidade de retornos diferentes 
do que se espera. A incerteza atrelada aos retornos esperados está 
presente em qualquer operação realizada no mercado financeiro, 
seja nacional ou internacionalmente. Jorion (2003, p.3) define o 
risco como “a volatilidade de resultados inesperados, normalmente 
relacionada ao valor de ativos ou passivos de interesse”. Mais espe-
cificamente, sobre o risco de mercado, temos em Duarte Junior 
(2000) apud Securato (2002, p.1), “uma medida de incerteza rela-
cionada aos retornos esperados de um investimento em decorrência 
de variações em fatores de mercado como taxas de juros, taxas de 
câmbio, preços de commodities e ações”. Já Bernstein (1997) acre-
dita que o primordial na administração do risco é tentar o domínio 
das áreas onde se pode controlar o resultado, em detrimento das 
áreas que não há nenhum controle sobre o mesmo. Jorion (2003) 
também defende que a administração dos riscos está diretamente 
ligada ao êxito nos negócios das empresas. Aquelas que lidarem 
melhor com o risco serão mais bem sucedidas. Embora algumas 
aceitem os riscos financeiros incorridos de forma passiva, outras se 
expõem a riscos de maneira estratégica.
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O VAR (Value at Risk), umas das medidas de risco mais utiliza-
das, não é apenas significativo para a sua capacidade de calcular os 
números específicos para o capital de risco, sujeitas a hipóteses. Ele 
também representa, em um único número, um ideal de controle 
regulamentar e de gestão com base no capital como uma lingua-
gem comum para a gestão interna e de supervisão (JORION, 
2003).

Considerando o fato de que o mundo das finanças teve uma 
ascensão no início do século XXI tanto em termos econômicos quan-
to culturais (GRÜN, 2003), o papel performático do mundo das 
ferramentas financeiras está longe de ser menosprezado. 

O conceito de performatividade pertence ao domínio da análise 
sociológica ao menos desde o século XX quando o sociólogo Robert 
K. Merton cunha o termo “Profecia auto-realizante” baseado no 
teorema de Thomas que diz “Se o homem define uma situação como 
real, ela será real em suas consequências”. (MERTON, 1948, p.193). 
Deste modo, para Merton, a Profecia auto-realizante consiste em 
uma falsa definição sobre uma situação a qual cria novos comporta-
mentos os quais acabam por transformar esta falsa definição em uma 
realidade causal verdadeira (MERTON, 1948; SARTORE, 2010, 
p. 24).

No que tange aos estudos sobre a realidade econômica, Michel 
Callon (1998) incorpora a ideia de performatividade passando a 
estudá-la na economia seguido por estudo como o de Mackenzie 
(2007), em que tal ideia é aplicada de forma a identificar elementos 
determinantes do sucesso da implantação de ferramentas e, no pro-
cesso, significação e disseminação de ideias. 

Segundo Sartore (2010), as contribuições de Black e Scholes, 
ao trazerem significado para operações financeiras através de 
modelos legitimados, permitem com que as taxas de risco se tor-
nam uma parte funcional do mercado financeiro. A performati-
vidade da fórmula de Black e Scholes possibilitou que o cálculo 
sobre as incertezas atravessassem a esfera da variação dos preços 
rumo a esferas não financeiras. Assim, a gestão do risco abre 
o mercado para a atuação dos analistas do mercado financeiro 
(SAUVIAT, 2003 apud SARTORE, 2010, p.22). Relacionado a 
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esse caso, Philippe Steiner2 fez uma exposição sobre o assunto, 
lembrando-nos do processo da legitimação e difusão dessas ferra-
mentas fortemente performadas e suas consequências catastróficas 
frente a cenários de stress, no caso a moratória da Rússia de 1998, 
em que os agentes dos mercados pararam de se comportar como 
em modelos estocásticos e adotaram estratégias direcionadas ao 
cenário de crise.

Os tipos de risco financeiro são: Risco de Crédito, Risco de 
Mercado, Risco Legal e Risco Operacional. Para os nosso estudo 
levaremos em conta as definições de risco de credito, ligado à possi-
bilidade de não pagamento, difundido pelas agências de rating e o 
risco de mercado, ligado à análise estatística da variação do preços de 
produtos financeiros, representado pelo Value at Risk (Var) e análise 
de cenários de Stress.

Os acordos de basileia

Após o crash da Bolsa de Nova York (1929), oito países3 (Suíça, 
Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Irlanda do Norte, Itália 
e Japão) reunidos na Convenção de Haia fundaram, por meio de 
seus respectivos bancos centrais, o Bank of International Settlements 
(BIS), em janeiro de 1930. Seu objetivo era promover a cooperação 
entre os bancos centrais e oferecer facilidades adicionais para opera-

2 Em seminário ministrado pelo Prof. Dr. Philippe Steiner na Unesp de 
Araraquara em 2012, o autor explanou sobre performatividade, dando como 
exemplo o caso da doação de rins nos Estados Unidos e o caso LTCM, sendo 
esse último uma ocasião onde as ferramentas de gestão de risco foram postas 
em questionamento.

3 Os Membros atuais são bancos centrais ou autoridades monetárias de: 
Argélia, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, 
Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Colômbia, Croácia, República 
Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hong 
Kong, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, 
Coréia, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia (ARJM), Malásia, 
México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Peru, Filipinas, Polônia, 
Portugal, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, Sérvia, Singapura, Eslováquia, 
Eslovênia, África do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Tailândia, Turquia, 
Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos, além do Banco 
Central Europeu.
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ções financeiras internacionais e agir como depositário ou agente no 
que tange a ordem financeira internacional.

Além de promover a cooperação política monetária, o BIS sempre 
exerceu funções bancárias “tradicionais” para a comunidade de ban-
cos centrais (por exemplo, operações de câmbio e ouro), bem como 
funções de agente fiduciário e agência. O BIS foi o agente para os 
pagamentos da União Europeia (European Payments Union – EPU, 
1950-1958), ajudando na restauração da convertibilidade das moe-
das europeias após a Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, o 
BIS tem atuado como agente para vários dispositivos europeus cam-
biais, incluindo o Sistema Monetário Europeu (European Monetary 
System – SME, 1979-1994), que precedeu a mudança para uma 
moeda única.

A proposta inicial do BIS seria de um prestador de serviços da 
comunidade bancária internacional pública, sendo que a instituição 
só passou a exercer papel ativo nas discussões de prevenção ao risco 
nas operações bancárias a partir de 1974. Neste ano, por iniciativa 
de um grupo de dez dirigentes de bancos centrais europeus e ameri-
canos, no âmbito do BIS, foi constituído um Comitê de Regulação 
Bancária e Práticas de Supervisão, embrião do futuro Comitê de 
Basileia. Sua criação teve como ponto de partida os eventos rela-
cionados às crises monetárias internacionais, a inadimplência de 
países em desenvolvimento, especialmente os latino-americanos, e 
seus reflexos nos respectivos sistemas financeiros, principalmente nas 
instituições bancárias. O Comitê de basileia não possui autoridade 
formal, e suas conclusões não têm força legal, seu objetivo é a 
elaboração de padrões, bem como recomendações e princípios para 
as melhores práticas no mercado financeiro, na expectativa de que as 
autoridades de cada país adotem e implementem as medidas. Nesse 
contexto, um dos principais objetivos do Comitê da Basileia tem 
sido a busca pela implementação de suas recomendações em todas 
as unidades de supervisão bancária internacional, com base em dois 
princípios básicos: que nenhum banco estrangeiro escape da super-
visão bancária e que esta seja adequada.

A proposta do Acordo de Basileia é vincular ao aporte de capital 
mínimo dos ativos ponderados pelo risco das instituições financei-
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ras, desatrelando o controle da estrutura de seu passivo por parte 
destas. O acordo foi concebido para ser aplicado a bancos inter-
nacionalmente ativos, sediados em países industrializados. Alguns 
críticos apontam que embora a estabilidade do setor financeiro 
fosse em si um objetivo, a preocupação central era de nivelar as 
condições de competição de seus bancos com instituições de outros 
países.

Em julho de 1988, foi celebrado o Acordo de Basileia, que defi-
niu mecanismos para mensuração do risco de crédito e estabeleceu 
a exigência de capital mínimo para suportar riscos. Atualmente, este 
Acordo é conhecido como Basileia I. Os objetivos do Acordo foram 
reforçar a solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional 
e minimizar as desigualdades competitivas entre os bancos interna-
cionalmente ativos. Essas desigualdades eram o resultado de diferen-
tes regras de exigência de capital mínimo pelos agentes reguladores 
nacionais.

Em junho de 2004, o Comitê divulgou o Novo Acordo de 
Capital, comumente conhecido por Basileia II, com os seguintes 
objetivos:

• Promover a estabilidade financeira;

• Fortalecer a estrutura de capital das instituições;

• Favorecer a adoção das melhores práticas de gestão de risco;

• Estimular maior transparência e disciplina de mercado. 

O Basileia II propõe um enfoque mais flexível para exigência de 
capital e mais abrangente com relação ao fortalecimento da super-
visão bancária e ao estímulo para maior transparência na divulgação 
das informações ao mercado. Nesse ponto o acordo muda o foco 
regulatório, da liquidez para a solvência das instituições financeiras, 
com base na percepção de que é primordial criar mecanismos que 
evitassem crises sistêmicas no setor bancário. O acordo passa a ser 
baseado em três grandes premissas, dessa forma os objetivos são tra-
duzidos em três pilares:
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• Pilar I – fortalecimento da estrutura de capitais das institui-
ções; 

• Pilar II – estímulo à adoção das melhores práticas de gestão 
de riscos e fiscalização; 

• Pilar III – redução da assimetria de informação e favoreci-
mento da disciplina de mercado.

Desde que o Comitê de Supervisão Bancária do Basileia intro-
duziu o Acordo de Capital em 1988, visando à internacionalização 
da atividade bancária, ocorreram significativas transformações no 
setor, especialmente no desenvolvimento de métodos de identifica-
ção, avaliação e administração de risco nas áreas de gerenciamento, 
supervisão bancária e mercado financeiro (GOUVEIA, 2008).

Apesar de não serem compulsórias, as recomendações constantes 
do Acordo Basileia I foram adotadas, ainda que parcialmente, por 
cem países, o que pode indicar a importância das diretrizes apresen-
tadas pelo Comitê (BCBS, 2004), além de ser um indício da força do 
BIS como ator principal no meio. De fato, Power (2007) caracteriza 
o comitê de Basileia como um ator transnacional poderoso no pro-
cesso de institucionalização do gerenciamento de risco, tendo tido 
papel primordial na definição e difusão do Risco Operacional, que 
ganhou foco rapidamente nas discussões de reformas organizacionais 
e regulatória.

Power (2007) aponta a atuação do BIS no deslocamento da polí-
tica e estratégia de uma abordagem “comandar e controlar” com 
medidas de risco prescritivas e conservadoras para uma abordagem 
com sabor de auto-regulamentação imposta. Ele continua expondo 
que atores poderosos passaram de lobistas outsiders para produto-
res de conhecimento regulatório com representação significativa em 
comitês técnicos.

Ainda em Power (2007), a proposta do Basileia II e o início de 
uma categoria de risco operacional, tiveram três efeitos críticos: 

• Permitiram a institucionalização e aceitação de um conceito 
livre de considerações de ordem prática. Desta forma, a ideia 
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de gestão de risco operacional foi implementada e legitimada 
antes da prática e suas complexidades inevitáveis.

• Criaram um espaço novo e potencialmente competitivo para 
agentes de controle dentro das diversas organizações finan-
ceiras.

• O Foco do pilar 2 no controle interno e na supervisão de 
processos sobrepôs, com o risco operacional, questões como 
o entendimento da capacidade de supervisão da gestão. 

No Brasil, por ser signatário do Acordo de Basileia, os ban-
cos do Sistema Financeiro Nacional (SFN), tanto públicos como 
privados, são obrigados a seguir os parâmetros estabelecidos pelo 
acordo, sendo que as entidades responsáveis pela normatização do 
assunto, adequando-o à realidade brasileira, são o Banco Central 
(BCB) e o CMN (Conselho Monetário Nacional), que, por meio 
da Resolução CMN nº 2.099, de 17 de agosto de 1994, instituiu 
o conceito de Patrimônio Líquido Ajustado – que posteriormente 
viria a se transformar em Patrimônio Líquido Exigido – e o impôs 
aos bancos, em consonância com as diretrizes do acordo. No caso 
brasileiro, a exigência de capital mínimo relativo é ainda mais rigo-
rosa, atingindo 11% do total de ativos ponderados pelo grau de 
risco. Dessa forma, o BCB restringiu ainda mais a alavancagem dos 
bancos, na medida em que impôs maior participação de capital 
próprio nas respectivas estruturas de capital daqueles. Antes do 
Basileia a visão para avaliação de instituições financeiras era pelo 
limite de alavancagem (15 vezes o patrimônio) para captação de 
títulos. Após, a visão passou a ser sobre o risco de empréstimos, 
fator este de impacto nas questões do ponto de vista normativo. 
(GOUVEIA, 2008; MEDEIROS; PANDINI, 2007; SOBREIRA, 
2009; SOBREIRA; MARTINS, 2011).

Gouveia (2008) completa que o Brasil passou a buscar maior 
aderência aos padrões internacionais dos sistemas bancários das prin-
cipais economias do mundo, incluindo ai as normas de Basiléia. Esse 
fato é importante, pois o Brasil se posiciona entre os países que se 
antecipam à implantação das normas, estando sempre à frente de sua 
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implementação e, no caso das alterações ocorridas em decorrência da 
crise de 2008, não sofrendo grande impacto das mesmas.

Vale ressaltar, por fim, que o Brasil aderiu formalmente aos proce-
dimentos sugeridos pelo Novo Acordo de Basileia (BCBS, 2004) em 
2004 (Comunicado 12.746/2004), ainda que a aplicação prática do 
novo acordo só seja editada pelo Comunicado 16.137/2007. O cro-
nograma de implementação se estende de 2008 até 2012, terminan-
do com a implantação do Basileia III. Recentemente o cronograma 
foi alterado no início de 2014, devido a pressões dos bancos euro-
peus, lembrando que desde o início o Brasil vem buscando máxima 
aderência ao acordo.

O BNDES e sua atuação junto ao sistema financeiro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), fundado em 1952 como uma autarquia (instituição 
autônoma) federal, sob a autoridade do Ministério da Fazenda do 
Governo Federal, foi enquadrado como uma empresa pública fede-
ral, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio 
próprio, pela Lei 5.662, de 21 de junho de 19714 e, com isso, 
sujeita às normas gerais orçamentárias e contábeis e à disciplina 
normativa do Conselho Monetário Nacional. Em 1993, o BNDES 
foi colocado sob responsabilidade e supervisão do Ministério do 
Planejamento e Orçamento, transferida para o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em janeiro de 
1999. Seu objetivo é o de apoiar empreendimentos que contribuam 
para o desenvolvimento do país. Suas linhas de apoio contemplam 
financiamentos de longo prazo (sendo o principal instrumento para 
isso) e custos competitivos, para o desenvolvimento de projetos 
de investimentos em todos os segmentos da economia, e para a 

4 Desidério (2013) ressalta a relevância desse acontecimento na história do 
BNDES, quando foi determinado que o capital inicial do BNDES, dividido em 
ações do valor, cada um, de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), passaria a per-
tencer na sua totalidade à União Federal, considerando ainda que, o mesmo, 
poderia ser aumentado através da reinversão de lucros e de outros recursos. 
Nos anos seguintes ocorreram inúmeras mudanças no estatuto do banco no 
intuito de adequá-lo a ordem da Lei nº 5662.
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comercialização de máquinas e equipamentos novos, fabricados 
no país, bem como para o incremento das exportações brasilei-
ras. Contribui, também, para o fortalecimento da estrutura de 
capital das empresas privadas e desenvolvimento do mercado de 
capitais. Em seu Planejamento Corporativo 2009/2014 (BNDES, 
2012b), elegeu a inovação, o desenvolvimento local e regional e 
o desenvolvimento socioambiental como os aspectos mais impor-
tantes do fomento econômico no contexto atual, e que devem ser 
promovidos e enfatizados em todos os empreendimentos apoiados 
pelo Banco. (BNDES, 2012a, 2012b, 2013; DESIDÉRIO, 2013). 
Essa características, reforçam a presença do conceito de geração de 
emprego e renda, bem como de redução das diferenças regionais 
e setoriais e de proteção ao meio ambiente, em todas as operações 
do Sistema BNDES.

O seu apoio se dá por meio de financiamentos a projetos de 
investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e 
serviços. Além disso, atua no fortalecimento da estrutura de capital 
das empresas privadas e destina financiamentos não reembolsáveis a 
projetos que contribuam para o desenvolvimento social, cultural e 
tecnológico. Dessa forma atua na eliminação de barreiras institucio-
nais e técnicas à mobilização de capital através de um mercado de 
crédito de longo prazo e projetos de larga escala de natureza macro-
econômica (BNDES, 2012a, 2012b, 2013).

Embora sejam classificadas, as fontes do banco como pública e 
estáveis, no relatório de referência do BNDESPAR é ressaltado que 
“não há garantia de que tais recursos continuarão sendo fornecidos 
ao BNDES nem que suas condições financeiras se manterão atrati-
vas”, assim como não há restrições quanto aos dividendos devidos à 
união (BNDES, 2013, p.19).

Destaca-se aqui, como ressaltado por Desidério (2013), a 
BNDESPAR, inserida no mercado mobiliário, com um único acio-
nista (o BNDES), caracterizada por utilizar instrumentos relaciona-
dos a investimentos no mercado de capitais e emissão de debêntures, 
portanto, realizando o investimento direto em empresas com um dos 
objetivos principais de inseri-las no ambiente de GC (transparência), 
alavancando o seu desenvolvimento. 
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Todos os integrantes da diretoria da BNDESPAR são membros 
da diretoria do banco, com suas deliberações produzindo efeitos na 
subsidiária por meio da ata da assembleia geral de acionistas (artigo 
130 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das socieda-
des por Ações). Devido à sua relação direta com o banco, a subsidi-
ária segue as mesmas diretrizes, deixando claro que o BNDES tem 
o poder de alterar a estratégia de atuação da BNDESPAR, com os 
consequentes reflexos nos seus resultados (BNDES, 2013).

Dentre os objetivos sociais da BNDESPAR (BNDES, 2013, p. 
53), podemos destacara a forma de atuação adotada para o fortale-
cimento do mercado de capitais, sendo feita por meio de “acréscimo 
de oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade 
do capital de empresas”. Esses dois alcançados por meio do disse-
minação das boas práticas de GC, legitimadas nos anos de governo 
Lula (GRÜN, 2010). Além disso podemos encontrar em seus obje-
tivos uma forma de atuação, que é através da inovação de produ-
tos financeiros, no caso concretizado na emissão debêntures, com 
o objetivo de tornar o investimento no mercado de capitais mais 
atrativo. No discurso do banco, a atuação da subsidiária é pautada 
em conjunto com o banco e visa apoiar o processo de capitalização e 
desenvolvimento de empresas nacionais, concretizando-se por meio 
de participações societária de caráter minoritário e transitório e pela 
busca do fortalecimento e da modernização do mercado de valores 
mobiliários brasileiro (BNDES, 2013).

Apoiado em seu objeto social, a BNDESPAR se diz precurso-
ra na adoção de investimentos na forma de subscrição de valores 
mobiliários, sendo agente indutor de algumas modalidades de fun-
dos de investimento, seja pelo foco setorial, tamanho de empresa, 
nível de liquidez, entre outros. Ela também atua na formação e na 
organização de fundos de investimento em participações – FIP, com 
investidores nacionais e internacionais, e na estruturação de fundos 
de investimento em empresa emergentes. 

Para atender a seus objetivos, a BNDESPAR adota uma atuação 
institucional (BNDES, 2013), diretamente ligada a entidades tanto 
econômicas quanto políticas de forma a influenciar tanto a adoção de 
novas estruturas quanto a normatização das mesmas. Dessa forma a 
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subsidiária estaria atuando de forma a contribuir para a parcela coer-
citivava do isomorfismo5. Ao se referir à qualificação técnica de seus 
analistas, o banco busca se legitimar no meio buscando fontes ligadas 
a adoção de práticas do mercado financeiro, uma consequência é a 
insistência em declarar a utilização de controles internos ligados a 
testes de stress, uma prática muito utilizada na gestão de carteiras a 
curto prazo, em seus investimentos declarados como de longo prazo.

Destaca-se aqui a Área de Mercado de Capitais (AMC6), que 
concentra todas as atividades de investimento/desinvestimento e 
acompanhamento da carteira de renda variável, e a Área de Capital 
Empreendedor (ACE), que concentra as atividades de renda variável 
relacionadas a operações diretas com pequenas e médias empresas e 
a operações indiretas por meio de fundos fechados de investimento. 
Essas duas áreas são responsáveis, também, pela determinação dos 
parâmetros ligados ao risco de mercado e risco de crédito, assim 

5 O conceito de isomorfismo pode ser entendido como “um processo de restrição 
que força uma unidade em uma população a se assemelhar a outras unida-
des que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais” (DIMAGGIO; 
POWELL, 2005, p.76). Ele possibilita uma melhor compreensão desse pro-
cesso de homogeneização que ocorre porque as organizações “não compe-
tem somente por recursos e clientes, mas por poder político e legitimação 
institucional, por adequação social, assim como por adequação econômica” 
(DIMAGGIO; POWELL, 2005, p.76). Na transformação de um campo orga-
nizacional o processo isomórfico, de cunho institucional pode ocorrer de três 
maneiras não excludentes (DIMAGGIO; POWELL, 2005): Coercitiva, mimética 
e normativa.

6 De outubro de 2001 a janeiro de 2005, as atividades da BNDESPAR eram 
executadas através de diversas unidades operacionais de seu Controlador, o 
BNDES. Em fevereiro de 2005, foi criada pelo BNDES a Área de Mercado de 
Capitais (AMC), que passou a concentrar todas as atividades de investimento/
desinvestimento e acompanhamento da carteira de renda variável. A AMC 
passou a concentrar todas as atividades de investimento, desinvestimento e 
acompanhamento da carteira de renda variável da BNDESPAR com o objetivo 
de intensificar suas operações e melhor administrar os seus ativos. Em abril de 
2008, o BNDES criou uma nova área: a Área de Capital Empreendedor (ACE). 
A ACE passou a concentrar as atividades de renda variável, relacionadas a 
operações diretas com pequenas e médias empresas, e as operações indire-
tas, por meio de fundos fechados de investimentos, até então desempenhadas 
pela AMC. Com isso, as atividades operacionais da BNDESPAR estão total-
mente integradas ao BNDES sendo executadas principalmente por meio da 
AMC e da ACE. Estas áreas reúnem profissionais especializados na análise 
de investimento e desinvestimento em ações, debêntures e fundos. (BNDES, 
2007).
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como relatórios de Basileia fornecidos ao BCB. Segundo a apresenta-
ção “O apoio em Renda Varável pelo BNDES às Pequenas e Médias 
Empresas” de Wellington Barros (2011), a ACE foi responsável por 
operações de faturamento bruto inferior a R$300 milhões no ano 
de 2010.

Lembrando que o BNDES atua como investidor acionário por 
intermédio da BNDESPAR, que centraliza as participações do ban-
co de investimentos em capital de risco (MUNDO NETO, 2008), 
nesse sentido, Sahlman (1990) cita como variável crítica desse tipo 
de investimento, a capacidade do intermediário (no nosso caso a 
BNDESPAR) em monitorar o desempenho das firmas investidas, 
participando das definições das estratégias de negócios dos empre-
endedores, além de mediar as relações da firma com outros atores e 
parceiros de seu segmento econômico, para obtenção de resultados 
positivos, tornando-se um veículo de investimento marcado pela 
presença constante do provedor financeiro no cotidiano da empresa. 

Desiderio (2013) aponta que embora a subsidiária exista desde 
a década de 1970, somente a partir do final da década de 1990 ela 
começou a ganhar maior relevância pois, por ser ligada à indústria de 
capital de risco, sua expansão somente aconteceu depois que os prin-
cípios de capitalismo norte-americano chegaram e se legitimaram no 
Brasil. Ele destaca a ação do banco por meio do produto Subscrição 
de Valores Mobiliários e complementa que a subsidiária atua tanto 
comprando participações de empresas com capital fechado (Seed e 
Venture Capital) quanto de capital aberto (Bolsa de Valores).

O acordo de basileira e o BNDES

Gouveia (2008) expõe que, em relação aos outros países, o Brasil 
não possui financiamento privado de longo prazo, sendo o BNDES o 
agente indutor de investimentos que não serão realizados em função 
das limitações do mercado de capitais no país, e de preferência dos 
bancos privados por aplicações de curto prazo, em especial aplica-
ções de tesouraria. Dessa forma, o banco é caracterizado como um 
instrumento de política ativa do governo, promovendo mudanças 
estruturais, além de articular a eliminação de barreiras institucionais 
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e técnicas à mobilização de capital, além disso, os bancos de desen-
volvimento se distinguem das demais instituições financeiras pela sua 
vinculação direta ou indireta com o processo de desenvolvimento 
econômico (nacional ou regional), tendo natureza idiossincrática, já 
que são relacionadas ao processo de desenvolvimento econômico de 
cada país (SOBREIRA; MARTINS, 2011).

No Brasil, os bancos de desenvolvimento foram submetidos às 
exigências regulamentares de basileia e tratados de modo idêntico às 
demais instituições componentes do Sistema Financeiro Nacional. 
Um argumento contra a aplicação das normas de Basileia, reside no 
fato de “as mesmas não estarem, via de regra, no centro da operação 
dos sistemas de pagamento e, como tal, não poderem estar relacio-
nadas à emergência de crises sistêmicas” (SOBREIRA; MARTINS, 
2011, p.351), além disso, a aplicação do acordo poderia implicar 
na diminuição de sua eficácia. Desta forma, as normas seriam, em 
muitos casos, “inadequadas para que os bancos de desenvolvimento 
cumpram com eficácia suas funções legais” (PRADO; MONTEIRO 
FILHA, 2005, p.178).

Sobreira e Martins (2011) levantam algumas correlações da 
implementação do índice de Basileia em relação aos bancos e a 
implementação de medidas do Governo, tendo como consequência 
a reestruturação patrimonial de quatro bancos federais, sendo neces-
sária a intervenção do governo de forma a reestruturar o patrimônio 
dessas instituições, influenciando no Programa de Fortalecimento 
das Instituições Financeiras Federais (Proef ).

Os mesmos autores ressaltam que o BNDES não foi enqua-
drado no grupo para reestruturação devido à sua alta exposição a 
empresas rating AA, ou seja, empresas com baixa possibilidade de 
não pagamento e que, por isso, não contribuem para o índice de 
Basileia. (SOBREIRA; MARTINS, 2011). Eles apresentam um 
estudo de caso envolvendo o BNDES e o Banco do Nordeste do 
Brasil (BNB), no qual avaliam os efeitos esperados da submissão 
desses bancos aos acordos, e mais especificamente o estabelecimen-
to da exigência de coeficientes de capital, fazendo-se sentir essen-
cialmente em duas frentes: (i) maior concentração das carteiras de 
ativos em ativos de baixo risco e maior liquidez – criando-se, nesse 
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sentido, uma tendência a uma menor disposição a ofertar crédito 
de longo prazo em prol da aquisição de títulos públicos –, de modo 
a reduzir a cifra do ativo ponderado pelo risco e, portanto, o patri-
mônio de referência exigido; e (ii) elevação do capital próprio e 
redução do grau de alavancagem com que os bancos devem operar, 
de modo a elevar o patrimônio de referência a ser comparado com 
o patrimônio exigido.

No caso do BNB, ocorreu a troca, com o Tesouro Nacional, de 
créditos de baixa qualidade por títulos do Tesouro no âmbito do 
Proef. Com esta operação, o Tesouro adquiriu os créditos de baixa 
remuneração e/ou difícil recuperação, eliminando sua participação 
na carteira de crédito do BNB e ampliando, por conseguinte, a par-
cela de créditos de boa qualidade na carteira de crédito do banco 
(SOBREIRA; MARTINS, 2011).

Na figura 1, temos a distribuição da carteira de investimento 
do BNDES por classificação de risco. Nela podemos observar a 
predominância de investimentos AA, o que significa, para termos 
de provisionamento, participação zero no índice, corroborando as 
afirmações de Sobreira e Martins (2011). Segundo o autor, o banco 
estaria transferindo o risco de variação de mercado, aquele ligado 
à variação do preço das ações, pelo risco de crédito, relacionado 
à possibilidade de não pagamento. Para isso o BNDES vale-se de 
classificação de rating própria, à qual faz uma correlação com a 
classificação da resolução CMN 2682/99, levando em considera-
ção o histórico de inadimplências observadas no BNDES. Dessa 
forma, embora não seja divulgada a metodologia interna do banco, 
é declarado o esforço de adequar as demonstrações com o exigido 
pelo CMN.

A justificativa para a transferência do valor que se relacionaria 
com a parcela de ações (Pacs) para a de crédito (Pepr), se dá no fato 
do banco não fazer os investimentos no mercado de ações visando, 
meramente, lucro, mas sim o desenvolvimento da empresa junto 
ao mercado de capitais, assim como o desenvolvimento do próprio 
mercado (diretrizes da subsidiária). Dessa forma, o banco não estaria 
exposto à variação das ações, já que não tem a intenção de vendê-las 
de acordo com as oscilações do mercado no curto prazo. 
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Quando questionada sobre a relação da classificação da carteira de 
ações da BNDESPar (“Disponível para Venda”, que não impacta na 
parcela de risco de ações – Pacs), uma interlocutora da AGR frisou 
que esse fato não influencia nos controles internos de risco do banco, 
sendo essa classificação de acordo com a atuação do banco, dando 
ênfase que o BNDES possui métricas próprias que consideram pro-
váveis perdas no mercado acionário.

A classificação da carteira de ações como “Disponíveis para a 
Venda” estão de acordo com a maneira de atuação do BNDES 
e não impactam no cômputo de parcelas regulatórias de risco. 
No entanto, o BNDES possui métricas próprias que objetivam 
mensurar o risco e mitigar possíveis perdas no mercado acioná-
rio que possam trazer riscos à saúde financeira da instituição. 
(Resposta de interlocutora da AGR do BNDES em questionário 
enviado).

Figura 1 – Distribuição da carteira do 
BNDES por investment grade

Fonte: BNDES (2012c).

Na figura 2, podemos ver a participação das operações em ações 
no índice de basileia, essas informações parecem indicar que o banco 
não está exposto à variação do mercado de ações, o que é contrapos-
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to por divulgações correntes na mídia de negócios, onde prejuízos 
em empresas investidas impactam diretamente na carteira de ações 
do banco e, segundo relatório de referência fornecido à CVM, a 
BNDESPAR tem sua fonte de renda quase total oriunda de resul-
tados de seus investimentos, estando estes sujeitos a variações no 
mercado de ações. Do exposto, podemos observar a existência de 
uma estratégia ligada à apresentação de dados contábeis e a compo-
sição do índice de basileia, em que as ações, ao serem classificadas 
como “disponíveis para venda”, são reagrupadas na parcela de risco 
de crédito.

Figura 2 – Contribuição das parcelas para o índice de Basileia

Fonte: BNDES (2012c).

Estrutura de gestão de risco e atores

Do relatório de Gestão de risco de 2013 do BNDES temos a 
Estrutura do Comitê de gestão de Risco (Figura 3). A partir da estru-
tura apresentada, foi feito o levantamento dos atores envolvido na 
Estrutura do comitê de gestão de Riscos (CGR) (Quadro 1), dando 
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ênfase para os comitês ligados à gestão de risco, crédito e capital 
empreendedor. 

Figura 3 – Estrutura do Comitê de Gestão 
de Riscos (CGR) do BNDES. 

Fonte: BNDES (2012c).

Quadro 1 – Membros da Estrutura de Gestão do Comitê de Risco

Fonte: Elaboração própria.

Em seguida foi feito o levantamento da trajetória educacional 
dos atores, dando preferência para os dados relacionados à gradu-
ação, pós-graduação e especializações (Quadro 2). Nesse ponto, 
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podemos perceber a predominância de cursos de economia em 
instituições federais (UFMG, UFRGS, UFRJ, UERJ) ou particu-
lares (PUCRS) heterodoxas, seguido por mestrado em economia 
(e finanças ou industrial) e MBA executivo na especialização. Em 
entrevista com um professor de economia da Universidade Federal 
de São Carlos, ele pontuou que boa parte dos atores originários 
dessas instituições, ingressam no BNDES como forma de se legi-
timarem junto ao mercado financeiro e o setor bancário, além de 
representarem uma parcela de formação heterodoxa de economis-
tas. Tal fato merece observação às conclusões mais adiante, em 
que o BNDES, interagindo com o Estado e o BCB7 por meio 
de medidas tidas como inovadoras (bricolagem), atua de forma a 
atender as exigências externas (BIS e IMF) e às críticas de atores 
locais (Dantas, ABEPRO e Mansueto) mantendo a viabilidade das 
ações do BNDES relacionadas com os interesses do Estado. Por 
fim, nenhum dos atores possuíam passagem pela política, esse fato 
merece atenção devido ao alto grau de performatividade ligado às 
práticas de gestão de risco, sendo mais importante o capital edu-
cacional, ligado ao isomorfismo normativo.

Quadro 2 – Trajetória acadêmica dos membros da 
Estrutura de Gestão do Comitê de Risco

Selmo Aerovich Título Instituição Ano
Formação Graduado em economia UFMG 1986
  Mestre em economia UFMG 1991

Especialização Economia e finanças 
internacionais

Institute fur 
Weltwirtschaft – Kiel– 

Alemanha 
1999

clAudio Figueiredo 
coelho leAl

Título Instituição Ano

Formação Graduado em economia PUCRS 1991

  Mestre em economia 
industrial UFRGS 1993

Especialização MBA Executivo PDG IBMEC 1999

7 Essa interação pôde ser observada através das normas editadas pelos 
agentes.
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cláudiA Pimentel 
trindAde PrAteS

Título Instituição Ano

Formação Mestre em economia UFRJ – Instituto de 
Economia Industrial 1995

Especialização MBA em finanças Coppead/UFRJ -

Cursos
Participação em curso 
de Desenvolvimento 
Sustentável no Exterior

- 2003

  Gestão Estratégica de 
Pessoas Fontainebleau/Franca 2010

Prêmios

Medalha do Mérito 
Mauá, na categoria 
de CRUZ MAUÁ, 
desenvolvimento dos 
transportes no Brasil

- 2008

gil BernArdo 
BorgeS leAl

Título Instituição Ano

Formação Graduado em economia UERJ -

 
mestrado em 
Administração 
(Finanças)

UFRJ -

Fonte: Elaboração própria.

Conclusões

A utilização de diversos instrumentos ligados ao mercado finan-
ceiro, por parte da BNESPAR, é uma forma do banco se inserir nas 
decisões gerenciais em um ambiente sujeito à financeirização, já que, 
como Fligstein e Brantley (1992, p.281) apontam, o simples interlo-
ck dos bancos com as empresas através da dívida não seria suficiente 
para moldar as decisões e “[...] mais plausível é que os atores que 
controlam as corporações usam o que surge nas suas organizações e 
campos organizacionais como pistas para guiar seu comportamento. 
Proprietários familiares, bancos, gerentes, e diretores de bancos com-
portam-se de acordo com o que é ditado pelo campo organizacional 
e onde a empresa está imersa (embedded), obedecendo a dinâmica 
interna de suas organizações”. 

Levando-se em conta os conceitos ligados ao gerenciamento de 
risco foi feita uma análise sobre os atores envolvidos na gestão de 
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risco do BNDES e sua trajetória educacional. Foi possível observar a 
predominância em universidades heterodoxas na graduação e a busca 
por especializações ligadas às finanças de forma a se legitimarem e 
replicarem os conhecimentos ligados a esse mundo (performativida-
de) de acordo com suas percepções cognitivas. Nenhum dos atores 
possuíam passagem pela política, esse fato merece atenção devido ao 
alto grau de performatividade ligado às práticas de gestão de risco, 
sendo mais importante o capital educacional (técnicos), que pode-
mos relacionar ao isomorfismo normativo.

Ao serem levantadas questões ligadas à implantação das normas 
de basileia relacionadas ao BNDES, observou-se, por meio da análise 
dos relatórios de gestão de risco, disponibilizados devido a implan-
tação das mesmas regras, avaliar que mesmo o banco não sendo 
afetado pela relação entre essas mesmas normas e a operacionalização 
da BNDESPAR, há uma estratégia ligada à apresentação de dados 
contábeis e a composição do índice de basileia, em que as ações, ao 
serem classificadas como “disponíveis para venda”, são reagrupadas 
na parcela de risco de crédito. Essa realocação permite que o banco 
siga com suas políticas sem que sofra penalizações devido a impac-
tos significativos no índice. Mais uma vez8 observamos a articulação 
entre agentes normativos e o banco de forma a viabilizar suas políti-
cas através da reordenação de instrumentos legitimados no mercado 
financeiro.

Ainda em relação ao basileia, não podemos esquecer que ao 
adotar suas normas, os atores (dirigentes de órgãos reguladores, dos 
Bancos e de órgãos de classe) agem de acordo com o campo organi-
zacional em que estão inseridos, obedecendo às dinâmicas de suas 
organizações (veículos para incorporar valores) e utilizando-se de 
instrumentos legitimados de forma a garantir o desempenho e obter 
resultados condizentes.

Como continuidade desse trabalho, uma investigação mais agu-
çada se faz necessário de forma a levantar as dimensões relacionada 

8 Cavenaghi (2014) trata de outras articulações ligadas principalmente à difu-
são da utilização de Fundos Mútuos como meio de investimentos em setores 
chave da economia brasileira.
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a questão do risco como re-significador e viabilizador das operações 
financeiras e sua relação com o dinheiro no tempo. Da mesma forma 
que o dinheiro expressa elementos do convívio social e os viabiliza 
(SIMMEL, 1998), o risco financeiro, por se tratar de uma tradu-
ção estatística, personifica elementos (como a confiança no caso do 
rating e o risco de mercado) em que as ferramentas ligadas ao mundo 
estatístico não só o traduzem, como induzem a comportamentos de 
mercado (performavidade).

Sendo assim deve-se verificar o comportamento do BNDES 
junto aos agentes financeiros, de forma a observar que embora 
seu comportamento tenha se ajustado ao capitalismo acionário, 
mais provavelmente ao moral (JARDIM, 2007), a natureza de seus 
investimentos permanece atrelada aos interesses dos agentes do 
campo econômico brasileiro, ou seja, mudam-se as ferramentas, 
mudando para isso linguagem utilizada, mas mantêm-se as ligações 
(hipótese).
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SOCIOLOGIA ECONÔMICA: 
ARTICULAÇÕES ENTRE 

ECONOMIA E FEMINISMO1

Claudete Camargo Pereira BASAGLIA

Porque a ciência moderna é um produto de centenas 
de anos de exclusão das mulheres, o processo de trazer 
mulheres para a ciência exigiu, e vai continuar a exigir, 
profundas mudanças estruturais na cultura, métodos e 
conteúdo da ciência. (Londa Schiebinger, 2001, p.37).

Introdução

Quadro 1 – Texto adaptado de “Bebê vendido pela mãe 
é recuperado pela Polícia Civil catarinense no Paraná”

1 Texto concebido e redigido no decorrer do Curso de Sociologia Econômica no 
ano letivo de 2013.

A Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC) 
de Balneário Camboriú/PR, com apoio da Delegacia da Comarca de 
Palmas, recuperou no dia 16 de setembro de 2013, um bebê de 3 meses 
que havia sido vendido pela mãe a um casal da cidade de Palmas/PR.

O caso
Através de uma denúncia, recebida pelo Conselho Tutelar de Camboriú, 
os policiais da DIC iniciaram investigações no final do mês de agosto 
e a mãe da criança, Jenifer Costa Capistrano, de 18 anos, foi localizada 
e interrogada. Logo após a medida ser deferida pela Vara Criminal da 
Comarca de Camboriú, uma equipe da DIC se deslocou até Palmas, 
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Fonte: (BEBÊ..., 2013). 

Quadro 2 – Texto adaptado de “Polícia chinesa resgata 
92 crianças sequestradas para serem vendidas”

onde localizou e resgatou o bebê e apreendeu os documentos relacio-
nados ao caso.
O Conselho Tutelar de Camboriú acompanhou a ação policial e ficou 
responsabilizado pelo transporte da criança. A mãe, que no início da ges-
tação era adolescente (no dia do parto era imputável), vendeu o próprio 
bebê em Camboriú e teria recebido R$ 600 por mês durante o período 
gestacional. O pai da criança é um adolescente de 17 anos.
Moradora do bairro Monte Alegre, em Camboriú, ela quis abortar a 
criança, uma menina, mas houve uma intermediação entre uma mulher 
identificada como Leoci Aparecida Padilha, que acabou negociando o 
bebê para o irmão Jeferson de Alalanna, de 25 anos e a cunhada Ana 
Cláudia Schneider, de 25 anos, da cidade de Palmas.
O casal não poderia ter filhos, e, diante da possibilidade, mediante 
recompensa financeira, recebeu a menina logo depois do nascimento, 
restando configurada “a adoção à brasileira”.
A criança que completa, no dia de hoje, três meses de idade, foi regis-
trada dois dias após o parto na cidade de Matinhos/PR, onde nasceu.
Jeferson e Ana Cláudia, que realizaram a adoção, Jenifer, a mãe biológica 
e Leoci, que intermediou a venda da criança, ainda não foram detidas, 
visto que os mandados de prisão preventiva representados pelo delegado 
não foram decretados pela Justiça.

A polícia chinesa resgatou 92 crianças e duas mulheres sequestradas 
por uma gangue que pretendia vendê-las e prendeu 301 suspeitos. A 
agência de notícias estatal “Xinhua” e a Televisão Central da China, 
citando o Ministério de Segurança Pública, anunciou no dia 28 de 
setembro de 2013 que a polícia se lançou ao mesmo tempo em 11 
províncias e depois de seis meses de investigações conseguiu resgatar 
as crianças, mas, não informou a data exata do resgate. A mídia estatal 
também não informou quantos meninos e quantas meninas foram 
sequestradas.
Uma preferência tradicional por meninos, principalmente nas áreas 
rurais e uma rígida política de filho único contribuíram para o aumento 
no tráfico de crianças e mulheres nos últimos anos.
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Fonte: (POLÍCIA..., 2013).

Quadro 3 – Texto adaptado de “Caso de uma mulher que 
vendeu as três filhas por não conseguir cuidar delas”

Purnima Halder parece ter 30 e poucos anos, mas não sabe a idade ao 
certo nem onde nasceu. Para ela, a vida tem sido uma luta constante. 
Sem nenhuma dose de emoção, ela conta que decidiu se desfazer das 
filhas Piya, de 10 anos, Supriya, de 8, e Roma, de 4, para evitar que elas 
seguissem pelo mesmo caminho. A história somente se tornou conhecida 
porque elas foram resgatadas e agora estão, junto com a mãe, em um 
abrigo para vítimas de tráfico humano em Bijoygunge, a 60 quilômetros 
de Calcutá em uma casa que abriga mais de 100 mulheres e meninas e 
30 meninos vítimas de tráfico humano. Assistentes sociais temiam que 
elas fossem obrigadas a se prostituir ou serem vítimas de casamentos 
forçados.
O drama das meninas começou ao serem expulsas de casa pelo próprio 
pai. Purnima conta que o marido ficava bêbado com frequência e batia 
nela e nas filhas, até que um dia ele as mandou embora. Elas acabaram 
indo morar numa estação de trem, onde Purnima convenceu-se a vendê-
-las para que tivessem, supostamente, uma vida melhor.
Mas, em uma região onde o tráfico humano é um problema sério, o 
destino delas era incerto. Mais de 15 mil crianças desapareceram nas 
mãos de traficantes em Bengala Ocidental no último ano de 2012. “Isso 
é o que a vida fez a ela (Purnima). Ela está desesperada. Ela enfrentou 
a pior escolha que uma mãe poderia ter que enfrentar – se desfazer de 
suas filhas”, afirma Annapurna Ghosh, superintendente da casa abrigo.
No abrigo, as meninas estão seguras, mas sentem dificuldades de adapta-
ção. Elas ainda estão traumatizadas. Ainda temem que a mãe se desfaça 
delas outra vez.

Fonte: (CASO..., 2012). 

As mulheres sequestradas são vendidas em áreas remotas para homens 
que não conseguem encontrar esposas devido ao desequilíbrio de gênero 
resultante da draconiana política de filho único, que também encoraja 
abortos seletivos.
O governo irá impor punições mais duras sobre quem comprar crianças 
sequestradas, anunciou a televisão estatal.
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Estabelecendo uma perspectiva sociológica de economia 
e feminismo

Em que medida as três notícias expostas na abertura desse texto 
dizem respeito ao que me proponho escrever e que tem como título 
Sociologia Econômica: articulações entre economia e feminismo? 
As duas primeiras vieram à tona nos grandes meios de comunica-
ção televisivos, radiofônicos e escritos do Brasil, durante o período 
em que eu refletia sobre qual assunto abordar na composição de 
reflexões que tratassem de Sociologia Econômica a partir de referên-
cias relativas a esse campo da Sociologia. A terceira notícia, sobre a 
Índia, é resultado de breve procura na Internet ocorrida à medida 
que as notícias sobre as crianças do Brasil e da China repercutiam na 
imprensa e tornaram-se decisivas na minha escolha sobre que aspecto 
abordar para o desenvolvimento das reflexões.

O ponto de partida foi a consulta ao rol de referências. O que 
quer que fosse escrito a partir delas deveria referir-se à teoria na 
dimensão em que se propõe à análise de objetos/fenômenos ditos 
econômicos e considerar a importância de variáveis sociais, culturais, 
políticas, econômicas como indicadoras da negação do postulado 
da racionalidade econômica e do homo economicus. Deveria, ainda, 
ser indicador de que fenômenos econômicos estão delimitados por 
estruturas de significados, socialmente e culturalmente construídas. 
Todos esses componentes com um desafio acadêmico pessoal: apon-
tar uma perspectiva do feminismo considerando o universo biblio-
gráfico em questão.

Ainda no período de decisão sobre que aspecto abordar da 
Sociologia Econômica, tendo o rol de referências em relevância, um 
dado chamou minha atenção em razão de que estava posto o desafio 
de tentar a intersecção sociologia, economia, feminismo. Tratava-se 
de que dentre 33 referências, 30 eram obras de autores e quatro 
de autoras: Cécile Raud-Mattedi, Maria Jardim, Mary Douglas e 
Viviana Zélizer2. A primeira, francesa de nascimento com permanên-

2 Aqui se faz necessária uma explicação, ainda que breve. Viviana Zelizer é con-
siderada uma das autoras mais importantes do movimento teórico denominado 
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cia no Brasil durante parte de sua vida, a segunda uma jovem pro-
fessora e pesquisadora brasileira, a terceira uma antropóloga pioneira 
na área da antropologia econômica que deixou importante legado 
para as Ciências Sociais e a quarta, uma argentina estabelecida na 
Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde atua como 
professora e pesquisadora. Poderia constituir-se esse um indicador 
de possibilidade da intersecção?

De fato foi. A constatação de que embora o número de autoras 
seja pequeno diante da quantidade de autores, elas oferecem com 
suas pesquisas um conjunto de saberes indispensáveis para se pensar 
as bases científicas da Sociologia Econômica contemporânea, deu o 
ponto de partida. Mas, da constatação decorreu outra questão: qual 
caminho escolher? Sem desconsiderar a importância das concepções 
de Cécile Raud-Mattedi, Maria Jardim, Mary Douglas e sim tendo 
em conta o contexto dado pelas reportagens iniciais, a escolha para 
fundamentar o conteúdo deste texto recaiu sobre Zelizer. Trata-se de 
uma pesquisadora que está entre aqueles autores que reafirmaram os 
rumos da Sociologia Econômica contemporânea ao atribuir novas 
significações sociais ao mercado a partir das contribuições iniciais do 
estudo sociológico do mercado efetuado pelos clássicos Durkheim 
e Weber que refletiram sobre o papel das instituições na orientação 
do comportamento do ator econômico e, portanto, na regulação do 
mercado (RAUD-MATTEDI, 2005) e também por Marx, na teoria-
-do-valor-trabalho onde encontramos brechas para pensar em mer-
cados paralelos ao grande mercado (JARDIM; CAMPOS, 2012).

Com suas pesquisas sobre diferentes tipos de dinheiros e moedas 
e sobre o consumo e a maneira pela qual costumam se correlacionar 
fatores econômicos e relações sociais, Viviana Zelizer constituiu uma 
base de contribuições que abriu portas para novos temas e ampliou as 
áreas de confluência da Sociologia Econômica com outras áreas como 
História, Geografia, Política, Antropologia Econômica, Sociologia 
do Trabalho. A Sociologia do Trabalho, por exemplo, na sua ver-

Nova Sociologia Econômica – NSE e, embora essa expresso não apareça 
no decorrer da exposição, as especificidades e distinção entre a Sociologia 
Econômica e o novo movimento teórico: Nova Sociologia Econômica – NSE 
não são ignoradas. Sobre essa questão consultar Lopes Junior (2012).
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tente do feminismo apresenta alguns resultados dessa confluência 
que podem ser constatados no caderno Trabalho e Cidadania Ativa 
para as Mulheres Desafios para as Políticas Públicas (SÃO PAULO, 
2003), onde estudos sobre as práticas que marcaram e marcam a 
relação das mulheres com o trabalho seja no espaço público ou no 
espaço privado, a geração de renda, o emprego, o desemprego, a 
pobreza, estão presentes nomeando novos temas e novas ferramentas 
conceituais. 

Para fundamentar essa afirmação o apoio vem das ideias que 
Londa Schienbinger (2001) desenvolveu para responder à pergunta 
o feminismo mudou a ciência? No percurso da resposta ela constata 
que importante contribuição das mulheres em relação à forma de 
fazer ciência ocorre a partir de novos questionamentos com relação 
ao exame de prioridades científicas e nesse ponto considero que foi 
o que Viviana Zelizer fez ao realizar uma pesquisa sociológica do 
processo específico de construção social do mercado e denúncia das 
relações que estruturavam o mercado de crianças nos Estados Unidos 
da América nas três primeiras décadas do século XX, funcionando 
numa área fronteiriça entre a legalidade e a ilegalidade.

Essas considerações fundamentam os subsídios para se estabelecer 
a interseção sociologia, economia, feminismo tendo como base a 
concepção de que fora das relações sociais concretas e específicas das 
pessoas é impossível compreender e julgar se o dinheiro está entran-
do de forma invasiva para corromper costumes ou se exprime apenas 
uma das muitas dimensões de que se compõem os laços humanos, 
proposta por Viviana Zelizer.

Daí organiza-se a hipótese de que compreender o uso do dinheiro 
nas relações pessoais como algo em permanente construção e recons-
trução oferece ao feminismo – traduzido na teoria feminista – a pos-
sibilidade de ampliação de temas, problematizações e abordagens e 
de aprofundamento de análises. Com base nesta hipótese, apresenta-
-se o objetivo de organizar uma reflexão que apresente aspectos do 
cruzamento entre sociologia, economia, feminismo mediante teori-
zações de Viviana Zelizer. Isso, sem ignorar que em si o feminismo é 
um campo complexo e que há necessidade de estarmos conscientes 
do fato de que as perspectivas feministas podem ser constituídas 
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de muitas diferentes maneiras, de acordo com a multiplicidade dos 
discursos nos quais podem ser emolduradas. Sendo assim, há por 
necessidade muitos feminismos, e qualquer intenção para se encon-
trar a verdadeira forma da política feminista precisa ser abandonada 
uma vez que: 

[...] o feminismo é a luta pela igualdade das mulheres. Mas, não 
deve ser entendida como uma luta pela realização da igualda-
de para um grupo empírico definido com uma essência e uma 
identidade comuns, as mulheres, senão, como uma luta contra 
as múltiplas formas em que a categoria “mulher” constrói-se 
como subordinação. (MOUFFE, 2001, p.11).3

Diante dessa concepção de Chantal Mouffe (2001) é importante 
destacar que a opção por incluir o conceito de feminismo na inter-
secção entre sociologia e economia decorre de se pensar sobre a pre-
sença de mulheres na produção científica, neste caso, da Sociologia 
Econômica, sendo essa a questão que motivou a observação a respei-
to da presença de mulheres pesquisadoras nas referências nomeadas 
para estudos de Sociologia Econômica e daí a escolha de Viviana 
Zelizer, levando em conta que suas perspectivas analíticas incorpo-
ram pressupostos próximos da Economia, um campo de produção 
científica cujo domínio, historicamente, tem sido dos homens. Nesse 
sentido, a autora expõe os princípios que quer desconstruir com suas 
teorizações:

[...] os ocidentais organizaram suas concepções do bem em tor-
no de virtudes mutuamente excludentes em termos de gênero: 
heroísmo versus santidade, esperança versus fé, coragem versus 
amor. A economia, [...], não apenas atraiu um número avassa-
lador de praticantes masculinos, como também adotou uma 
perspectiva que assume que as virtudes masculinas são as que 

3 Essa citação assim como todas as demais em língua estrangeira, foram 
traduzidas para o português pela autora deste texto.
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moldam o mundo de maneira mais profunda. Às virtudes femi-
ninas, nesta perspectiva, falta seriedade e responsabilidade. [...]

Os economistas, na verdade, frequentemente dicotomizaram o 
mundo em mercado e não-mercado, racional e pessoal, eficiente 
e sentimental, macho e fêmea. Essas dicotomias tornam mais 
fácil desvalorizar a atenção cuidadosa, a produção doméstica e 
o trabalho das mulheres em geral. (ZELIZER, 2009a, p.237).

Neste ponto, volto às três notícias expostas na abertura para 
elucidar que elas definiram qual aspecto das teorizações de Viviana 
Zelizer (1992) abordar. O teor das notícias foi marcante para a 
escolha da análise que essa autora realizou sobre a constituição e a 
evolução do mercado de crianças nos Estados Unidos da América 
no período entre 1870 e 1930, importante referência teórica para 
a Sociologia Econômica tomada como fio condutor diante da 
possibilidade de aproximações entre ela e o contexto das referidas 
notícias, corroborado pelas leituras cinematográficas de Jean-Pierre 
Dardenne e Luc Dardenne no filme L’enfant (2005) em que se 
apresenta um aspecto da existência do mercado de crianças para 
adoção ilegal na Bélgica e no qual a personagem do pai desqualifica 
a mãe para justificar a venda do filho de nove dias para uma suposta 
família que vai adotá-lo.

O mercado de crianças e a análise sociológica de Viviana 
Zelizer

As ideias centrais que perpassam a obra de Viviana Zelizer são 
de que o uso do dinheiro nas relações pessoais tem seu significado 
permanentemente construído e reconstruído pelas pessoas e que fora 
das relações sociais concretas e específicas é impossível compreender e 
julgar se o dinheiro está entrando de forma invasiva para corromper 
costumes – como no tráfico de pessoas – ou se exprime apenas uma 
das muitas dimensões de que se compõem os laços humanos. As 
fronteiras entre o que é ou não aceitável são erguidas pelas pessoas e 
são essas fronteiras que definem os termos das relações sociais.
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Mesmo quando se trata de relações íntimas, como Zelizer 
(2009b) exemplifica em “Dinheiro, poder e sexo”, a presença do 
dinheiro não é sempre e necessariamente sinal de que qualquer mis-
tura de laços pessoais com transações econômicas corrompe inevi-
tavelmente a intimidade e de que invasões das atividades comerciais 
pelas relações íntimas corrompem igualmente essas atividades. Isto 
porque: 

[...] relações íntimas coexistem com transações econômicas sem 
dano aparente para quaisquer das duas: casais compram anéis 
de noivado; pais pagam babás ou centros infantis para cuidar 
de seus filhos; pais adotivos pagam advogados e agências para 
obter bebês; cônjuges divorciados pagam ou recebem pensão 
para si e para os filhos; pais dão mesadas a seus filhos, pagam 
seus estudos, os ajudam a pagar sua primeira hipoteca e lhes dei-
xam dotes substanciais em seus testamentos. Amigos e parentes 
mandam dinheiro de presente de casamento, e amigos empres-
tam dinheiro uns aos outros. Imigrantes enviam dinheiro obtido 
com sacrifício para famílias que ficaram para trás. (ZELIZER, 
2009b, p.142).

A alternativa para a mistura de transações econômicas com rela-
ções íntimas ela denomina de boas combinações uma vez que ati-
vidade econômica e intimidade cruzam-se o tempo todo, mas, de 
modo algum se assemelham a bolsas de valores ou a ações de mer-
cado porque apenas funcionam bem quando as pessoas fazem boas 
combinações das duas. O importante a salientar é que não existe 
uma esfera que pode ser definida em tese como externa ao mundo 
do dinheiro e outra em que só o dinheiro conta.

Uma das bases empíricas de Zelizer (1992) refere-se a processos 
na justiça americana, desde o século XIX, movidos por casais, por 
pessoas encarregadas de cuidados domésticos e por conflitos domici-
liares. Trata-se de circunstâncias em que a própria justiça é obrigada a 
elaborar categorias que lhe permitam julgar se presentes de noivado 
devem ser devolvidos ou se constituem uma espécie de indenização 
à ruptura do compromisso. É forçada a desconstruir a ideia de que, 
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no cuidado doméstico com pessoas, a dedicação autêntica não pode 
ser por dinheiro, pois, se for por dinheiro é porque não há dedicação. 
São situações que demonstram como a vida domiciliar é atravessada 
por relações que misturam afeto e dinheiro e a separação rígida entre 
essas duas esferas provoca situações injustas como, por exemplo, a 
de considerar que o trabalho doméstico nada mais é que a expressão 
do afeto da mulher por sua família.

A constituição e evolução do mercado de crianças nos Estados 
Unidos da América no período entre 1870 e 1930 é outra base empí-
rica de Zelizer (1992), caracterizada como importante referência teó-
rica para a Sociologia Econômica.

De acordo com esses dados, o mercado de crianças tem como 
elemento instituidor a demanda existente na segunda metade do 
século XIX pelas crianças úteis, identificadas como aquelas que 
podiam trabalhar tanto em casa quanto nas atividades agrícolas. 
O período dessa demanda coincide com o surgimento de babás 
profissionais e de todo um conjunto de pequenos empreendimen-
tos agenciadores de cuidados com bebês de mães solteiras e de 
famílias pobres. Além de receberem um determinado pagamento, 
na maioria das vezes, efetuado pelas mães, esses novos profissionais 
tinham o direito, ainda que não plenamente reconhecido, de que 
quando a criança sob seus cuidados chegasse aos sete ou oito anos 
de idade, eles passariam a deter o direito de sua venda no mercado 
de trabalho infantil. Um mercado legitimado e tido como trans-
parente e honesto, diante do qual o Estado intervinha apenas para 
combater os excessos praticados pelas agências ou pelas famílias 
compradoras de crianças.

Nesse mercado, as crianças tinham o seu preço determinado pela 
idade e pela capacidade de trabalho o que levava crianças portado-
ras de alguma deficiência ou mais frágeis, cujos preços no mercado 
não compensariam anos de cuidados, a serem deixadas sob a res-
ponsabilidade das instituições de caridade. A morte prematura era, 
muitas vezes, os seus destinos comuns. Do ponto de vista étnico era 
um mercado democrático, pois, uma vez que a criança comprada 
destinava-se ao trabalho, era a sua capacidade de trabalho e não a 
sua cor que determinava o preço.
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Considerando essa base empírica Zelizer (1992) analisa o preço 
da criança nas condições em que a adoção para o trabalho, que na 
realidade era uma compra, passa a ser condenada socialmente. É o 
momento, nas primeiras décadas do século XX, no qual a adoção 
vê-se diante de novos termos para os quais a afetividade e o tratamen-
to de filho tornam-se os norteadores da sua justificativa. Sob essas 
condições o mercado de crianças submete-se a uma significativa tran-
sição: de mercado de força de trabalho infantil a mercado de seres 
destinados ao afeto dos seus compradores. As crianças não são mais 
valorizadas por serem úteis para as atividades domésticas ou para o 
trabalho no campo, mas, pelo que podem potencializar em termos de 
bem-estar emocional e afetividade para as famílias que irão adotá-las.

Dessas circunstâncias decorre uma contradição, aparentemente 
profunda, entre um sistema cultural que proclama que as crianças 
formam um capital afetivo sem preço e uma prática social que as tra-
ta como “mercadorias a serem pagas em moeda corrente” (ZELIZER, 
1992, p. 22): fixar um preço a um objeto sem preço, eis aí um mer-
cado bem especial. O preço das crianças tornou-se monetariamente 
elevado quando se tornaram inúteis como força de trabalho devido à 
pressão social da luta contra o trabalho infantil, da mobilização dos 
sindicatos e do aparecimento da legislação trabalhista, uma dinâmica 
da qual Zelizer (1992) subtrai novos condicionantes culturais que 
marcam o mercado da adoção:

As preferências dos pais adotivos do século XX, em matéria de 
sexo e de idade, traduzem a evolução cultural que ocorreu com 
a adoção. Enquanto que, no primeiro período, o valor dado à 
criança útil fazia com que a preferência fosse dada às crianças 
robustas e com mais idade, sobretudo, do sexo masculino, foi 
sobre os bebês e, mais especialmente sobre as meninas boni-
tas que se voltou mais tarde, a procura da criança sem preço. 
(ZELIZER, 1992, p. 19).

Trata-se de constatações que levam a autora a refutar a concep-
ção de mercado proposta pela escola neoclássica de Economia, que 
dominou o pensamento econômico até a década de 1930 e que em 
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linhas gerais argumentava que o mercado, através da sinalização dos 
preços, tenderia ao equilíbrio ideal em termos de alocação de recur-
sos escassos. Sua justificativa baseava-se em que a existência de um 
mercado de crianças não coincidia com o modelo neoclássico de 
mercado único, puramente instrumental, alheio às perturbações cul-
turais ou sociais. No caso das crianças, o mercado estava alicerçado 
na definição das crianças como seres sem preço e nas transformações 
sociais e econômicas ocorridas no seio da família.

Dadas essas questões coloca-se a indagação: que relevância teórica 
têm as constatações de Viviana Zelizer (1992) em sua análise do mer-
cado de crianças? Há alguns pontos a serem destacados. Inicialmente, 
o fato inovador de atribuir novas significações sociais ao mercado, 
nomeando de modo pioneiro, um mercado de crianças como objeto 
de estudo minucioso do qual resultou a definição da cultura e da 
circulação de moedas específicas como norteadoras de sua explicação 
sociológica. Em decorrência desse resultado evidenciaram-se como 
valores culturais condutores das mudanças no mercado de crian-
ças, na primeira metade do século XX na sociedade estadunidense: 
o princípio da influência do meio na socialização do indivíduo; a 
condenação do trabalho infantil e a valorização afetiva da criança.

Pode-se considerar ainda que as análises sobre o processo específi-
co de construção social do mercado de crianças nos Estados Unidos 
contribuem para a constatação de que, embora haja mudanças no 
conteúdo e na forma das relações sociais ao longo do tempo, eram 
elas que estruturavam esse mercado e são elas que continuam pre-
sentes na atualidade, como permitem observar as notícias sobre o 
Brasil, a Índia e a China. Funcionando numa área fronteiriça entre 
a legalidade e a ilegalidade, o mercado de crianças não tem tido as 
suas abrangência e força diminuídas pelas denúncias da venda de 
crianças seja para a adoção, seja para o mercado negro relacionado 
ao tráfico de pessoas, de órgãos e à pedofilia. O mercado continua 
funcionando e transacionando com moeda específica de troca na 
qual o preço da criança pode estar embutido no pagamento à mãe, 
ao hospital, aos parentes, a advogados, a pessoas desconhecidos que 
agem como intermediárias, a traficantes, como mostram os extratos 
das notícias veiculadas.
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[...]. Moradora do bairro Monte Alegre, em Camboriú, ela quis 
abortar a criança, uma menina, mas houve uma intermediação 
entre uma mulher identificada como Leoci Aparecida Padilha, que 
acabou negociando o bebê para o irmão Jeferson de Alalanna, de 25 
anos e a cunhada Ana Cláudia Schneider, de 25 anos, da cidade 
de Palmas. [...]

[...]. Uma preferência tradicional por meninos, principalmente nas 
áreas rurais, e uma rígida política de filho único contribuíram para 
um aumento no tráfico de crianças e mulheres nos últimos anos. As 
mulheres sequestradas são vendidas em áreas remotas para homens 
que não conseguem encontrar esposas devido ao desequilíbrio de 
gênero resultante da draconiana política de filho único, que também 
encoraja abortos seletivos. [...]

[...] A história somente se tornou conhecida porque elas foram res-
gatadas e agora estão, junto com a mãe, em um abrigo para vítimas 
de tráfico humano em Bijoygunge, a 60 quilômetros de Calcutá em 
uma casa que abriga mais de 100 mulheres e meninas e 30 meninos 
vítimas de tráfico humano [...].

O mercado de crianças funcionou nos séculos XIX, XX confor-
me constatações de Zelizer (1992) e funciona na segunda década 
do século XXI, confrontando-se, inclusive, com as determinações 
internacionais da United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2012) 
que denuncia que cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo são 
vítimas do tráfico de pessoas para trabalhos forçados e exploração 
sexual e embora seja difícil determinar números exatos, por se tratar 
de atividades negadas, ignoradas ou clandestinas, sabe-se que entre 
22% e 50% dessas vítimas são crianças.

O tráfico infantil frequentemente é ocultado, negado ou igno-
rado, o que dificulta a obtenção de dados abrangentes. Algumas 
formas ocorrem principalmente em áreas urbanas: por exemplo, 
o tráfico para o trabalho sexual e o tráfico que visa às crianças 
que vivem ou trabalham nas ruas das cidades. (UNICEF, 2012, 
p.31)
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As análises de Viviana Zelizer (1992) também permitem presumir 
que o mercado de crianças adentra o século XXI com vigor porque as 
motivações sociais que o movem, e que são estabelecidas em função 
das urgências da vida cotidiana escapam tanto das regras econômicas 
que regem o funcionamento de mercados, quanto da alçada deter-
minada pelas leis que proíbem compra e venda de pessoas. Haja 
vista a justificativa exemplar da mãe indiana Purnima Halder para 
quem a decisão de vender as três filhas Piya, de 10 anos, Supriya, 
de 8, e Roma, de 4 foi evitar que elas convivessem com a violência 
doméstica e com a pobreza extrema.

No caso do Brasil, em diversificadas bases de uma zona nebu-
losa entre o legal e o ilegal estabelecem-se agenciadores e agências 
de adoção que continuam funcionando de um modo que man-
tém proximidades com o mercado de crianças, pelo menos, é o 
que se pode depreender do registro da Polícia Civil do Balneário 
Camboriú – PR.

A mãe, que no início da gestação era adolescente (no dia do parto 
era imputável), vendeu o próprio bebê em Camboriú e teria recebi-
do R$ 600 por mês durante o período gestacional. O pai da criança 
é um adolescente de 17 anos.

Essa ação foi intermediada por uma mulher que negociou o bebê 
para o irmão e a cunhada, um casal que não poderia ter filhos, fato 
que segundo o documento, configurou a adoção à brasileira.

Essa adoção à brasileira a que se faz menção no registro policial 
é caracterizada pela ilegalidade porque ocorre com troca monetária, 
sem passar pelos trâmites legais previstos na legislação, tanto em 
relação à adoção por brasileiros quanto por estrangeiros, embora 
exista legislação específica para cada uma dessas situações (BRASIL, 
2009). Ela suscita um exemplo proposto por Zelizer (1992) como 
objeto a ser desconstruído, aquele que se refere ao universo femi-
nino dos serviços sociais relacionados aos cuidados com as pessoas, 
neste caso, ao papel da mãe na criação da filha: toda dedicação da 
mãe deverá realizar-se em nome do amor, mas, não será reconhecida 
como verdadeira caso envolva qualquer transação monetária porque 
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isso compromete a afetividade. No entanto, há nos casos das mães 
brasileira e indiana, indicadores de que a vida domiciliar é atraves-
sada por relações que misturam afeto e dinheiro e a separação rígida 
entre essas duas esferas pode provocar situações injustas como, por 
exemplo, a de considerar que o ato de se criar filhos está restrito ao 
amor da mulher por sua família.

A adoção à brasileira uma vez inserida no mercado de crianças, 
conforme elucida o teor da notícia indicando que a venda da menina 
apenas veio a público devido às denúncias, vai situar-se entre aquelas 
transações monetárias que compõem as atividades negadas, ignoradas 
ou clandestinas, nas quais o dinheiro transita no cruzamento entre o 
ilegal e o legitimado e diante das quais as instâncias públicas apenas 
intervêm para combater os excessos quando há denúncias, enquanto 
essas, não têm efeito para dissipá-las, dado o fato de serem legitima-
das nas relações sociais.

Diante do que foi exposto até aqui se estabelece com Viviana 
Zelizer que o mercado de crianças corresponde a um modelo que se 
distancia do tipo universal que impõe sua própria lógica à realidade 
social e aos agentes e aproxima-se de um modelo que concebe toda 
prática econômica, como socialmente construída. Assim, ficam esta-
belecidos como pressupostos: há um entrecruzamento entre fatores 
econômicos e relações sociais e não uma relação de dependência ou 
determinação entre eles; o mercado não é uma instituição autônoma 
e amoral, mas, uma construção social e cultural; as relações de merca-
do, portanto, não são homogêneas nem atemporais; o mercado tem 
um conjunto próprio de valores e normas. Constatações que levam à 
concepção de que as crianças foram e continuam sendo os elementos 
que originam mercados específicos como o de adoção, de tráfico de 
pessoas, de trabalho infantil.

Além disso, todas essas são questões que remetem a outras pes-
quisas que se estendem do mercado de crianças para discussões 
em torno da adoção, do tráfico e desaparecimento de crianças, 
da pedofilia, das consequências dos laços de filiação e da iden-
tidades deles decorrentes, da entrega de um(a) filho(a) pela mãe 
como ato de altruísmo ou de abandono abrindo, nessas condições, 
novas possibilidades nesse campo empírico que devem resultar em 
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novas análises, sempre necessárias. Portanto, não remetem para 
conclusões como era de se esperar, deixam sim em aberto, inúmeras 
indagações.

(In) Conclusões

Na década de 1980, quando os processos de privatizações dos 
bens públicos dominavam as paisagens econômicas, políticas e sociais 
dos Estados Unidos da América e da Inglaterra, a Economia viveu 
momentos de legitimidade que a levaram a ultrapassar o campo 
limitado das predições sobre o mercado e elevar-se a uma base epis-
temológica com competência para elaborar explicações plausíveis 
sobre temas até então abordados, prioritariamente, pela Sociologia 
tais como: as escolhas no casamento, políticas de taxas de natalidade, 
organização de movimentos sociais.

Como reação a essa investida da Economia, a Sociologia 
Econômica faz o caminho inverso e passa a apresentar perspectivas 
analíticas que incorporam pressupostos próximos daqueles do campo 
econômico. Desse modo, atrai uma geração de pesquisadores das 
Ciências Sociais que, alicerçada em releituras dos clássicos, se propõe 
a investigar processos específicos de institucionalização do mercado 
e os contornos que ele assume em realidades concretas, tendo como 
ponto de partida as dimensões tomadas como dados de realidade 
na análise econômica tradicional. É entre esses pesquisadores que 
está Viviana Zelizer, precursora da proposta teórica de se repensar o 
mercado pelo ângulo social.

Com essa proposta ela apresenta dimensões da vida econômica – 
relação entre circulação de moedas e transações pessoais – demons-
trando que as moedas também se movem nas relações aparentemente 
mais distanciadas da lógica mercantil, como o fez em suas pesquisas 
sobre o mercado de crianças, uma rigorosa análise sociológica da 
vida econômica. 

Neste ponto é possível inferir que o processo de combinação da 
vida econômica com a circulação de moedas e as transações pessoais, 
uma vez compreendido como uma demonstração de que as moedas 
também se movem nas relações aparentemente mais distanciadas da 
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lógica mercantil, encontra eco sob a ótica do feminismo no universo 
dos chamados trabalhos sociais das mulheres, dedicados ao cuidado 
de pessoas idosas, de doentes e crianças. Ou ainda, no mercado da 
venda de crianças, tanto aquele que se refere aos Estados Unidos da 
América entre 1870 e 1930 quanto aquele presente nas notícias sobre 
o Brasil, a China e a Índia. Trata-se de combinações efetivas da vida 
econômica com transações pessoais que têm participação de mães ou 
de outros familiares e que podem remeter, na mesma medida, às for-
mas de adoção, ao tráfico e desaparecimento de crianças, à pedofilia. 
Sendo todas elas combinações que precisam ser, permanentemente, 
reconhecidas pela ótica teórica da Sociologia, considerando, inevita-
velmente, o que está posto pela Sociologia Econômica desenvolvida 
por Viviana Zelizer.

Conceber que a economia está em nossas relações pessoais e 
sociais significa conceber que o dinheiro e o mercado não podem 
ser tomados como categorias objetivas e estanques, pois, desse modo 
nos distanciaríamos de nossas relações humanas reais tendo em conta 
como propõe Viviana Zelizer que, no cotidiano, em todos os proce-
dimentos, as pessoas se esforçam para combinar formas de atividade 
econômica com as relações sociais que consideram relevantes.

Todas essas, são questões que têm sua abrangência e aprofunda-
mento garantidos com a incorporação das chaves de leitura ofereci-
das pela obra de Viviana Zelizer para quem esse processo de com-
binação sempre envolve algum exercício de poder seja pelas pessoas 
diretamente implicadas nas relações sociais, seja por terceiros. Disso 
decorre que gerenciar qualquer intersecção relativa à circulação de 
moedas e transações pessoais e, por que não, sociologia, economia, 
feminismo, apresenta dificuldades e problemas. Mas, de acordo com 
Zelizer (2009a) são dificuldades e problemas com os quais nós e 
outras pessoas nos defrontamos e resolvemos todos os dias e que lon-
ge de serem tabus, essas intersecções pertencem à própria dinâmica 
das relações sociais, portanto, à própria vida.

Temos também se trata de uma produção teórica que tem asse-
gurado o lugar das mulheres na Sociologia Econômica uma vez que 
contribui para legitimar a presença de pesquisadoras, no caso do 
Brasil, em publicações nos periódicos acadêmicos, em participações 
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nos GTs – Grupos de Trabalho da SBS – Sociedade Brasileira de 
Sociologia e da ANPOCS – Associação Nacional de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais, nos Núcleos de Estudos de Universidades 
brasileiras como a USP – Universidade São Paulo, a UNESP – 
Universidade Estadual Paulista, a UNICAMP – Universidade 
Estadual de Campinas, a UFSCar – Universidade Federal São Carlos, 
a UNB – Universidade Nacional de Brasília, a UFSC – Universidade 
Federal de Santa Catarina, a UFRN – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.
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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS 
ESPAÇOS DE CONSUMO DO 

MERCADO DE SERVIÇOS SEXUAIS

André Rocha RODRIGUES

Introdução

“Salvai-nos por caridade pecadoras
Invadiram todo o centro da cidade

 Armadas de rouge e batom
 Dando vivas ao bom humor

 Num atentado contra o pudor...”
(TOM ZÉ, 1968)

Neste capítulo pretendemos discutir como os espaços urbanos são 
construídos socialmente e consequentemente, também os espaços de 
consumo. Discorremos sobre como esses espaços podem ser pensados 
sob uma racionalidade instrumental e também sob uma sociabilidade 
específica e atendendo demandas locais. 

Apontaremos como um espaço público como a rua pode ser 
também espaço de consumo quando apropriado para esse fim. 
Apresentamos, nesse sentido, o mercado de serviços sexuais, dando 
destaque para a prostituição rueira1. Aqui problematizaremos a noção 
de mercado e de mercado de serviços sexuais.

1 O termo “prostituição rueira” é utilizado por Pelúcio (2007) significando que a 
atividade da prostituição é realizada literalmente nas ruas.
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O espaço urbano como construção social

O lugar é objeto de estudo e discussão entre duas corren-
tes da geografia: a Geografia Humanística e a Geografia Crítica. 
Procuramos um ponto de convergência entre essas duas perspecti-
vas teórico-metodológicas que apontam cada uma a características 
diferentes do lugar. Entretanto, sem se anularem, muito pelo con-
trário, a articulação entre as duas concepções teóricas – Geografia 
Humanística e Geografia Crítica – propicia uma visão integradora e 
não dicotômica (FERREIRA, 2000).

A apreensão teórica do lugar enquanto um espaço vivido e uma 
construção socioespacial vêm ao encontro das reflexões sobre os 
espaços de consumo. Compreender o lugar é considerá-lo não como 
uma soma de objetos, mas como um sistema de relações (subjetivo/
objetivo, aparência/essência, mediato/imediato, real e simbólico).

A Geografia Humanística associa o lugar apenas ao espaço vivido. 
Mas essa correlação não é por acaso, pois essa corrente encontrou 
no lugar a possibilidade de explicar a construção do mundo, já que 
o lugar é visto como o mundo da vida, marcado pela experiência e 
percepção. Vê-se o lugar como um espaço marcado pela experiência 
direta do mundo e do ambiente em que se vive.

Na Geografia Crítica, o lugar deixa de ser visto apenas como o 
espaço vivido, de tendência fenomenológica, e tende a ser conside-
rado uma construção social. Para Santos (1994), o lugar abarca uma 
permanente mudança, decorrente da própria lógica da sociedade e 
das inovações técnicas que estão sempre transformando o espaço 
geográfico. De acordo com o autor, a concepção de lugar está inti-
mamente relacionada à própria definição de espaço, pois 

[...] tudo que existe num lugar está em relação com os outros 
elementos desse lugar. O que define o lugar é exatamente uma 
teia de objetos e ações com causa e efeito, que forma um con-
texto e atinge todas as variáveis já existentes, internas; e as novas, 
que se vão internalizar. (SANTOS, 1994, p.97).

Em outra passagem, o espaço é definido como:
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[...] um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre 
estes objetos; não entre estes especificamente, mas para as quais 
eles servem de intermediários. Os objetos ajudam a concretizar 
uma série de relações. O espaço é resultado da ação do homem 
sobre o próprio espaço, intermediados pelos objetos, naturais e 
artificiais (SANTOS, 1994, p.71). 

O pensamento de Santos (2005) não restringe o lugar apenas ao 
espaço vivido, como apreendido pela fenomenologia; ao contrário, 
acrescenta o cotidiano e a relação dialética do global e do local, do 
novo e do velho. Assim, o lugar não é passivo, mas “globalmente 
ativo”. Isso porque, ele tem autonomia e força.

É fundamental considerar o lugar como palco dos acontecimentos 
pela sua dimensão real, prática, sensível e concreta. Além disso, 
se torna fundamental considerá-lo como uma construção tecida 
por relações sociais no espaço vivido, garantindo uma rede de 
significações e sentido, tecidos pela história e cultura. O lugar tem 
usos e sentidos e, portanto, abarca a vida social, a identidade e o 
reconhecimento (CARLOS, 1996).

São os lugares que o homem habita dentro da cidade que dizem 
respeito a seu cotidiano e a seu modo de vida, isto é, pelas formas 
através das quais o homem se apropria e que vão ganhando o sig-
nificado dado pelo seu uso. Da Geografia Humanística à Geografia 
Critica a compreensão do lugar, enquanto um espaço vivido, cons-
truído nas relações sociais, abarca o cotidiano, a cooperação e as 
relações de conflito entre os indivíduos e o mundo. O lugar passa a 
ser considerado, no período contemporâneo, como uma construção 
socioespacial marcada pela relação contraditória e combinada da coo-
peração e do conflito. Assim, o lugar deixa de ser um mero espaço 
vivido e passa a ser uma construção socioespacial.

Tal concepção do espaço pode dialogar, em certa medida, com os 
trabalhos desenvolvidos nas décadas de 1960 e 1970, pelos teóricos 
da assim chamada Escola Marxista Francesa de Sociologia Urbana 
que desenvolveram trabalhos que levam em conta os conflitos e con-
tradições na organização dos grupos sociais e atividades no espaço, 
contrapondo o determinismo físico à visão integradora característi-
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ca da Escola de Chicago. Eles condicionam a análise do espaço da 
cidade à lógica do capital e aos conflitos de classe que caracterizam 
o modo de produção capitalista. Para os pensadores dessa corrente 
de pensamento, de uma maneira geral, o espaço não é neutro, autô-
nomo ou se organiza ao acaso, mas é parte integrante do processo 
socioeconômico que determina a organização da sociedade. A análise 
da realidade só é possível quando incluída em relações históricas con-
cretas. Ou seja, as condições encontradas são o ponto de partida para 
o questionamento do modo como foram produzidas, dando ênfase 
para os determinantes econômicos e sobre o papel do Estado na 
produção e organização do espaço urbano. Dessa maneira, o espaço 
urbano também produz espaços segregados e essa segregação espacial 
é um processo com características específicas a cada conjuntura da 
dinâmica social e que subentende as desigualdades e os conflitos de 
interesses que determinam a produção dos espaços. 

Espaços construídos para o consumo

Podemos dizer que assim como qualquer outro espaço urbano o 
espaço de consumo também é uma construção social. Um exemplo 
claro de produção de espaço de consumo produzido socialmente e 
condicionado à lógica do capital é o Shopping Center.

Os Shopping Centers do século XX são livremente inspirados nas 
lojas de departamentos de Paris do século XIX representando a sensa-
ção de modernidade que se iniciou na Europa Ocidental no mesmo 
período. Suas origens apontam para os Estados Unidos, no contexto 
pós-segunda grande guerra, em um momento de crescimento econô-
mico, desenvolvimento tecnológico (transportes, informação, etc.) e 
de “metropolização” planejada.

A história dos Estados Unidos também conta com o desenvolvi-
mento do comércio, desde as indústrias caseiras que também eram 
lojas, no século XVIII, passando pelas lojas gerais (armazéns), onde 
podia se encontrar de tudo – de alimentos a roupas – e pelas lojas 
de departamento, até chegarem aos gigantes Shopping Centers de 
hoje. Os armazéns (conhecidos como “secos & molhados”) do sécu-
lo XIX tornaram-se verdadeiros centros de comércio, informação e 
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sociabilidade. Pela primeira vez uma loja torna-se realmente uma 
loja e não uma combinação de fábrica, lar e loja, como era comum 
no século XVIII.

Os arquitetos do início do século XX especializados em constru-
ções de grandes espaços comerciais desenvolveram novos métodos, 
baseados em longas e aprofundadas pesquisas sobre hábitos e gos-
tos de comerciantes e consumidores. É notável que nos anos 1930, 
Frank Lloyd Wrigt parecia vislumbrar o que seriam os espaços de 
consumo nas grandes cidades em um futuro breve:

Vastas áreas destinadas ao prazer, [...] os espaços de mercado, 
situados próximos a uma estrada, constituídos de grandes e 
extraordinários pavilhões, serão concebidos como lugares de 
troca não somente de produtos comerciais, mas também de 
produções culturais. Destas condições supõem, de um lado, a 
integração da oferta comercial e, de outro lado, a distribuição 
de todos os produtos possíveis para as necessidades naturais da 
Cidade Viva. Estes mercados parecerão talvez, de uma certa 
maneira, com nossas casas de campo e estarão estrategicamente 
repartidos pelos principais eixos de tráfego. [...] Estas grandes 
lojas abertas durante todo o dia no meio de parques serão 
talvez o elemento moderno mais atraente, o mais educativo e 
o mais divertido que se poderá encontrar entre os novos dados 
da cidade. Grandes facilidades de estacionamentos cômodos, 
livres ou vigiados, quem hoje tem uma ideia correta do espaço 
que será necessário para tudo isso? Lugares facilmente aces-
síveis serão encontrados por toda parte para a cidade para 
divertimento e lazeres. Concertos a céu aberto, cabarets, tea-
tros. (Bons) restaurantes agradáveis poderão ser encontrados 
perto da estrada e perto das grandes lojas [...]. Brevemente, 
deixando os corredores de circulação, poderemos nos encontrar 
nestes centros originais que não imitam os de outros países e 
encontrar neles, em meio ao caos normal do tráfego, tudo que 
precisamos e desejamos em nossa casa [...]. (WRIGT apud 
CHARRE, 1996, p.11-12).
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Contudo, não foi de Frank Lloyd Wrigt a “invenção” do 
Shopping Center, como conhecemos. A “invenção” foi do arquiteto 
Victor Gruen, de Viena, inspirado nas galerias de Milão e Nápoles 
do século XIX. Segundo Gruen, a cidade americana estava demasia-
damente congestionada pelo trânsito intenso de carros e pedestres. E 
propôs um novo centro urbano que acomodasse carros e pedestres.

Os espaços públicos passaram a ser insuficientes, impróprios ou 
inseguros (por diversas e complexas razões) para o convívio social e 
para as atividades de lazer das pessoas. Nessa esteira de condições, 
algumas décadas depois, os Shopping Centers surgem como espaço 
dedicado ao consumo e ao lazer contribuindo para uma remodelação 
da urbanidade e da maneira como os habitantes da cidade se loco-
movem e ocupam os espaços das cidades.
A “Receita para um Shopping Center ideal”, de Victor Gruen, era 
a seguinte:

Pegue 400 mil metros quadrados de terra plana, cerque com 
uns 500.000 consumidores que não tenham acesso a nenhuma 
outra facilidade de compras, prepare a terra e construa 100 mil 
metros quadrados na parte central, espalhe excelentes comer-
ciantes que irão vender produtos de qualidade superior a preços 
baixos, utilize todo o espaço de fora com 10.000 vagas e estacio-
namento e certifique-se de fazer acessos para diversas estradas de 
pouco tráfego e para várias direções. Decore com alguns vasos 
de plantas, canteiros de flores variadas e uma pequena escultura. 
Finalmente, sirva ao consumidor. (HERMAN, 1999, p.45)

Victor Gruen projetou mais de 50 Shopping Centers entre os 
anos 1950 e 1960. Esses Shopping Centers reorientaram a distribui-
ção urbana, inclusive nas referências do que era centro e periferia, 
pois ao estabelecer-se em um determinado território, o Shopping 
Center impulsionava o desenvolvimento de moradias e outros negó-
cios ao seu redor.

Com certeza os Shopping Centers configuraram-se como um 
novo espaço de consumo que agregou o lazer e sociabilidade e impul-
sionou uma série de outras demandas e aprimoramento de técnicas 
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arquitetônicas, urbanísticas, publicitárias, etc. Entretanto, os sho-
ppings não encerraram os problemas típicos da vida em grandes 
cidades. Aliás, nem é nossa tarefa fazer essa discussão aqui. Somente 
chamamos atenção para o fato de que outros espaços (de consumo 
também, mas não só) e outras configurações conviveram e convivem 
com os espaços instrumentalmente planejados para o consumo. 

Mancha, circuito e trajeto

Como apontamos, o espaço, além do espaço vivido é uma 
construção social e tal construção poucas vezes obedece a uma 
racionalidade instrumental tão estrita como a construção de um 
Shopping Center. Aliás, um estudo realizado pelo NAU (Núcleo 
de Antropologia Urbana) da USP São Paulo capitaneado por José 
Guilherme C. Magnani (1999) sobre o circuito neo-esotérico em 
São Paulo mostra como essa construção pode estar atrelado à outra 
lógica de ocupação do espaço.

Esse espaço caracteriza-se por uma ocupação com as mais diversas 
atividades e comércio voltado para pessoas que buscam novos para-
digmas de conhecimento, de uma espiritualidade independente de 
sistemas religiosos institucionalizados e de uma visão “holística” do 
homem e da natureza.

Apesar de concentrada em quatro bairros de classe média, a 
distribuição dos espaços não conformava uma mancha contí-
gua na cidade. Em busca de algum outro padrão uniforme de 
implantação, optou-se por concentrar a atenção num só bairro, 
naquele que se sobressaiu como o top das práticas correntes no 
circuito neo-esô, com marca de 103 espaços: trata-se da Vila 
Mariana, bairro misto com áreas de intensa ocupação comercial 
e de serviços e também residencial, com significativa presença, 
na paisagem, da edificação tipo sobrado, de casas térreas e de 
vilas. (MAGNANI, 1999, p.65);

A partir da observação, Magnani (1999) apresenta três categorias 
par compreensão da ocupação do espaço. São elas: mancha, circuito 
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e trajeto. Mancha diz respeito à distribuição, de forma contígua num 
espaço, de determinados estabelecimentos que se complementam ou 
competem no oferecimento de serviços, muitas vezes induzidos por 
um em especial que os aglutina.

O circuito é semelhante à mancha, porém essas atividades não 
são contíguas na paisagem urbana. São reconhecidas em sua totali-
dade pelos usuários habituais O circuito também designa um uso do 
espaço, mas de uma forma mais independente, pois não se prende 
à contiguidade. Ele tem existência passível de ser observada, é um 
conjunto articulado, hierarquizado, com determinado tipo de ordem 
e é conhecido por aqueles que costumam fazer uso dos serviços e 
ocupar os espaços. 

Em princípio todos os estabelecimentos fazem partes do circuito, 
mas somente os mais significativos são reconhecidos, podendo então 
gerar um circuito principal e um derivado.

Mancha e circuito indicam recortes observáveis e possíveis de 
serem identificados na paisagem urbana, aglomerando conjuntos de 
ofertas aos frequentadores. O que movimenta esse conjunto, é o 
que o transforma as possibilidades em uso real é a noção de trajeto.

O usuário, ou um grupo homogêneo deles, circula, vai de um 
ponto ou equipamento a outro, dentro de uma mancha ou no 
interior de um circuito.

O trajeto é o resultado de escolhas, um “sintagma” particular 
construído a partir das possibilidades abertas pela totalidade, 
o “paradigma”, e sua análise permite identificar tipos de usuá-
rios, agrupando-os segundo critérios das escolhas. (MAGNANI, 
1999, p.69).

O trajeto também pode estar ligado a uma especialidade, por 
isso pode ser aplicado o critério de “gramaticalidade”, pois são o 
resultado de escolhas que obedecem a uma lógica de compatibili-
dades, ditada pelo sistema mais geral que o usuário segue: não são 
arbitrários.
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Casa, rua e pedaço

Roberto DaMatta afirma que “é estudando o espaço de uma 
sociedade que se pode lançar luz sobre questões tão importantes 
como o seu sistema ritual e o modo pelo qual ela faz sua dinâmica.” 
(DAMATTA, 1991, p.70-71).

E também para ele os espaços são invenções (ou construções) 
sociais. Não há medida orgânica, natural ou fisiológica de uma cate-
goria de pensamento e ação tão complexa quanto o espaço. Este não 
é demarcado quando alguém estabelece fronteiras, separando um 
pedaço de chão de outro. O espaço é construído e, ao mesmo tempo, 
constrói a sociedade.

O autor faz uma separação entre casa e rua para pensar esses 
espaços da sociedade, mas não os pensa apenas como espaços geográ-
ficos, mas como categorias sociológicas. Esses espaços são “entidades 
morais”2, esferas de ação social que podem despertar emoções, leis, 
orações, músicas, etc. Segundo ele, os espaços casa e rua só podem 
ser compreendidos se os tomarmos em contraste e ou oposição a 
outros espaços. 

O código da casa (fundado na família, na amizade, na lealdade, 
na pessoa e no compadrio) e o código da rua (baseado em leis 
universais, numa burocracia antiga e profundamente ancorada 
entre nós, e num formalismo jurídico-legal que chega às raias 
do absurdo). Quer dizer: a precisão com que os vários intérpre-
tes do Brasil tomam a “casa” ou a “rua” como um ponto focal 
de suas análises não é somente uma questão de gosto ou de 
posicionamento político – coisa de bandidos ou mocinhos –, 
mas é também um problema decorrente da própria operação da 
sociedade que funciona acionando tanto o código das relações 
pessoais quanto das leis da economia política. (DAMATTA, 
1991, p.26-27)

2 Expressão bem semelhante à de Park (1979): “regiões morais”. Não cabe aqui 
apontar as semelhanças entre os pensamentos desses autores. Sobre regiões 
morais ver Park (1979). 
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DaMatta (1991) chega até sugerir uma identidade do brasilei-
ro quando afirma que esses espaços permitem leituras da sociedade 
brasileira não se tratando apenas de uma mera variação empírica, 
mas de uma variação sistemática, previsível e legitimada. Segundo o 
autor, no Brasil a orientação espacial é geralmente feita dentro de um 
espaço embebido socialmente, diferentemente de uma racionalidade 
impessoal vista nos Estados Unidos.

Para DaMatta (1991), o espaço público serve como foco para 
relação estrutural entre o indivíduo e a massa. Esse espaço apesar de 
fixos é transitório para o indivíduo e engloba tudo que está relacio-
nado ao paradoxo. 

Ele, assim como o espaço privado da casa, permite a atualização 
da própria vida social, pois esses espaços são esferas de significa-
ção social que demarcam mudanças de atitudes, papéis sociais, etc. 
São domínios pelos quais a própria sociedade brasileira se atualiza 
e ganha vida.

Estar em casa indica relações harmoniosas em que disputas e as 
contradições devem ser evitadas. É o lugar onde se é avesso à mudan-
ça e à história, à economia, ao individualismo e progresso. A casa 
é o espaço do repouso, da calma, recuperação, hospitalidade, onde 
se tem a ideia de amor, carinho e calor humano. Quando a casa é 
englobada pela rua vivemos frequentemente situações difíceis e em 
geral autoritárias.

Porque a rua é o lugar aberto ao legalismo jurídico, ao merca-
do, à história linear e ao progresso. A rua é o lugar dos malandros, 
meliantes, pilantras, marginais; local de indesejável individualização 
(“cada um por si e Deus por todos”), de contradição. A rua pertence 
ao governo, ao povo; é lugar de perigo, de movimento, propício à 
desgraça e roubos. É o lugar de impessoalidades e do não reconhe-
cimento, somente na rua que se faz o uso do “Você sabe com quem 
está falando?”.

DaMatta (1991) até sugere uma relativização entre a oposição 
tão acentuada desses dois espaços afirmando que mesmo casa e rua 
demandando condutas opostas e que valem apenas para certas pes-
soas, ações e situações, essas diferenciações são complementares, não 
exclusivas ou paralelas. E ainda aponta que é possível pensar casa 
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e rua no contexto da vizinhança: “Se estou no ‘centro’ da cidade, 
‘minha casa’ pode muito bem ser o meu bairro, como todas as suas 
ruas e jardins” (DAMATTA, 1991, p.19). Contudo, não avança nes-
se sentido, aliás, afirma que somente em festas e ocasiões espaciais 
que os universos da rua e da casa se juntam.

As festas de rua são carnavalescas e unificam o mundo por meio 
de uma visão na qual rua e casa tornam-se espaços contínuos, reuni-
dos por uma convivência temporariamente utópica de espaços rigi-
damente divididos no mundo diário (DAMATTA, 1991). 

Quem avança nessa questão é José Guilherme C. Magnani 
(1998) no seu trabalho sobre os espaços de lazer na periferia de 
São Paulo nos final dos anos de 1970 e início de 1980. Ele observa 
que a rua nem sempre é o lugar da impessoalidade, muito pelo 
contrário, as pessoas constroem relações e sociabilidades mesmo 
no espaço da rua.

Magnani (1998) denomina esse espaço como “pedaço”3, o qual se 
caracteriza por uma rede de relações formada por laços de parentesco, 
vizinhança e coleguismo, com a qual não possuía nenhum vínculo. 

Segundo o autor, um dos elementos básicos constitutivos do 
“pedaço” é o componente de ordem espacial: 

[...] a que corresponde uma determinada rede de relações sociais. 
Alguns pontos de referência delimitam seu núcleo: telefone 
público, a padaria, alguns bares e casas de comércio, o ponto 
do “búzio”, o terreiro e o templo, o campo de futebol e algum 
salão de baile [...] (MAGNANI, 1998, p.115).

É interessante notar que o núcleo possui uma delimitação terri-
torial precisa, mas as bordas do “pedaço” são mais fluidas. O “peda-
ço” se caracteriza por ser um espaço intermediário entre o privado 
(casa) e público (rua) onde concentra pessoas e permite relações 

3 “Pedaço” é uma categoria “nativa” que Magnani se apropriou sabiamente para 
denominar esse espaço. Trata-se de uma gíria paulistana do final dos anos 
1970 e início dos anos 1980. Muito provavelmente hoje o “pedaço” se equivale 
à “quebrada” – o que corresponde a uma atualização daquela gíria mais ou 
menos com o mesmo significado em 2013.
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mais personalizadas e duradouras constituindo a base da particular 
da identidade produzida no “pedaço”. Ali não se usa o “Você sabe 
com quem está falando?”, pois apesar de ser rua todos sabem com 
quem estão falando. 

No “pedaço”, ninguém deixa de ser filho de fulano, irmão de 
sicrano, colega ou “chegado” a beltrano independente da circuns-
tância. Todos são reconhecidos, ou seja, para além da soleira da casa, 
portanto, não surge repentinamente a rua ou o resto do mundo. 
A categoria “fora de casa” subdivide-se em “no pedaço” e “fora do 
pedaço” (MAGNANI, 1998, p.119).

Os espaços são construídos socialmente independente se obede-
cendo a uma racionalidade estrita ou se aglutinando para atender 
uma demanda de uma sociabilidade. Isso pode inclusive ser na rua, 
a qual não é o lugar da impessoalidade ou um “não-lugar”4 . Fazendo 
da rua também um espaço de consumo, aliás, como é o caso da pros-
tituição rueira, mas antes de falarmos sobre o mercado de serviços 
sexuais é importante falarmos sobre o mercado e como ele também 
é uma construção social.

O mercado como construção social

A sócio-antropologia econômica tem mostrado que o mercado 
não é um ente independente da sociedade e ou uma abstração 
teórica, mas uma formação cultural e historicamente construída 
no tempo e no espaço formada por pessoas as quais são orientadas 
pelas culturas nas quais estão envolvidas e que tomam decisões 
nem sempre (ou raramente) tão racionais como afirmam os eco-
nomistas.

Marcel Mauss no fundamental Ensaio sobre a Dádiva já divergia 
dos economistas arrolando uma quantidade impressionante de fatos 

4 “Os não-lugares são tanto as instalações necessárias a circulação acelerada 
das pessoas e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto 
os próprios meios de transporte ou os grandes centro comerciais, ou ainda 
os campos de trânsito prolongado onde são estacionados os refugiados do 
planeta [...]. O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular nem 
relação, mas sim solidão e similitude”. (AUGÉ, 1994, p.36-37 e p.95). 
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etnográficos sobre populações da Polinésia, Melanésia, Noroeste 
americano, e alguns grandes direitos para afirmar que: 

[...] o mercado é um fenômeno humano que, a nosso ver, não 
é alheio a nenhuma sociedade conhecida –, mas cujo regime de 
troca é diferente do nosso. Nelas veremos o mercado antes da 
instituição dos mercadores, e antes de sua principal invenção, 
a moeda propriamente dita; de que maneira ele funcionava 
antes de serem descobertas as formas, pode-se dizer modernas 
(semítica, helênica, helenística e romana), do contrato e da 
venda, de um lado, e a moeda oficial, de outro. (MAUSS, 
2003, p.188).

Ele generaliza a noção de mercado – aliás, como outro grande 
estudioso das trocas arcaicas, da primeira metade deste século, Karl 
Polanyi (1980). Para ambos o mercado sempre existiu, entretanto, 
o autor do Ensaio sobre a Dádiva tem maior interesse na diversidade 
das formas de troca, buscando uma comparação que procura: enten-
der “a natureza das transações humanas” de um modo geral e traçar 
a gênese de noções como “interesse individual” e do próprio sistema 
de mercado ocidental.

Ele ainda demonstra como nessas sociedades os contratos eram 
realizados sob a forma de presentes, a princípio voluntários, mas na 
verdade obrigatoriamente dados e retribuídos. E chama atenção que 
nesses fenômenos, que ele chama de “totais” se exprimem institui-
ções: religiosas, políticas, econômicas e estéticas. Ou seja, os mer-
cados estão presentes em todas as sociedades humanas sob diversas 
formas e podem englobar diversas esferas da vida humana, não sendo 
regido apenas pela lógica racional economicista. 

Ele desmonta a teoria utilitarista instrumental dos economistas 
ao mostrar que esses povos não efetuam somente trocas de bens, 
riquezas e produtos em um mercado estabelecido entre indivíduos 
(MAUSS, 2003). Em primeiro lugar porque não são indivíduos, 
mas coletividades que trocam e contratam. Tais pessoas são “pessoas 
morais”: clãs, tribos e famílias. O que eles trocam não são somente 
coisas úteis economicamente:
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São, antes de tudo, amabilidades banquetes, ritos, serviços mili-
tares, mulheres, crianças, danças, festas feiras, dos quais o mer-
cado é apenas um dos momentos, e nos quais a circulação de 
riquezas não é senão um dos termos de um contrato bem mais 
geral e bem mais permanente (MAUSS, 2003, p.191).

Ele denomina essas trocas realizadas pelas tribos do noroeste 
americano de potlatch que quer dizer essencialmente “nutrir”, “con-
sumir”. Ou lugar onde as pessoas se saciam. Os dois sentidos de 
potlatch, dádiva e alimento, não são excludentes, a forma essencial 
da prestação sendo aqui alimentar, ao menos em teoria.

Segundo Mauss (2003), no potlatch há dois elementos básicos: o 
da honra (mana) que a riqueza confere e o da obrigação absoluta de 
retribuir as dádivas sob o risco de perder o mana. E apresenta que as 
coisas trocadas possuem um hau – um espírito que obriga retribuir 
a dádiva.

[...] é nítido que, em direito maori, o vínculo de direito, vín-
culo pelas coisas, é um vínculo de almas, pois a própria coisa 
tem uma alma, é alma. Donde resulta que apresentar alguma 
coisa a alguém é apresentar algo de si. Em segundo lugar, fica 
mais clara a natureza mesma da troca por dádivas, de tudo aqui-
lo que chamamos prestações totais, e, entre estas, o potlatch. 
Compreende-se logicamente, nesse sistema de ideias, que seja 
preciso retribuir a outrem o que na realidade é parcela de sua 
natureza e substância; pois, aceitar alguma coisa de alguém é 
aceitar algo de sua essência espiritual, de sua alma; (MAUSS, 
2003, p.200).

E ainda é importante salientar que recusar dar, assim como recu-
sar receber, equivale a declarar guerra; é recusar a aliança e a comu-
nhão. As duas regras misturam-se indissoluvelmente, assim como 
as prestações antitéticas e simétricas que elas prescrevem (MAUSS, 
2003).

Ele também chama atenção para os Trobriandeses descritos 
por Malinowski no Argonautas do Pacífico Ocidental. Os quais 
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possuem um sistema de comércio tribal e intertribal denominado 
Kula. Segundo Mauss, o Kula nada mais é do que um potlatch 
intertribal que é de ordem nobre e parece estar reservado aos chefes 
das tribos com uma aparência desinteressada, é cuidadosamente 
diferenciado da simples troca econômica de mercadorias úteis, que 
leva o nome de gimwali.

Aparentemente, pelo menos, o kula – assim como o potlatch 
do noroeste americano – consiste em dar, da parte de uns, e 
de receber, da parte de outros, os donatários de um dia sendo 
os doadores da vez seguinte. Na forma mais completa, solene, 
elevada e competitiva do kula, a das grandes expedições maríti-
mas, as Uvalaku, a regra é partir sem nada para trocar, inclusive 
sem nada para dar, nem mesmo em troca de um alimento, que 
se evita até pedir. Finge-se apenas receber. Somente quando a 
tribo visitante acolher, no ano seguinte, a frota da tribo visitada, 
é que os presentes serão retribuídos com juros. (MAUSS, 2003, 
p.215).

Nota-se aí um sistema econômico e ou (se preferir) um mercado 
complexo que envolve até juros. Contudo, não regido por razões 
utilitárias instrumentais.

Outra noção importante que aparece nesse sistema é a noção de 
moeda, pois o objeto principal dessas trocas/doações são os vaygu’a 
que são de dois tipos: os mwali, braceletes mais bonitos usados em 
grandes ocasiões; os soulava, colares confeccionados pelos hábeis 
artesãos de Sinaketa. Tanto uns quanto outros são vistos como tesou-
ros. E esses não podem ser guardados por muito tempo, mas não 
se pode se desfazer deles. Deve-se guardar de um kula a outro para 
efetuar a troca entre as tribos.

Isso faz com o que o kula seja:

[...] um momento, o mais solene, de um vasto sistema de pres-
tações e de contraprestações que, em verdade, parece englobar a 
totalidade da vida econômica e civil das Trobriand. O kula pare-
ce ser apenas o ponto culminante dessa vida, sobretudo o kula 
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internacional e intertribal; certamente ele é um dos objetivos 
da existência e das grandes viagens [...]. Ele apenas concretiza e 
reúne outras instituições (MAUSS, 2003, p.223).

Nesse sentido, Mauss afirma que o potlatch é um “fato social 
total”, pois é religioso, político e econômico. Os chefes das tribos 
representam e encarnam os antepassados e os deuses, portando seus 
nomes, dançando suas danças e sendo possuído pelos seus espíritos. 
Avaliam o valor, a importância, as razões e os efeitos dessas transa-
ções. Reúne tribos, clãs e famílias, e até mesmo nações.

No Ensaio sobre a dádiva, Mauss postula um entendimento da 
constituição da vida social por um constante dar e receber. Mostra 
ainda como, universalmente, dar e retribuir são obrigações, mas 
organizadas de modo particular em cada caso.

A economia mostrada por Mauss no Ensaio sobre a dádiva colo-
ca-se longe do utilitarismo da economia clássica. Aliás, ele pontua 
que esse utilitarismo é fenômeno recente:

Foram nossas sociedades ocidentais que, muito recentemente, 
fizeram do homem um “animal econômico”. [...] O homem foi 
por muito tempo outra coisa e não faz muito que é uma com-
plicada máquina de calcular.

Aliás, felizmente ainda estamos longe desse constante e glacial 
cálculo utilitário. Que se analise de forma aprofundada, estatís-
tica, como Halbwachs o fez em relação às classes operárias, o que 
são os gastos e o consumo de nossas classes médias ocidentais. 
Quantas necessidades satisfazemos? E quantas tendências satis-
fazemos que não têm por objetivo último a utilidade? O homem 
rico, por sua vez, quanto ele ostenta, quanto pode ostentar de 
sua riqueza em sua utilidade pessoal? Seus gastos com luxo, arte, 
extravagâncias, servidores, não o fazem assemelhar-se aos nobres 
de outrora ou aos chefes bárbaros cujos costumes descrevemos?

É bom que seja assim? Essa é uma outra questão. Talvez seja 
bom que haja outros meios de gastar e de trocar que não o 
puro dispêndio. No entanto, a nosso ver, não é no cálculo 
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das necessidades individuais que se encontrará o método da 
melhor economia. Penso que devemos, mesmo na medida 
em que quisermos desenvolver nossa própria riqueza, ser 
outra coisa do que puros financistas, ainda que nos tornando 
melhores contabilistas e melhores administradores (MAUSS, 
2003, p.307).

O estudo da dádiva permite à sociologia a superação relativa de 
dualidades profundas do pensamento ocidental, entre espontaneida-
de e obrigatoriedade, entre interesse e altruísmo, egoísmo e solidarie-
dade, entre outras. Este ponto é importante porque a conclusão do 
Ensaio irá criticar a generalização da noção de interesse individual 
implícita na sociedade burguesa e no pensamento liberal, que irão 
opor radicalmente aquilo que a dádiva une.

Marcos Lanna (2000) faz um apontamento interessante sobre 
o Ensaio sobre a dádiva. Segundo ele, o estudo da circulação de 
riquezas, através da dádiva, oferece uma base para uma comparação 
inicial entre diferentes sociedades e permite uma passagem entre o 
estudo da nossa sociedade e o das “outras”. Para Mauss, a dádiva, 
nas sociedades modernas, estaria “embutida na compra e venda”, e 
não paralela ou independente desta. Ele afirma que Mauss é ambí-
guo quanto a esse ponto, pois, ora a presença do mercado enfra-
quece a dádiva, ora não, o mercado carregando a lógica da dádiva 
dentro de si. Isso fica claro quando Mauss faz suas observações 
sobre a Índia antiga. Ali, Mauss indica haver convivência entre 
dádiva e mercado.

Contudo, na “Conclusão” do Ensaio Mauss não pensa em um 
paralelismo entre dádiva e mercadoria. Sua ideia é a de que, na 
modernidade, a dádiva está de certo modo embutida na compra 
e venda (Lanna, 2000). Isto é, essas lógicas não se excluem por-
que “as coisas vendidas tem uma alma” (MAUSS, 2003, p.308). 
Lanna (2000) chama atenção para a necessidade de maiores estudos 
para afirmar se há realmente um aspecto de dádiva na lógica da 
mercadoria, do trabalho e de suas representações nas sociedades 
capitalistas.
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Mercado de serviços sexuais

A expressão “mercado de serviços sexuais” esconde uma série de 
relações sociais, moedas e transações muito diferentes. Prostituição, 
striptease, produções em vídeo e foto para as diversas mídias, entre 
outros, fazem parte do chamado mercado de serviços sexuais que 
operam e estabelecem relações tão distintas entre si que podem 
até mesmo serem pensadas singularmente. Aqui nem chegaremos 
a tratar especificamente com a devida atenção nenhuma dessas 
atividades singulares, pois julgamos que para isso é necessário uma 
etnografia atenciosa. Falaremos aqui da ocupação dos espaços urba-
nos por prostituição, ou seja, da construção social dos espaços de 
prostituição.

Como bem aponta Edmilson Lopes Jr. (2005), não é difícil 
encontrarmos referência à prostituição como uma metáfora para se 
dirigir à cruel e inescrupulosa condição de vítima do trabalhador 
nesse mundo desalmado dominado pelo capital. Contudo, para ana-
lisarmos prostituição como atividade mercadológica que inclusive em 
alguns momentos opera sob outros signos e engendra relações que 
não são comerciais como brilhantemente demonstra Kulick (1998), 
temos que abandonar por completo o moralismo e pensarmos pros-
tituição como uma atividade humana pertencente às relações sociais 
que compreendem a dinâmica da cidade:

Ou, quem sabe, porque necessitamos identificar perversão na 
prostituição (como sinônimo de trabalho sexual e como metáfo-
ra da invasão do mercado) para sublimarmos (e mantermos fora 
de questionamento) desejos e necessidades que, quando enca-
rados, nos inquietam e amedrontam (LOPES JR, 2005 p.172).

Manter tais preconceitos e moralismos ratifica a tese de que existe 
uma barreira intransponível entre o mundo da casa e o mundo da 
rua, entre a pessoalidade e a impessoalidade das transações econô-
micas. Como vimos, a rua pode expressar um ilimitado número de 
relações que podem ser pessoais ou não. Isso varia de acordo com as 
relações sociais construídas.
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Há também a dificuldade de diálogo sobre prostituição, pois 
há um pressuposto que na prostituição se constitui sempre e em 
todo lugar como violência contra o corpo (da mulher, travesti, etc.). 
Contudo, reduzir as pessoas à mera condição de vítima faz com que 
retiramos dessas pessoas a capacidade de ler e interpretar seu mundo 
e pensar suas ações. De maneira alguma estamos afirmando que não 
há violência, mas algo importante a considerar é que a violência não 
é exclusiva desse mercado.

No mercado de trabalho sexual considera-se que é o corpo 
que a mercadoria vendida e isso pode causar espanto em alguns. 
Entretanto, Marx e Engels (2005) já falavam sobre como na moder-
nidade os trabalhadores estavam livres para vender sua força de tra-
balho e Bauman (2008) retoma isso demonstrando que é impossível 
vender a força de trabalho sem vender o próprio corpo.

Than Dam Truong (1990) com base em uma pesquisa sobre o 
mercado de serviços sexuais na Tailândia mostra que prostituição 
envolve a venda de poder e energia sexual, não do corpo ou da pes-
soa. Dessa forma argumenta que a prostituição pode ser equiparada 
a qualquer outro trabalho remunerado.

Contudo, o que queremos pontuar, de fato, é que sexualidade, 
sociabilidade e dinheiro não formam uma rua de mão única. Aliás, 
um depoimento colhido por Pelúcio (2007) é significativo sobre 
essa questão:

– Já teve um cara que me pagou pra eu ficar vendo ele comer a 
mulher dele. – comentou Mônica.

– Tem uns que querem ver a gente comendo a mulher. Tem de 
tudo, coisa bizarra, cliente que só quer conversar... Menina, você 
não faz ideia! – disse Luana (PELÚCIO, 2007, p.74).

Além dessas relações com os clientes também existem os “vícios” 
que são feitos pelas travestis, como aponta Kulick (1998). O “vício” 
não envolve dinheiro, mas também não é uma relação amorosa de 
namorado/marido e pode ser feito com um cliente em potencial ou 
um cliente habitual. O “vício” é uma relação de diversão e prazer 
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da travesti. Ou seja, há relações nesse espaço de mercado de serviço 
sexual que nem sempre ou não necessariamente envolvem dinheiro 
e ou troca comercial.

Podemos afirmar, enfim, baseado nas etnografias de Perlongher 
(1987), Kulick (1998) e Pelúcio (2007) que o espaço de prostituição 
rueira também é um espaço construído socialmente que pode con-
figurar-se em espaço de consumo durante determinadas atividades. 
Contudo, não temos clareza para afirmar se esses espaços são casa, 
rua, pedaço, mancha, trajeto ou circuito. Só poderíamos chegar a 
tal conclusão após uma etnografia atenciosa. A princípio, nos parece 
que esses espaços não correspondem integralmente a nenhuma dessas 
categorias.
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INCUBADORA DE EMPRESAS COMO 
ESPAÇO SOCIAL NA PERSPECTIVA 

DA SOCIOLOGIA ECONÔMICA

Consuelo Braz de OLIVEIRA

Introdução

Mencionando Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2008), 
um fato nunca é puro ou exclusivamente econômico; sempre exis-
tem outros aspectos, em geral mais importantes. Considerando esta 
afirmação, o presente artigo busca entender se uma Incubadora de 
Empresas – originalmente berço de empreendedores nascentes que 
buscam resultados econômicos e financeiros para seus empreendi-
mentos – constitui-se em um espaço social e se, estabelecendo-se 
este espaço, a Incubadora exerce algum tipo de influência sobre o 
resultado das empresas ali residentes.

O artigo justifica-se por diversos aspectos. Dentre eles, dois se 
apresentam particularmente relevantes. O primeiro relaciona-se ao 
fato de a autora, após quinze anos de trabalho junto a proprietários 
de micro e pequenas empresas instaladas no Centro Incubador de 
Empresas de São José do Rio Preto, ter identificado, de forma recor-
rente, que o pensamento de que ser dono de sua própria empresa é, 
em grande parte das iniciativas empreendedoras, considerado solu-
ção viável para alguns problemas do indivíduo, como o desempre-
go e o aumento da renda individual e familiar. O segundo aspecto 
refere-se ao tema Empreendedorismo, que vem ocupando cada vez 
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mais espaço no cenário mundial estando, muitas vezes, associado 
à abertura de novos negócios. De acordo com Dornelas (2008), 
Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, 
em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. 
Segundo o autor, o século XX foi cenário de várias transformações 
ligadas a uma série de invenções que revolucionaram a vida das pes-
soas. Estas invenções foram fruto de uma nova visão sobre como 
utilizar coisas já existentes, visão esta pertencente a pessoas dife-
renciadas que possuem características especiais, que são visionárias, 
questionam, querem algo diferente e empreendem. De acordo com 
o autor, com o avanço tecnológico observado nas últimas décadas, 
a competição na economia também força os novos empresários a 
adotarem paradigmas diferentes, fazendo com que o empreendedo-
rismo e a inovação surjam também como consequência das mudan-
ças tecnológicas.

No Brasil, a necessidade da redução das altas taxas de mortali-
dade das empresas nascentes foi um dos motivos para o desenvol-
vimento do estudo do empreendedorismo (DORNELAS, 2002). 
Também segundo Dornelas (2008), o movimento do empreende-
dorismo começou a tomar forma na década de 1990, quando enti-
dades como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) e o Softex (Sociedade Brasileira para Exportação 
de Software) foram criadas, antes disso, praticamente não se falava 
em empreendedorismo e em criação de pequenas empresas; com 
ambientes políticos e econômicos pouco favoráveis a esta tendência. 
O ambiente empresarial instável exigia das empresas ações voltadas 
para a redução de custos que invariavelmente incluíam demissão de 
pessoal; com a economia demonstrando baixos sinais de crescimen-
to, estes desempregados eram levados à abertura de um pequeno 
negócio, muitas vezes sem habilidade, preparação e planejamento. 

De acordo com dados do SEBRAE (2004), o percentual de falên-
cias das empresas criadas no ano de 2000 foi de aproximadamen-
te 60%, decorrido um período de três anos. Dentre as causas de 
fechamento destas empresas, destacam-se, em quase 70% dos casos, 
aquelas classificadas como de origem gerencial. Tais causas estão rela-
cionadas à falta de planejamento na abertura do negócio, levando 
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o empresário a não avaliar, de forma correta, fatores importantes 
para o sucesso ou o fracasso do empreendimento, tais como o fluxo 
de caixa, a concorrência nas proximidades do ponto escolhido e o 
potencial dos consumidores, dentre outros fatores.

Diante deste cenário, ações começaram a ser desenvolvidas, tan-
to pelo poder público quanto pelo privado, no sentido de ameni-
zar estes efeitos em todos os segmentos. No segmento das micro 
e pequenas empresas, a finalidade principal era proporcionar uma 
forma mais eficiente e eficaz de sobreviver no novo e competitivo 
mundo dos negócios. Ressalta-se aqui o entendimento não mensu-
rado da correlação entre o aumento da sobrevivência das micro e 
pequenas empresas e as melhorias no campo social advindas destes 
fenômenos (IOZZI, 2009). Dentre as ações desenvolvidas tanto 
naquela época quanto mais recentemente, duas merecem destaque 
por terem contribuído de forma importante e definitiva para que, 
o Brasil esteja entre os países com maior potencial para desenvolver 
programas de incentivo ao empreendedorismo do mundo:

a. PBE – Programa Brasil Empreendedor, do Governo Federal, 
desenvolvido entre 1999 e 2002, dirigido à capacitação de 
mais de seis milhões de empreendedores em todo o país, 
totalizando um investimento de R$ 8 bilhões e realizando 
mais de cinco milhões de operações de crédito;

b. Início da criação de organizações sem fins lucrativos, como as 
Incubadoras de Empresas, que tiveram um crescimento bas-
tante expressivo nesta época. Dados da Anprotec (Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de 
Tecnologias Avançadas) mostram que, em 2008, mais de 400 
incubadoras de empresas encontravam-se em atividade no 
Brasil.

Ao analisarmos um pouco mais detalhadamente estes dois even-
tos, juntamente com o primeiro deles, realizado pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso, de acordo com informações do 
Palácio do Planalto, foram realizados outros programas aplicados 
diretamente à área social, como o Plano Nacional de Qualificação 
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Profissional (Planfor), o Programa de Geração de Emprego e Renda 
(Proger) e o Programa de Investimento em Infraestrutura visando 
à criação de novos empregos (Pró-emprego), todos voltados tanto 
para o incentivo à abertura de novos negócios inovadores, quanto 
para o reposicionamento profissional de uma faixa significativa da 
população economicamente ativa frente aos novos desafios propostos 
pela Globalização. 

Com relação ao segundo evento, serão traçadas maiores conside-
rações nas páginas seguintes.

Para este estudo serão utilizados autores ligados tanto à área de 
Empreendedorismo quanto a área de Sociologia, áreas que têm uma 
correlação relevante, considerando que ambas estão relacionadas ao 
comportamento do indivíduo. 

O habitus e o espaço social

Relativo à definição de Espaço Social, para Pierre Bourdieu 
(1994), este é construído de tal forma que os agentes, ou os grupos, 
são aí distribuídos de acordo com os dois princípios de diferenciação 
que, em sociedades mais desenvolvidas são, sem dúvida, os mais 
eficientes – o capital econômico e o capital cultural. Ainda segundo 
o autor, os agentes têm tanto mais em comum quanto mais próximo 
estejam nessas duas dimensões, e tanto menos quanto mais distantes 
estejam nelas. Desta forma, a estrutura do campo pode ser apreen-
dida tomando-se como referência dois polos opostos: o dos domi-
nantes e o dos dominados. Os dominantes são aqueles que possuem 
o máximo de capital social, enquanto os dominados se definem pela 
ausência ou pela raridade do capital social específico que determina 
o espaço em questão (BOURDIEU, 1994). No espaço social, os 
agentes (indivíduos ou grupos) elaboram estratégias que permitam 
manter ou melhorar sua posição social, estas estratégias estão relacio-
nadas com os diferentes tipos de capital (CAZELLI, 2005).

O espaço social é definido pela distinção das posições que o cons-
tituem, isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais, 
como posições na estrutura de distribuição das diferentes espécies 
de capital (BOURDIEU, 1987). Para Bourdieu (1994), de uma 
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maneira geral, o espaço social se traduz em um sistema de separações 
diferenciais, nas propriedades dos agentes (ou de classes construídas 
como agentes), isto é, em suas práticas e nos bens que possuem. 

Com relação à conceituação de Habitus, para Bourdieu (1987), 
os agentes sociais são deles dotados. Estes habitus estão inscritos 
nos corpos pelas experiências passadas: tais sistemas de esquemas de 
percepção, apreciação e ação permitem tanto operar atos de conhe-
cimento prático, fundados no mapeamento e no reconhecimento 
de estímulos condicionais e convencionais a que os agentes estão 
dispostos a reagir, como também produzir, sem posição explícita de 
finalidades nem cálculo racional de meios, estratégias adaptadas e 
incessantemente renovadas situadas, porém nos limites das constri-
ções estruturais de que são o produto e que as definem.

A cada classe de posições corresponde uma classe de habitus (ou 
de gostos) produzidos pelos condicionamentos sociais associados à 
condição correspondente e, pela intermediação desses habitus e de 
suas capacidades geradoras, um conjunto sistemático de bens e de 
propriedades; vinculados entre si por uma afinidade de estilo.

De acordo com Bourdieu (1994), uma das funções da noção 
de habitus é a de dar conta da unidade de estilo que vincula as prá-
ticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agen-
tes. O habitus é esse principio gerador e unificador que traduz as 
características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo 
de vida parecido, isto é, em um conjunto parecido de escolhas de 
pessoas, de bens, de práticas. Assim como as posições das quais 
são o produto, os habitus são diferenciados; mas são também 
diferenciadores. Distintos, distinguidos, eles são também operadores 
de distinções, põem em prática princípios de diferenciação diferentes 
ou utilizam diferenciadamente os princípios de diferenciação comuns 
(BOURDIEU, 1994).

Para Bourdieu (1994), construir o espaço social, uma realidade 
invisível, que não se pode mostrar nem tocar, e que organiza as prá-
ticas e as representações dos agentes, é possibilitar a construção de 
classes teóricas tão homogêneas quanto possível da perspectiva dos 
dois principais determinantes das práticas e de todas as propriedades 
que daí decorre. No entanto, para o autor, a proximidade no espaço 
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social não define automaticamente a unidade: ela define uma poten-
cialidade objetiva de unidade, uma pretensão de existir como grupo, 
uma classe provável. 

A existência de classes, na teoria e na realidade, é um alvo de 
lutas. Negar a existência de classes é, em última análise, negar a 
existência de diferenças e de princípios de diferenciação. O espaço 
social é um espaço de diferenças, no qual as classes existem de algum 
modo pontilhadas, não como um dado, mas como algo que se trata 
de fazer. Desta forma, para Bourdieu (1994), o mundo social, com 
suas divisões, é algo que os agentes sociais têm a fazer, a construir 
individual e, sobretudo coletivamente, na cooperação e no conflito. 
A posição ocupada no espaço social, isto é, na estrutura de distribui-
ção de diferentes tipos de capital, que também são armas, comanda 
as representações desse espaço e as tomadas de posição nas lutas para 
conservá-lo ou transformá-lo.

Os diferentes tipos de capital 

Mencionando o conceito de Capital, Bourdieu e Coleman intro-
duziram o conceito de capital na análise social para referir-se não 
apenas à sua forma econômica, mas também à sua forma cultural e 
social. O termo da área econômica “capital” foi utilizado por estes 
sociólogos no estudo das desigualdades escolares, como metáfora 
para falar das vantagens culturais e sociais que indivíduos ou famílias 
possuem e, na maioria das vezes, os conduzem a um nível socioeco-
nômico mais elevado (CAZELLI, 2005).

Conceituando os diferentes tipos de capital, teremos:

Capital Econômico: Para Bourdieu (1989 apud CAZELLI, 2005), 
o Capital Econômico é representado sob a forma de diferentes 
fatores de produção (terras, fábricas, trabalho) e do conjunto de 
bens econômicos (dinheiro, patrimônio, bens materiais). Este 
capital é acumulado, reproduzido e ampliado por meio de estra-
tégias específicas de investimento econômico e de outras rela-
cionadas a investimentos culturais e à obtenção ou manutenção 
de relações sociais que podem possibilitar o estabelecimento de 
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vínculos economicamente úteis, a curto e longo prazo. De acordo 
com Bourdieu, a educação escolar, uma das formas de capital 
cultural, é um recurso tão útil quanto o capital econômico na 
determinação e reprodução das posições sociais, a distribuição 
desigual das diferentes formas de capital justifica as diferentes 
estratégias adotadas por cada indivíduo.

Capital social: Para Bourdieu (1980 apud CAZELLI, 2005), na 
formação do capital social destacam-se três aspectos: o primeiro 
é formado pelos elementos constitutivos – os benefícios obtidos 
pelos indivíduos mediante sua participação em grupos ou redes 
sociais e as formas de reprodução deste tipo de capital. As redes 
de relações sociais são formadas pela família, clube, escola, etc. e 
permitem aos indivíduos ter acesso aos recursos dos membros do 
grupo ou da rede, e que dão a ele o sentimento de pertencimento 
a um determinado grupo. A quantidade e a qualidade de recursos 
do grupo são constituídas pelas diferentes formas de capital (eco-
nômico, cultural ou simbólico). O segundo aspecto destacado 
por Bourdieu realça os ganhos obtidos pelos indivíduos como 
consequência da sua participação nos grupos; é esta participação 
que permite ao indivíduo se apropriar dos benefícios materiais 
e simbólicos que circulam entre os membros da rede. O terceiro 
e último aspecto está diretamente relacionado ao segundo, e diz 
respeito à reprodução do capital social. O autor fala que esta 
reprodução é produto do trabalho necessário para produzir as 
redes de relações duráveis que podem proporcionar os benefícios 
materiais e simbólicos que circulam entre os membros da rede. 
Para Ortiz (1983 apud CAZELLI, 2005), Bourdieu relaciona o 
capital social aos benefícios mediados pelas redes extrafamiliares e 
às lutas concorrenciais entre os indivíduos ou grupos no interior 
de diferentes campos sociais. Portanto, as chances que os agentes 
têm de acumular ou de reproduzir capita social dependem de sua 
posição dentro do sistema de estratificação.

Capital Cultural: Para Bourdieu (1979 apud CAZELLI, 2005), 
a noção de capital cultural surge da necessidade de se compreen-
der as diferenças de desempenho escolar dos indivíduos vindos 
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de diferentes grupos sociais. Para o autor, o capital social pode 
existir sob três formas: no estado incorporado, no estado obje-
tivado e no estado institucionalizado. No estado incorporado, 
é constituído pelos gostos, pelo domínio maior ou menor da 
língua culta e a quantidade de informações sobre o mundo 
escolar. A acumulação deste tipo de capital cultural é realizada 
por assimilação, demanda tempo e deve ser realizada direta-
mente pelo indivíduo. Desta forma, a experiência familiar atua 
de modo marcante no futuro escolar dos descendentes, uma 
vez que as referências culturais, os conhecimentos considerados 
apropriados e legítimos e o domínio maior ou menor da língua 
culta trazida desta herança familiar, facilitam o aprendizado 
dos conteúdos e dos códigos escolares, funcionando como uma 
ponte entre o mundo da família e o mundo da escola. No esta-
do objetivado, o capital cultural existe sob a forma de bens 
culturais, tais como esculturas, pinturas, livros, etc. Para possuir 
os bens econômicos na sua materialidade, é necessário simples-
mente ter capital econômico. No entanto, para se apropriar 
simbolicamente destes bens é necessário possuir capital cultural 
no estado incorporado. No estado institucionalizado, o capital 
cultural é representado pelos diplomas escolares.

De acordo com Nogueira (2009), na perspectiva de Bourdieu, 
a realidade se estrutura em função de diferentes formas de riqueza. 
Cada indivíduo, a cada momento, conta com um volume e uma 
variedade especifica de recursos, trazidos do “berço” ou acumulados 
ao longo de sua trajetória social, que lhe asseguram determinada 
posição no espaço social. Esses recursos vão sendo investidos pelo 
individuo em diferentes mercados (econômico, de trabalho, cultural, 
escolar, entre outros) de forma a garantir sua ampliação e acumula-
ção. Para Bourdieu, a lógica do mercado, do investimento, da renta-
bilidade e da acumulação não seria exclusiva do campo econômico. 
As diferentes esferas da vida social funcionam com uma dinâmica 
bastante parecida com a econômica. Para Nogueira (2009) a ideia 
fundamental de Bourdieu é a de que os capitais são instrumentos 
de acumulação. Quanto maior o volume possuído e investido pelo 



169

Consuelo Braz de Oliveira

individuo em determinado mercado, maiores suas chances de ter 
um bom retorno.

Para Jardim (2013), a soma do capital econômico, cultural e 
social condiciona um tipo de poder que possui eficácia em determi-
nado espaço social. De acordo com a autora, no plano simbólico, 
as pessoas lutam para compor capitais, sendo que o capital cultural 
é objeto de luta em alguns espaços sociais e o capital econômico 
igualmente objeto de lutas em outros espaços. 

Ainda para Jardim (2013), cada uma das formas de capital defi-
nida acima tem um Capital de Origem – é o capital adquirido desde 
o berço – onde a origem familiar é determinante para sua posse; e 
um Capital de Chegada – que é o capital adquirido através da tra-
jetória de vida de cada indivíduo. Esta premissa se confirma com as 
afirmações de Nogueira (2009), a saber, Bourdieu retoma o conceito 
de habitus, quando diz que cada grupo social, em função de sua 
posição no espaço social, vai constituindo ao longo do tempo, um 
conhecimento prático sobre o que é possível ou não de ser alcançado 
pelos seus membros dentro da realidade social concreta na qual eles 
agem e sobre as formas mais adequadas de fazê-lo. Dada a posição 
do grupo no espaço social e, portanto, de acordo com o volume e 
os tipos de capitais, seja econômico, cultural, social e simbólico de 
seus membros, certas estratégias de ação seriam mais seguras e ren-
táveis e outras, mais arriscadas. Ainda mencionando a perspectiva 
de Bourdieu, Nogueira (2009) complementa dizendo que, ao longo 
do tempo, as melhores estratégias acabariam por ser adotadas pelos 
grupos e seriam, então, incorporadas pelos agentes como parte do 
seu habitus.

Desta forma, os indivíduos não precisariam fazer, a cada momen-
to, um cálculo consciente para decidirem as melhores estratégias 
a serem utilizadas para manter ou elevar a sua posição social. Eles 
herdariam de sua socialização familiar um habitus, um “senso do 
jogo”, um conhecimento prático sobre como lidar com os constran-
gimentos e oportunidades associados à posição social. Para Nogueira 
(2009), na concepção bourdiana, os indivíduos iriam aprendendo 
desde cedo, na prática, que determinadas estratégias ou objetivos são 
possíveis ou mesmo desejáveis para alguém com sua posição social 
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e que outros são inalcançáveis. Esse conhecimento prático iria, aos 
poucos, se incorporando e se transformando em disposições para a 
ação. 

É importante notar que para Bourdieu, ainda de acordo com 
Nogueira (2009), o ajustamento entre as ações e as condições obje-
tivas da existência, realizado por meio do habitus, não seria per-
feito. Alguns indivíduos podem, ao longo da sua vida, acumular 
grande volume de capitais, alterando assim sua posição na estrutura 
social.

De acordo com Jardim (2013), Bourdieu trabalha sempre com 
a ideia de grupo, herança trazida de Émile Durkheim que, em seu 
livro Da Divisão do Trabalho Social (1893), aborda como tema cen-
tral, as relações entre os indivíduos e a coletividade (ARON, 1967). 
Durkheim entende que a diferenciação das profissões e a multipli-
cação das atividades industriais exprimem a diferenciação social, 
considerado por ele o modo prioritário. Para Aron (1967), uma das 
ideias centrais do pensamento deste autor, a consciência coletiva é o 
conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos mem-
bros de uma sociedade. A consciência coletiva só existe em virtude 
dos sentimentos e crenças presentes nas consciências individuais, mas 
se distingue, pelo menos analiticamente, destas últimas, pois evolui 
segundo suas próprias leis e não é apenas a expressão ou o efeito das 
consciências individuais.

Para Durkheim existe o Espírito de Adesão ao Grupo, a partir do 
qual o ser humano é feliz, vivendo em sociedade (JARDIM, 2013). 
O indivíduo nasce da sociedade (ARON, 1967). Durkheim defende 
que o homem é um ser social, formatado pela sociedade, repetindo 
os conceitos depreendidos desta sociedade (JARDIM, 2013).

Incubadoras de empresas

Histórico

Dornelas (2002) define que incubadora é um mecanismo que 
estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empre-
sas industriais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de 
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manufaturas leves, por meio da formação complementar do empre-
endedor em seus aspectos técnicos e gerenciais. O Ministério de 
Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2000), quando da publicação do 
Manual para a Implantação de Incubadoras, menciona que uma 
Incubadora de Empresas, necessariamente, dispõe de uma serie de 
serviços e facilidades, entre outros: 

a. Espaço físico individualizado, para a instalação de escritórios 
e laboratórios de cada empresa admitida;

b. Espaço físico para uso compartilhado, com salas de reunião, 
auditório, área de demonstração de produtos, biblioteca, 
secretaria, serviços administrativos e laboratoriais;

c. Recursos humanos constituídos por gerentes, consultores 
e um corpo administrativo completo para capacitação/
formação/treinamento do empresário-empreendedor, em 
serviços especializados que auxiliem as empresas incubadas 
em suas atividades de gestão empresarial, gestão da inova-
ção tecnológica, comercialização de produtos e serviços no 
mercado doméstico e externo, contabilidade, marketing, 
assistência jurídica, captação de recursos, contratos com 
financiadores, etc.

Estas facilidades têm por objetivos principais:

a. Capacitar os empresários – empreendedores;
b. Estimular a associação entre pesquisadores e empresários;
c. Gerar empregos;
d. Estabelecer uma cultura empreendedora;
e. Desenvolver ações associativas e compartilhadas;
f. Reduzir a taxa de mortalidade das novas micro e pequenas 

empresas, bem como consolidar as micro e pequenas empre-
sas que apresentem potencial de crescimento;

g. Promover a interação entre micro e pequenas empresas e ins-
tituições que desenvolvam atividades tecnológicas.
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Para Dornelas (2002), o movimento de incubadoras de empresas 
sempre esteve relacionado ao movimento de empreendedorismo em 
todos os países onde a criação de empresas e o suporte aos empreen-
dedores tem sido enfatizado.

Para Maria Alice Lahorgue (2004), é consenso na literatura que as 
incubadoras de empresas são parte dos sistemas de inovação, poden-
do ser classificadas em três tipos: 

a. Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: é a organização 
que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços 
resultam de pesquisa científica, para a qual a tecnologia repre-
senta alto valor agregado;

b. Incubadora de Empresas de Base Tradicional: é a organização 
que abriga empreendimentos que detém tecnologias larga-
mente difundidas e que queiram agregar valor aos seus pro-
dutos, serviços ou processos;

c. Incubadora Mista: é a organização que abriga, ao mesmo 
tempo, empresas de base tecnológica e de setores tradicionais.

Ainda segundo a autora, a origem do movimento de incubadoras 
de empresas em escala mundial é creditada aos Estados Unidos, na 
região do Vale do Silício, com o movimento ganhando destaque 
em meados dos anos 1980, quando o número de empreendimentos 
desta natureza passou de 50 em 1985 para 550 em 1997, a maior 
parte de base tecnológica e vinculada a centros de pesquisa, univer-
sidades ou ao governo. O sucesso americano inspirou outras inicia-
tivas semelhantes em diversos países como China, Japão, Alemanha, 
França e Brasil; para Stainsack (2003 apud LAHORGUE, 2004), 
em 2001 havia mais de 3000 incubadoras de empresas espalhadas 
pelo mundo. 

Para Lahorgue (2004), a primeira incubadora brasileira foi criada 
em São Carlos-SP, em Dezembro de 1984, resultante do Programa de 
Apoio aos Parques Tecnológicos, pertencente ao CNPq – Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que, jun-
tamente com o SEBRAE, na época se destacava como entidade de 
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fomento ao movimento de incubação. O SEBRAE apoia as incuba-
doras de empresas desde 1991, por meio de treinamento gerencial, 
participação em feiras, rodadas de negócios, programas de qualidade, 
missões técnicas, entre outros. A partir de 1998, seu apoio passou a 
ser realizado por meio de editais. 

O Centro Incubador de Empresas de São José do Rio 
Preto

Participando deste momento de crescimento nacional do 
Movimento incubadoras de Empresas, em 1998 é inaugurado o 
CIE – Centro Incubador de Empresas de São José do Rio Preto. Foi 
criado através de uma parceria entre o SEBRAESP, a Prefeitura e a 
Associação Comercial de São José do Rio Preto, com o objetivo de 
apoiar integralmente os pequenos negócios para sua transformação 
em pequenas empresas mais fortes e sustentáveis, diminuindo sua 
taxa de mortalidade. Diretamente relacionado com as potenciali-
dades e tendências locais, desde sua criação o Centro Incubador de 
Empresas tem como principal objetivo o processo de capacitação 
das micro e pequenas empresas, profissionalizando não somente a 
operacionalização dos produtos e serviços, mas também e princi-
palmente o Empreendedor, através de sua capacitação gerencial e 
administrativa, fornecendo treinamentos, consultorias e assessorias 
específicas, além da participação em feiras, seminários, workshops e 
outros acompanhamentos customizados às suas necessidades.

Funcionando em um prédio público de 2217 m², construído 
especificamente para este fim, o Centro Incubador de Empresas pos-
sui módulos preparados para abrigar vinte e duas empresas incuba-
das, além de espaço físico de utilização compartilhada composto de 
sala de reuniões, sala de treinamento, biblioteca, refeitório e espaço 
de convívio externo. Desde o início de suas atividades, tem trabalha-
do com intervalos médios de incubação de trinta meses, tendo sua 
taxa de ocupação média variado entre 69% e 85,5%.

Além dos atendimentos prestados diária e sistematicamente às 
empresas residentes no Centro Incubador de Empresas, a partir de 
Julho de 2012, com a aprovação do Governo Estadual para a implan-
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tação do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto, foi implanta-
do um novo formato de acompanhamento às empresas interessadas 
em participar do Projeto Incubadora de Empresas, denominado 
“Acompanhamento Remoto”. De acordo com Oliveira (2013a), esta 
modalidade tem por objetivo atender empresários já instalados fora 
da incubadora, que apresentam dificuldades comprovadas na ges-
tão do seu empreendimento, e que apresentam Planos de Negócios 
com boa viabilidade e também perfis empreendedores passíveis de 
acompanhamento e desenvolvimento, mas não se enquadram no 
Planejamento Estratégico da Incubadora, que é voltado à recepção e 
desenvolvimento de empresas de alta tecnologia e inovação, obede-
cendo a uma forte tendência local. A metodologia especificamente 
desenvolvida para o acompanhamento destas empresas é constituída 
das seguintes fases: recepção dos planos de negócios; avaliação do 
plano e elaboração do parecer de viabilidade – realizada pelas insti-
tuições que formam o Pré Comitê de avaliação; encaminhamento 
do parecer ao Conselho Gestor – formado pelas instituições respon-
sáveis pela manutenção da Incubadora; capacitação dos empresários 
aprovados através de consultorias individuais e treinamentos, com 
acompanhamento mensal, nas áreas de Mercado, Gerenciamento e 
Produção, durante o tempo de vigência do Contrato de Utilização 
do Sistema Compartilhado de Incubação para o Acompanhamento 
Remoto. Mensalmente as empresas acompanhadas fornecem à incu-
badora seu faturamento e o número de postos de trabalho do perí-
odo, que são os dois indicadores para a medição do desempenho da 
empresa admitida nesta modalidade. O que se tem observado é que 
estes indicadores tem sofrido uma variação positiva entre 3 a 7 % 
durante o período de acompanhamento das empresas. Através das 
reuniões individuais realizadas quinzenalmente com a equipe de con-
sultores, tem-se observado que este empresário sente-se mais seguro 
para a tomada de decisões, além de entrar em contato com uma série 
de ferramentas gerenciais que até então não faziam parte do seu dia-
-a-dia. Com esta ampliação dos atendimentos, está sendo possível 
para a incubadora ampliar seu escopo de atuação, abrangendo um 
número maior de segmentos e perfis empresariais, prestando um 
maior serviço à comunidade empreendedora e contribuindo ainda 
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mais para a geração de emprego e renda, fazendo com que todo o 
município de São José do Rio Preto seja beneficiado. Outro resultado 
bastante interessante é a nítida integração empresa-escola, através da 
participação de professores universitários na elaboração do parecer de 
viabilidade, integração esta tão desejada e muitas vezes tão complica-
da de se encontrar em ambientes inovadores. Estão também sendo 
reforçados os vínculos já existentes entre o CIE e a Comunidade, 
que percebe no trabalho diário da incubadora a preocupação com 
a geração não somente de empresas, mas também de profissionais 
cada vez mais preparados e capacitados para enfrentar o mercado 
globalizado (OLIVEIRA, 2013b).

Incubadoras como Entidades sem Fins Lucrativos

Incubadoras de Empresas podem ser classificadas como entida-
des sem fins lucrativos – mantidas por entidades governamentais, 
universidades, grupos comunitários, e ou empresários trabalhando 
em sistema de condomínio para a redução dos custos de instalação 
e de manutenção de suas atividades. – não exercendo nenhuma ati-
vidade que tenha a finalidade de geração de lucro para sua própria 
sobrevivência, e estando destinadas a amparar o estágio inicial de 
empresas nascentes que se enquadram em áreas pré-estabelecidas 
de negócios (IOZZI, 2009). Assim, a incubadora de empresas pode 
ser definida como um ambiente flexível e encorajador, no qual 
são oferecidas facilidades para o surgimento, crescimento e para a 
aceleração do desenvolvimento de empreendimentos, incubados 
ou associados (DORNELAS, 2002). A complexidade do fenôme-
no das organizações sem fins lucrativos impede uma conceituação 
uniforme e dá espaço para o aparecimento de diferentes termos 
e definições, entre eles: economia social, economia solidária, etc. 
Andion (1998 apud IOZZI, 2009) diz que, de forma sintética, dois 
dispositivos principais estabelecem uma grande diferença entre a 
economia social e a economia de mercado. O primeiro dispositivo 
é de ordem moral, ou seja, uma solidariedade interna, baseada na 
ideia de responsabilidade coletiva, compartilhada entre os membros 
do grupo. O segundo dispositivo é de ordem material, e se rela-
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ciona a não apropriação do lucro para uso individual, sendo este 
utilizado por uma coletividade, o que atribui outro sentido à noção 
de propriedade – um dos pilares do modo capitalista de produção. 
Ainda segundo Iozzi (2009), estudos efetuados por diferentes auto-
res permitem identificar alguns traços comuns às organizações da 
economia solidária, dos quais são apontados:

a. As organizações possuem um objetivo social, ou seja, a con-
tribuição da economia solidária à riqueza coletiva mede-se 
não somente pela produção de bens e serviços, mas, sobretu-
do, pela rentabilidade social que ela gera;

b. A concentração no local permite a criação de uma relação 
social de proximidade, o que gera um sentimento de identi-
ficação, tanto para os membros quanto para o meio externo 
(comunidade);

c. As organizações incluem formas plurais de trabalho, compos-
tas de assalariados, voluntários e outros parceiros; por outro 
lado, as capacitações exigidas também são diferenciadas;

d. Há a participação de diferentes atores (profissionais, volun-
tários e até mesmo usuários) na gestão interna das organi-
zações e na construção da oferta e da demanda dos bens e 
serviços;

e. Há uma hibridação de diferentes fontes de recursos como, 
por exemplo, recursos de mercado (provenientes da comer-
cialização de bens e serviços), recursos não mercantis (prove-
nientes de financiamentos do Estado e de outras instituições) 
e recursos não monetários (provenientes da solidariedade e 
do voluntariado).

O Perfil Empreendedor

De acordo com Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2008), o 
empreendedor é mais conhecido como aquele que cria novos negó-
cios, mas pode também inovar dentro de negócios já existentes; ou 
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seja, é possível ser empreendedor dentro de empresas já constitu-
ídas. Ainda segundo Dornelas (2008), em qualquer definição de 
empreendedorismo encontram-se, pelo menos, os seguintes aspectos 
referentes ao empreendedor:

a. Tem iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que 
faz;

b. Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa, transfor-
mando o ambiente social e econômico onde vive;

c. Aceita assumir riscos calculados e a possibilidade de fracassar.

Dornelas (2007) define, a partir de uma pesquisa de campo bas-
tante ampla, oito tipos de empreendedores existentes no Brasil: 

a. Empreendedor nato: são os que começam a trabalhar muito 
cedo e adquirem habilidades de negociação e de vendas. Suas 
referências e exemplos são os valores familiares e religiosos;

b. Empreendedor que aprende: este tipo tem se tornado muito 
comum; é uma pessoa que nunca pensou em ser empreen-
dedor, que via a carreira em grandes empresas como a única 
alternativa possível e que, antes de se tornar um empreende-
dor acreditava que não gostava de assumir riscos;

c. Empreendedor serial (que cria novos negócios): é apaixonado, 
mais do que pela empresa, pelo ato de empreender. É dinâ-
mico, tem habilidades para montar equipes, motivar o time, 
captar recursos para o início do negócio e colocar a empresa 
em funcionamento;

d. Empreendedor corporativo: este tipo tem ficado muito em evi-
dência nos últimos anos, devido à necessidade das grandes 
organizações de se renovar, inovar e criar novos negócios. Se 
saírem da corporação para criar o próprio negócio podem ter 
problemas no início, já que estão acostumados as regalias e o 
acesso a recursos do mundo corporativo;
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e. Empreendedor social: tem como missão de vida construir 
um mundo melhor para as pessoas. Suas características são 
similares às dos demais empreendedores, mas a diferença 
é que se realizam vendo seus projetos trazerem resultados 
mais para os outros do que para si mesmos, preferem com-
partilhar seus recursos e contribuir para o desenvolvimento 
das pessoas;

f. Empreendedor por necessidade: cria o próprio negócio porque 
não tem alternativa. Geralmente não tem acesso ao mercado 
ou foi demitido, não restando outra opção a não ser traba-
lhar por conta própria. Geralmente se envolve em negócios 
informais e pouco inovadores; sendo vítimas do capitalismo 
atual, pois não têm acesso a recursos, à educação e às míni-
mas condições para empreender de maneira estruturada. Sua 
existência em grande quantidade é um problema social que, 
no caso brasileiro, ainda está longe de ser resolvido;

g. Empreendedor herdeiro: recebe logo cedo a missão de levar 
à frente o legado da família, com o desafio de multiplicar o 
patrimônio recebido. Devido a grande variação no perfil do 
empreendedor herdeiro, mais recentemente eles próprios e 
suas famílias, preocupados com o futuro dos negócios, têm 
optado por buscar mais apoio externo, através de cursos de 
especialização, com o objetivo de não tomar decisões apenas 
com base na experiência e na história de sucesso das gerações 
anteriores. Bastante reduzido é ainda o número de empresas 
familiares que estão na sua terceira ou quarta geração, muitas 
sucumbindo bem antes disso;

h. Empreendedor “normal” (planejado): o empreendedor que “faz 
a lição de casa”, que planeja buscando minimizar riscos, que 
se preocupa com os próximos passos do negócio, que têm 
visão de futuro clara e que trabalha em função de metas é 
definido por Dornelas como “normal”.
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Incubadora de empresas como espaço social

A partir do exposto acima, ao serem comparados os oito tipos de 
empreendedor descritos por Dornelas com os dados apresentados 
pelo SEBRAE referentes à mortalidade empresarial, depreende-se 
que apenas um dos perfis definidos é comparável com aquele que 
minimiza os riscos de fechamento das empresas, que é o perfil do 
Empreendedor Normal. É consequente o entendimento de que todos 
os perfis carecem de uma grande dose de conhecimentos específicos, 
voltados à gestão empresarial, para que tenham maiores chances de 
sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo.

Observa-se ainda que a sociedade empreendedora que compar-
tilha o ambiente de uma Incubadora de Empresas, além de estar 
em constante contato com ferramentas ligadas ao gerenciamento 
empresarial, é constantemente estimulada a utilizar premissas pró-
prias das economias sociais, mesmo tendo como premissas básicas 
para seu ingresso neste ambiente, ideias que possam se transformar 
em negócios lucrativos e perenes, sob o aspecto mercantil. Desta 
forma, identifica-se uma hibridação entre os conceitos econômicos 
e sociais, ambos latentes no ambiente de incubação empresarial.

Relativo ao senso do jogo definido por Bourdieu, somente pode-se 
denominar uma sociedade como Campo, se houverem respostas para 
três perguntas: 01. Existe uma luta em comum por algo? 02. Nessa 
luta existe o mínimo de consenso? 03. Os atores desta luta compar-
tilham algumas das estratégias de luta? (JARDIM, 2013). Ao serem 
relacionadas estas três questões ao Centro Incubador de Empresas, 
serão encontradas respostas positivas concordando-se que: 01. Sim, 
existe a luta do grupo de empreendedores candidatos à incubação, 
pela conquista do poder concedido tanto aos empreendedores que 
pertencem a este espaço singular, quanto ao grupo privilegiado de 
empresas incubadas, transformando estes dois grupos em dominados 
e dominantes, respectivamente. Sendo uma incubadora de empresas 
reconhecida como um Habitat de Inovação: o grupo dominante, 
representado pelas empresas residentes através da aprovação do seu 
Plano de Negócios, terá acesso a uma série de ferramentas de capa-
citação gerencial e tecnológica, que reduzirão significativamente o 



180

Incubadora de empresas como espaço social na 
perspectiva da Sociologia Econômica

risco de fechamento de sua empresa. Esta consideração é plausível 
a partir da análise dos Relatórios dos Cadastros de Atendimentos 
Anuais, elaborados pelo Núcleo de Inovação do CIE, que apresen-
ta índices de crescimento constante desde a sua implantação; 02. 
Sim, existe o consenso entre o grupo de empresas residentes de que, 
somente sua participação regular nas consultorias e treinamentos 
aumentará seus conhecimentos e, consequentemente, seu amadureci-
mento empresarial, ampliando as chances de sucesso de sua empresa, 
de acordo com análise às respostas ao Questionário Semestral de 
Avaliação Empresarial; 03. Sim, as estratégias de luta são comparti-
lhadas a partir do momento que existe uma equipe de profissionais 
especialmente treinados e capacitados para ministrar treinamentos, 
consultorias e acompanhamentos gerenciais diversos ao grupo de 
empresas residentes, e que estas participam em conjunto, tanto dos 
treinamentos quanto dos seminários, palestras e demais atividades 
relativas à inovação e capacitação gerencial oferecidas à comunidade 
empreendedora inserida na incubadora. 

Este conhecimento adquirido é disseminado e compartilhado em 
situações proporcionadas pelo ambiente socializador da incubadora, 
como relações de compra e venda que comumente acontecem entre 
os empreendedores, refeições, intervalos, eventos festivos e demais 
encontros fortuitos ocorridos entre as empresas.

A Incubadora de Empresas aproxima-se novamente das premissas 
propostas por Durkheim, quando o que se observa primeiramente no 
grupo profissional de empresas incubadas é: um poder moral capaz 
de conter os egoísmos individuais, de manter no coração dos traba-
lhadores um sentimento mais vivo de uma solidariedade comum, 
de impedir que a lei do mais forte se aplique de maneira brutal nas 
relações industriais e comerciais (DURKHEIM, 1999). Segundo 
Aron (1967), o fenômeno da divisão do trabalho que este sociólogo 
quer explicar é diferente, portanto, do que os economistas entendem 
pelo mesmo conceito. A divisão do trabalho é uma estrutura de toda 
a sociedade, da qual a divisão técnica ou econômica do trabalho não 
passa de uma manifestação.

Através do exposto, entende-se que a Incubadora de Empresas 
de São José do Rio Preto é um Espaço Social, com suas relações de 
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força e monopólios, suas lutas e estratégias e seus interesses e lucros 
(BOURDIEU, 1996).

Entendendo que os contratos são baseados, antes de tudo em 
códigos de ética (JARDIM, 2013), pode-se concluir que no espaço 
social determinado pela incubadora de empresas, o elemento moral 
circula mentalmente por trás dos contratos, fazendo com que os 
indivíduos façam mais tarefas do que as que estão estabelecidas nes-
tes contratos, movidas pelos sentimentos que as unem (JARDIM, 
2013).

Dado o elevado número de empresas graduadas pelo Centro 
Incubador de Empresas, além das empresas residentes que apresen-
tam considerável melhora de 3 a 7% em seus índices de fatura-
mento e de postos de trabalho (OLIVEIRA, 2013a), depreende-se 
que o capital de chegada destas empresas é consideravelmente maior 
do que o seu capital de origem a este ambiente; utiliza-se aqui o 
entendimento não mensurado da correlação entre o espaço social 
da incubadora e o resultado das empresas residentes, considerando 
que o espaço social da incubadora apresenta-se como um ambiente 
cognitivo, que leva à incorporação do conhecimento adquirido mais 
facilmente do que o ambiente de qualificação e capacitação formal, 
já que proporciona a oportunidade da aplicação prática do conheci-
mento, dentro do espaço social.

Conclusão

Através do exposto pode-se entender uma incubadora de empre-
sas como um espaço social, além de ser possível compreender um 
pouco mais a influência exercida por este espaço social no resultado 
de suas empresas residentes.

Ao se comprovar a interação destas empresas com o ambiente 
da incubadora enquanto espaço de desenvolvimento e crescimento 
pessoal e profissional, entende-se daí uma relevante contribuição para 
o melhor posicionamento social e econômico do indivíduo empre-
endedor, ajudando-o a vencer os desafios propostos pelo mercado 
globalizado.
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Parafraseando Durkheim (1999), ao julgarmos todas as organi-
zações como indispensáveis, certamente será por causa da influência 
moral que elas têm, e não pelos serviços econômicos que elas podem 
prestar.
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AUTOMÓVEL, FETICHE E OS EFEITOS 
DA RELAÇÃO ENTRE O DINHEIRO 

E OS SUJEITOS OBJETIVADOS

Cláudio Robert PIERINI

O automóvel: dinheiro, mercadoria e fetiche

O Automóvel é uma mercadoria e, dependendo da cultura, pode 
aparecer como primeira manifestação de riqueza. O automóvel nas-
ce no processo produtivo e desperta fetiche (na essência marxista) 
na Época Moderna. Trata-se de uma mercadoria que representa a 
liberdade na aparência, o ir e vir; podemos dizer de forma ensaís-
tica que emana a divisão física e metafísica entre os que possuem o 
Automóvel e os que não, mas ele é liberdade na promessa, para os 
que possuem, e dependência na concretização. Na mesma perspecti-
va, o dinheiro também teria essa dialética, porque, ao mesmo tempo, 
liberta e aprisiona, pois não tê-lo é não fazer parte. Porém, tê-lo é 
permitir desbotar-se (SIMMEL, 1998b).

Como afirmou Simmel (1998b) o dinheiro é o “deus moderno” 
de todos os sujeitos desta época e o Automóvel, que consideramos 
neste trabalho um semideus, talvez tenha se tornado também um 
grande rei ao modo de Lukács (2003). Ele nasce em meio a essa 
promessa da liberdade e da diferenciação e sucumbe no congestiona-
mento, inflando a racionalidade acrítica no homem. Para Simmel, o 
homem é desbotado pelo dinheiro (SIMMEL, 1998b) e se comporta 
como coisa; por isso não promove a crítica sobre uma determinada 
posição que o Automóvel ocupa nas grandes cidades.
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Argumentamos que é possível existir uma relação intrínseca 
entre o dinheiro e o Automóvel, observada de forma empírica ainda 
que não sistematizada, a qual pode ser considerada uma relação de 
dependência, de escravidão. É sobre essa relação que gostaríamos de 
falar nesse capítulo.

Nesse sentido, pode haver mais envolvidos nessa escravidão, pois 
é preciso que sejam considerados também súditos para o dinheiro e 
para o Automóvel, assim como outros indivíduos marginais a este 
processo, os quais não podem ser considerados súditos por não pos-
suírem nem dinheiro, nem Automóvel. Os “não súditos” podem 
ser considerados os estrangeiros no sentido simmeliano (SIMMEL, 
1983).

Com inspiração em Simmel, o texto parte do pressuposto 
de que os objetos deixaram de ser meio, se tornaram fim em si 
mesmo (pela supremacia do valor de troca), autonomizaram-se e 
foram subjetivados, todos subordinados ao dinheiro. Já o homem, 
sujeito, ser subjetivo, é objetivado e torna-se coisa; tornando os 
outros homens, do mesmo grupo ou estrangeiros, outras coisas, 
mas também subordinados ao dinheiro. Tudo foi nivelado pelo 
“deus moderno”, em um rebaixamento, uma descoloração. Os 
sujeitos descem ao nível dos objetos, todos atingindo o mesmo 
patamar. É, portanto, a subjetivação, a reificação (a postura psico-
lógica do ser, quando objetivado, muda frente ao objeto, quando 
este é subjetivado, pois parece representar mais do que sua estru-
tura e função, ele se torna Rei, ele parece emanar mais do que 
realmente é), a possessão, atravessando a porta da fascinação, do 
encantamento.

Com inspiração em Simmel, indagamos: quem possui quem nes-
sa relação entre mercadoria e comprador, coisa subjetivada e sujeito 
coisa? Simmel (1998b) elucida sobre a subjetivação dos objetos e 
a objetivação dos sujeitos quando escreve sobre o dinheiro na cul-
tura moderna e, é essa reflexão sobre a autonomização dos meios 
que mediará nosso texto, acerca do entendimento sobre a relação de 
dominado e de dominador na situação que envolve o Automóvel, 
quando o sujeito objetivado se deixa enfeitiçar e se rende aos domí-
nios dessa mercadoria.
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O dinheiro foi autonomizado e essa autonomização atingiu o 
Automóvel, que deixa de ser meio de transporte e passa a ser dinhei-
ro, pelo seu valor de troca – e pela preponderância do processo pro-
dutivo e do funcionamento da Economia. São os níveis de escra-
vidão, que se iniciam com deus e passa para o Automóvel, o rei; e 
depois chega a outro nível de escravidão, o dos súditos – donos dos 
automóveis. Ficam à margem os estrangeiros, escravos indiretos.

Na análise simmeliana, o deus da Época Moderna é o dinheiro, 
que se tornou fim nele mesmo, pois o que importa não é a mediação 
que o dinheiro exerce. O objetivo maior no presente é obter dinhei-
ro, porque todas as outras coisas podem ser trocadas por ele. Apesar 
de que a busca desenfreada por lucro e ganhos monetários não fica 
somente na acumulação do capital econômico, pois junto com esse 
objetivo aparente, esses ganhos criam outros poderes e outros capitais.

Já se disse, tanto em tom sarcástico como elegíaco, que o dinhei-
ro seria o deus de nossa época. De fato, podem-se descobrir 
relações psicológicas significativas entre as duas idéias aparente-
mente tão opostas. A idéia de deus tem sua essência mais pro-
funda no fato de que todas as diversidades do mundo atingem 
nele uma unidade, que ele é a coincidentia oppositorum, na bela 
expressão de Nicolau de Cusa. A partir dessa ideia, de que todas 
as oposições e irreconciliáveis do mundo encontram nele seu 
equilíbrio e unificação, origina-se a paz e a segurança, mas ao 
mesmo tempo a densa plenitude das representações variadas 
que nós encontramos na ideia de deus. A similitude psicológica 
de sua ideia com aquela do dinheiro é pelo precedente clara. 
O tertium comparationis é o sentimento de calma e segurança 
que a posse do dinheiro, em contraste com todas as outras pos-
ses, oferece, e que corresponde psicologicamente àquele sen-
timento que o devoto encontra em seu deus. Nos dois casos 
há a elevação sobre o singular que nós encontramos no objeto 
ansiado, a confiança na onipotência do mais alto princípio [...]. 
Exatamente como deus na forma da crença, o dinheiro é, na 
forma do concreto, a mais alta abstração à qual a razão prática 
se elevou (SIMMEL apud WAIZBORT, 2006, p.145).
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Simmel explana que o desbotamento de tudo ocorreu pelo rom-
pimento da relação entre fins e meios. O dinheiro só possui troca e 
não tem qualquer valor de uso (MARX, 1983). Ele faz com que duas 
coisas não equivalentes acabem niveladas, e no caso do ser humano, 
rebaixado. O dinheiro subordina todas as outras coisas, inclusive pes-
soas e seus valores morais (SIMMEL, 1998b). Na modernidade, do 
cálculo e da racionalidade, tudo possui um valor monetário, inclusive 
tudo o que era considerado qualitativo e não quantificável – inclusive 
a vida e os valores morais.

As mortes em acidentes automobilísticos são a representação da 
banalidade a qual a vida não quantificável chegou e as indenizações 
pagas por essas mortes são a quantificação do valor atribuído à vida, 
da impessoalidade que o dinheiro transmite, como se por qualquer 
valor aleatório a vida fosse compensada; para Simmel (1998b) é o 
distanciamento da pessoalidade e a aproximação de uma impessoa-
lidade descolorida pelo dinheiro. Os mortos são dados estatísticos e 
os feridos representam gastos públicos; os dois são reflexos da secu-
ritização da vida, do mercado de seguros de vida. 

Caracterizado justamente como sem características, ele não pos-
sui qualidades próprias, a não ser não ter qualidades. Por isso 
ele é eminentemente abstrato. Contudo ele possui uma abstra-
ção muito forte, pois na medida em que os objetos são pura 
e simplesmente trocados por dinheiro, eles próprios perdem 
de algum modo suas características, deixando-se igualar a ele 
(WAIZBORT, 2006, p.141).

E Simmel (apud WAIZBORT, 2006, p.142) aprofunda:

A impessoalidade do dinheiro, seu anonimato são traços funda-
mentais do dinheiro que não se restringem a ele, mas a tudo o 
que ele, com seu toque de Midas, alcança. Por isso, sempre que 
valores pessoais estão em jogo, o dinheiro parece ser tão impró-
prio como forma de reparação. Tudo o que é pessoal, individual, 
específico está no pólo oposto ao dinheiro; contudo, Simmel 
chama a atenção para o fato de que cada vez mais, com o incre-
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mento da economia monetária e sua difusão pelos espaços mais 
recônditos e inesperados, com a imposição de sua lógica baseada 
na quantidade em todos os domínios da vida, o que é pessoal 
é atingido progressivamente pelo dinheiro e torna-se cada vez 
mais impessoal (WAIZBORT, 2006, p.142).

Em nossa metáfora entre dinheiro e automóvel, consideramos 
que o Automóvel, representa, depois do dinheiro, o segundo nível 
de escravidão, pois esse também só responde ao deus dinheiro; ele se 
pinta e se vende da forma como deus ordenar. Ele é mercadoria e, na 
Época Moderna, ele não é só um meio de transporte, ele é dinheiro, 
ambíguo, depende e faz depender.

O próximo nível de escravidão, o terceiro, é aquele relaciona-
do ao indivíduo. Naquela metáfora, logo, após o deus dinheiro e 
o Automóvel rei, o indivíduo é considerado súdito fiel. Mas esse 
nível é mais profundo, pois envolve sujeitos, que mesmo objetivados, 
continuam sendo sujeitos que, destituídos de uma crítica da razão e 
que simplesmente se adaptam para viver (COHN, 2004), fomentam 
os níveis maiores, ou, numa perspectiva mais relacional, faz parte 
ativa do processo de construção dessa relação entre dominante e 
dominado. Na nossa perspectiva, a tragédia do processo é que os 
outros níveis acima são coisas e que foram subjetivadas pelos próprios 
súditos escravizados.

Em relação às classes – sem que seja considerada a importância 
da cultura, ou seja, do capital cultural, como diriam Bourdieu e 
Passeron (1964) – nos parece que o dinheiro é variável importante na 
definição de classe, se tomadas por base reflexões de Simmel (1998b), 
especialmente no caso brasileiro. Nesse sentido, o Automóvel parece 
ajudar a definir essas classes e os sujeitos, que por sua vez só perten-
cem e transportam-se como coisas por entre classes e grupos sociais 
na falta ou presença do primeiro e/ou do segundo. O Automóvel 
ajuda a definir qual a riqueza aparente que o ser objetivado possui. 
Tê-lo aparece como riqueza e liberdade. “Aos indivíduos, os meios 
aparecem não mais como mediadores, mas como se eles próprios 
fossem os objetivos visados” (WAIZBORT, 2006, p.138).

Em nosso texto, dinheiro e automóvel são correlatos:
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O dinheiro é, portanto um caso único e cadente no conjunto 
de todas as transformações de meios em fins. Em nenhum outro 
caso essa transformação se deu de modo tão completo e nunca 
ela pareceu ser tão normal como no caso do dinheiro; ele assume 
um papel de segunda natureza. E isso torna o dinheiro exemplar 
para a análise de Simmel (WAIZBORT, 2006, p.139).

É possível que ao ver todo o fetichismo que no presente o 
Automóvel significa, Simmel pensaria que o Automóvel não ape-
nas foi capaz de superar o dinheiro por ter em sua concepção um 
valor de uso, mas certamente ficaria surpreso – ou melhor, chocado, 
cunhado em seu próprio termo (SIMMEL, 1979) – com o feti-
chismo e reificação que o mesmo atingiu nas cidades; tão grande 
desbotamento e subjetivação.

Possuir um Automóvel foi sinônimo de liberdade para uma classe 
dominante que se via afastada dos outros – a classe abastada não que-
ria mais dividir os assentos dos bondes (HAAG, 2011) – ao alcançar 
a condição de possuidor de um transporte individual. Tratava-se de 
uma distinção simbólica, como diria Bourdieu (2007). Esse indiví-
duo tinha em seus projetos a velocidade e o distanciamento e acre-
ditava numa promessa de liberdade da nova Era. Nesse sentido, o 
Automóvel é como o dinheiro, oferece a liberdade e promove de 
forma conjunta a dependência; dependência dos fornecedores, dos 
abastecedores, dos compradores, ou seja, de todo o circuito de pro-
dução e consumo do automóvel. 

Afinal, como um Automóvel e, consequentemente, um súdito, 
podem ser livres sem os combustíveis, as peças e os futuros com-
pradores? Cria-se uma dependência. E a dependência não amarra 
somente os indivíduos súditos, ela amarra também os estrangeiros 
simmelianos, ou seja, aqueles que não possuem o Automóvel, pois 
mesmo não fazendo parte do grupo dos possuidores de Automóvel, 
esses estrangeiros estão à margem das políticas do Estado para o 
transporte; logo, estão fora, apesar de obrigatoriamente estarem 
dentro desta ordem. Esses estrangeiros estão à margem devido a 
políticas do Estado para auxílio aos Colossos (COHN, 1998) da 
produção; nesse círculo, que da mesma forma é dialético, também 
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estão amarrados aos que possuem o Automóvel, assim como amar-
rados por um ideal circulatório criado pela burguesia desde o século 
XIX (PIERINI, 2013b).

Os estrangeiros, então, são aqueles que não possuem um deus 
(dinheiro) e um rei (automóvel), por isso não podem ser súditos, pois 
não estão dentro do território de um reinado. Porém, um número 
maior de estrangeiros têm se tornado súditos e têm constituído seu 
reinado – na nossa metáfora, com alforrias dadas pelo Estado, com a 
promessa do melhor para todos; a produção, o dinheiro, os súditos e, 
consequentemente, a Economia Nacional. As crescentes intervenções 
do Governo Federal, por meio de suas políticas “econômicas” via 
Decretos, têm estimulado a venda de automóveis, principalmente 
aos estrangeiros, facilitando seu acesso aos automóveis populares de 
até 1000 cilindradas.

A classe dominante se satisfaz enquanto produtora do Automóvel 
e como vendedora de um muro que a isola fisicamente dos mais 
pobres, dos estrangeiros. Com inspiração em Marx podemos dizer 
que ao proletariado sobrou – especialmente antes da política do 
microcrédito pós 2005 – o automóvel popular. 

O Automóvel, que deveria ter unicamente a intenção de trans-
portar, vai além e se torna um “um membro da família”, sendo um 
objeto subjetivado, passando para uma condição autônoma, desen-
volvendo, inclusive, vida social (APPADURAI, 2008). Aos seres 
coisas só resta assimilar que esse mesmo Automóvel vai sozinho às 
concessionárias de forma naturalizada, como as mesas dançantes 
marxistas. É no presente que aparece a expressão “ter um Automóvel 
é como ter uma segunda família” – tragédia completa, tudo foi nive-
lado, diria Simmel – e que em muitos casos pode tomar o posto de 
primeira, desde que o “pai” tenha sido um sujeito já objetivado. 
Pois como teoriza Appadurai (2008), os objetos interagem com a 
sociedade alterando-a, porque o mundo social e o mundo material se 
entrecruzam e se influenciam, o que contraria visões de que o mundo 
material é um simples acessório do mundo humano.

Se a Época Moderna da racionalidade e da autonomização não 
permite escapar sequer uma mercadoria da prisão do fetichismo, 
por que seria diferente com o Automóvel? Se olhados os anúncios 
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em que o Automóvel aparece como o ator principal, o condutor – 
súdito interno – não aparece, não é visto, e a impressão é que o 
Automóvel se conduz como se tivesse alma própria, como no filme 
O Exterminador do Futuro. Mas o futuro parece ser o presente, onde 
as cidades passam pelo processo de extermínio e a vida veloz das 
grandes cidades, como dito por Santos (2006), não permite mais ao 
homem perceber os processos lentos e graduais com livre arbítrio. 
O homem das grandes cidades não pode ver através da janela do 
Automóvel, ele não vê o trajeto. Não há a experiência, pois ele já foi, 
porque ele é líquido (BAUMAN, 2003). Porque ele e o Automóvel 
são dois “seres” que se influenciam em suas respectivas vidas sociais 
(APPADURAI, 2008), entrelaçadas e inseparáveis de forma simbió-
tica, como bem teorizaram os principais autores da subjetivação dos 
objetos – Marx e Simmel.

Portanto, o Automóvel, coisa subjetivada, mas que deveria ser 
o responsável pelas transposições de distâncias é, dialeticamente, o 
responsável pela criação de distanciamentos físicos e metafísicos, cada 
vez maiores, nunca antes vistos nas grandes cidades. Não ao acaso, as 
maiores distâncias e as especulações têm o objetivo maior da manu-
tenção da ordem e da dependência.

Todos dependem de alguma forma de transporte; pode ser por 
meio do rei, ou por meio do bonde, do trem, do ônibus. Isso não 
muda o fato de que o distanciamento foi criado, pois a cidade cresceu 
e o Estado dialogou com a indústria do automóvel, em detrimento 
do transporte público, que ficou em segundo plano nas politicas 
de transporte. Na atualidade, os sujeitos se atêm aos seus reinados, 
na sua individualidade, com todo o aparato tecnológico para o ar, 
o som, a imagem e a proteção do ambiente interno do reino, para 
isolá-lo da realidade enquanto a cidade é exterminada lá fora.

A individualidade como grande promessa ocidental se manifesta 
no “direito” de cada cidadão possuir seu Automóvel, no direito do ir 
e vir. Na cidade de São Paulo, por exemplo, esse direito seria expresso 
por 11.244.369 automóveis para o ano de 2010 circulando todos os 
dias, já que é esse o número de habitantes (IBGE, 2010).

Mas as possibilidades do ir e vir precisam ir ao encontro do que a 
cidade oferece, ou melhor, do que o Estado e o Mercado permitem 
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que a cidade ofereça dentro dos padrões do ideal circulatório: tirar os 
sujeitos das ruas e no lugar colocar os objetos, que, subjetivados têm 
direito de passagem (PIERINI, 2013a). Nesse sentido, a construção 
do mercado do Automóvel faz parte de discussões sobre politicas 
urbanas e de escolhas políticas, como Jane Jacobs (2000) que defende 
diminuir a circulação do Automóvel. 

Por outro lado, muitos engenheiros e urbanistas dos anos de 
1960, como Colin Buchanan, pensavam diferentemente:

Eu penso que deveria reenfatizar a intrínseca utilidade do veí-
culo motorizado. Eu frequentemente ouço dizer que o veículo 
motor deveria ser eliminado, e que outros métodos de trans-
porte deveriam ser desenvolvidos etc. Mas quando venho a 
considerar em um modo prático o tipo de movimento que 
ocorre nas grandes áreas urbanas – o seu número imenso, 
variedade e complexidade [...] eu sempre volto à conclusão 
de que o veículo motor, ou alguma forma dele derivada, está 
tão bem adaptado a esses movimentos que é inevitável a sua 
manutenção como principal instrumento de transporte urbano 
(BUCHANAN, 1967, p. 10). 

Diante desse cenário, não podemos ignorar a geração de empre-
gos e da produção de riqueza sobre a figura indispensável do rei 
(automóvel) nas grandes cidades. Contudo, mais do que a neces-
sidade econômica da indústria do automóvel, temos a necessidade 
cultural do automóvel, por meio do qual se expressam identidades. 
É esse o fio condutor de nosso texto.

Nesse interim, a divisão e a especialização do trabalho no capi-
talismo contemporâneo promovem aprisionamento, porque uma 
engrenagem não pode funcionar sem a outra e a dependência é cria-
da e naturalizada. Nessa perspectiva, Seixas (2010), que faz explana-
ção sobre a obra de Colin Buchanan explica os elementos argumen-
tativos do engenheiro-urbanista:

É sobre esta relevância do papel econômico da cadeia do 
setor de transportes, particularmente ligado aos automóveis, 
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que Colin Buchanan montou uma parte significativa de sua 
linha de argumentação. Não se tratava apenas de reconhecer 
a importância como poder de pressão política deste setor, mas 
também seu alcance social como geradora de empregos e de 
recursos externos para o país. Neste sentido, admitindo os 
argumentos do autor, não haveria espaço para um caminho de 
volta (SEIXAS, 2010, p.84).

Trata-se da necessidade de implantação de politica pública de 
longo e curto prazo. Quando o longo prazo se faz mais importan-
te que os imediatismos capitais e governamentais, a prioridade é a 
mudança lenta e gradual dos mecanismos produtivos. Essas decisões 
de reforçar o mercado do automóvel têm reflexo direto sobre as cida-
des, cada vez mais inchadas de reinados particulares, os automóveis. 
Estar preso a essa cadeia só a naturaliza, mas esse processo é resultado 
de escolhas econômicas e politicas do Estado e Mercado. 

Na nossa perspectiva, a figura do cidadão homem público se 
manifesta na modernidade como o cidadão que possui o Automóvel. 
Os que não possuem, portanto, são os estrangeiros. Grosso modo, 
o que o Estado faz aos estrangeiros é exilá-los no transporte coletivo 
sem prioridades, numa dominação constante. Mas os súditos não 
são vítimas, porque eles escolheram. 

Para quem então sobra à decisão que Jane Jacobs cita? Para os 
estrangeiros? Impossível, pois eles não possuem o poder de alterar 
decisões de forma rápida, só de forma processual, a longo prazo, 
quando possível. Como dito por Isabelle Stengers, aos “estrangei-
ros” é dado a possibilidade de agir como se tivesse sido escolhida “a 
menos pior” das alternativas, que alguns autores chamam de “alter-
nativas infernais” (STENGERS; PIGNARRE, 2005) – porque no 
inferno a esperança não é possível.

Portanto, na Modernidade, época da racionalidade, fica a efêmera 
sensação de liberdade quando o Automóvel é adquirido. É como 
se todos os problemas referentes às grandes cidades tivessem sido 
resolvidos com a compra do Automóvel. O mercado e o Estado 
ficam satisfeitos momentaneamente, se analisados os ganhos em cur-
to prazo entre produção e troca. O primeiro para a manutenção do 
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ciclo produtivo e o segundo por assegurar o impulsionador industrial 
nacional, tão importante desde o final da década de 1950. 

Além disso, o indivíduo do Automóvel continua interessado 
pelas novas políticas – vide reduções de IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) – que favorecem o mercado em momentos de cri-
se, mas que protelam as soluções para os problemas de mobilidade 
urbana. 

O IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – está regu-
lamentado atualmente pelo Decreto 7212/2010. As reduções de 
IPI se tornaram uma constante no período de 2003 até 2012. O 
Governo Federal se utiliza do Decreto como instrumento de regu-
lação destes valores percentuais em vias de auxiliar o Mercado. Para 
uma compreensão mais aprofundada é possível consultar os decre-
tos 4542/2002, 4800/2003, 4902/2003, 5058/2004, 6006/2006, 
6687/2008, 6809/2008, 6890/2008, 7017/2009, 7567/2011, 
7660/2011, 7725/2012.

Há, além de tudo, outra situação a ser considerada, já levantada 
por Bauman (2010) e inúmeros cientistas sociais, de que o capitalis-
mo não pode sobreviver sem novos empreendimentos para continuar 
avançando. Na nossa perspectiva, o mercado brasileiro está, com o 
auxílio do Estado, criando as condições urbanas do modo de trans-
porte individual para todas as camadas da sociedade. O “pobre” tem 
sido inserido no ideal circulatório, pois as maiores reduções de IPI 
foram para os veículos considerados, por suas características, popu-
lares (as 1000 cilindradas). Por uma perspectiva, podemos falar em 
política pública para inserção dos “estrangeiros”; por outra, podemos 
falar em incentivo que está na contramão do transporte público.

Nas grandes cidades dos automóveis, cada indivíduo escolhe se 
isolar em suas caixas de aço, privatizando a experiência citadina. 
Por outro lado, aos pobres restariam as caixas de aço coletivizadas, 
pejorativamente socializadas. Trata-se da balança do individualismo 
versus socialismo (SIMMEL, 1998a), onde todos continuam pre-
sentes no mesmo palco, divididos por portas e rodas em forma de 
muros, uma proteção, como nas antigas cidades da Idade Média. 
Poderíamos sugerir que esses muros continuam a proteger reinados, 
mas são reinados individuais. Sendo assim, as ruas substituem as 
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muralhas (BRESCIANI, 1985) e os automóveis constituem novas 
formas de muralhas.

O valor de uso do Automóvel – que pode ter sido um fim – 
não é mais importante no presente do que o valor de troca, que se 
tornou fim no presente, pois o Automóvel não é uma ferramenta 
que intermedia a experiência nas grandes cidades, porque como já 
afirmamos, ele é dinheiro. O Automóvel perde valor de troca quando 
sua idade avança e quando sua cor não é prata, preta ou branca. No 
presente, o importante é comprar o Automóvel pensando no futuro, 
quando o mesmo será vendido – valor de mercado.

Esse Automóvel deve permitir a maior quantidade de dinheiro 
possível na troca futura aos súditos, mas também é importante para 
o indivíduo se livrar no momento certo do Automóvel, para não 
“envelhecer” sua posição no grupo de possuidores de Automóvel. 
Mas o valor de troca é só uma tela porosa sobre a necessidade de 
manutenção do status da classe, do fazer parte da classe dos possui-
dores de automóveis novos e do distanciamento dos estrangeiros, 
assim como dos donos de automóveis envelhecidos, fora de moda 
ao modo simmeliano (SIMMEL, 1998a).

O fetichismo do Automóvel e o ideal neoliberal, somados às mila-
greiras reduções de IPI promovidas pelo Estado mantêm viva a cha-
ma da liberdade e de alguma forma atendem aos objetivos propostos, 
ou seja, a solução momentânea da crise do subprime de 2008, mas 
protelam os problemas de mobilidade acentuados no longo prazo, o 
que pode ser constatado no uso dos Decretos Federais 6687/2008, 
6809/2008, 6890/2008 e 7017/2009.

Não é necessário alcançar o dinheiro em primeiro lugar para 
adquirir um Automóvel, porque o dinheiro pode vir pelas mãos do 
mercado financeiro – como a sociologia econômica contemporâ-
nea aborda – que oferece o crédito para o sonho de conquistar o 
Automóvel e para que o mesmo garanta a saída das montadoras e 
concessionárias.

Por isso, a classe dos súditos foi alcançada pela classe dos 
novos estrangeiros nacionalizados, em se tratando da mercadoria 
Automóvel, porque a classe dos outros se aproveitou dos incon-
táveis cálculos governamentais para adquirirem a mercadoria do 
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tipo popular. São as mãos do Estado que aquecem a mão do mer-
cado por meio dos Decretos e é por força do crédito do mercado 
financeiro que é salva, provisoriamente, a produção dos donos dos 
meios, assim como é proporcionada a oferta de populares para 
novos súditos. É uma relação íntima entre montadoras, Estado, 
setor creditício e novos súditos. Relação essa que promove inclusão 
social via mercado do Automóvel, aprisionamento e devastação das 
grandes cidades.

Nesse processo de democratização do mercado do Automóvel, a 
classe abastada passa a repartir o espaço das vias com os semelhan-
tes e com os donos de automóveis populares – que não são seus 
semelhantes –, mas cada qual em seu grupo. Todos desbotados pelo 
dinheiro e fetichizados pelo Automóvel, diria Simmel.

Simmel detecta o caráter blasé dos segmentos abastados da socie-
dade nesse contexto. Pois quando o dinheiro é denominador 
comum a tudo, o que está em jogo não é mais o “o quê”, mas 
sim o quanto. E o “o quê” é aquilo que é qualitativamente dife-
rente, individual (WAIZBORT, 2006, p.141).

Portanto, se os automóveis são prata, preto ou branco; se todos 
que possuem o Automóvel são seres nacionalizados e diferentes dos 
estrangeiros; se todos foram nivelados por baixo; se o valor de troca é 
o mais importante e; se as vias são iguais para cada um dos donos dos 
automóveis; como a classe abastada pode se diferenciar e se afastar 
daqueles pertencentes ao grupo de não-estrangeiros que ele parece 
se assemelhar – pois todos possuem um rei pelo menos –, mas que 
ela não quer parecer? 

A resposta, como foi dito anteriormente, além dos diferentes 
valores de troca, é também o tamanho do reino, ou seja, a faixa de 
solo que ele ocupa, pois de alguma forma a classe dominante precisa 
se diferenciar. É aquele Automóvel tão grande que parece garantir 
a imponência de alguns súditos. Inclusive pode não ficar à mesma 
distância do solo daqueles “populares”. Os abastados continuam em 
um nível diferente, o seu automóvel promove não somente objetivi-
dade material, mas distinção simbólica, como diria Bourdieu (2007).
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Outro ponto importante que não será aprofundado nesse ensaio, 
são os acidentes causados pelos reis, que na verdade são causados 
pelos súditos objetivados internos, independentemente do modelo 
do Automóvel; esses são tão frequentes que as fatalidades são trans-
formadas em estatística, em quantidades de mortos, como se todos 
fossem iguais; e a violência banalizada (HOBSBAWN, 1995) não 
causa mais o choque (SIMMEL, 1979), nem o escândalo (ARENDT, 
1999), somente indiferença (COHN, 2004) e atitudes blasés de 
outros súditos e massas.

É preciso entender que regras são criadas pelo súdito, via eleições 
de seus representantes; mas que quando sai com seu Automóvel 
faz de tudo para conquistar território alheio, na barbárie, ou seja, 
quebrar as regras. Como uma grande corrida-batalha de bigas. A 
condição do outro é anulada, porque o súdito não vê o outro súdito, 
muito menos os estrangeiros.

Se então o futuro é mais do mesmo, o futuro das grandes cidades 
é mais do mesmo Automóvel cinza, prata ou preto que anda por si 
só, assim como mais das mesmas decisões desfavoráveis aos transpor-
tes coletivos, mais das mesmas reduções de IPI, mais da manutenção 
do poder do indivíduo sobre o coletivo, mais do distanciamento e da 
diferenciação programada, mais do projeto circulatório (PIERINI, 
2013b).

Benjamin (1995) questiona que mais importante do que conhe-
cer uma cidade é saber se perder nela. Nesta frase, a experiência 
citadina é impossível quando se vê a cidade do interior do automó-
vel – inclusive quando o telefone celular é utilizado conjuntamen-
te. No contexto contemporâneo descrito nesse ensaio, o súdito não 
experimenta, não conhece.

Se Simmel presenciasse o grau presente do desbotamento das 
grandes cidades, contendo edifícios cinza de concreto e automóveis 
prateados, pretos e brancos, diria que a tragédia foi consumada. E 
tudo isso desbotado pelo deus moderno que ele mesmo já havia 
identificado.

A seguir, serão apresentados dados sobre a aquisição de automó-
veis versus redução do IPI, de forma a problematizar sobre o tema.
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As consequências do IPI reduzido para os automóveis

Analisando o contexto de 2003 até 2012 é possível perceber que 
a indústria automobilística – de grande frente montadora – viven-
ciava ciclos de produção e venda que demonstravam o ponto alto da 
comercialização sempre aos meses de dezembro, entre 2003 e 2007, 
conforme o período avaliado. Mas essa configuração de crescimen-
to gradual no número de comercializados ao longo do ano – com 
algumas variações entre os meses de cada um dos anos – atingindo o 
ápice de comercialização em dezembro, assim como novos recordes 
em comercializados por ano, que começou a apresentar diferenças a 
partir de julho de 2008, quando as vendas naquele mês foram maio-
res que dezembro do mesmo ano. Fato inédito desde 2003.

Observamos para esse capítulo, os seguintes Decretos: 
4542/2002, 4800/2003, 4902/2003, 5058/2004, 6006/2006, 
6687/2008, 6809/2008, 6890/2008, 7017/2009, 7567/2011, 
7660/2011, 7725/2012 (BRASIL, 2015). Além disso, para a pro-
dução do gráfico a seguir, foram necessárias consultas à frota nacio-
nal correspondente a dezembro de 2002 até dezembro de 2012 no 
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) (DENATRAN, 
2015). Esses dados foram cruzados de maneira a permitir um melhor 
entendimento sobre as oscilações do mercado automobilístico e sua 
relação direta com os incentivos governamentais via IPI.

Como vimos, desde a década de 1950, o Governo Federal 
promoveu a isenção do IPI – ou seja, 0% – por meio do Decreto 
6687/2008 em dezembro de 2008 para as categorias de carro popu-
lar, os quais no Brasil são vendidos a preço de ouro (TORRES, 1976) 
em vias de salvar as montadoras instaladas no Brasil, mantendo e 
gerando novos empregos. 

A crise vivenciada em 2008 foi a crise do modelo do capital 
vigente e serviu como modo de observar as mãos invisíveis do merca-
do (empresas, fundos financeiros, intermediários do mercado), mais 
uma vez pedindo socorro para as mãos do Estado. Porém, no caso 
brasileiro, a redução do IPI, assim como os diversos decretos que a 
promoveram, só demonstraram, e ainda demonstram até o presen-
te momento, a fragilidade do modelo de capital, calcado no livre 
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comércio. Pois, ao serem analisadas as variações de IPI e do número 
de automóveis vendidos percebe-se que as montadoras têm vivido 
mês a mês em uma grande guerra de altos e baixos.

Gráfico 1 – Crescimento da frota nacional 
X Redução de IPI e seus decretos.1

Fonte: Elaboração própria.2

No trabalho desenvolvido é possível perceber três fases distintas 
no Gráfico 1. A primeira fase, de janeiro de 2003 até novembro de 
2008, que tinha até 2007 um crescimento constante no número 
absoluto de automóveis comercializados mês a mês culminando em 
meses de dezembro como os melhores de cada ano. Mas essa cons-
tante começa a mudar em novembro de 2007, quando o ciclo de 
melhores dezembros já dava indícios de mudanças.

A segunda fase, que vai de dezembro de 2008 até abril de 2010, 
aponta que os meses de dezembro não foram os melhores meses de 
vendas, como nos anos de 2003 até 2006. O período conta com 5 
Decretos acumulados e demonstra fortemente as mãos do Estado 
buscando regular o mercado do Automóvel, em vias de chegar a 
dezembro de 2010 novamente como o melhor mês do ano. 

1 Os dados do gráfico foram multiplicados por valores que permitissem uma 
melhor visualização dentro da escala. Por exemplo: os automóveis mensais 
emplacados representavam um número muito inferior se considerado o valor 
total da frota nacional, por isso fora multiplicado (x100) para que o gráfico 
proporcionasse a visualização adequada das variações, assim como o valor 
do IPI, que fora multiplicado por 1 milhão permitindo a construção do gráfico 
que possui como importância as variações e não o valor propriamente dito 
dos dados.

2 Idem 1 e 2
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E, a terceira fase, que se inicia em 2011, mostra um dezembro 
com números mensais abaixo da grande parte da fase anterior, mas 
dezembro retorna como o mês de maior venda no ano. O ano de 
2011 tem grande semelhança com o ciclo apresentado entre 2003 e 
2007 pelo fato do Estado e Mercado terem formado uma forte alian-
ça na fase anterior, talvez até maior que em qualquer outro período 
das montadoras no Brasil. Se o ciclo parece ter se restabelecido, só 
o longo prazo mostrará, mas devido ao período de crise, as relações 
entre Estado e Mercado se tornaram mais íntimas em se tratando 
das montadoras no Brasil. 

O estudo dos decretos indica que as mãos do Estado servem para 
regular o mercado em momentos de instabilidade e suas decisões 
podem estimular ou refrear o consumo, ou seja, como na Sociologia 
Econômica, propiciar a construção social de um mercado. É mui-
to perceptível que a constante variação do IPI promove a quebra 
de um ciclo de produção e venda que culminava em um mês de 
dezembro de altas vendas, o que por outro lado se mantém instável 
e imprevisível, mas de certa forma crescente, quando os decretos – 
apesar de mutáveis – têm a proposta de vigência por mais tempo. 
Quando há ciclo, o mercado acena com suas mãos invisíveis. Por 
outro lado, no momento de crise, as mãos do Estado urgentemente 
cobrem essas mãos ao passo que legalizam o salvamento da produção 
e comercialização de automóveis por meio de decretos. Basta analisar 
a quantidade de decretos e a variação do IPI expostos nessa seção 
do capítulo. O argumento – sobre o retorno do Estado na regulação 
do mercado – foi utilizado por Lebaron (2010) e Jardim (2013), em 
textos sobre a crise de 2008. 

Sociologicamente não podemos ignorar o fato que a compra dos 
automóveis sempre culminaram em momentos de recebimento do 
décimo terceiro salário, ou seja, nos meses de dezembro, o que pres-
supõe a existência de certo planejamento nesses períodos. Mas como 
muito bem levantado por Bauman (2010), o crédito facilitado pelo 
mercado financeiro faz com que o comprar depois seja antecipado, 
porque o sonho já pode ser realizado pelo crédito de terceiros. A 
velocidade do mercado moderno não pode esperar dozes meses para 
alcançar os maiores faturamentos.
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Essas decisões de variação do IPI favorecem o capital produtivo, 
assim como o capital financeiro e também o setor creditício. Essa 
simbiose entre Estado e Mercado só faz surgir novos consumidores 
de automóveis. Em curto prazo, as alterações de IPI, por meio das 
ações do governo, conseguiram aquecer o mercado dos automó-
veis particulares, tanto que se analisado o número de automóveis 
comercializados no pior mês de 2012 – janeiro – ele aparece como 
o melhor entre os piores meses. Nunca o pior mês em venda do ano 
havia comercializado mais de 185 mil novas unidades. Outro fator 
a ser considerado é que o IPI reduzido abarca veículos que utilizam 
o etanol como combustível exclusivo ou, no máximo, formato flexí-
vel – etanol e gasolina. Essa obrigatoriedade expõe outras variáveis 
que serão objetos de outro ensaio, como as consequências da domi-
nação do setor sucroalcooleiro.

De fato, o mercado de veículos montados no Brasil tem tido 
picos de oscilações mensais bem maiores devido à instabilidade gera-
da pelas relações entre Estado e Mercado e à impaciência quanto 
à chegada de dezembros ano após ano. As oscilações e os recor-
des tiveram esses dois atores como principais, assim como súditos e 
estrangeiros insatisfeitos com o sucateamento dos transportes cole-
tivos – depreciação programada dos meio coletivos.

As análises aqui apresentadas levaram em consideração as redu-
ções de IPI para automóveis de categoria popular até 1000 cilin-
dradas, pois são os automóveis oferecidos para novos súditos – que 
Jessé de Souza chama de batalhadores em SOUZA (2012) – em vias 
de serem nacionalizados ao passo que abandonam e cobram menos 
serviços públicos coletivos de transporte. 

Outro fato é que o total de automóveis analisados não considera 
a separação das categorias por cilindradas, mas a categoria popular 
foi a que mais teve reduções de IPI – por outro lado, os decretos 
analisados foram os que tiveram, na sua essência, a redução para 
os modelos populares – aumentando consideravelmente a comer-
cialização geral, porque o foco são novos súditos para automóveis 
de produção barata supervalorizada. Ganha o mercado por vender 
o pouco por muito e ganha o Estado por criar novos empregos no 
setor, ainda que deixando de lado o investimento no transporte cole-
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tivo. Por outro lado, perdem as cidades e os estrangeiros, sendo os 
últimos cada vez mais reduzidos. 

Conclusão provisória

O ensaio mostrou que devido às diversas políticas de incentivo 
ao setor automobilístico, expressas em decretos, o automóvel em si 
deixou de ser um objeto de distinção no Brasil, com a chegada do 
automóvel popular. Entretanto, o próprio mercado criou simbo-
licamente essas distinções, para manter as hierarquias sociais (cor, 
tamanho, modelo). 

A inclusão dos pobres no mercado de automóvel, nos remete à 
diversas questões, tais como uma politica pública para o transporte 
e a própria questão das cidades, diante da quantidade de automóveis 
em circulação. O ensaio mostra que o automóvel, mais que um bem 
material, faz parte da cultura da modernidade. 

Inspirado em Simmel, podemos dizer que a aquisição do carro 
é uma forma de promover o encolhimento da cultura. Para Simmel 
(WAIZBORT, 2006), este encolhimento se dá pela quebra da síntese 
dialética permanentemente provisória entre subjetividade e objeti-
vidade. Quando os fins se tornam meios e os meios se tornam fins 
é porque o objeto foi subjetivado e o sujeito foi objetivado. Então, 
como obter um transporte coletivo de qualidade na Época Moderna?

Ademais, no centro das grandes cidades temos uma luta pelo 
espaço. Cada súdito busca ficar distante dos muros, mais próximo do 
castelo, da marchandise. Com a falta de espaço para cada rei – com 
todos os tamanhos de reinos possíveis – a violência e os acidentes são 
banalizados. Da mesma forma, as vidas ceifadas nos acidentes são 
quantificadas e os reis são culpados, como se o poder emanasse deles 
e não dos súditos, mesmo porque os súditos se tornaram coisas, os 
reis se tornaram os sujeitos. 

Uma alternativa para a problemática é repensar o colapso das 
grandes cidades causadas pelo cruzamento das seguintes variáveis: 
descaso com o transporte público e incentivo ao transporte individu-
al. Entendemos a necessidade da indústria automobilística, pois tem 
se tornado cada vez mais impossível pensar uma sociedade moderna 
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sem mercados; mas o que o ensaio sugere é uma maior regulação do 
Estado, de forma a oferecer obviamente os atrativos para o mercado 
de automóveis, e, ao mesmo tempo, o incentivo ao uso do transporte 
público.

Para essa reflexão de busca de equilíbrio, nos inspiramos em 
Polanyi (2000), para quem a crença no progresso espontâneo pode 
cegar os indivíduos quanto ao papel do governo na vida econômica. 
Este papel consiste, muitas vezes, em alterar o ritmo de qualquer 
mudança, apressando ou diminuindo esse ritmo conforme o caso. Se 
tal ritmo é considerado inalterável ou, o que é pior, se for considera-
do um sacrilégio interferir nele – palavras do próprio autor –, então 
não existe mesmo um campo para qualquer intervenção.
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O ESTADO NA CONSTRUÇÃO DA 
ODONTOLOGIA NO BRASIL E AS 

ARTICULAÇÕES DO MERCADO PRIVADO 
DE SAÚDE E DO PROFISSIONAL DENTISTA

Renata ACCARINI

Apresentação

O artigo busca descrever e entender a construção social do mer-
cado privado odontológico no município de Araraquara por meio 
da entrevista com quatro engajados no tema (professor de faculdade 
particular, professor de universidade pública, delegado do conselho 
regional de odontologia e empresário do setor). Antes, porém, for-
nece um mapeamento sobre o mesmo mercado em âmbito nacional. 
Um dos argumentos que fomenta esta investigação é demonstrar a 
separação entre odontologia sanitarista, cuja iniciativa está eminente-
mente na esfera pública e a odontologia curativa e estética, garantida 
pela esfera privada. Na nossa perspectiva, isso ajudou a construir o 
mercado da odontologia no Brasil.

Introdução

Desde a colonização sempre foi necessária a autorização da 
metrópole para o exercício da atividade curativa ou cosmética na 
área da cavidade bucal, a qual se restringia, grosso modo, a extração 
dentária. (ROSENTHAL, 2001). 
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No ano de 1911, pela Reforma Rivadávia Correia, houve a 
expansão das primeiras escolas particulares de odontologia, princi-
palmente no interior do estado de São Paulo, período no qual, abriu-
-se a perspectiva para que escolas se transformassem em entidades 
privadas, subvencionas pelo Estado (SCHWARTZMAN, 1979 apud 
ROSENTHAL, 2001).

A partir da década seguinte, o decreto federal n.º 15.003, de 
15 de setembro de 1921, regulamentou o exercício das profissões 
sanitárias (Medicina, Farmácia, Arte Dentária e Obstetrícia) em 
todo o território nacional, com a apresentação de diplomas obtidos 
em escolas oficiais e limitou o uso dos diplomas das escolas livres 
ou estaduais aos seus respectivos Estados. Dez anos depois, pelo 
Decreto 19.852/31, o governo federal estabeleceu o currículo das 
faculdades de odontologia, conferindo ao seu titular o diploma 
de cirurgião-dentista. Este controle mais rigoroso da certificação 
profissional representou uma resposta do Estado frente a uma elite 
que tinha interesses em restrições ao exercício desta profissão – 
de natureza liberal na época. No entanto, permitia aos dentistas 
o atendimento da camada carente da população (CARVALHO, 
2003). 

Em 1932 criou-se a Inspetoria e Assistência Dentária no Serviço 
Sanitário para atender a população de escolares na rede estadual 
pública. Embora os profissionais tentassem desenvolver atividade 
educativa, sua prática clínica reproduzia o modus operandi do dentista 
em consultório particular. Esta abordagem impediu uma visão mais 
abrangente da assistência odontológica e eliminou, à época, qualquer 
possibilidade de diagnóstico e planejamento de cunho sanitarista 
preventivo para a esfera pública coletiva (NARVAI, 1994).

Durante as décadas seguintes, houve acentuada queda no número 
de dentistas práticos, por força das leis e de disputas judiciais. Os 
cirurgiões-dentistas oficialmente habilitados, estabeleciam-se facil-
mente no mercado de trabalho, uma vez que obtido seu diploma, 
compravam o seu equipamento e instrumentos, instalavam-se junto 
a sua residência e dispunham-se a atender seus pacientes/clientes na 
forma de pagamento direto, negociado pelas próprias partes interes-
sadas (GREC, 1999).
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Apesar de certo crescimento econômico em âmbito macro eco-
nômico, os governos que se sucederam entre 1945 e 1973, prioriza-
ram a aplicação dos fundos públicos para o avanço do processo de 
industrialização, em detrimento das demandas sociais de saúde. Ou 
seja, o Estado brasileiro viveu um processo acelerado de organização 
das relações societárias com base nas relações capitalistas. Entretanto, 
segundo Zanetti (1993), o processo de reforma do Estado não se 
pautou na ideia de bem-estar, mesmo quando instituiu mecanismos 
de proteção social, tais como o Sistema Nacional de Saúde (SNS), 
como parte do sistema de Seguridade Social (INPSs) (ZANETTI, 
1993). Por essa razão, a assistência odontológica permaneceu à mar-
gem dos serviços públicos de grande alcance, além de permanecer 
restrita a uma classe apta a pagar pelos serviços eminentemente 
curativos. Contudo, apesar dessas restrições, em Minas Gerais, na 
cidade de Aimorés, em 1952, o Serviço Especial de Saúde Pública 
(SESP) estabeleceu os primeiros programas de odontologia sanitária. 
(NARVAI, 1994).

Chaves (1960 apud NARVAI, 2006) define a odontologia sanitá-
ria como a disciplina da saúde pública responsável pelo diagnóstico 
e tratamento dos problemas de saúde oral da comunidade. Trata-se 
do trabalho organizado da comunidade e para a comunidade, no 
sentido de obter as melhores condições médias possíveis de saúde 
bucal (CHAVES, 1960 apud NARVAI, 2006).

Foi nesse contexto que na década de 1960 algumas entidades 
internacionais de saúde voltaram seus olhos para a América Latina, 
com o objetivo de propor recomendações voltadas para o ensino 
da odontologia em consonância com as necessidades locais. Após 
uma série de seminários, a Organização Panamericana de Saúde e 
a Organização Mundial de Saúde preconizou o ensino odontoló-
gico integrado a uma estrutura universitária adequada à realidade 
do país. Este documento sugeria que a formação acadêmica deveria 
“capacitar o cirurgião-dentista a executar ações de reparação e trata-
mento clínico com ‘atitude e desejo’ de executar ações preventivas” 
(QUEIROZ; DOURADO, 2009, p.1013). O profissional deveria 
ser capaz de planejar os serviços de saúde pública, considerando o 
contexto social. Porém, uma vez que a SESP enfatizava a aplicação 
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desta modalidade de tratamento em estudantes, pela facilidade de 
acesso, o dentista foi locado em escolas e perdeu-se o cunho social e 
preventivo de prática, reduzindo-o a um nicho de tratamento similar 
ao já realizado em consultórios particulares. Nesse interim, a odon-
tologia sanitária perdeu a oportunidade de concorrer, par-e-passo, 
com a odontologia de mercado. 

Dessa forma, o mercado de trabalho do cirurgião-dentista bra-
sileiro na esfera pública, reproduzia os procedimentos do consul-
tório particular, mantendo a sua marca curativa e reparadora; por 
outro lado, a prática preventivo-sanitarista tornou-se desprestigiada 
e relegada a segundo plano. No entanto, a odontologia de mercado, 
apesar de seguir hegemônica, não deixou de ser a única modalidade 
assistencial neste segmento do setor da saúde. (NARVAI, 2006).

Ainda sobre esse período, é importante salientar que entre 1955 
e 1966, temos o crescimento quantitativo de profissionais dentistas. 
Segundo Queiroz e Dourado (2009), em porcentagem, atinge-se 
uma equivalência do número de matriculados em cursos odontologia 
(41,3%) e o crescimento populacional (40,3%). 

A partir dos anos de 1960, as alterações no perfil epidemiológico 
da população, juntamente com as crescentes necessidades de atenção 
à saúde bucal, tanto assistenciais individuais, como as medidas de 
ordem de controle da morbidade e preventivas, definiram o perfil 
das instituições relacionadas aos recursos humanos odontológicos.

Desta feita, desde os anos de 1970 até o final daquele século, 
observou-se que: 

A generalidade das principais orientações do poder público e, 
também, a tibieza com que o Estado brasileiro atua no setor, 
conduzem à frouxidão das regras e exigências resultando na prá-
tica em sua inocuidade, prevalecendo critérios ostensivamente 
mercantis. (NARVAI, 2005, p.117).

Para além das distorções qualitativas que se acumularam ao lon-
go do final do século XX, há que se observar que a distribuição dos 
profissionais cirurgiões-dentistas também se deu de forma despro-
porcional. 
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Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) deste período, há um desequilíbrio na distribuição dos odon-
tólogos pelas macrorregiões. Assim, a região do Sudeste concentrou 
61% da população de Cirurgiões Dentistas, ao mesmo passo que 
concentra e 42% do total brasileiro. A seguir, as tabelas ilustram 
a distribuição de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (IBGE, 1998) e do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO, 2002).

Figura 1 – Número e porcentagem de cirurgiões-dentistas 
por macrorregião no Brasil, entre 1975 e em 2002.

Fonte: CFO (2002).

Figura 2 – Número de CD e população por macrorregião. 

Fonte: CFO (2002).
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Além desses números que indicam a presença do mercado odon-
tológico especialmente na região sudeste do país, o mercado de 
planos odontológicos se encontra concentrado nas mãos de pou-
cas empresas, como demonstra o gráfico a seguir, publicado nos 
Cadernos de Informação de Saúde Suplementar de 2014, pela ANS.

Gráfico 1 – Distribuição de beneficiários de planos privados 
exclusivamente odontológicos entre as operadoras, segundo 
cobertura assistencial dos planos (Brasil-dezembro/2013).

Fonte: SB/ANSMS, 12/2013 e CADOP/ANSMS, 12/2013.

Cabe salientar a estabilidade deste mercado, em comparação com 
o mercado de planos médicos, de acordo com o mesmo material, 
conforme ilustrado no Gráfico 2, a seguir:



215

Renata Accarini

Gráfico 2 – Variação de Planos Registrados 
pela ANS de 1999 até 2013

Fonte: CADOP/ANSAMS – 12/2013 e SB/ANSMS – 12/2013.

No gráfico acima, observa-se o número decrescente de planos 
médicos ao longo de 14 anos de formalização do mercado de saúde, 
em contraste com o equilíbrio dos planos exclusivamente odontoló-
gicos, no mesmo período (BRASIL, 2014). O quadro é influenciado 
também pela concentração e pelo número de profissionais dentistas 
no Brasil e indica uma das estratégias dos profissionais da odontolo-
gia, em disputa com profissionais da medicina1. 

Sobre o grande contingente de profissionais na odontologia, 
Souza Lima (2011) afirma que, por influência do Banco Mundial, 
a educação superior nos países periféricos nos anos de 1990 e na 
primeira década dos anos 2000, sofreu uma diversificação nas insti-
tuições de ensino superior por meio das parcerias público-privadas 
e dos contratos de gestão. Este processo resultou na premissa de que 
educação é um direito social. (SOUZA LIMA, 2011). Foi nesse 
contexto que os cursos de odontologia se proliferaram. Para fins 
ilustrativos, citamos os dados do IBGE (2010), os quais indicam 
que a curva de crescimento populacional ficou em 1,17% e o incre-
mento de profissionais odontólogos, em 2,5% ambos nos anos 2000. 
(IBGE, 2010).

Considerando os dados acima, a motivação dessa pesquisa deu-
-se com a constatação de que o Brasil tem o maior contingente de 

1 Essa questão não será objeto de reflexão aprofundada nesse texto.
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cirurgiões-dentistas do mundo (MORITA; HADDAD; ARAÚJO, 
2010), ao passo que 11,7% da população brasileira nunca foi ao 
dentista (PERES et al., 2012).

Se de um lado, tem-se uma grande quantidade de profissionais 
especializados e aptos a prestar assistência dentária, de outro se tem 
um contingente cada vez maior de cidadãos desassistidos pelo poder 
público, sem renda suficiente para pagar o alto preço dos tratamentos 
corretivos e estéticos odontológicos. 

Como consequência, os odontólogos acabam por ter seus con-
sultórios esvaziados, o que os levam a sujeitar-se a trabalhar para 
empresas intermediárias (de convênios, passando por autogestoras 
e até empresas privadas), que por sua vez repassam baixos valores 
por trabalho executado. Além disso, o profissional se vê pressionado 
pela decrescente remuneração e disponibilidade de recursos 
terapêuticos, cada vez mais complexos e onerosos. Em nossa leitura, 
esta discrepância produz a “socialização” da saúde bucal por meio da 
proletarização do cirurgião-dentista. 

Considerando o exposto acima, o artigo busca descrever e enten-
der a construção social do mercado privado odontológico no muni-
cípio de Araraquara por meio da entrevista com três engajados no 
tema. Antes, porém, fornece um mapeamento sobre o mesmo mer-
cado em âmbito nacional. Um dos argumentos que fomenta esta 
investigação é demonstrar a separação entre odontologia sanitarista, 
cuja iniciativa está eminentemente na esfera pública e a odontologia 
curativa e estética, garantida pela esfera privada. Na nossa perspec-
tiva, isso ajudou a construir o mercado da odontologia no Brasil.

Mapeamento macro do mercado de odontologia no Brasil 

Segundo Simon Schwartzman (1979 apud ROSENTHAL, 
2001), o Sistema Único de Saúde (SUS) como universal é uma ideia 
equivocada, uma vez que “essa conta não fecha”2. Isso aconteceria 

2 “Simon Schwartzman: ‘O SUS não tem condições de atender a todos’”. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sO5wHQkwkZ4>. Acesso 
em: 16 abr. 2015.
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porque as necessidades de saúde são crescentes, à medida que as 
tecnologias disponibilizam tratamentos alternativos e diversificados.

Para Ocké-Reis (2012), apesar dos fundamentos da Constituição 
Federal estabelecer o acesso universal e gratuito aos serviços de saúde, 
a orientação do Estado desde o governo Fernando Henrique Cardoso 
e até os dias atuais de 2014, garantiu a tendência de privatização do 
sistema de saúde por conta do legado da medicina liberal, a qual 
marca a gênese do setor no Brasil, no patrimonialismo de mercado 
(gestão particular da coisa pública) e que tem seu ápice na relação 
econômica estrutural com o Estado.

Por exemplo, no contexto brasileiro do modo de produção capita-
lista, dependente e monopolista vigente no Brasil no final do século 
XX, o que se verificou foi a concentração de renda, como ilustrado 
a seguir, no gráfico 3.

Gráfico 3 – Distribuição de renda no Brasil

Fonte: PNDA (2000).

Essa concentração de renda impediu que a maioria da população 
tivesse recursos para pagar os honorários dos profissionais altamen-
te especializados egressos das faculdades de odontologia no Brasil. 
Criou-se, assim, o paradoxo de se ter por um lado a alta demanda 
por tratamento curativo e reparador, e de outro, profissionais quali-
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ficados, cujos serviços ofertados não encontram pagantes suficientes 
para sustentar seus consultórios.

Com isso, abriu-se a lacuna para que a iniciativa empresarial 
investisse nessa população, culminando com a ascensão do núme-
ro dos planos privados odontológicos. Isso aconteceu porque uma 
vez que se limitou o pagamento direto pelos tratamentos dentários, 
o profissional se viu forçado a aceitar intermediários de forma a 
manter seu consultório ativo com a agenda preenchida. Nesse inte-
rim de presença do mercado privado, se sobrepondo aos esforços 
da esfera pública, em 22 de agosto de 1996 foi criado o Sistema de 
Odontologia de Grupo (SINOG), “fruto de longo amadurecimento 
da categoria, formado para ser guia e defensor dos interesses dos 
grupos odontológicos associados, agente de crescimento, de padrões 
de qualidade, além de órgão político do setor”3. Trata-se da única 
entidade oficial a representar a categoria econômica, sobretudo nas 
negociações coletivas de trabalho, tendo em vista atuar como agen-
te de crescimento e modernização do segmento, divulgar a relação 
custo/benefício dos planos de assistência odontológica, colaborar 
no contínuo desenvolvimento técnico-científico da atividade e de 
seus profissionais e manter relacionamento permanente com o mun-
do acadêmico de odontologia. O primeiro presidente do SINOG 
foi Paulo Sérgio Barros Barbanti e o vice-presidente o vice Carlos 
Roberto Squillaci. 

Os documentos analisados sobre presença do Estado no setor, 
assim como as iniciativas privadas no período, nos permitem afirmar, 
mesmo que de forma provisória, que o governo Cardoso foi influen-
ciado pelos compromissos exigidos pelo ajuste estrutural da década 
de 1990 e pelo questionamento do protagonismo do Estado como 
principal provedor de serviços sociais de infraestrutura (COSTA; 
LAMARCA, 2012). Essa estratégia com a saúde faz parte do contex-
to em que o governo Cardoso buscou estabilizar a macroeconomia, 
a integração ao mercado internacional e à cooperação com investi-
mentos externos, ao mesmo tempo em que a redemocratização se 
concretizava pós-constituição de 1988, ou seja, com a criação do 

3 Disponível em: <http://www.sinog.com.br/sog.asp>. Acesso em: 22 abr. 2015.
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Sistema Universal (e gratuito) de Saúde. Parte do contexto, em 28 
de janeiro de 2000, pela Lei nº 96614 nasceu a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar como instância reguladora de um setor da 
economia que se expandia sem padrão de funcionamento. A saúde 
suplementar passou a conviver com o sistema público (SUS), em 
ritmos acelerados.

Assim, segundo dados da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, o crescimento anual dos planos odontológicos se deu 
a taxa de 10%, em média, como ilustra o gráfico 4:

Gráfico 4 – Beneficiários de planos privados de saúde por 
cobertura assistencial do plano (Brasil – 2000-2013)

Fonte: Brasil (2014).

No gráfico acima, o que se constata é que o crescimento de usu-
ários de planos odontológicos saiu do patamar dos 2.600.000 nos 
anos 2.000 e chegou aos 20.700.000 beneficiários no final dos anos 
de 2013. Ainda segundo a mesma fonte, o número de operadoras 
exclusivamente odontológicas caiu de 441, em 1999, para 345, em 
setembro de 2013, resumido na Tabela 1, a seguir.

4 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm>. Acesso 
em: 22 abr. 2015.
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Tabela 1 – Resumo do registro de operadoras (Brasil – setembro/2013)

Fonte: Brasil (2013).

Segundo Morita, Haddad e Araújo (2010), nos últimos anos 
do século XX e na primeira década do século XXI, verifica-se que o 
número de cirurgiões-dentistas cresceu em um ritmo maior que a 
população brasileira, chegando a deter o maior número destes profis-
sionais no mundo, ou seja, 19% de todos os odontólogos do mundo 
encontram-se em território brasileiro. 

Segundo a Associação Brasileira de Odontologia (ABO), cons-
tata-se a discrepância entre o crescimento populacional e o núme-
ro de odontólogos inscritos no Conselho Federal de Odontologia. 
Lembramos que um grande número de cirurgiões-dentistas entrou 
no mercado de trabalho a partir do ano 2000, principalmente pela 
abertura de cursos em Odontologia no Brasil. Segundo dados coleta-
dos no site do Conselho Federal de Odontologia existem 212 cursos 
de Odontologia divididos entre as faculdades públicas e particulares 
por todo o Brasil (CFO, 2014).

Numa visão macro, o mercado da odontologia é formado por 
operadoras de planos de saúde, profissionais liberais e a indústria 
de tecnologia que envolve o setor, somando R$ 2.432.672.287,00 
confirmados pela ANS em seu Caderno de Informação de 2014. 
Além disso, o mercado é composto por R$ 76.000.000,00 
oriundo das indústrias de materiais odontológicos. No conjun-
to, o setor movimenta o equivalente a 0,5% do PIB do Brasil 
(ABIMO, 2013). Em dados publicados em março de 2012, a 
ANS afirma que no Brasil, somam-se 17.313.214 beneficiários 
de planos exclusivamente odontológicos e de 2011 para 2012, o 
número destes aumentou em 15,3% por meio de 366 operadoras, 
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movimentando o montante de R$ 2.011.436.426,00 (BRASIL, 
2012).

Por meio de dados compilados pelo Portal Fator Brasil (2012), 
publicados em janeiro de 2012, podemos enumerar as principais 
características econômicas do setor pela Tabela 2:

Tabela 2 – Principais características econômicas do setor

Superávit na balança comercial, 2011 US$ 7 milhões

Número de empresas 101 (70% no estado de São Paulo)

Total de países que compram produtos 
da indústria odontológica brasileira 180 países nos cinco continentes

Montante do valor exportado US$ 80 milhões

Investimento no setor em 2010 R$ 42 milhões
Fonte: Elaboração própria baseada no Portal Fator Brasil (2012).

Diante dos dados acima, afirmamos que o crescimento numérico 
dos cursos de Odontologia aconteceu num ritmo bastante supe-
rior ao aumento da população, conforme levantamento feito pela 
Associação Brasileira de Odontologia (ABO) baseada em dados do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) e do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas (IBGE). Assim, de 1996 a 2006, o 
número de brasileiros cresceu 17%, passando de 157.070.163 para 
183.987.291, enquanto o número de cirurgiões-dentistas (CDs) em 
atividade aumentou 82%, passando de 107.922 para 197.214, no 
mesmo período. Só nos primeiros três meses de 2009, registraram-
-se nos Conselhos Regionais de Odontologia cerca de 5.300 novos 
CDs. O Conselho Federal estima que cerca de 15,5 mil formandos 
concluem o curso de Odontologia a cada ano (ABO, 2010).

Esta mesma instituição publicou entrevista com a diretora de 
Programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, 
do Ministério da Saúde, a cirurgiã-dentista Ana Estela Haddad sobre 
a realidade do exercício profissional odontológico no Brasil. Afirma 
Haddad que a singularidade do Brasil, país com mais de 100 milhões 
de habitantes, foi optar por um sistema público de saúde universal 
e o único que também incluiu a Odontologia. Por sua vez, para 
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isso criou-se (e incluiu o cirurgião-dentista) as equipes no Programa 
Saúde da Família (PSF), a implementação do programa Brasil 
Sorridente 5  e a criação dos Centros de Especialidades Odontológicas, 
cuja sigla é CEOs.

Devido a esta iniciativa, foram criados cerca de 800 Centros. 
Em relação ao Programa de Saúde da Família, até 2002, Ana Estela 
Haddad declarou que aproximadamente três mil equipes contavam 
com a participação de um odontológico. Até a data da entrevista, 
junho de 2011, o Brasil teria 16.000 equipes com um cirurgião-den-
tista, além de um enfermeiro e de um médico. A diretora Hadadd 
reconhece que a inclusão do profissional dentista no Programa de 
Saúde da Família, foi um importante passo para essa expansão do 
número de postos de trabalho, uma vez que este Programa abrange 
80% dos municípios brasileiros. 

No entanto, mesmo com esta cobertura, a diretora do Programa 
de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde 
reconhece que a região sudeste concentra o maior número de profis-
sionais da odontologia, e que isto está relacionado à distribuição dos 
cursos de graduação. Segundo Haddad, esta realidade é reflexo de um 
longo período, em que a política educacional baseava-se na autorre-
gulação pelo mercado. Isso mudou, segundo Ana Estela, já que agora 
existe uma legislação que regulamenta a permanência e abertura dos 
cursos de odontologia, a qual é executada pelo Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) – política esta retomada em 2007. A diretora con-
clui que o Ministério da Saúde tem conduzido um debate com os 
demais gestores de saúde e com as entidades representativas dos tra-
balhadores. 

Segundo material disponível no sítio do Ministério da Saúde, 
verifica-se que as propostas de enfrentamento focam sobre as 
medidas preventivas e sanitaristas da atividade odontológica. No 
Portal Saúde6, o Ministério apresenta as seguintes linhas de ação 
do Programa Brasil Sorridente: a reorganização da Atenção Básica 

5 Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_brasil_sorridente.
php?conteudo=faq>. Acesso em: 27 abr. 2015.

6 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/>. Acesso em: 16 abr. 2015.
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em Saúde Bucal (principalmente por meio da estratégia Saúde da 
Família), a ampliação e qualificação da Atenção Especializada (atra-
vés, principalmente, da implantação de Centros de Especialidades 
Odontológicas e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias) e a 
viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de 
abastecimento público. Por meio dessas estratégias, busca assegurar 
a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual 
com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a 
recuperação da saúde da população adstrita.

No entanto, os profissionais do setor afirmam que o avanço nos 
procedimentos odontológicos ultrapassa o caráter preventivo. A tec-
nologia da reabilitação oral, notadamente em relação à ortodontia, 
implantodontia e as chamadas próteses fixas, por exemplo, prótese 
sobre implante, são alternativas de tratamento oferecidas pela rede 
pública, segundo a publicação da Portaria SAS 718, de 20 de dezem-
bro de 2010 (BRASIL, 2010).

Nesse interim, o mercado de planos de saúde buscou ampliar sua 
atuação assistencial dentre as lacunas da gestão pública. Destaca-
se como articulação deste segmento o 6º Simpósio de Planos 
Odontológicos (SINPLO) promovido pela SINOG (Sistema de 
Odontologia de Grupo). A entidade se posiciona frente a estas 
mudanças no mercado de prestação de serviços odontológicos, afir-
mando, em seu site, que o mercado de planos odontológicos cres-
ceu 19% nos últimos dez anos. No contexto, a rede das operadoras 
odontológicas representa um mercado de trabalho para mais de 60% 
dos cirurgiões-dentistas, totalizando cerca de 140 mil profissionais. 
Veja o discurso da entidade: “Em um País de dimensões continentais 
e diferenças monumentais na prestação de serviços da saúde pública e 
privada, há muitas regiões e nichos a serem explorados” (SIMPÓSIO 
DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, 2011, p.23).

Em sua página na internet, o Sistema de Odontologia de Grupo 
(SINOG) afirma atuar como agente de crescimento e aprimora-
mento das empresas de assistência odontológica do Brasil, procu-
rando definir padrões de qualidade e zelando pela ética empresarial. 
Além disso, a entidade reúne empresas de odontologia de grupo 
em todo o país que, juntamente com outros segmentos da assis-
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tência odontológica, já são responsáveis pelo atendimento de 13,9 
milhões de beneficiários. Para isso, a Odontologia de Grupo conta 
com uma rede de aproximadamente 140 mil cirurgiões-dentistas 
credenciados, distribuídos pelo território nacional. Ainda, afirma 
ser a única entidade oficial da categoria competente para desen-
volver negociações coletivas de trabalho. Declara que atua como 
agente de modernização do segmento, intermediando os interesses 
da classe, de modo a promover a união das operadoras e o seu 
fortalecimento (SINOG, 2011). Percebe-se que que as empresas 
privadas detectaram esta lacuna e prepararam estratégias voltadas 
para esta faixa de consumidores. 

A empresa Amil, por exemplo, que além da assistência médica, 
possui Plano Odontológico Amil Dental, divulgou em abril de 
2011 novos planos de saúde para a classe C. Segundo discurso 
propalado, a empresa desenvolveu um modelo diferenciado para 
ofertar serviços a um custo até 25% menor do que no padrão 
seguido tradicionalmente. A estratégia é ampliar a participação da 
classe média na sua carteira, que nos anos 2000 esteve na faixa de 
15% a 20%. A empresa, detentora das bandeiras One Health (classe 
A), Amil (classe B), Medial (classe C) e Dix/Amico (classes D e E), 
conta com 5,3 milhões de usuários, sendo um milhão de planos 
odontológicos, um milhão de planos médicos individuais e 3,3 
milhões de planos médicos corporativos (35% referentes às pequenas 
e médias empresas) (CENTRAL PLANOS DE SAÚDE, 2011). 

Com a criação de planos odontológicos para um setor histo-
ricamente excluído, as classes populares, cujo setor a imprensa o 
mercado intitulam de “classe C”, torna-se necessário refletir sobre 
novo dado.

Saúde odontológica e questões sociais: disputas no 
mercado

Segundo Neri (2010), a desigualdade social vem caindo no Brasil, 
desde 2001. Entre 2001 e 2009, a renda per capita dos 10% mais 
ricos aumentou em 1,49% ao ano, enquanto a renda dos mais pobres 
cresceu a uma taxa de 6,79% ao ano. Segundo o mesmo autor, a 
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classe C é considerada a nova classe média e mais importante no 
novo quadro social brasileiro (NERI, 2010).

Com o título Participação da classe C no país sobe de 45% para 
49% da população, a Folha Online publicou, em 6 de abril de 2010, 
um artigo que ilustra a ascensão das classes C e D brasileiras. Assim, 
escreve a jornalista Tatiana Resende (2010): “A classe C ampliou 
sua participação para 49% da população brasileira em 2009, ano 
marcado pela crise econômica global, ante 45% no ano anterior, 
chegando a 92,85 milhões de pessoas. Já as classes A/B subiram 
de 15% para 16% do total, enquanto as D/E caíram de 40% para 
35%”. Segundo o Observador Brasil (O OBSERVADOR..., 2012), a 
expansão da classe C chegou a 15 pontos percentuais, considerando 
os dados desde 2005, quando essa fatia da população representava 
34% do total. Naquele ano, as classes A/B respondiam por 15% e 
as D/E, por 51%. Nos últimos cinco anos, a classe C ganhou 30,15 
milhões de consumidores, sendo 8,23 milhões entre 2008 e 2009. 
Já os segmentos D/E perderam 26,05 milhões desde 2005, dos quais 
8,94 milhões no último ano. “Nos próximos anos, a classe C deve 
ter um crescimento menor, mas continuar em expansão”, afirma 
Marcos Etchegoyen, diretor geral da Cetelem no Brasil (RESENDE, 
2010). O estudo citado acima usou como referência de classes sociais 
aquelas definidas pelo CCEB (Critério de Classificação Econômica 
Brasil). Na mesma direção o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, afirmou no documento Brasil em Desenvolvimento: Estado, 
Planejamento e Políticas Públicas, sobre o fim da desigualmente no 
Brasil nos anos 2000. 

De acordo com a publicação, os governos federais garantiram a 
alteração no perfil social brasileiro, a partir da manutenção, a estabili-
dade econômica e a manutenção da política de distribuição de renda, 
representando a base para tais melhorias-universalização de bens de 
serviços públicos fundamentais, dos quais os mais representativos 
são a saúde e a educação.

Além disso, o documento Observatório Brasil ressalta outro ele-
mento importante, a saber: a política de transferência de renda para 
combate à pobreza e à miséria, conhecidos por Benefício de Prestação 
Continuada, Previdência Rural e o Programa Bolsa Família. Os pro-
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gramas tiveram início ainda em meados dos anos 1990, ganharam 
enorme impulso na década atual, partindo de 6,9% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2002 para o montante de 9,3% em 2009. 

Em particular, citamos o Programa Bolsa Família (PBF), com 
cobertura nacional de 1,15 milhão de famílias em outubro de 2003, 
atingiu 12,37 milhões em dezembro de 2011. Os impactos da ação 
desse programa têm sido muito significativos para as regiões nordes-
tes nas quais o número de pobres e miseráveis é, historicamente, mais 
expressivo (JARDIM; FLORES, 2013).

O documento Observatório Brasil registra, ainda, que o Estado 
brasileiro consolidou formas de garantir crescimento econômico. De 
acordo com os dados oficiais, o governo atingiu um cenário de ati-
vidade produtiva crescente: em 1995, essa taxa foi de 1,9% a uma 
média de 4,6% entre 2003 e 2008.

Além disso, a política de crédito público teve um papel estra-
tégico entre os instrumentos utilizados pelo governo federal, que 
passou a utilizar seus bancos públicos, notadamente o Banco 
do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no oferecimento 
de crédito à pessoa física e pessoa jurídica. Assim, até fevereiro de 
2010 tais bancos ofertaram 41% de seu crédito total da economia – 
e, dessa forma, mantendo o nível de atividade e do emprego em 
patamar elevado.

A remodelação das classes sociais no Brasil, promovida pelos 
programas de inclusão social dos últimos governos, especialmente 
do governo Lula, é fundamental para a compreensão do objeto de 
estudo que ora apresentamos.

Ainda sobre a interferência do Estado, observa-se que por meio 
de documentos e políticas públicas, tais como a Constituição de 
1988, com a universalização do sistema de saúde e o programa Brasil 
Sorridente, fica claro os objetivos governamentais de implementa-
ção de medidas sanitaristas odontológicas. Lembramos que pela 
Constituinte de 1988, o Estado ganhou a função de proteger seus 
cidadãos dos direitos coletivos, sendo que a universalização dos ser-
viços de saúde, na prática, resultou na redução do sistema público a 
um atendimento para os pobres e induziu os assalariados de poder 
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aquisitivo estável ao aderir os seguros privados à medicina de grupo, 
à educação privada, entre outros serviços. 

Portanto, historicamente, as provisões públicas ficaram para os 
pobres e o mercado se encarregou da oferta de proteção social a pre-
ços e qualidade variáveis, de acordo com a capacidade de renda de 
grupos de consumidores. Nesse cenário, faz-se necessário identificar 
como se estabeleceu e se estabelece essa relação, na qual, de um lado 
se encontra a instituição pública, incorporada por diferentes ato-
res, tais como, técnicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
políticos e ministros; e por outro lado, os lobbies e representantes de 
empresas privadas. 

Esta convivência entre diferentes elites define o desenvolvimento 
das diretrizes da saúde em plano nacional e traz para o mercado 
alguns setores da proteção social. Os contornos resultados dessas 
conversas entre público e privado é que fazem com que a assistência 
médico-odontológica, antes considerada marginal, passa a ser con-
siderada a oportunidade de inclusão de grande parcela da população 
marginalizada e excluída de ter acesso a um dentista (VIANNA, 
1998).

Portanto, a melhora de renda da população aliada ao crescimen-
to dos planos de saúde odontológicos e ao surgimento de novos 
negócios no ramo, deixaram os tratamentos dentários mais aces-
síveis à população. Mais concretamente, por meio da regulação da 
Agência Nacional de Saúde, as operadoras ofertam tratamentos e 
procedimentos por meio de planos que facilitam o pagamento de 
tratamentos específicos, como por exemplo, a colocação de aparelhos 
ortodônticos e implantes dentários, os quais são o carro-chefe dessas 
empresas. 

Entretanto, segundo publicações das entidades representativas 
dos profissionais dentistas, apesar da maior facilidade de pagamen-
to, o consumidor deve ficar atento, pois muitas dessas empresas 
não oferecem tratamento eficaz e têm no preço o seu maior aliado 
para atrair a clientela. Em outras palavras, se o valor do tratamen-
to estiver muito abaixo do mercado, a cautela deverá ser usada. O 
presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO), Eduardo 
Vasconcelos, é um militante que argumenta nessa direção. Segundo 
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o autor citado, “muitas empresas exploram o trabalho do dentista e 
prolongam o tempo de tratamento. A maioria dos casos ortodônti-
cos (implantação de aparelhos) se resolve em três anos. Algumas das 
clínicas cobram R$ 50 por mês, mas seguram o paciente por oito, 
dez anos” (CRESCE..., 2013).

Os empresários do setor encaram essa postura como concorrência 
desleal, já que “a concorrência barateia demais o serviço e dá em 
troca um produto de baixa qualidade” (CRESCE..., 2013).

Na mesma publicação, outro sócio da empresa Odontoclinic, 
Casadia, defende que o modelo criado pela Odontoclinic é pioneiro 
no Brasil há 16 anos, sendo um dos responsáveis pelo crescimento 
na implantação de aparelhos dentários, tratamento que até a década 
de 1980 era inacessível para a maioria da população. 

Nosso diferencial é que não cobramos pelo aparelho, mas pelo 
tratamento, que pode ser pago em até 24 vezes. Enquanto ele 
paga também é atendido [...] Um implante dentário, que subs-
titui a necessidade de dentadura custa a partir de R$ 2 mil por 
dente, enquanto a instalação e acompanhamento do aparelho, 
a partir de R$ 50. (CRESCE..., 2013).

Para fins de conhecimento do mercado odontológico, descreve-
mos, a seguir, os principais atores que compõem esse espaço social:

1. Pequeno empresário de assistências odontológica: de atua-
ção regional, mas com mercado em expansão, como exemplo ilustra-
tivo, a empresa Ser Único, que foi aberta por um grupo de dentistas 
que se aliaram a uma de suas funcionárias, não odontóloga e esta a 
mantém até hoje. 

2. Empresas de grande porte prestadoras de serviços odon-
tológicos: essas empresas atuam em âmbito nacional, tais como 
Odontoprev, Bradesco Seguro, Amil. Estão bem articuladas e traba-
lhando com margem de atuação lucrativa e com perspectivas futu-
ras bem planejadas e igualmente vantajosas pela atuação em regiões 
geográficas potencialmente lucrativas e ainda inexploradas comer-
cialmente e insuficientemente. São amparadas pelo Estado em suas 
políticas públicas preventivas.
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3. Cirurgiões-dentistas:
3.1 Cirurgiões-dentistas altamente especializados (especializa-

ção, mestrado e doutorado), subdividindo-se, majoritariamente 
em: empreendedores que tendem a montar clínicas ou empresas de 
prestação de serviços, como pessoa jurídica, em âmbito regional. O 
delegado do conselho profissional entrevistado por essa pesquisa, 
é um bom exemplo. Segundo ele, jamais atuou na esfera pública. 
Defende o agente dinâmico, sempre em busca de oportunidades. 
Conta com orgulho que deixou a clínica particular e o emprego em 
empresa (SESI Araraquara) para atuar como docente em faculdade 
particular e administrar uma firma familiar cuja natureza comercial 
é distinta da atividade comercial na área de saúde. Evidencia-se a sua 
autonomia quando expressa que a realização e retorno profissional 
dependeriam da especialização profissional, ou seja, estaria somente 
nas mãos do agente independente das circunstâncias ambientais e 
momentos de crises são oportunidades de conquistas e não de esmo-
recimento. 

3.2 Cirurgiões-dentistas funcionários públicos, com atividade 
liberal facultativa;

3.3 Odontólogos atuando no mercado privado como trabalha-
dores alocados para cooperativas ou empresas prestadoras de serviços 
odontológicos.

4. Indústria brasileira de saúde: a indústria brasileira da saúde 
se mantém com os números em crescimento, apesar do desaqueci-
mento econômico mundial após a crise de 2008. Este setor é visto 
como referência para as políticas de industrialização nacional.

No espaço social da saúde bucal, detectamos intensa luta por 
imposição da visão de mundo entre as esferas pública e privada, 
sendo que seus representantes são:

Esfera pública 
1. Estado: agente criador de mudanças e oportunidades de cres-

cimento, com a expansão de profissionais qualificados. O Estado 
criou, em 2000, uma agência reguladora, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, considerada por essa pesquisa um intermediário 
entre o mercado e o Estado. 
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1.1. Agência Nacional de Saúde Suplementar: vinculada ao 
Ministério da Saúde, é responsável pelo setor de planos de saúde no 
Brasil. A sede da ANS fica na cidade do Rio de Janeiro. Atua como 
no árbitro do mercado privado7. 

Em relação ao seu papel principal, de auto-regulador e árbi-
tro, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em publicação de 
novembro de 2008, se firmou como agente indutor de programas 
de promoção e prevenção nas práticas odontológicas realizadas por 
empresas privadas. Sua principal tarefa é a regulação das ativida-
des do mercado por meio de um conjunto de medidas e ações do 
Governo na criação de normas, controle e a fiscalização dos segmen-
tos de mercado, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores.

Por tais documentos8, identificamos a adequação do discurso ao 
contexto do ambiente dinâmico do setor privado da saúde, conforme 
fala proferida pela gerente-geral Martha Oliveira: “Hoje, a ANS tem 
uma postura indutora em relação à promoção e à prevenção e nós 

7 Apresentamos a descrição da legislação que orienta a ação da ANS.
Lei n° 9.656, de 1998: foi a primeira lei que reconheceu os planos privados de 
saúde como entidades jurídicas passíveis de controle. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm>. Acesso em: 24 abr. 2015.
Lei n° 9.961, de 2000: criou a ANS e definiu suas finalidades, estrutura, atri-
buições, receita e a vinculação ao Ministério da Saúde; justifica sua existência 
para a defesa dos interesses do consumidor e para o desenvolvimento insti-
tucional do setor saúde privado. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L9961.htm>. Acesso em: 24 abr. 2015.
Decreto nº 3.327, de 2000: aprovou o Regulamento da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, e deu outras providências, tais como suas compe-
tências e a sua estrutura organizacional. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/D3327.htm>. Acesso em: 24 abr. 2015.
Lei n° 10.185, de 2001: dispôs sobre a especialização das sociedades segu-
radoras em planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10185.
htm>. Acesso em: 24 abr. 2015.
Regimento Interno da ANS – RN nº 197: define as diretorias, secretarias, 
departamentos e suas responsabilidades e atribuições. Disponível em: <http://
www.ans.gov.br/index2.php?option=com_legislacao&view=legislacao&task=T
extoLei&format=raw&id=1665>. Acesso em: 24 abr. 2015.

8 Como não existe escritório da ANS em Araraquara para realizar as entrevistas, 
da pesquisa, utilizamos a leitura dos documentos oficias disponíveis no site 
da Agência.
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comprovamos que a indução tem tido resultados melhores do que 
algumas ações normativas” (BRASIL, 2008).

A partir desse discurso e da análise dos documentos disponíveis, 
é possível sugerir o tom mediador de um órgão que precisa lidar 
com atores da iniciativa privada e que são portadores de anseios 
arrojados e ansiosos por lucros e benefícios materiais imediatos, no 
trato com uma camada cada vez maior e mais disposta a gastar com 
planos de saúde.

Empresas privadas

Em relação às empresas privadas, estas se posicionam dentro das 
lacunas deixada pelo poder público. Assim, até a primeira metade da 
década de 1980, o Estado representou o papel de protetor dos profis-
sionais liberais, uma vez que não dispunha de uma política pública 
de saúde consistente. Sendo assim, naquele período, sedimentou-
-se a carreira do cirurgião-dentista, acrescido de ser o odontólogo o 
detentor do monopólio de técnicas curativas cujas demandas eram 
crescentes e indispensáveis. 

Ao confrontar a fala do professor da Faculdade de Odontologia 
de Araraquara com a do delegado do Conselho Regional de 
Odontologia (CRO), percebe-se a disputa de idéias no setor. Para 
um, a especialidade ajuda, para outro, atrapalha.

“ [...] a gente começou a ver esses ex-alunos e às vezes é um pouco 
entristecedor, frustrante, porque a gente vê que a nossa faculdade 
aqui, o que marca nos profissionais é a especialidade [...]”. 
(professor da FOAr).

“[...] o que a gente vê é que tem profissional que não está aí com 
nada e não consegue se manter no mercado. Não tem especialização 
e fica naquela mesmice. Hoje, é fundamental a especialização [...].” 
(Delegado do Conselho Regional de Odontologia).

Para complementar a contradição do setor, é interessante observar 
a fala da diretora de Programa da Secretaria de Gestão do Trabalho e 



232

O Estado na construção da odontologia no Brasil e as articulações 
do mercado privado de saúde e do profissional dentista

Educação em Saúde, do Ministério da Saúde, a cirurgiã-dentista Ana 
Estela Haddad, sobre a realidade do exercício profissional odontoló-
gico no Brasil. A diretora comenta sobre a decisão de agregar o cirur-
gião-dentista às Equipes de Saúde Bucal na Estratégia da Família, 
atualmente denominado de Estratégia de Saúde da Família. Apesar 
de observar que essa é uma opção frente à universalização do acesso a 
tratamento de saúde do SUS, a diretora frisa a importância deste fato 
como responsável pelo aumento do número de postos de trabalho 
para a grande quantidade de profissionais, principalmente na região 
sudeste – na qual se encontram a maioria dos cursos de odontologia.

Portanto, mais do que elaborar um plano de atuação e treina-
mento dos cirurgiões-dentistas frente à realidade do Sistema Única 
de Saúde, a preocupação maior é quanto à quantidade e distribuição 
destes em relação ao território nacional. Essa constatação é apoiada 
pelo professor da FOAr, que critica a forma como o Estado implan-
tou o CEO.

Na minha opinião, os CEOs (Centros de Especialidades 
Odontológicas) têm um equívoco na maneira como ele está sendo 
estabelecido. A proposta em si...o CEO veio assim.... meio sem ava-
liação, tudo meio desesperado no governo Lula. O que aconteceu 
foi que, obviamente, na hora que começou a se trabalhar com a 
atenção básica, começou a se resolver questões simples da popula-
ção, elas começaram a se atentar que aquilo que era oferecido era 
insuficiente, principalmente quando se trata da questão da prótese. 
Hoje é um aspecto que as pessoas demandam muito. Então a coisa 
começou a ter uma certa...- opa...só isso aqui que a gente está fazen-
do?... Ainda não é suficiente porque as pessoas estão demandando. 
E como dentro da lógica do SUS, existe todo o controle social, esse 
aspecto todo, é melhor a gente dar um jeitinho aí. Então, no meu 
ver, é uma coisa meio de jeitinho porque não foi estabelecido uma 
rotina, não foi feito um preparo nos profissionais para saber como 
lidar com isso; a atenção básica não foi remodelada; chegar do jeito 
que chega no CEO, o CEO fica impotente na sua função porque 
demora muito, para poder fazer o trabalho; você não consegue fazer 
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com que a fila ande (Entrevistas com Professor universitário, rea-
lizada em 2013).

Em diálogo com o argumento do professor, questionamos, em 
pesquisa de campo sobre a existência de algum treinamento para 
o profissional de dentro do serviço municipal. Outro entrevistado 
respondeu:

Não tem. E o pior: dentro da universidade, não tem. O SUS... eu 
tenho uma grande paixão pelo SUS porque é um projeto de sistema 
de saúde belíssimo. O problema está na formação das pessoas, né?! 
As pessoas estão lá e não estão suficientemente capacitadas para ter a 
criatividade, a... vamos dizer assim, a organização para poder lidar 
com aquilo porque é muito diferente. (Professor Universitário, 
faculdade particular, entrevista realizada em 2013).

Percebe-se assim, a grande oferta de mão-de-obra especializada 
no mercado e a ausências de atuação efetiva em âmbito estatal da 
crescente demanda por tratamento curativo/estético bucal. 

Porém, ao analisar o discurso do delegado do CRO da cidade de 
Araraquara, identificamos que pode haver uma tendência de amplia-
ção de nichos para as outras regiões brasileiras. Quando questiona-
mos se a tendência do aluno da faculdade particular é de se estabe-
lecer na cidade ou no Estado, o mesmo responde: 

Temos muitos alunos da região. Mas nós estamos reparando que 
tem muitos da Bahia, por causa do ENEM. E a gente vê que na 
UNIARA, que vêm o irmão, acabava vindo outro, daí vêm primo, 
e outro parente... o pessoal vêm da Bahia. Nós temos mais de seis 
alunos na Bahia (Professor Universitário faculdade particular).

Discursos produzidos entre os diversos atores/instituições

Após analisar as quatro entrevistas realizadas (professor de facul-
dade particular, professor de universidade pública, delegado do 
conselho regional de odontologia e empresário do setor), indicamos 
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abaixo os principais temas presentes nas falas dos entrevistados. Esses 
temas indicam as disputas de sentido nas quais estão envolvidos. Em 
última análise, a pesquisa realizada na cidade de Araraquara sinaliza 
a pauta da disputa em âmbito nacional. 

Ausência de formação odontológica voltada para o SUS: Em 
entrevista com o professor da Odontologia de Araraquara, foi argu-
mentado que o profissional de odontologia é formado para o mer-
cado, não para trabalhar no SUS. 

[...] A universidade tem a lógica de mercado.

[...] O problema na universidade é que a se dá a noção que as 
doenças são unicausais e não é [...]. Não prepara o aluno para o 
mercado.

Saúde bucal versus saúde integral: A necessidade de ver a saúde 
bucal como parte da saúde como um todo, foi outra questão nos dis-
cursos dos entrevistados. O entrevistado afirmou que a fragmentação 
é negativa para a odontologia.

Qualidade de vida dos profissionais de clínica: Na entrevista 
com o Delegado do Conselho Regional de Odontologia ficou expres-
so que o profissional de consultório não usufrui de qualidade de vida:

Vamos dizer assim, hoje eu prezo muito qualidade de vida porque 
quando eu tinha consultório eu ficava ate 22h00, 22h30 traba-
lhando. Meu consultório sempre foi bem procurado, sempre tevê 
bastante paciente mas ... como qualidade de vida, porque eu tenho 
2 filhos a gente tevê que mais qualidade de vida para curtir mais 
a molecada. Porque eu chegava em casa e estava todo mundo dor-
mindo.

Especialização/formação: o entrevistado chamou a atenção para 
a necessidade dos profissionais se atualizarem na área. Esse tema foi 
recorrente nos discursos dos entrevistados.
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Tem profissional que não tá aí com nada e não consegue se manter 
no mercado. Não tem especialização e fica naquela mesmice. Hoje 
é fundamental a especialização. O curso de odontologia é muito 
curto, 4 anos. A Uniara começou com 5, nós reduzimos porque era 
padrão. A carga horária é pouca e por isso eu acho fundamental a 
especialização. E o que a gente vê na especialização é alunos recém-
-formados procurando uma especialização. O que é importante para 
o profissional é trabalhar um período para ver qual a área que ele 
gosta. O profissional começa a trabalhar e não tem tempo de fazer 
um especialização. Hoje para a gente ter alguma coisa tem que 
ralar muito.

Sobre questões salariais e opções por convênios:

O que o dentista ganha é inviável. O cálculo que a gente faz 
quando a gente conversar com colegas, praticamente o dentista está 
trabalhando para pagar as contas. Daí o que acontece, um recém-
-formado para ele poder trabalhar, atender acaba entrando para um 
convênio, não ganha dinheiro e desanima da profissão. O dentista 
acaba ganhando para pagar agua luz, secretária, material, melhoria 
do consultório ( gente tem que trocar todo o equipamento em dez 
anos). Os convênios grandes não tem nem concorrentes. Mas é duro 
entrar nesse mérito. O que ocorre também que nesses convênios, o 
valor pago para os dentistas acaba piorando a qualidade do aten-
dimento e do material. Tem material bom e ruim. Quando você 
entra no convênio, você começa a trabalhar com material de péssima 
qualidade. O paciente não sabe disso. Eu fico sabendo disso. Os 
procedimentos tem que ser repetidos várias vezes. 

Sobre a qualidade dos convênios e reclamações dos consu-
midores:

A gente vende o plano, mas a pessoa tem onde reclamar, ela tem a 
satisfação dela. Vamos supor: que nem aqui, eu vendo uma prótese, 
um plano e se a pessoa vai para o dentista e não fica satisfeita vem 
aqui e conversa conosco, se uma prótese não ficou boa, tem com a 
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gente “tá fazendo” a avaliação final, porque tem a avaliação ini-
cial (triagem feita por dentista “auditor” contratado dentro de um 
consultório no próprio convênio) e a avaliação final. Então a gente 
dá toda uma estrutura para o cliente que outros convênios não dão.

Disputas entre Dentistas e Médicos 

Corporativismo é com eles mesmos, eles dão show. Eles sabem defen-
der os direitos parcos que lhes deram, ganha por oito e só faz três 
(pacientes/ procedimentos)... eles são excelentes. Agora, se eles têm 
toda essa conscientização política... (Professor universitário fala 
sobre os médicos).

Convênio e médicos

O médico é mais arrogante; dentista já não é. O médico acha que é 
dono da situação; o dentista não. O dentista, não. Dentista é como 
boteco de esquina, você acha em todo lugar. (Professor universitário 
fala sobre os médicos).

Conclusão

A pesquisa indica o movimento espontâneo dos atores sociais 
(dentistas) em busca de recursos para a criação de estratégias de 
sobrevivência e vivencia no setor. Da mesma forma, a partir dos 
anos 2000, o Estado passou a se sensibilizar pelo desequilíbrio no 
setor, mais especialmente com o grande número de profissionais, 
a concentração de dentista na região sudeste e a falta de acesso de 
grande continente da população ao dentista.

Dentre as estratégias para a mudança deste cenário, citamos 
aquelas presentes nos documentos do Programa de Apoio a Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni9). O 
documento indica que o governo agiu, indiretamente, por meio da 
educação e da formação de mão-de-obra em regiões excluídas do 

9 Disponível em: <http://reuni.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 abr. 2015.
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mapa odontológico no Brasil. Nesse sentido, o documento afirma 
que “considerando a expansão da demanda de muitos cursos e regi-
ões/cidades, é estratégico implantar novos campi em cidades com 
mais de 200 mil habitantes que não disponham de campus univer-
sitários de IFES estaduais. Igualmente estratégico foi implantar cam-
pus em cidades menores que, em um raio de 200 km ou mais não 
tenha a oferta de cursos superiores presenciais de IES públicas. Neste 
sentido, para o período de 2011 a 2020 vamos precisar da formação 
de novos profissionais que apresentem um pensamento estratégico 
e economicamente viável, não perdendo de vista a sustentabilidade 
e a responsabilidade social. Portanto, a demanda de profissionais 
em algumas áreas como: meio ambiente, administração, engenharia, 
agronegócio, serviço público, saúde, esporte, pedagogia da infor-
mação, direito e educação (pois e ela que vai garantir a formação de 
todos os outros profissionais) definidas por cada IFES dentro de usa 
realidade e autonomia.

As disputas entre dentistas e cirurgiões, são sintetizadas nas diver-
sas estratégias de sobrevivência no setor, inclusive o uso dos convê-
nios.
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MERCADO NA CONTEMPORANEIDADE 

Alexandre Aparecido dos SANTOS

Introdução

Ao refletirmos sobre as relações econômicas contemporâneas – 
sobretudo se as pensarmos a partir da proposta teórica da sociologia 
econômica – encontramos questões especificas que, em nosso enten-
dimento, permitem retomar alguns aspectos das propostas de Georg 
Simmel e Marcel Mauss.

Neste artigo, tentaremos construir uma reflexão que possa 
contribuir para o alargamento das possibilidades teóricas de uma 
analise embasada pela noção de campo econômico proposta por 
Pierre Bourdieu. Essa reflexão será construída a partir de alguns 
pontos das teorias que aqui chamaremos de objetivação racional 
da economia, que remete aos escritos de Simmel, e de subjetividade 
da economia da reciprocidade, que remete à proposta apresentada 
por Mauss.

As noções de objetividade e de subjetividade econômicas ten-
dem a aparecer quase que de forma contraria em muitas das teorias 
fundamentadas no pensamento econômico clássico, por isso, aqui, 
tentaremos estabelecer pontos de proximidades entre essas noções, 
tendo em vista as possibilidades teóricas da economia simbólica, 
como por exemplo, aquelas contidas na ideia de campo econômico 
proposta por Pierre Bourdieu.
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O dinheiro e a objetivação dos desejos

Retomando alguns pontos dos escritos de Simmel sobre as rela-
ções econômicas modernas, podemos dizer que ele buscou analisar, 
nessas relações, as transformações possibilitadas pela consolidação 
da ideia de dinheiro. No limite, podemos dizer que Simmel tentou 
entender as transformações que se tornaram possíveis no que ele 
chamou de “economia do dinheiro” (SIMMEL, 1998).

Com a ideia de economia do dinheiro, Simmel tentou marcar 
uma distinção entre o que representariam as práticas econômicas 
modernas e as práticas econômicas naturais, segundo ele:

Na idade media o homem encontra-se encadeado numa relação 
de comunidade ou com uma propriedade feudal, com uma asso-
ciação, ou com uma corporação; sua personalidade era incor-
porada nos círculos de interesses práticos ou sociais. O caráter 
deste circulo era formado pelas pessoas que os constituíam de 
maneira imediata. Esta unidade foi destruída pela época moder-
na. (SIMMEL, 1998, p.23).

Em sua proposta, uma prática econômica moderna não pode 
ser localizada nem desenvolvida no âmbito das relações pessoais, na 
medida em que “[...] estas conexões entre personalidades e relações 
objetivas – conexões típicas nestes tempos de economia natural – 
desfaziam-se na economia do dinheiro” (SIMMEL, 1998, p.24). 
Esse sentido de rompimento em relação à esfera da pessoalidade 
atribuída por Simmel à economia natural dar-se-ia pelo fato de que 
a economia do dinheiro “[...] impõem em cada instante, entre pessoa 
e coisa objetivamente qualificada, a instancia totalmente objetiva e 
não qualitativa em si mesma do dinheiro e do valor monetário. Ela 
impõe uma distancia entre pessoa e posse, tornando a relação entre 
ambas mediada.” (SIMMEL, 1998, p.24).

Podemos apontar aqui para um dos pontos importantes da ideia 
de economia do dinheiro proposta por Simmel: o ponto que toca a 
instância da mediação do dinheiro nas relações na economia moder-
na, uma vez que é aí que podemos localizar a impessoalidade das 
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relações de troca na economia moderna. Para Simmel “[...] foi o 
dinheiro que nos ensinou como reunir sem nada perder de especi-
fico e próprio da personalidade – uma forma de união que é, hoje 
em dia, perfeitamente comum para nós, mas que representa uma 
das mudanças e um dos progressos mais importantes da cultura.” 
(SIMMEL, 1998, p.26).

Esse progresso, ao qual Simmel se refere, está diretamente ligado 
á condição de alargamento das relações econômicas possibilitada pela 
ideia e pelo uso do dinheiro. Tendo em vista que o dinheiro, enquan-
to objeto econômico, não pode ser imediatamente consumido, ele 
aponta, quase que obrigatoriamente, para os demais objetos econô-
micos, ou seja, na economia moderna todo o individuo portador de 
dinheiro tem que se relacionar com outros individuas que possuam 
os objetos econômicos que se deseja possuir (SIMMEL, 1998).

Segundo Vanderberche (2005) na visão teórica pela qual Simmel 
buscou entender a economia moderna, o dinheiro ocupa o papel de: 

Um ‘símbolo’ que exprime e condensa todas as relações sociais 
de maneira mais ou menos unitária – ‘como se o sentido mais 
profundo e mais geral do ser se exprimisse mais claramente aí do 
que em qualquer outra parte, como se sua forma e seu desenvol-
vimento tornassem imediatamente visível à legalidade do todo’ 
(G, p.34). (VANDENBERGHE, 2005, p.129).

Nesse sentido, podemos dizer que teria sido por conta dessa con-
dição simbólica, em que o dinheiro aparece como um objeto-signo, 
que seu uso possibilitou e potencializou a objetivação dos desejos na 
economia moderna. Consolidando um contexto de grande distancia-
mento entre as esferas do desejo e do objeto, do individuo desejante 
e o objeto desejado, colocando a existência dessas relações de troca 
a mercê das mediações monetárias. 

Para Vanderberche (2005) essa condição simbólica do dinheiro 
possibilitou a Simmel compreender as relações econômicas como 
“uma forma de vida interindividual que estrutura a relação de tal 
maneira que os indivíduos se consideram, uns e outros, como cam-
bistas desejando trocar um objeto que pertence a outro por objetos 
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que lhes pertence” (VANDENBERGHE, 2005, p.134). Por isso 
seria correto afirmar que dentro da perspectiva da economia do 
dinheiro o valor dos objetos econômicos é estabelecido de forma 
relacional, já que esse valor: 

Não é determinado nem pelo sujeito nem pelo objeto, mas sim 
pela sua relação com a totalidade dos objetos. Ainda que ele 
encontre sua origem nas valorizações subjetivas, sua correlação 
intersubjetiva com os outros valores o faz entrar em uma serie 
de relações objetivas que o separam cada vez mais de seu enrai-
zamento no sujeito desejante. (VANDENBERGHE, 2005, 
p.135).

Em nossa leitura, essa condição de objeto-signo conferida ao 
dinheiro nas relações econômicas modernas permitiu a Simmel 
chamar a atenção para a vulgarização das relações econômicas na 
economia do dinheiro. Segundo ele pela objetivação exacerbada das 
relações econômicas proporcionadas pela economia monetária:

As coisas mesmas são tão desvalorizadas num sentido mais geral, 
pela equivalência com aquele meio de troca valido para qualquer 
coisa. O dinheiro é ‘vulgar’ porque é o equivalente para tudo e 
para todos, somente o individual é nobre; o que corresponde a 
muitas coisas corresponde ao mais baixo entre elas e reduz, por 
isso, também o mais alto para o nível do mais baixo. (SIMMEL, 
1998, p.30).

Temos que Simmel apontava para alguns possíveis limites do 
que aqui chamaremos objetivação racional das relações econômicas 
proporcionada pela impessoalidade da economia do dinheiro. Por 
exemplo, quando ele diz que, na economia do dinheiro, o desejo 
mais objetivado e o que se revelaria constante seria o desejo pelo 
dinheiro enquanto objeto econômico. (SIMMEL, 1998).

Fato esse que estabeleceria uma condição em que os indivídu-
os não mais perceberiam: “[...] que o dinheiro é meramente um 
meio para obter outros bens – pensa-se nele como se fosse um bem 
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autônomo, quando toda a sua significação advém de fato de ser um 
elemento numa sequencia que leva a um fim e a um consumo defi-
nidos” (SIMMEL, 1998, p.31).

Apontamos também como uma possível limitação dessa objeti-
vação racional dos desejos – tal qual proposta por Simmel (1998) – 
a relativização do valor dos objetos econômicos pela mediação do 
dinheiro. Uma vez que na economia moderna o uso do dinheiro nas 
relações de troca não confere ao individuo que o possui um objeto 
econômico nem ao individuo que o deseja o direito de valorização 
deste objeto. 

Segundo Vanderberche (2005), na teoria do dinheiro de Simmel, 
a esfera da significação valorativa dos objetos econômico não mais 
se encontra no âmbito das relações de cunho pessoal, na medida 
em que:

O valor econômico dos objetos reside na relação se reciprocidade 
que eles mantem entre si como bens intercambiáveis, o dinheiro 
é a expressão desse acordo relacional ‘o dinheiro não é nada 
mais do que a relatividade dos objetos econômicos, encarna-
da em uma figura especial e significando seu valor’ (PA, p.58). 
(VANDENBERGHE, 2005, p.137).

Por hora podemos dizer que, para Simmel “[...] o dinheiro-signo 
é desprovido de qualquer qualidade, de qualquer individualidade. Ele 
é o meio termo impessoal que permite regular a troca de objetos” 
(VANDENBERGHE, 2005, p.139), ou seja, na economia moderna 
o dinheiro enquanto objeto econômico assume o papel de um ins-
trumento absoluto sem valor que encontra sua valorização ao mediar 
todas as trocas entre os demais objetos econômicos. 

Independente a isso, segundo Simmel, que na economia moder-
na “[...] o dinheiro estabeleceu um nível de interesse tão comum e 
abrangente para todos os homens como nunca foi possível na época 
da economia natural” (SIMMEL, 1998, p.27), estabelecendo uma 
condição em que se pode afirmar que “[...] o desejo de dinheiro é o 
estado permanente da alma na economia de dinheiro completamente 
instalada” (SIMMEL, 1998, p.35), ou seja, uma condição que nos 
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permite dizer que em uma economia moderna o dinheiro seria obje-
to econômico por excelência.

A subjetividade econômica e a reciprocidade

Agora, retomando alguns aspectos da obra Ensaio sobre a dádiva 
de Marcel Mauss, discutiremos práticas econômicas que não se fun-
damentam pela objetividade racional presente nas relações da econo-
mia moderna. Nossa reflexão, nesse momento, dar-se-á sobre práticas 
econômicas que se fundamentam e se desenvolvem no âmbito do 
subjetivo, do pessoal, a partir da noção de reciprocidade caracterizada 
pelas práticas do dar e do receber presentes.

Marcel Mauss, em seus estudos, analisa sociedades que não 
podem ser entendidas pela lógica da economia de mercado caracte-
rística das sociedades capitalistas, fato que o proporciona afirma que: 

Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, nunca 
se constatam, por assim dizer, simples trocas de bens, de riquezas 
e de produtos num mercado estabelecido entre os indivíduos. 
Em primeiro lugar, não são indivíduos, são coletividades que se 
obrigam mutuamente, trocam e contratam. (MAUSS, 2003, 
p.190).

De inicio, podemos chamar a atenção para uma das grandes con-
tribuições de Mauss aos estudos econômicos, expressa pela ideia de 
que a noção de mercados socialmente estruturados, ou seja, de mer-
cados tomados enquanto instituições sociais, não se restringiriam a 
um traço característico das sociedades tidas por desenvolvidas, como 
muitos teóricos da economia clássica acreditaram ser.

Pois, ao estudar as relações de reciprocidade na economia da dádi-
va, característica em sociedades antes entendidas por arcaicas, Mauss 
demonstrou e descreveu o mercado como um fenômeno humano 
e que, por isso, nenhuma sociedade estaria alheia a ele, mas ape-
nas apresentariam regimes de trocas diferentes em cada uma delas. 
(MAUSS, 2003).
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No que diz respeito à economia das dádivas, podemos dizer que 
ela se caracteriza por constituir-se e desenvolver-se através de orga-
nizações sociais nomeadas de sistemas de prestações totais. Nessas 
economias, esses sistemas de reciprocidade possibilitavam o estabe-
lecimento de fenômenos conhecidos por fatos sociais totais; segundo 
Mauss nesses fenômenos: 

Exprime-se, de uma só vez, as mais diversas instituições: reli-
giosas, jurídicas, e morais – estas sendo politicas e familiares ao 
mesmo tempo – econômicas – estas supondo formas particu-
lares de produção e de consumo, ou melhor, de fornecimento 
e de distribuição – sem contar os fenômenos estéticos em que 
resultam esses fatos e os fenômenos morfológicos que essas ins-
tituições representam. (MAUSS, 2003, p.187).

Dentro destes fatos sociais totais, as relações de reciprocidade 
seriam as responsáveis pela construção da maioria dos vínculos 
sociais, uma vez que, “[...] a prestação total não implica somente a 
obrigação de retribuir os presentes recebidos, mas supõe duas outras 
igualmente importantes: obrigação de dar, de um lado, e de receber, 
do outro” (MAUSS, 2003, p.201).

Aqui, talvez, comece a ficar um pouco mais claro a distinção pre-
tendida por Simmel (1998) quando ele defende que a consolidação 
da economia do dinheiro se deu pela destruição da economia natu-
ral, isso, se entendermos a economia da dádiva, descrita por Mauss, 
como uma expressão da economia natural descrita antes por Simmel.

Que existe uma distinção entre a lógica econômica das dádivas e 
a lógica objetiva e racional da economia moderna – ou como colo-
cou Simmel, do dinheiro – é um ponto que aqui nos parece claro, 
o que não nos parece clara, entretanto, é a anulação de uma lógica 
pela outra.

Tendo em vista as distinções propostas por Mauss, para que pos-
samos tentar entender a dinâmica que move a economia das dádivas, 
temos que primeiro nos debruçar sobre a lógica da reciprocidade, 
encarando a mesma como uma “[...] mistura intima de direitos e 
deveres simétricos e contrários deixa de parecer contraditória se pen-
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sarmos que há, antes de tudo, misturas de vínculos espirituais entre 
as coisas, que de certo modo são alma, e os indivíduos e grupos que 
se tratam de certo modo como coisas.” (MAUSS, 2003, p.202).

Assim, em contrapartida á objetivação racional da economia 
moderna, encontraríamos, como base das sociedades estudadas por 
Mauss, a economia subjetiva da dádiva, estabelecida pela prática 
da reciprocidade das trocas de presentes particularizadas por serem 
trocas que “[...] não servem a mesma finalidade que o comercio e a 
troca nas sociedades mais desenvolvidas. A finalidade é antes de tudo 
moral, seu objetivo é produzir um sentido de amizade entre duas 
pessoas envolvidas, e, se a operação não tivesse esse efeito, faltaria 
tudo.” (MAUSS, 2003, p.211).

Já temos aqui dois pontos importantes para nossa reflexão, um 
dado pelo caráter objetivo racional da economia do dinheiro e o 
outro dado pela condição peculiar e moral, obrigatória e subjetiva, 
da economia da dádiva. Pontos esses que, ainda que a priori pare-
çam contraditórios, são aos olhos de seus teóricos, Simmel (1998) e 
Mauss (2003) respectivamente, essenciais para as sociedades em que 
se localizam enquanto estabelecedores de vínculos sociais.

Assim sendo podemos apresentar duas questões que parecem 
necessárias a nossa reflexão sobre as relações econômicas contem-
porâneas, primeiramente, podemos nos perguntar se seria possível 
encontrarmos na economia moderna os sistemas de prestações totais 
descritos por Mauss? E segundo, se a negação das relações da eco-
nomia natural pela consolidação das relações próprias a economia 
do dinheiro, tal qual como proposta por Simmel, de fato pode ser 
sustentada junto às relações econômicas contemporâneas?

Um evento econômico contemporâneo: o corpus christi 
no “complexo do dom”

Tentaremos agora esboçar possíveis respostas às indagações aci-
ma apresentadas, tendo por base uma breve análise1 realizada a 
partir da observação da festa de Corpus Christi do município de 

1 Analise empírica realizada no ano de 2010.
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Matão, festa essa que aqui encararemos, já de inicio respondendo a 
primeira indagação, como um possível sistema de prestações totais 
moderno.

Essa festa municipal do interior paulista será analisada dentro 
da proposta teórica do “complexo do dom”, proposta essa que faz 
parte de uma perspectiva teórica que tenta entender fenômenos con-
temporâneos através da logica da economia da dádiva descrita por 
Mauss (2003).

Como já vimos dentro da teoria da dádiva apresentada por 
Marcel Mauss, alguns fenômenos sociais podem ser entendidos como 
“fatos sociais totais”. Nessa teoria Mauss descreve o “fato social total” 
como um acontecimento perpassado simultaneamente pelas esferas 
do religioso, do mitológico e do econômico. Um acontecimento que 
constituí um tipo de instituição social responsável por estabelecer 
o que ele nomeia de “morfologia social”, em suas palavras, o fato 
social é:

Religioso, mitológico e xamanístico, pois os chefes que neles se 
envolvem representam, encarnam os antepassados e os deuses, 
dos quais portam o nome, cujas danças efetuam e cujos espíritos 
os possuem. Ele é econômico, e convém avaliar o valor, a impor-
tância, as razoes e os efeitos dessas transações, enormes mesmo 
quando calculadas em valores europeus atuais... (MAUSS, 2003, 
p.242).

Esse fato social total pode ser entendido como uma das ferramen-
tas analíticas presentes na teoria das trocas simbólicas cunhada por 
Marcel Mauss, teoria essa que coloca em evidencia a chamada “lei da 
reciprocidade”. Essa lei seria a responsável direta pela manutenção de 
uma ordem social que se fundamenta sobre vínculos provenientes das 
relações de trocas mantidas pela obrigatoriedade do dar, do receber e 
do retribuir, dentro de um sistema de prestações totais.

E é através dessa ferramenta analítica que tentaremos enquadrar 
dentro da teoria das trocas simbólicas – especificamente dentro da 
teoria da dádiva –, a festa de Corpus Christi, realizada na cidade de 
Matão. Festa essa que é apresentada oficialmente da seguinte forma:
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A festa de Corpus Christi de Matão é realizada oficialmente 
desde 1948 com a utilização de diversos tipos de materiais na 
ornamentação das ruas, tais como flores, serragem, vidro e, 
atualmente, calcário dolomítico e areia. Artistas e voluntários 
aplicam mais de 70 toneladas desses materiais na confecção 
dos desenhos, formando o trajeto da procissão, que se estende 
por 12 quarteirões. Os milhares de visitantes, das mais diversas 
localidades, atraídos pelas ruas enfeitadas, contam ainda com 
diversos eventos culturais e de lazer, como: exposições artísticas, 
feira de artesanato, apresentações musicais, projeto turista artista 
(o turista participa da confecção dos tapetes), exploflor (exposi-
ção e venda de flores), feira de camelôs. A Prefeitura de Matão 
fornece toda a estrutura para realização da festa, inclusive com 
ponto de informações turísticas, monitores, sanitários químicos, 
seguranças, praça de alimentação. Além dessa estrutura a cidade 
possui também restaurantes, hotéis, transporte e atendimento 
médico bastante adequado para receber turistas. Esta verdadeira 
manifestação de arte e fé, transformada em um grandioso espe-
táculo a céu aberto, espera por você na FESTA DE CORPUS 
CHRISTI DE MATÃO. (HISTÓRIA..., 2015).

Tomaremos essa festa como objeto pelo fato de que, a exemplo 
dos fatos sociais totais descritos por Mauss, ela encontra-se entrela-
çada a todas as esferas da vida social daquela cidade, representando 
um evento que é simultaneamente uma festa turística, uma via de 
manutenção dos vínculos sociais e uma celebração religiosa.

Em nosso entendimento a festa de Corpus Christi em Matão, é 
hoje um acontecimento social que apresenta funções sociais muito 
próximas as das festas das dádivas narradas e analisadas por Mauss. 
Segundo Mauss essas festas representavam: “[...] o movimento da 
agulha que serve para ligar as partes do telhado de palha, para que 
haja um único teto, uma única palavra” (MAUSS, 2003, p.213), ou 
seja, essas festas garantiam a coerção no grupo social em que ocor-
riam, o grupo se representava através da festa e pela festa, assim como 
a cidade de Matão busca unir-se e representar-se pelo evento aqui 
analisado. Essa proposta de análise tornou se possível após observa-
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ções e entrevistas realizadas durante a preparação e a realização desse 
evento no ano de 2010.

Os fatos observados, juntamente com os relatos ouvidos, possi-
bilitaram nossa tentativa de aproximar esse acontecimento aos acon-
tecimentos de um sistema de prestações totais como os narrados por 
Mauss. Podemos tomar, como exemplo dessa aproximação, a fala de 
um dos entrevistados que, quando questionado sobre a importân-
cia do evento para a cidade afirmou que “sem a realização da festa 
Matão não existiria”, apontando, ao longo de toda a sua fala, para a 
importância política e econômica deste evento.

Partindo disso e dentro da teoria da reciprocidade, esse evento 
pode ser entendido como uma fonte geradora de vínculos e como 
o próprio aparato de manutenção das relações sociais que o mes-
mo estabelece. Permitindo assim, responder a segunda questão 
que levantamos, na medida em que pode ser tomado como uma 
espécie de fato social total localizado em uma ordem econômica 
moderna.

Um segundo entrevistado afirmou que “em Matão a procissão de 
Corpus Christi possui um sentido extremamente religioso”, sentido 
esse que para ele “diferencia a festa das demais realizadas na região 
da cidade”. Em contrapartida, um terceiro entrevistado afirmou com 
convicção que, no Corpus Christi de Matão “hoje é tudo comércio”, 
demonstrando e enfatizando o caráter econômico deste aconteci-
mento.

Esse caráter econômico também ficou claro em outras falas, como 
por exemplo, a de uma fiscal de trânsito, que nos falou sobre uma 
feira comercial realizada em um lugar previamente organizado pela 
prefeitura da cidade e que ocorre simultaneamente ao evento prin-
cipal do dia: “a festa da procissão”.

Essa fala nos remeteu aos comércios de pequena escala e de pou-
co prestígio que, segundo Mauss, aconteciam simultaneamente aos 
grandes comércios, tidos por mercados nobres como o “kula”2, que 

2 “[...] complexo econômico, jurídico e moral, verdadeiramente típico que 
Malinowski soube descobrir, recuperar, observar e descrever” (MAUSS, 2003, 
p.219).
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eram os principais sistemas de trocas estabelecidos pelos sistemas de 
prestações totais na economia da dádiva.

Quanto aos vínculos pessoais que segundo Simmel (1998) seriam 
característicos das práticas de uma economia natural, podemos per-
ceber, durante a preparação e principalmente no dia do evento, o 
comprometimento pessoal dos indivíduos envolvidos na organização 
e na preparação da festa. Esse comprometimento colocou-se como 
um fato curioso, pois, todas as pessoas entrevistadas, que estavam 
envolvidas na preparação ou na organização do evento, mesmo aque-
las não católicas – lembrando que a festa possui uma origem religio-
sa – sempre enalteciam a importância religiosa do mesmo, tentando 
constantemente manter de forma velada o forte caráter econômico 
que envolvia todo o acontecimento. 

Os próprios comerciantes, localizados ao redor do lugar do 
evento, quando indagados sobre o aspecto comercial deste, não lhe 
dedicavam muita importância, em suas falas o papel religioso sem-
pre foi colocado em primeiro lugar. Quando muito, alguns desses 
comerciantes, ao serem questionados sobre as relações financeiras 
realizadas durante o evento e sobre a importância das que pode-
riam ser estabelecidas a partir da organização deste, responderam 
que, nos dias de hoje, os sentidos religioso e econômico da festa 
estariam em um pé de igualdade, pensando a importância da festa 
para cidade, mas que para eles o âmbito religioso vinha sempre em 
primeiro lugar.

Relatos que não mudam o fato de que âmbito econômico des-
te evento é visivelmente importante para a realização do mesmo, 
tendo em vista investimento da administração da cidade para sua 
realização, mas que colocam um ponto intrigante, uma vez que para 
os envolvidos, para as pessoas que fazem parte deste evento, o lado 
econômico parece ser sempre deixado de lado, chegando muitas vezes 
a ser ignorado pelos indivíduos que nele trabalham.

Podemos aqui, através do aparecimento “velado” do lado econô-
mico desse acontecimento, apontar para um dos desdobramentos da 
teoria das trocas simbólicas proposta por Marcel Mauss. Uma vez 
que esse esquecimento do lado econômico da festa pode ser enten-
dido como expressão das relações sociais provenientes do chamado 
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“paradoxo do dom”, apresentado e discutido por autores em coletâ-
nea organizada por Paulo Henrique Martins (2002).

Nessa coletânea, os autores, apoiados pelas teorias de Marcel 
Mauss sobre as trocas simbólicas, apresentam uma visão econômica 
distinta da visão racional e utilitarista aceita hoje como predomi-
nante por parte de muitos economistas. Na visão desses teóricos 
da economia simbólica, temos que “[...] a obrigação mútua gerada 
pelos movimentos da dádiva (dar, receber e retribuir) constitui, não 
apenas um fenômeno sociológico das sociedades tradicionais, mas 
também nas sociedades modernas, e que está é a condição primeira 
da existência do vínculo social.” (MARTINS, 2002, p.12).

Para esses teóricos, na proposta de Mauss as relações econômicas 
“[...] se baseiam no dom, as trocas não se revestem da dimensão 
impessoal que assumem no mercado capitalista.” (MARTINS, 2002, 
p.14). Fato que permite a eles afirmar que dentro dos universos eco-
nômicos das trocas simbólicas “[...] o que importa verdadeiramente 
é a relação que se estabelece entre as pessoas, o objeto de troca é a 
criação de vínculos de amizade ou o surgimento de rivalidades e 
obrigações” (MARTINS, 2002, p.24). E que por isso, nas econo-
mias tidas por simbólicas, os objetos econômicos seriam as próprias 
relações pessoais e subjetivas.

Nossa análise sobre o evento da cidade de Matão, nos permitiu 
perceber como se da a circulação dessas relações sociais, uma vez 
transformadas em objetos econômicos, e como essa circulação esta-
belece vínculos sociais duradouros entre as pessoas que se relacionam 
através deste evento. Temos que esses objetos econômicos, que aqui 
serão chamados de relações-mercadorias, não são estabelecidos – pelo 
menos na instância da significação que os agentes envolvidos fazem 
das relações que desenvolvem – pelas logica objetiva e racional das 
trocas econômicas monetárias.

Essas relações-mercadorias, segundo os relatos dos agentes nelas 
envolvidos, são estabelecidas através de uma espécie de obrigato-
riedade, que não é de fato obrigatória, frente a um convite um dia 
recebido para fazer parte deste circulo de relações, expresso pela rea-
lização anual do evento.
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Esse sentido de uma “obrigação não obrigatória” presente nas 
relações-mercadorias, pode ser percebido na fala de muitos dos entre-
vistados que, ao relataram a experiência de sua primeira participação 
no evento, como preparadores dos objetos e dos enfeites utilizados 
ou como organizadores da festa em si, disseram que ela se realizou a 
partir de um convite por parte dos então organizadores do mesmo e, 
que, a partir desse convite, passaram a trabalhar, não por obrigação, 
mas simplesmente pela necessidade de verem a festa realizada de 
maneira obrigatoriamente melhor ano após ano.

Guy Nicolas3 trabalha de forma consistente as particularidades 
da esfera do “não dito” nas economias simbólicas. Segundo ele, essa 
característica do silêncio sobre algum aspecto da relação de troca 
encontra-se presente na maioria das relações econômicas contempo-
râneas. Sobre essa particularidade, Nicolas diz que “[...] este não-dito 
que, por obstinado esforço de todo mundo, continua sendo ignora-
do, é o imenso maquinismo da troca simbólica e, principalmente, 
sua faceta econômica, a saber, o dom ritual” (MARTINS, 2002, 
p.33).

Para Nicolas, contemporaneamente “[...] o dom ritual não é um 
conjunto de atos residuais e pontuais. Seu domínio é considerá-
vel: coloca em circulação elevadas somas, pesa sobre o orçamento 
das empresas e dos particulares, comanda setores que constituem as 
molas econômicas da economia.” (MARTINS, 2002, p.34).

Nesse sentido, podemos dizer que o evento realizado na cidade de 
Matão pode ser analisado enquanto um sistema de prestações totais 
dentro de uma lógica de reciprocidade e, por isso, ele também pode 
ser pensado através dos fenômenos pertencentes ao domínio do dom 
ritual, acima apresentados. 

Essa ideia de dom ritual nos pareceu muito próxima da signifi-
cação dada ao evento pelos entrevistados tendo em vista as relações 
econômicas e os vínculos sociais que o mesmo estabelece. Esse fato 
pode ficar mais claro quando pensamos sobre o significado da esfera 
do “não-dito”, característica dos fenômenos do dom ritual, que se 
faz presente na fala dos entrevistados, como por exemplo, na fala de 

3 Autor presente na coletânea de Martins (2002).
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um representante oficial da administração municipal, que trabalhou 
como um dos responsáveis pela organização do evento.

Durante sua fala, este representante municipal fez relatos sobre o 
grande investimento desprendido pela prefeitura para a realização da 
festa naquele ano. Também falou sobre a criação de uma secretaria 
de turismo, que, entre outras atividades, seria a responsável por toda 
a parte burocrática da organização da festa.

Ele deixou claro, durante sua fala, que a festa possui, essencial-
mente, um caráter religioso e afirmou que a prefeitura não visava 
nenhum retorno dos investimentos realizados. Mas, refletindo sobre 
a ideia do “não-dito”, ele fez entender que a única reciprocidade 
esperada por parte da secretaria de turismo – e assim por parte da 
prefeitura do município – seria a possibilidade de “vender” a ima-
gem do município de Matão como a imagem da “cidade símbolo do 
Corpus Christi no país”.

Ao olhar para as particularidades desse acontecimento na cidade 
de Matão, nos deparamos com a impossibilidade de se construir uma 
única análise de suas múltiplas e complexas facetas. Facetas essas que 
extrapolam o âmbito do político, do econômico e do religioso, e que 
em suas complexidades, colocam essas áreas, que em uma analise 
econômica objetiva e racional tendem a aparecer separadas, como 
esferas que socialmente são necessariamente interdependentes.

Assim sendo podemos dizer que este evento, quando pensado na 
logica do Dom ritual apresenta por principio fundamental “[...] a 
reversibilidade da oferenda oferecida, que anula o interesse utilitário 
desta e substitui o jogo dos dons e contradons pelo vai-e-vem de 
uma perda recíproca, constantemente renovada” (MARTINS, 2002, 
p.46). E que as relações oriundas desse sistema de prestações totais 
contemporâneo, aqui entendido como fato social total, “[...] efetu-
am-se sob o signo da lei da troca continua, do pacto perpetuado, fora 
do tempo do acontecimento, do escambo, do gesto generoso ou da 
assistência” (MARTINS, 2002, p.46).

Representando um fato social total contemporâneo que encon-
tra a obrigatoriedade de sua reciprocidade expressa através do 
complexo do Dom ritual, em que “[...] a obrigação é livremente 
aceita pelos parceiros, os quais podem romper, à sua vontade, tal 
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relação privilegiada sem grande prejuízo; mas, enquanto durar, 
ela encontra-se associada ao jogo das prestações rituais, obrigação 
livremente aceita, procurada, perpetuada com fervor.” (MARTINS, 
2002, p.48).

Por fim temos que o evento do Corpus Christi pensado enquan-
to um sistema de prestações totais nos permite demonstrar como 
que contemporaneamente relações econômicas provenientes de uma 
ordem social tida por racional e objetiva podem ser construídas por 
relações pertencentes ao domínio da reciprocidade e da subjetivi-
dade.

E como que essas ordens econômicas subjetivas e objetivas, não 
encontram se em uma relação de disputa, tampouco de anulação; 
antes sim, desenvolvem-se em uma relação de reciprocidade, que 
aqui denominaremos como a ordem do Dom ritual, em que, “[...] 
a ordem do dom ritual, longe de se opor de maneira absoluta a 
do mercado, favorece, pelo contrário, o bom uso deste último” 
(MARTINS, 2002, p.48).

Essa breve análise nos possibilita responder nossas indagações 
antes apresentada. Pois nos permite afirmar que a existência e a con-
solidação da lógica objetiva da economia moderna não resultaram 
obrigatoriamente – como fora proposto por Simmel (1998) – na 
destruição de outras lógicas econômicas, como por exemplo, a da 
reciprocidade.

Olhando para esse evento podemos dizer que as ideais de econo-
mia objetiva e a economia subjetiva, propostas respectivamente por 
Simmel (1998) e Mauss (2003), coexistem em nossa contempora-
neidade, ou melhor, que estas ordens econômicas estabelecem um 
jogo de relações que garante suas existências dentro de um mesmo e 
complexo universo econômico. 

Um olhar sobre a economia simbólica

Pensando em nossa proposta de refletir sobre uma aproximação 
teórica entre as visões econômicas de Simmel e Mauss, podemos 
agora visitar alguns pontos da teoria da sociologia econômica pro-
posta por Pierre Bourdieu, principalmente os pontos que tocam nas 
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noções de economia simbólica e campo econômico, pontos esse que 
em nosso entendimento permitem essa aproximação.

A princípio, podemos dizer que a ideia de economia simbólica, 
proposta por Bourdieu, tem por característica relações sociais que 
criam, objetivamente, as disposições sociais necessárias para que os 
agentes, que dela fazem parte, desenvolvam uma agência particular, 
dada por um ato de interesse desinteressado que seria responsável 
por garantir a circulação dos bens e dos capitais próprios a seu fun-
cionamento.

Em sua teoria, Bourdieu (1996) retoma os escritos de Marcel 
Mauss e Lévi-Strauss sobre a teoria da reciprocidade, – teoria que, 
como já vimos, propõe uma noção de economia em que a circulação 
das dádivas estabelece a obrigatoriedade de suas retribuições, sem que 
essa obrigação necessite ser estabelecida, estabelecendo assim vínculos 
sociais duradouros – para adicionar a ela uma variável nova: a noção 
do tempo que, necessariamente, existe entre um presente dado e a 
obrigatória retribuição deste.

A partir dessa variável Bourdieu estabelece o que seriam as pro-
priedades características de um mercado simbólico, como por exem-
plo, o tabu da explicitação, particularidade essa que impede que uma 
troca simbólica se realize de forma explicita, segundo ele:

Quando esquecemos que quem dá e quem recebe estão prepara-
dos e inclinados, por todo um trabalho de socialização, a entrar 
sem intenção nem cálculo de lucro na troca generosa, cuja lógica 
se impõe a eles objetivamente podemos concluir que a dádiva 
gratuita não existe, ou que é impossível, já que só podemos 
imaginar os dois agentes como calculistas, tendo como projeto 
subjetivo fazer o que fazem objetivamente, de acordo com o 
modelo Lévi-straussiano, isto é, uma troca que obedece a lógica 
da reciprocidade. (BOURDIEU, 1996, p.161).

Essas propriedades demarcariam as distinções e os distanciamen-
tos entre a lógica das trocas econômicas e a lógica das trocas simbó-
licas, por isso, ao falarmos em economias simbólicas, partimos do 
pressuposto de que:
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A maior parte das ações humanas tem por base algo diferente 
da intenção, isto é, disposições adquiridas que fazem com que 
a ação possa e deva ser interpretada como orientada em direção 
a tal ou a qual fim, sem que se possa, entretanto, dizer que ela 
tenha por princípio a busca consciente desse objetivo (é ai que 
o ‘tudo ocorre como se’ é muito importante). (BOURDIEU, 
1996, p.164).

Como já apontamos, a economia simbólica, assim como toda a 
ideia de economia, se constitui através de relações de trocas, aqui, 
especificamente, relações de um mercado de trocas simbólicas que 
apresentam como premissa o fato de que os agentes que as realizam, 
compartilhem necessariamente do mesmo universo simbólico.

Essa necessidade se faz uma vez que a lógica de funcionamento e 
de reprodução das economias simbólicas “[...] supõe atos de conheci-
mento e reconhecimento, atos cognitivos por parte daqueles que são 
seus destinatários. Para que uma troca simbólica funcione, é preciso 
que ambas as partes tenham categorias de percepção e de avaliação 
idênticas” (BOURDIEU, 1996, p.168).

Por isso é certo dizer que o mercado das trocas simbólicas, assim 
como todo o mercado, opera através de um capital específico, que 
resulta diretamente das relações de conhecimento e reconheci-
mento construídas em um universo simbólico especifico. Segundo 
Bourdieu, nas economias simbólicas esse capital é nomeado capital 
simbólico e, objetivamente, pode ser representado por:

Uma propriedade qualquer – força física, riqueza, valor de guer-
reiro – que, percebida pelos agentes sociais dotados das catego-
rias de percepção e de avaliação que lhes permitem percebê-la, 
conhecê-la e reconhece-la, torna-se simbolicamente eficiente, 
como uma verdadeira força magica: uma propriedade que, por 
responder as ‘expectativas coletivas’, socialmente constituídas, 
em relação às crenças, exerce uma espécie de ação á distância, 
sem contato físico. Damos uma ordem e ela é obedecida: é quase 
um ato magico. (BOURDIEU, 1996, p.170).
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Por isso também é correto dizer que, para que exista uma econo-
mia simbólica e o capital por ela movimentado, segundo Bourdieu, 
“[...] é preciso que exista um mercado para as ações simbólicas 
conformes, que haja recompensas, lucros simbólicos, com frequência, 
conversíveis em lucros matérias” (BOURDIEU, 1996, p.169).

Nesse sentido, temos que a economia simbólica se desenvolve 
através de mercados estabelecidos e mantidos por uma lógica que 
pressupõe a “[...] existência de agentes sociais constituídos em seus 
modos de pensar, de tal modo que conheçam e reconheçam o que 
lhes é proposto, e creiam nisso, isto é, em certos casos, rendam-lhe 
obediência e submissão” (BOURDIEU, 1996, p.173).

Por conta dessa condição, as economias simbólicas também 
podem ser entendidas como espécies de economia das crenças, na 
medida em que a existência de seus mercados está diretamente ligada 
á um conjunto de relações de crença em seus capitais. Crenças essas 
que produzem e reproduzem simbolicamente as condições para a 
aceitabilidade, ou seja, para a legitimação dos bens que circulam por 
esses mercados, os chamados bens simbólicos.

Nesse sentido podemos destacar, por exemplo, o mercado das 
trocas linguísticas que assim como outros mercados simbólicos, 
segundo Bourdieu, é estruturado a partir de “[...] um trabalho de 
socialização necessário para produzir agentes dotados de esquemas 
de percepção e avaliação que lhe farão perceber as injunções inscritas 
em uma situação, ou em um discurso, e obedecê-las” (BOURDIEU, 
1996, p.171).

Seria essa estruturação mercadológica, presente na economia 
simbólica e na economia econômica, portanto, em todo o campo 
econômico, que possibilitou Bourdieu a afirmar que: 

Assim como podemos utilizar a economia das trocas simbóli-
cas como analisador da economia da troca econômica, também 
podemos, inversamente, pedir a economia da troca econômica 
que sirva de analisador da economia das trocas simbólicas. Por 
tanto, o preço, característica própria da economia das trocas 
econômicas, por oposição a economia das trocas simbólicas, 
funciona como uma expressão simbólica do consenso sobre a 
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taxa de troca envolvida em toda troca econômica. Esse con-
senso a respeito da taxa de troca esta presente também em uma 
economia das trocas simbólicas. (BOURDIEU, 1996, p.162).

Essa taxa de troca, presente na economia simbólica, não garante 
um valor único a um bem especifico, pelo contrario, nas economias 
simbólicas os mesmos bens simbólicos podem receber taxas de trocas 
diferentes, ou seja, os bens recebem valores distintos quando circu-
lado em mercados diferentes. 

Assim como ocorre nas economias econômicas os mercados sim-
bólicos possuem disposições especificas que lhes garantem singula-
ridades valorativas que são responsáveis pela distinção entre os pró-
prios mercados. E seria nessas especificidades de mercados, portanto, 
de economias, que residiria à ideia de campo econômico, pela qual 
Bourdieu buscou expressar a diversidade de um universo “[...] feito 
de vários mundos econômicos, dotados de racionalidades especifi-
cas, que supõem e exigem, ao mesmo tempo, disposições ‘razoáveis’ 
(mais do que racionais), ajustadas a regularidades, inscritas em cada 
um deles, as ‘razões práticas’ que os caracterizam” (BOURDIEU, 
1996, p.158).

Considerações finais

Levando em consideração os aspectos das propostas teóricas de 
Simmel, Mauss e Bourdieu aqui apontados, propomos agora um 
ponto de aproximação entre esses pensamentos: esse ponto seria a 
importância dada às relações proporcionadas pelo mercado. Essas 
relações podem ser tomadas como matrizes de vinculo social e que 
por isso podem ser identificadas como expressão de um fenômeno 
humano chamado mercado que nessa perspectiva não pode ser res-
tringindo a essa ou aquela formação social.

Podemos dizer que em sua proposta Simmel (1998) descreve um 
processo em que os desejos são objetivados, ou seja, são tornados 
objetos, pela construção de relações econômicas impessoais possibi-
litadas pela estruturação do que ele chama de economia do dinhei-
ro. Ele chama a atenção para a importância dos vínculos sociais 
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construídos a partir das relações de mercado, como por exemplo, as 
relações de confiança responsáveis por gerar um mercado mas que 
são potencializadas a partir deste.

Simmel diz que, mesmo diante de uma economia objetiva como 
a do dinheiro:

O dinheiro-signo só pode funcionar como mediador simbólico 
e acelerador da troca se aqueles que realizaram a troca estive-
rem dispostos a ceder valores substanciais (gado, móveis) em 
troca de um valor nominal (um pedaço de papel), o que pres-
supõe que eles confiem na estabilidade do dinheiro, e, portan-
to, a ordem estatal-social que a garante. Sem essa confiança, 
a circulação monetária desmoronaria, assim como a sociedade 
se desenvolveria sem a confiança os homens uns nos outros. 
(VANDENBERGHE, 2005, p.139).

E é justamente essa noção de que as relações de confiança pre-
cedem as relações de mercado e que, por isso, precedem todas as 
relações provenientes economia do dinheiro, que nos permite apro-
ximar as ideias da economia objetiva a da ideia de uma economia 
das dádivas.

Uma vez que, segundo Mauss (2003), a economia da reciproci-
dade se desenvolve tendo por base relações de crença, portanto, de 
confiança, naquilo que é nomeado propriedade-talismã e que, segun-
do ele, pode ser encontrado em todos os mercados desenvolvidos a 
partir das leis da reciprocidade.

Essa ideia de propriedade que na economia da dádiva remete a 
“tudo o que é propriedade propriamente dita, tudo o que pode ser 
trocado, objeto de compensação” (MAUSS, 2003, p.196), como 
podemos ver, se aproxima muito das características atribuídas, por 
Simmel, ao dinheiro dentro da economia moderna, quando ele colo-
ca o mesmo como o equivalente para todos os bens econômicos 
dentro desta.

Portanto podemos dizer que tanto a economia do dinheiro quan-
to a economia da dádiva representam regimes econômicos que se 
desenvolveram sobre as relações de confiança possibilitadas pela legi-
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timidade de um objeto econômico circulando em seus mercados. 
Seja esse objeto econômico o dinheiro-signo ou propriedade-talismã 
ele exerce a função de estabelecer vínculos de confiança entre os 
indivíduos que se relacionam a partir dos mercados em que esses 
objetos circulam.

Com isso podemos aproximar as ideias da economia do dinheiro 
e da economia da dádiva da proposta teórica de Bourdieu (1996), 
tendo em vista as características da propriedade-talismã e do dinhei-
ro-signo, no limite, podemos dizer que esses objetos econômicos 
podem se entendidos como os bens simbólicos que circulariam nos 
mercados pertencentes a “economia econômica” e “economia simbó-
lica” que seriam responsáveis por constituir o que Bourdieu chamou 
de campo econômico.

E uma vez que os mercados simbólicos, dos quais Bourdieu 
(1983) trata, também apresentam como precedente as relações de 
crença, característica essa presente na esfera da legitimação dos cha-
mados bens simbólicos, podemos dizer que as relações de conhe-
cimento e de reconhecimento responsáveis por essa legitimação, 
podem ser pensadas como relações intrínsecas as relações do fenô-
meno humano chamado de mercado.

Por fim temos que o fenômeno empírico aqui analisado, a festa 
de Corpus Christi, permite validar as aproximações teóricas, entre 
as noções de propriedade-talismã, dinheiro-signo e bem simbólico. 
Uma vez que ele permite apontar para a coexistência na contempo-
raneidade das lógicas objetivas e subjetivas de mercado, portanto, de 
logicas economias distintas em uma mesma sociedade. 

E é essa coexistência que nos permite destacar a funcionalidade 
analítica do conceito de campo econômico, uma vez que, através 
deste, Bourdieu tentou dar conta de um universo econômico feito: 
“De vários mundos econômicos, dotados de racionalidades especifi-
cas, que supõem e exigem, ao mesmo tempo, disposições ‘razoáveis’ 
(mais do que racionais), ajustadas a regularidades, inscritas em cada 
um deles, ás ‘razões práticas’ que os caracterizam” (BOURDIEU, 
1996, p.158).

Portanto é dentro deste universo econômico que podemos loca-
lizar e analisar fenômenos contemporâneos, como os da festa de 
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Corpus Christi, que apontam para os limites das analises econômicas 
que tenham por objetivo dicotomizar as esferas objetivas e subjetivas 
desses fenômenos econômicos. Na medida em que, como aqui tenta-
mos demonstrar, essas logicas juntas formam contemporaneamente 
o fenômeno humano, localizado dentro de um campo econômico, 
chamado mercado.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas, SP: 
Papirus, 1996.

____________. A economia das trocas linguísticas. In: ORTIZ, R. 
(Org.). Pierre Bourdieu: sociologia. São Paulo: Ática, 1983.

HISTÓRIA: Corpus Christi em Matão. Disponível em: <http://www.
matao.sp.gov.br/show_item_sec.php?secretaria=8&info=8>. Acesso em: 
31 jul. 2015.

MARTINS, P. H. (Org.). A dádiva entre os modernos: discussão sobre s 
fundamentos e as regras do social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

MAUSS, M. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

SIMMEL, G. O dinheiro na cultura moderna. In: SOUZA, J.; OELZE, 
B. Simmel e a modernidade. Brasília: UnB, 1998. p.23-40.

VANDENBERGHE, F. As sociologias de Georg Simmel. Bauru, SP: 
Edusc; Belém: EDUPFA, 2005.





PARTE III:

CAMPO JORNALÍSTICO E OS 
DIVERSOS MERCADOS DE 

EDUCAÇÃO 





269
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ACERCA DA MÍDIA E SEU PAPEL SOCIAL: 

O PARADOXO DA DOXA EM QUESTÃO1

Gabriel Papa Ribeiro ESTEVES

Introdução

Pensar na grande mídia brasileira demanda pensar paralelamente 
a sociedade contemporânea e o seu desenvolvimento desde a constru-
ção da modernidade com as revoluções burguesas que engendraram 
meios de comunicação que atingem um grande contingente popula-
cional, e oligopólios mundiais e regionais de conglomerados midiá-
ticos. Afinal, os meios de comunicação têm uma efetiva importância 
na dinâmica social, dando contornos a esta, ao mesmo tempo em 
que são forjados, desenvolvidos e modificados em seu seio, de acordo 
com os interesses e estratégias dispostos no processo. Trata-se de um 
conjunto de preocupações que permeia toda a sociedade e influencia 
diferentemente diversos grupos sociais. É um dos locais mais impor-
tantes de produção, alocação, reprodução e dispersão dos discursos, 
que muitas vezes estabelecem-se como verdade, como ideologia. 

Mídia é entendida aqui a partir da noção estabelecida por Venício 
A. de Lima (2007), que a entende como o conjunto das institui-
ções que utilizam tecnologias específicas para realizar a comunicação 
humana, ou seja, mídia implica na existência de um aparato tecno-

1 Este artigo fora desenvolvido como parte da dissertação de Mestrado do autor
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lógico intermediário para que a comunicação se realize, o que gera 
certas características de unidirecionalidade e produção centralizada, 
integrada e padronizada aos seus conteúdos, posto que esse aparato 
caracteriza-se como meio de produção, uma vez que é capaz de gerar 
lucros. O termo “grande mídia” refere-se aos principais veículos de 
informação distribuídos no sistema de comunicação da sociedade, 
que estão presentes a nível internacional na forma de conglomerados 
transnacionais de agências de notícias – associadas aos monopólios 
industriais e especializadas em colher, preparar e distribuir informa-
ções – e a níveis nacionais como grandes grupos e conglomerados de 
mídias tradicionais (que no Brasil organizam-se predominantemente 
enquanto empresas) como imprensa, radiodifusão, transmissoras de 
televisão e sites virtuais. No caso brasileiro existem grupos empresa-
riais que concentram horizontalmente todas as tecnologias de mídias 
tradicionais.

De acordo com John B. Thompson (1999), o desenvolvimento 
dos meios de comunicação é um componente fundamental do sur-
gimento das sociedades modernas e entrelaça-se com processos que, 
se pensados numa totalidade, constituem a chamada era moderna. 
E, para além disso, os meios de comunicação também proporcionam 
novas formas de ação e de interação no mundo social, transformando 
a natureza da produção e do intercâmbio simbólico e a organização 
espacial e temporal da vida social de forma a proporcionar novas 
maneiras de exercer o poder, que não está mais necessariamente asso-
ciado ao compartilhamento de um local comum, que pode estar cen-
tralizado ou descentralizado no espaço e no tempo (THOMPSON, 
1999). 

Excurso teórico-metodológico

Para pensarmos a dinâmica de funcionamento da sociedade atual 
e situarmos os meios de comunicação nela, tomamos como referência 
um dos principais sociólogos contemporâneos, Pierre Bourdieu, para 
assim entendermos a mídia no contexto social a partir de sua inter-
pretação, posto que esse autor dá sequência ao legado de clássicos 
intérpretes da sociabilidade humana que nos ajudam a esmiuçar as 
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relações sociais, o papel do indivíduo, das instituições e das estruturas 
dentro do processo histórico da sociedade. O autor rediscute temas 
importantes da sociologia, como o clássico dilema entre os papéis 
de agente e estrutura, abordado de maneiras distintas, porém não 
necessariamente antagônicas, por Karl Marx, Max Weber e Émile 
Durkheim, tidos como clássicos pensadores das Ciências Sociais. 
Pierre Bourdieu entende a sociedade a partir do espaço social, que é 
o espaço de interação social entre os homens, composto por diversos 
campos de sociabilidade, no qual estão dispostas posições sociais inti-
mamente ligadas às disposições (habitus) e às tomadas de decisões, 
as escolhas que os agentes fazem nos domínios mais diferentes da 
prática (BOURDIEU, 1996). Portanto, a interação social acontece 
no espaço social, que é construído de tal modo que os indivíduos 
ou grupos nele distribuídos alocam-se em função da sua posição nas 
distribuições estatísticas de acordo com princípios de diferenciação. 

No espaço social, a disposição dos agentes sociais está relacionada 
com o acesso ao capital global, disperso através dos campos e frag-
mentado em diversos e variáveis tipos de capitais – tais como: capital 
econômico; capital cultural; capital social; capital simbólico e capital 
político – sendo a distribuição e apropriação dos diferentes tipos de 
capital, dispersos no espaço social pelos indivíduos e grupos, um 
fator fundamental na estruturação da estrutura da sociedade. Afinal, 
o espaço das posições sociais se retraduz em um espaço de tomadas 
de posição pela intermediação do espaço de disposições. Portanto, a 
posição ocupada no espaço social, isto é, na dinâmica de alocação de 
diferentes tipos de capital, comanda as representações desse espaço e 
as tomadas de posição nas lutas para conservá-lo ou transformá-lo, 
dado um contexto de contínuo conflito de significação e ressignifi-
cação através de violência simbólica entre os agentes, tornando-o a 
realidade primeira e última, já que comanda até as representações 
que os agentes sociais podem ter dele (BOURDIEU, 1996).

Na concepção desse autor, o que compõe o espaço social como 
um todo é o conceito categórico de campo, definido como um espa-
ço social estruturado e permeado de conflitos, no qual os humanos, 
enquanto agentes sociais investidos de habitus, ocupam uma posição 
definida pelo volume e pela estrutura do capital eficiente no campo 
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e pelo quanto conseguem apropriar-se dele, agindo segundo suas 
posições neste. Cada campo seria dotado de regras de funcionamento 
próprias, autônomas e interdependentes em relação a outros campos 
do espaço social e em constante transformação, posto que os indiví-
duos que o compõem estão interagindo, e a interação é o principio 
da mudança. É na interação que se realizam revoluções simbólicas, 
algo que acontece na cognição e subjetividade do homem e surte 
efeitos transformadores da realidade. Logo, os campos são estruturas 
estruturantes estruturadas (BOURDIEU, 2000). Diferentemente 
do conceito de hábito, que se refere a algo imutável, habitus é uma 
referência ao conceito aristotélico de hexis que se contrapõe à filosofia 
estruturalista da ação, pois, diferentemente desta, o agente não está 
reduzido ao papel de suporte da estrutura, o que coloca a reprodu-
tibilidade social do agente em evidência, afinal o habitus seria um 
conhecimento adquirido que indica a disposição incorporada, é a 
interiorização da exterioridade e a exteriorização da internalidade. 
Isto é, o indivíduo incorpora valores e símbolos dos meios em que 
vive e os reproduz em suas ações e pensamentos enquanto agente 
social, mas sempre ressignificando a realidade a partir do resultado 
da intersubjetividade humana (BOURDIEU, 2000). O habitus tem 
aspectos psicológicos, sociológicos, culturais e sociais, é o que dá 
forma à subjetividade humana.

Retomando a velha noção aristotélica de hexis, convertida pela 
escolástica em habitus, eu desejava reagir contra o estruturalis-
mo e sua estranha filosofia da acção que, implícita na noção 
levi-straussiana de inconsciente, se exprime com toda clare-
za entre althusserianos, com seu agente reduzido ao papel de 
suporte – Trager – da estrutura(...) eu desejava pôr em evidência 
as capacidades <<criadoras>>, activas, inventivas do habitus e 
do agente (que a palavra hábito não diz), embora chamando a 
atenção para a idéia de que este poder gerador não é o de um 
espírito universal, de uma natureza ou de uma razão humana, 
como em Chomsky – o habitus, a hexis, indica a disposição 
incorporada, quase postural –, mas sim o de um agente em ação 
(BOURDIEU, 2000, p.61).
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É no espaço social que se dá a interação social através de diversos 
campos, e a proximidade dos agentes neste espaço gera habitus apro-
ximados e uma potencialidade objetiva de unidade (BOURDIEU, 
1996). Os habitus são gerados direta ou indiretamente pela relação do 
homem com os campos, grupos e agentes com os quais se relacionam, 
o que os torna um conceito que interliga estrutura, sociabilidade 
e agente social, pois estes últimos se utilizam de suas disposições 
incorporadas na estrutura interseccionada por eles em suas relações 
com campos distintos para tomar decisões e criar estratégias, o que 
torna as tomadas de decisões uma forma de racionalidade cultural, 
social, moral e simbólica, indicando a singularidade de cada agente, 
que não está preso à estrutura, mas está em constante diálogo com 
ela, transformando-a e sendo transformado ao mesmo tempo, o 
indivíduo introduz e reproduz o meio em que está inserido, porém 
ele também transgride a ordem estabelecida de acordo com sua sub-
jetividade.

Gilberto Velho (2004) é um autor que desenvolve em sua obra 
uma reflexão que dialoga de maneira enriquecedora com grande 
parte dessa teoria social que Pierre Bourdieu (1996) propõe, contri-
buindo de forma teórico-metodológica para uma interpretação da 
sociedade capitalista, que ele entende ser uma sociedade com cultura 
individualista. A interpretação de Velho (2004) nos ajuda a entender 
um pouco mais acerca da subjetividade humana na sociedade moder-
na. Segundo ele, o cenário global atual é, em grande parte, composto 
por sociedades complexas, que são aquelas em que estão presentes 
uma heterogeneidade de culturas convivendo no mesmo espaço e sob 
uma mesma estrutura social. Essas sociedades só foram possíveis após 
a revolução industrial, pois a heterogeneidade cultural se dá a partir 
da divisão do trabalho e da alocação dos lucros produzidos na socie-
dade, pois o indivíduo situado em determinado lugar da dinâmica 
social se apropria de uma rede de significados de forma individual. 
Sua cultura e sua individualidade são formadas necessariamente em 
relação aos ambientes que o indivíduo frequenta e com os grupos 
com que se relaciona, grupos esses que têm suas próprias redes de 
significados. Sendo assim, a sociabilidade em sociedades complexas 
se dá a partir de uma dicotomia entre unidade e descontinuidade de 
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sistemas sociais de cultura, pois os indivíduos participam diferente-
mente de códigos mais restritos ou mais universalizantes. Essa dife-
rença é resultado de relações específicas entre o modo de expressão 
cognitiva e experiências diferenciadas em função de sua localização 
no espaço social. 

Outro ponto importante que é ressaltado nesse produtivo debate 
é o fato de a socialização não se dar apenas a partir das classes sociais, 
pois, se assim fosse, uma vez que o indivíduo nascesse na classe pro-
letária, seu desenvolvimento emocional e intelectual estaria deter-
minado, e não é isso o que acontece. O conceito de classe deve ser 
pensado sem que se ocultem diferenças consideráveis entre categorias 
e grupos sociais distintos ao enquadrá-los como uma única coisa 
homogênea, como, por exemplo, deixando de considerar a trajetória 
social singular de cada indivíduo ou a natureza das redes de relações 
sociais em que os indivíduos estão socializados. Visto que a interação 
com redes de relações mais ou menos amplas e diversificadas afeta o 
desempenho dos papéis sociais, a classe social influencia e direciona 
o indivíduo, nunca determina, na realização e na internalização de 
uma rede de significados (VELHO, 2004).

Na argumentação de Velho (2004), podemos perceber de forma 
precisa o conceito de habitus, pois, para esse autor, a partir da socia-
bilidade existente num contexto dicotômico entre continuidade e 
descontinuidade cultural, os indivíduos instituem um ethos, termo 
que designa uma moral imbricada de valores e visões de mundo, e 
um eidos, termo que designa um modo de vida. Ambos, frutos da 
sociabilidade e meio cultural que cercam os indivíduos. Ao serem 
internalizados por estes subjetivamente, através de sua cognição, 
constituirão o seu habitus é uma cultura individualizada para cada 
um. Uma vez constituído o habitus, os indivíduos irão elencar suas 
categorias de relevância e entender o mundo a partir dos habitus, 
atribuindo heterogeneamente valores e simbolismos a tudo que os 
seus sentidos físicos puderem captar. É assim que, segundo o autor 
referido, os indivíduos estabelecem seus projetos, que são os objetivos 
traçados por eles visando um determinando fim e definindo suas 
ações, interesses e estratégias. Assim, se o indivíduo possui objeti-
vos, ele possui escolhas, mesmo que essas estejam enquadradas nas 



275

Gabriel Papa Ribeiro Esteves

possibilidades de um contexto, e realiza uma escolha pautada nas 
suas categorias de relevância, que variam de acordo com os valores e 
simbolismos atribuídos à realidade no processo cognitivo (VELHO, 
2004).

Pierre Bourdieu (1996) reflete sobre a dinâmica do funciona-
mento da sociedade, pensando o agente cognitivo, porém acredi-
tamos que mesmo estas cognições são historicamente constituídas 
como possibilidades, e para entendermos isso e podermos articular 
os conceitos de indivíduo e agente, temos de retomar um autor que 
pense num sujeito histórico, diferente do sujeito inacabado de Sartre 
(2000), que pense na genealogia e na concepção da sociedade, este 
autor é Michel Foucault (1979). 

Para Foucault, os sujeitos são construções produzidas pelo social, 
sendo o social uma materialização de táticas dos sujeitos, que pos-
suem estratégias possibilitadas pelo sistema estrutural em que estão 
imersos, sistema esse que, num processo histórico espiral, é legiti-
mado pelos mesmos sujeitos, que são disciplinados ideologicamente 
a partir de dispositivos e de relações conflituais que envolvem exer-
cício de poder, ou seja, que envolvem todas as relações humanas em 
seus níveis macro e micro. O conceito de sujeito pode ser pensado 
aqui como algo forjado de acordo com os poderes exercidos sobre 
o indivíduo, através de outros sujeitos e de instituições e grupos, 
portanto o sujeito pode ser imprevisível, mas sempre no contexto das 
possibilidades históricas, o sujeito é o indivíduo assujeitado a uma 
possibilidade de sujeito que possui formações discursivas inerentes a 
ela. A subjetividade aqui é pensada no assujeitamento de indivíduos a 
formações discursivas num processo que gera a identidade, que é um 
enclausuramento do sujeito, que está se adaptando ao meio em que 
está inserido. Portanto, a identidade é um processo de subjetivação 
do sujeito, que tem várias formas de se subjetivar, mas nunca fora 
da história, pois só existe enquanto construção social. Os indivídu-
os se posicionam no discurso porque veem nele uma possibilidade 
de evidência. Se a formação discursiva é disponível, o indivíduo se 
apropria, pois o sujeito e o sentido se estabelecem automática e con-
comitantemente; o indivíduo torna-se sujeito de determinada ordem 
de discurso pautada em funções discursivas específicas de acordo com 
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interesses de grupos e sujeitos possíveis disponíveis no assujeitamento 
de indivíduos e nas relações de poder em que estes se inserem, por-
tanto, o sujeito só existe no discurso (FOUCAULT, 1996).

O poder exercido nas relações sociais tem o sujeito como seu mais 
importante efeito. Bourdieu (1996) usa o termo agente por pensar 
este enquanto singular, dotado de uma cognição que se incorpora 
de habitus, e o conceito de sujeito não é pensado como singular por 
Foucault (1979), mas ao ser retomado aqui queremos apresentá-lo 
como uma condição, um objeto subjetivado de estudo, de forma 
a entender a cognição singular do agente como uma possibilidade 
disponível de assujeitamento do indivíduo.

O que queremos demonstrar é que, por mais singular e individual 
que o indíviduo possa ser, ele só torna-se um agente social singular 
porque materializa-se nas práticas de sujeito, que são infindáveis e os 
assujeitam a diversas ordens discursivas que, ao serem incorporadas 
desigualmente por cada um, são reproduzidas heterogênea e criati-
vamente, sendo a própria cognição uma possibilidade de assujeita-
mento que as práticas de sujeito inserem no indivíduo, posto que, se 
o indivíduo possui uma cognição que transgride a normalidade da 
sociedade, ele é enquadrado como louco ou doente. Esses múltiplos 
sujeitos possibilitados por incontáveis relações de poder abrem a 
possibilidade de múltiplos horizontes de ação.

Os conglomerados mídia-empresa e o paradoxo da 
realidade social

Nossa digressão sobre a articulação entre indivíduo e estrutura 
e como ambos estão interligados se faz presente aqui porque as ins-
tituições são o resultado de práticas e ações de pessoas com proje-
tos, estratégias e categorias de relevância estabelecidas, e cuja mídia 
tem como público indivíduos que não são meramente receptores e 
reprodutores de uma realidade, são singulares e possuem uma sub-
jetividade que lhes proporcionam diversas interpretações possíveis 
do que lhes é transmitido, mas não os libertam completamente da 
possibilidade imensa de influência que podem sofrer de discursos 
legitimados enquanto saber, enquanto verdade e que se expressam 
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como poder. O campo da grande mídia, estruturado como mercado, 
é historicamente constituído no tempo e espaço por indivíduos cujas 
ações são orientadas na formação simbólica em que estão envolvidos 
(JARDIM; CAMPOS, 2012).

J. B. Thompson (1999) esmiuça esta linha de pensamento pós-
-estruturalista, e o enquadra naquilo que chama de teoria social da 
mídia, de uma maneira sucinta e autoexplicativa que vale a pena 
observarmos:

A vida social é feita por indivíduos que perseguem fins e objeti-
vos os mais variados. Assim fazendo, eles sempre agem dentro de 
um conjunto de circunstâncias previamente dadas que propor-
cionam a diferentes indivíduos diferentes inclinações e oportuni-
dades. Estes conjuntos de circunstâncias podem ser conceituados 
como “campos de interação” [...] Os indivíduos se situam em 
diferentes posições dentro destes campos, dependendo do tipo e 
da quantidade de recursos disponíveis para eles. Em alguns casos 
estas posições, quando institucionalizadas, adquirem uma certa 
estabilidade – isto é, tornam-se parte de um conjunto relativa-
mente estável de regras, recursos e relações sociais. As institui-
ções podem ser vistas como determinados conjuntos de regras, 
recursos e relações com certo grau de durabilidade no tempo 
e alguma extensão no espaço, e que se mantêm unidas com o 
propósito de alcançar alguns objetivos globais. As instituições 
definem a configuração dos campos de interação preexistentes e, 
ao mesmo tempo, criam novas posições dentro deles, bem como 
novos conjuntos de trajetórias de vida para os indivíduos que os 
ocupam (THOMPSON, 1999, p.21).

Podemos perceber que o corpo social é um espaço conflituoso 
em que agentes e instituições lutam por seus interesses e tentam 
manter ou transformar a realidade, de acordo com as disposições 
e racionalidades intrínsecas a cada individuo ou a cada grupo. Um 
dos campos que devemos ressaltar, por sua importância e capa-
cidade de impulsionar a comunicação humana, princípio funda-
mental das relações sociais, é o campo da grande mídia, dos meios 
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de comunicação que atingem contingentes muito abrangentes de 
público. Este campo está presente de forma ramificada e distinta 
na influência de formação de habitus e de diversos grupos e indiví-
duos. A mídia é o campo da informação através da comunicação, 
que pode ser dada por meios variáveis mais ou menos comple-
xos, podem ser públicas ou, como em sua esmagadora maioria, 
empresas com fins lucrativos integradas em grandes conglomera-
dos, grupos com outros interesses nomeadamente financeiros. O 
campo social em que a mídia se organiza é um campo de força que 
dispõe concorrência, influência legal e política, grupos de pressão, 
instituições sociais, movimentos sociais, anunciantes, proprietá-
rios, sindicatos, canais de distribuição e acontecimentos que são 
comercializados de forma espetacularizadora. O campo da grande 
mídia figura no espaço público como um mecanismo de conexão 
dos indivíduos entre si e com a sociedade. Permeia em maior ou 
menor grau todos os campos do espaço social, por se tratar de 
um espaço de informação que atinge um considerável número de 
pessoas, que torna públicos os acontecimentos e suscita debates na 
esfera pública, veiculando ou ocultando informações de relevância 
para tal de acordo, com as prioridades daqueles que têm maior 
controle dos capitais dispostos neste campo. 

Se associarmos essa reflexão à ideia de Venício A. de Lima (2007) 
de que a mídia é um fator socializador no processo de socialização 
contínuo do indivíduo em que através dele o sujeito também se 
constitui internalizando a cultura e as normas sociais de seu grupo 
e reproduzindo sua ordem discursiva, percebemos uma proximida-
de entre ambas as ideias, e através delas podemos nos pautar no 
argumento de que o papel que a grande mídia desempenha se faz 
importante por estabelecer-se no poder de longo prazo que tem na 
construção da realidade através das diferentes representações que 
faz da vida humana, que, através da mídia em sua centralidade, mas 
não só dela, adquire significado e é constituída simbolicamente. 
Esse argumento a coloca no mesmo patamar da Família e da Escola, 
instituições que, segundo Bourdieu (1996), são socializadoras dos 
indivíduos na medida em que os enquadram na sociedade que está 
ao seu redor de forma coesa e escrachando transgressões.
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Se “o homem é um animal suspenso em teias de significado que 
ele mesmo teceu”, como Geertz uma vez observou, então os 
meios de comunicação são rodas de fiar no mundo moderno e, 
ao usar estes meios, os seres humanos fabricam teias de signifi-
cação para si mesmos (THOMPSON, 1999, p.19-20).

A atividade simbólica é contínua, intensa e fundamental nas 
relações sociais, pois os indivíduos constantemente se expressam 
em formas simbólicas e interpretam simbolicamente expressões e 
ações usadas pelos outros, ou seja, estão em comunicação entre si 
e numa troca ininterrupta de conteúdo simbólico no espaço social. 
No fomento dos conteúdos simbólicos, os indivíduos, grupos ou 
instituições se utilizam do capital cultural que possuem e de seu 
prestígio acumulado, o capital simbólico que lhe dá condições de 
exercer o poder simbólico, para agir de modo a intervir no curso dos 
acontecimentos, podendo influenciar a ação dos outros e desencadear 
eventos advindos da produção e transmissão das formas simbólicas 
(THOMPSON, 1999).

Pensada a mídia e sua importância, devemos buscar a compre-
ensão de algumas características da sociedade moderna e contempo-
rânea que nos ajudem a depreender como a grande mídia adquiriu 
esse status e como ela se constitui no Brasil. 

Um dos autores que utilizaremos para nos ajudar a traçar algu-
mas importantes transformações da vida moderna é Georg Simmel 
(1998), um clássico da sociologia alemã do século XIX, que nos 
abre caminho para pensarmos na objetivação das relações sociais, 
no que tange a indivíduos e instituições, e consequentemente na 
objetividade da mídia, no que tange a questões econômicas, fator 
que ilustra alguns traços que os meios de comunicação adquiriram 
com o tempo, em especial no Brasil. 

Segundo Simmel (1998), a sociedade é um porvir, afinal as for-
mas são o resultado de ações específicas individuais com conteúdo, 
sendo a sociedade um fazer constante através de associações e intera-
ções. O próprio dinheiro é o resultado de uma interação entre indi-
víduos, um produto criado que muitas vezes exerce poder sobre seu 
criador, algo muito próximo ao que a religião executa. O surgimento 
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do dinheiro inculca na cultura do homem moderno a separação de 
sua vida em diferentes esferas: a afetiva, onde está presente a sub-
jetividade na qual imperam impressões e experiências acumuladas 
por um indivíduo, ou seja, que se dá na vida íntima e particular; e a 
esfera da vida racionalizada, onde a objetividade, na qual imperam 
informações e estímulos produzidos pela sociedade em geral, está 
presente nas ações cotidianas. Esse processo leva a certa objetivação 
dos desejos e da cultura, levando o indivíduo a agir de forma objeti-
va em diversos campos da vida social, reproduzindo uma sociedade 
objetivada (SIMMEL, 1998). Se tomarmos o pensamento de G. 
Velho (2004) neste ponto, os indivíduos estabeleceriam projetos 
objetivos. A ação objetiva consiste na ação de um cálculo racional da 
ação, em certa medida um cálculo materialista, utilitarista, que não 
se baseia mais nas emoções subjetivas, nos sentimentos, na paixão, no 
amor, no ódio, nos traços particulares do íntimo individual, mas sim 
num utilitarismo materialista. Nos séculos passados a personalidade 
dos indivíduos se dava a partir da incorporação dos círculos de inte-
resses práticos ou sociais, círculos esses que as pessoas constituíam de 
maneira imediata, algo que se tornou dispensável na modernidade, 
que possibilita aquilo que os teóricos ditos liberais denominam de 
autonomia do indivíduo, em que a própria vida ganha um caráter 
objetivado, expresso em seus conteúdos práticos (VELHO, 2004).

[...] Na técnica, nas organizações de cada tipo, nas empresas e 
nas profissões impõe-se cada vez mais o domínio das próprias 
leis das coisas, que separam tudo isso das nuances de persona-
lidade singulares – como, tendencialmente, a nossa imagem da 
natureza perde mais e mais os traços humanos em favor de uma 
legislação objetiva. Assim, a época moderna conseguiu separar 
e automizar o sujeito e o objeto [...] (SIMMEL, 1998, p.23).

Simmel (1998) atribui o processo de objetivação das relações da 
vida humana ao advento do dinheiro, que ele considera um marco 
diferenciador da cultura moderna, pois na economia do dinheiro as 
interconexões entre personalidade e relações objetivas se desfaziam, 
ou seja, o dinheiro se interpõe, a todo momento, entre o sujeito e o 
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objeto, pois não pode ser consumido imediatamente, impondo uma 
distância entre a pessoa e a posse, visto que o lado qualitativo dos 
objetos perde sua conotação subjetiva e psicológica e alça o dinheiro 
como único valor vigente, algo “vulgar” por valer tudo para todos, 
tornando a atividade econômica impessoal e estabelecendo um nível 
de interesse comum para todos os homens imersos na sociedade 
capitalista (SIMMEL, 1998). Logo, o que o advento do dinheiro 
na cultura moderna fez foi complexificar as relações sociais, posto 
que o homem em nada se liberta de fato com sua existência, afi-
nal continua dependente de uma estrutura econômico-social que 
é permeada por uma ótica liberal e o estimula ao individualismo, 
isto é, se disseminam valores que tornam a própria individualida-
de do outro desinteressante, principalmente por isso se dar numa 
lógica de concorrência e disputa em torno do lucro e do consumo, 
o que possibilita a ascensão do ideal de rendimento, o atual ‘estado 
de espirito’ da cultura moderna, onde o trabalho em si perde sua 
importância, tornando-se apenas uma possibilidade de obtenção de 
lucro na forma de dinheiro. 

Na sociedade ocidental moderna o indivíduo tem atribuição de 
eixo fundamental da cultura, segundo uma lógica burguesa, portanto 
deve ser estimulado a sublinhar sua individualidade. Nessa lógica, 
a busca por reconhecimento e prestígio social dos grupos com os 
quais o indivíduo interage se dá a partir do empenho individual em 
sublinhar sua individualidade (VELHO, 2004).

O dinheiro é um meio em si, e não um fim, porém os valores da 
sociedade capitalista têm invertido essas relações e elevado o dinheiro 
ao nível de um fim em si, o que é frustrante, posto que esse pequeno 
pedaço de papel ou de metal com valor simbólico atribuído social-
mente nos abre apenas possibilidades, é meramente instrumental e 
não uma utilidade pró consumo de objeto como muitos o tem numa 
satisfação ilusória.

[...] a organização monetária possibilita, diferentemente dos 
tempos nos quais cada relação externa era simultaneamente pes-
soal, uma distinção mais pura entre a ação econômica objetiva 
do homem e a sua coloração individual, o seu próprio ego, que 
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agora se afasta daquelas relações e quase se retira em direção a 
suas esferas mais íntimas. 

A posição central que o dinheiro assume por meio do cresci-
mento enorme do círculo de objetos alcançáveis por ele irradia 
a sua influência em vários traços característicos da vida moderna 
[...] E por que, quando ele é alcançado, inúmeras outras coisas 
tornam-se alcançáveis, cresce a ilusão de que todo o resto seria 
mais fácil de alcançar que antes (SIMMEL, 1998, p.28).

As instituições, grupos e empresas são antes de tudo compostos 
por pessoas, são elas que direcionam os rumos e contornos a serem 
tomados, por isso temos extensamente tratado do indivíduo neste 
trabalho, porque acreditamos que ele, assujeitado a práticas de sujeito 
que cria condições para ações criativas enquanto agente social, é que 
realmente fará o processo social se desenrolar num processo dialógico 
e interativo.

Brasil e o sistema central de mídia

O desenvolvimento da mídia acompanha o desenvolvimento 
capitalista, principalmente no Brasil, em que os meios de comuni-
cação são instituições que em muitos casos são também empresas e, 
como tais, as mais sólidas e capitalizadas sobrepõem-se às menores, 
que vão tendo suas possibilidades de competição cada vez mais mina-
das. A partir de então começam a surgir os grandes conglomerados 
monopolistas do mercado financeiro e oligarquias (característicos do 
sistema capitalista) que controlam diversos setores da sociedade e da 
mídia, como jornais, revistas, rádios e redes de televisão (SODRÉ, 
1998). 

Esse cenário existe devido a uma legislação ultrapassada das 
comunicações de massas, e à ausência de um marco regulatório dos 
meios de comunicação no país, o que nos leva a crer que a atual 
estrutura social das comunicações no Brasil, não garante espaço a 
todos os atores da sociedade e muito menos à maioria deles, con-
centrando a produção dos discursos, agregados com valores simbóli-
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cos de saber/verdade, nas mãos de poucos. Como poder econômico 
desencadeia poder político em sociedades onde o lucro é um fim em 
si mesmo, depreendemos que os homens por trás da política institu-
cional e do governo brasileiro têm interesses a resguardar quando se 
trata desse assunto, se alinhado a setores conservadores e apoiando o 
status quo da comunicação nada diversa do país. Principalmente pelo 
fato de o controle da informação eximir os governos capitalistas, a 
serviço de uma ideologia elitista burguesa, de realizar intervenções 
armadas para impedir mudanças que podem contestar os interesses 
dominantes, pois o uso da propaganda e da retórica do convenci-
mento diminui a necessidade do uso da força para o exercício da 
dominação (SODRÉ, 1998).

Segundo o banco de dados do projeto Donos da mídia2, que 
agrega informações de todos os veículos de comunicação do Brasil, 
o sistema tem uma lógica operacional de redes articuladas primor-
dialmente pela televisão, posto que este meio capta pouco mais de 
50% dos investimentos publicitários do país. Essa dinâmica sistêmica 
possui uma lógica objetivada economicamente, posto que é possí-
vel no contexto uma concentração midiática diagonal, horizontal 
e vertical, o que desencadeia um abalo de diversificação de conte-
údos e uma dominação produtiva e distributiva destes, a pesquisa 
de mestrado trabalha com a ideia, que nos apropriaremos aqui, de 
Sistema Central de Mídia (que pode ser pensada como a grande 
mídia brasileira) que seriam os dez maiores conglomerados nacio-
nais de rádio, televisão e imprensa, são eles: Organizações Globo; 
Grupo Silvio Santos/SBT; Igreja Universal do Reino de Deus/
Record; Bandeirantes; Governo Federal/EBC; TeleTV/REDETV!; 
Abril/MTV; Amaral de Carvalho/Jovem Pan; Governo do Estado 
de São Paulo/TV Cultura; ORG. Monteiro de Barros/Rede vida. 
Pelo menos 80% das emissoras de televisão brasileiras estão ligadas 
ao menos um dos membros do grupo oligárquico do Sistema Central 
de Mídia, e os quatro primeiros grupos citados, os maiores, estão 
presentes em todo o território brasileiro.

2 Disponível em: <http://www.donosdamidia.com.br/>. Acesso em: 14 abr. 2014.
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Outro dado preocupante é o fato de 116 dos grupos regionais 
de mídias do país pertencerem a parlamentares, a governadores ou 
a prefeitos. Analisando essas estatísticas não nos restam dúvidas de 
que a grande mídia nacional possui um poder de influência gigan-
tesca, principalmente se ponderarmos que quase todo o conteúdo 
midiático veiculado no Brasil passa pelo crivo de interesses de 10 
grupos, ou seja, pela estratégia de uma pequena elite do poder que 
não tem o menor interesse em dividir o espaço democraticamente, 
pois a sua posição no espaço social capta um volume de capital global 
que garante a permanência desses grupos em posição de destaque na 
estruturação da estrutura social, principalmente por forjarem como 
verdadeiros e legítimos valores e modos de vida que reproduzem o 
sistema como é e influenciam a constituição de habitus cujos gostos 
são direcionados para manterem setores aliados do Sistema Central 
de Mídia. 

Sem a garantia de liberdade de expressão para uma diversidade 
infindavelmente maior de pessoas e grupos, a pluralidade de ideias 
não circula, e assim a democracia fica submetida a um processo de 
mera manipulação e omissão de discursos, valores e símbolos.

Realidade social, ideologia e o desenvolvimento da mídia 
como instituição empresarial

Num contexto moderno cujo fim último da ação é a obtenção 
de lucro, o acesso ao dinheiro e ao que ele pode proporcionar numa 
cultura em que dissemina-se a ideologia da produtividade e do mere-
cimento, grande parte da mídia deixou de exercer o seu papel de 
interesse público por excelência, que é o de tornar públicas informa-
ções e ser uma forma de comunicação entre os indivíduos; deveria 
ter espaço para eles exporem e discutirem seus problemas e angústias, 
um elemento integrador da sociedade civil.

Uma vez que está na busca objetiva por capital, a mídia torna-se 
inserida na lógica empresarial. O mercado, construído nas relações 
sociais, passa a exigir renovações e inovações devido às competições 
proporcionadas pelo sistema econômico, e as transformações nas 
condições de produção estabelecem mudanças nas relações sociais, 
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forjando uma ordem simbólica centrada nos próprios valores vigen-
tes no mercado. 

No campo do comércio de notícias, o que é cobrado de seus com-
ponentes é o resultado em forma de lucro, os meios de comunicação 
de massa se preenchem de operações como taxar, estimar, calcular e 
converter valores qualitativos em valores quantitativos, racionalizan-
do a sua ação com uma meta a ser atingida. Dessa forma percebemos 
aqui, de maneira geral, certa tendência à objetivação da mídia, que, 
sendo uma instituição que se desenvolve no seio das relações eco-
nômicas, será parte integrante do sistema econômico social que a 
permeia, portanto direcionará e selecionará seu conteúdo, omitindo 
e deturpando informações de acordo com os interesses particulares 
daqueles que a controlam. O que nos aponta que o campo do mer-
cado de notícias é ele mesmo o campo midiático, em detrimento de 
outras variáveis sociais, pois está orientado pelo universo simbólico 
no qual está imerso, logo sua dinâmica está agregada a uma produ-
ção ideológica. O trecho que segue nos ajuda a ilustrar como a era 
moderna é o contexto propício para que estes desdobramentos se 
realizem:

A revolução industrial foi apenas o começo de uma revolução 
tão extrema e radical quanto as que sempre inflamavam as men-
tes dos sectários, porém o novo credo era totalmente materia-
lista, e acreditava que todos os problemas humanos poderiam 
ser resolvidos com o dado de uma quantidade ilimitada de bens 
materiais (POLANYI, 1980, p.57).

Um traço marcante do sistema capitalista que nos esclarece em 
certa medida o desenvolvimento de uma indústria da cultura e da 
informação, de uma mercantilização de notícias, é o fator do desen-
volvimento tecnológico que os meios de comunicação aperfeiçoaram 
numa lógica de concorrência para qualificação de seu produto, seja 
qual tipo de mídia for, digital; impressa; sonora, etc., o grande dile-
ma deste fator é o fato de que, para se investir em tecnologia num 
sistema onde o lucro e o consumo são os pilares centrais da dinâmica 
social, o investidor buscará um retorno, portanto a atividade dos 
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meios de comunicação passa a se orientar para vender em grande 
escala, dessa forma influencia gostos, valores e ideologias para serem 
consumidos massivamente na forma de seus conteúdos, se aproprian-
do de inclinações sociais mas dando contorno a elas de acordo com a 
manutenção de seus interesses. Isto se dá principalmente pela máqui-
na de propaganda que se faz influente na constituição dos habitus 
direcionando gostos e causando uma falsa sensação de liberdade de 
escolha, pois, ao mesmo tempo em que bombardeia a autonomia 
do indivíduo com informações que o enquadram num perfil ditado 
pelo que ele consome com conotações positivas ou negativas, ela 
também defende a crença de que os indivíduos são totalmente livres 
em suas preferências.

A produção de notícias mediante técnicas e equipamentos com-
plexos e em constante necessidade de aperfeiçoamento, portanto 
dispendiosos, só é viável numa sociedade capitalista, onde a organi-
zação se dá em torno da apropriação do capital na forma de lucro 
através da mais-valia (termo utilizado por Marx (2008) que se refere 
à diferença entre o valor da mercadoria na hora da venda e a soma 
dos valores de trabalho e dos meios de produção utilizados na produ-
ção da mercadoria. É uma apropriação da força e tempo de trabalho 
de alheios mediante pagamento de salário), se estiver adequada ao 
seu sistema de trocas, o ato de comprar e vender. A figura do capi-
talista, investidor, mercador torna-se a mais propícia e disponível 
para assumir isto, pois a possibilidade de lucro o deixa disposto a 
desempenhar o papel de investir na produção e vender mercadorias 
(POLANYI, 1980).

Uma vez que as máquinas complicadas são dispendiosas, elas 
só são rentáveis quando produzem grande quantidade de mer-
cadorias. Elas só podem trabalhar sem prejuízo se a saída de 
mercadorias é razoavelmente garantida, e se a produção não 
precisar ser interrompida por falta de matérias-primas necessá-
rias para alimentar as máquinas. Para o mercador isto signifi-
ca que todos os fatores envolvidos têm que estar à venda, isto 
é, eles precisam estar disponíveis, nas quantidades necessárias, 
para quem que esteja em condições de pagar por eles. A menos 
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que essa condição seja preenchida, a produção com ajuda de 
máquinas especializadas torna-se demasiado arriscada para ser 
empreendida, tanto do ponto de vista do mercador que empata 
seu dinheiro, como da comunidade como um todo, que passa 
a depender de uma produção contínua para conseguir renda, 
emprego e provisões (POLANYI, 1980, p.58).

O que estamos tentando apresentar neste ponto de nossa argu-
mentação é que os meios de comunicação de massa tais quais 
demonstramos foram possibilitados pelas ideologias, práticas e 
valores liberais postulados pela era moderna e implementados na 
revolução industrial e em seu percurso contínuo, assim como a 
própria sociedade moderna foi engendrada pelo desenvolvimen-
to dos meios de comunicação. Ou seja, a sociedade ocidental 
moderna, que teve a indústria capitalista como seu catalisador 
econômico e político, estabeleceu uma relação de simbiose com 
a indústria da comunicação. Nesse contexto de negócios e transa-
ções envolvendo lucro, a mídia é mantida principalmente através 
da captação de dinheiro proveniente de empresas que anunciam 
seus produtos para os consumidores através do que é veicula-
do pelos meios de comunicação, portanto se utilizam do espaço 
mediante pagamento para fazer propaganda de seus produtos. 
Estas empresas sobrevivem através do consumo de seus produtos 
anunciados, logo, se seu consumo baixa, seu capital disponível 
para propaganda também baixa. Claro que, num mundo capi-
talista tal qual vivemos hoje, a pluralidade de empresas garante 
anunciantes infindáveis, no entanto, se a economia esfria, no 
sentido de diminuição das atividades de consumo, diminuem 
as verbas destinadas à propaganda e consequentemente aqueles 
que têm o maior alcance de público para expor os anúncios, a 
grande mídia, os meios de comunicação em massa e principal-
mente o Sistema Central de Mídia, perdem a sua maior forma 
de captação de recursos. Por estar refém dessa estrutura, a mídia 
influencia, orienta e direciona seu público a consumir e assim 
aquecer a economia e, ao fazer isto sentir-se realizado, isso quer 
dizer que a mídia tenta manter uma certa tutela sobre as pessoas 
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para que o mecanismo que a alimenta continue em sintonia com 
suas perspectivas, que são garantir objetivamente os lucros da 
instituição e maior acessibilidade aos capitais dispersos no espa-
ço social àqueles que estão no controle dessa relação simbiótica. 
Seu conteúdo forja categorias e enquadra nelas fatos e práticas, 
logo, é dispersado na sociedade, não sem contestação e não uni-
formemente, um discurso do que é belo, do que é feio, do que é 
normal, do que é ruim, do que é bom, de valores em geral.

A opinião era para eles como que uma reatualização espontânea 
do contrato. Eles desconheciam as condições reais de opinião, 
as media, uma materialidade que obedece aos mecanismos da 
economia e do poder em forma de imprensa, edição, depois de 
cinema e de televisão (FOUCAULT, 1979, p.224).

Michel Foucault (1979) nos ajuda a entender as relações de for-
mação de um discurso tido como verdadeiro pela grande mídia, 
de forma a constituir uma opinião pública permeada de interesses 
econômicos e políticos, opinião essa que se fundamenta naquilo que 
é difundido como verdade pelos grandes meios de comunicação, 
principalmente por estes construírem seus discursos retoricamente 
embasados em afirmações pseudocientíficas e científicas, ou melhor, 
tidas como verdades pelo corpo social, tornando-se pretexto para 
reatualização do contrato social tal qual está posto.

A partir disso podemos argumentar que a formação dos saberes 
requer que se atente para práticas discursivas e não discursivas e ao 
funcionamento entrelaçado delas, com efeito, o saber e o poder se 
apoiam e se reforçam mutuamente numa racionalidade de legitima-
ção (FOUCAULT, 1979).

Mas a relação ainda é mais intrínseca: é o saber enquanto tal 
que se encontra dotado estatutariamente, institucionalmente, de 
determinado poder. O saber funciona na sociedade dotado de 
poder. É enquanto saber que tem poder (MACHADO, 1979, 
p.XXII).
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A grande mídia enquadrada enquanto dispositivo e como 
influência constitutiva do paradoxo da doxa

O poder, prática social heterogeneamente presente nas socie-
dades humanas, é aqui entendido como uma relação, algo que 
exerce e não algo que se possui, algo que se dá por sua capacidade 
de utilizar, modificar, consumir e destruir o seu receptor, é pro-
dutor de individualidades, sendo o indivíduo seu receptor e seu 
reprodutor (MACHADO, 1979). Entramos no conceito de poder 
foucaultiano porque entendemos que, se assim ele se constitui, a 
grande mídia, em especial o Sistema Central de Mídia brasileiro, 
se configura como dispositivo de poder, conceito esse que o autor 
entende como:

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba dis-
cursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regu-
lamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 
e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é 
a rede que se pode tecer entre esses elementos. (FOUCAULT, 
1979, p.244).

Os dispositivos de poder estabelecem o que pode e o que não 
pode existir em sua dinâmica de funcionamento através da propa-
gação de discursos alinhados a formações discursivas que podem 
justificar ou ocultar uma prática, portanto, o dispositivo é um nexo 
estratégico de exercício de poder que, uma vez constituído, dura 
como tal num processo de permanente preenchimento estratégico. 
Isto é evidência do que Michel Foucault (1999) conceitua como 
biopoder, ou seja, práticas das sociedades modernas, implementadas 
por sujeitos que figuram no campo das instituições fundamentais de 
ordenação da sociedade, como o Estado, campo social que concentra 
amplamente dispositivos em prol de suas estratégias com o intuito de 
regular os que estão assujeitados à estrutura social, através de variadas 
técnicas cujo objetivo é subjugar os corpos e estabelecer um controle 
disciplinar sobre populações.
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O poder é percebido nos discursos, nas técnicas disciplinares 
das práticas em que os corpos são tornados dóceis. As práticas dos 
sujeitos são enquadradas na dinâmica social presente, dessa manei-
ra o controle do sujeito é materializado no controle da sociedade 
pela própria sociedade, mas sempre atrelado a valores e prioridades 
daqueles que estão alocados em posições que lhes permite exercer o 
poder de maneira mais ampla, como, por exemplo, os responsáveis 
pelas linhas editoriais da grande mídia.

As instituições e o espaço organizam os saberes e significam coisas 
no social de tal forma que geram o que é tido por discurso verda-
deiro, logo, podemos perceber a mídia, em especial a grande mídia 
tradicional brasileira, o Sistema Central de Mídia nacional, como 
um dispositivo, porque é o resultado de estratégias de sujeitos que 
exercem o poder em esferas que organizam a estrutura social, ou seja, 
compõem de maneira articuladora uma estrutura heterogênea de 
práticas legítimas que constituem e organizam os sujeitos.

A partir de nosso arcabouço teórico acreditamos que a dominação 
nada mais é do que uma das manifestações do poder que se faz aceita 
por estar associada à verdade, que se baseia no exercício de poder do 
saber interessado, porém a verdade é aquilo que os próprios seres 
humanos definem como tal. A crença no poder como algo legitima-
do no saber materializa-se na dominação efetiva que dissemina uma 
equivocada ideia de que a verdade independe das decisões humanas, 
nos autorizando a coagir uns aos outros o tempo todo, visto que as 
relações sociais são permeadas constantemente de conflitos.

Uma vez que não existe comunicação sem relações de poder e 
dominação, este dispositivo em questão é utilizado pelos grupos 
dominantes, que assim o são devido à sua posição nas relações de 
poder perpassadas por toda sociedade para assegurar aos dominados 
que devem aceitar a realidade social como inelutável, e como a gran-
de mídia é nada mais do que grandes empresas de informação, ao 
realçar os valores e interesses de grandes empresas capitalistas que as 
mantêm, realça e defende também seus próprios interesses, tentando 
mostrar e legitimar uma submissão ao neoliberalismo, propagando-
-o como uma característica moderna. Os monopólios tradicionais 
da informação se entrosaram com o sistema econômico liberal e 
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tornaram-se uma espécie de engrenagem da realidade social capita-
lista, criando e mantendo mitos e destruindo aspirações e esperanças. 
A aristocracia oligárquica brasileira faz hoje pela comunicação o que 
outrora fizera com golpes militares, opera no sentido de deformar 
ou esconder a realidade, não levantando um debate reflexivo desta, 
apartando a necessidade do público daquilo que é veiculado pela 
mídia (SODRÉ, 1998).

Tudo isso deixa claro que a grande mídia ocupa uma posição em 
que o status quo é a realidade em que ela se faz possível tal como é. 
Portanto os grandes veículos midiáticos geralmente não são subver-
sivos e não atacam o sistema politico e social como causa de pro-
blemas, principalmente no caso brasileiro que o Sistema Central de 
Mídia demonstra ser conservador e questiona qualquer governante 
que tente transgredir seus valores.

As instituições, constituídas por grupos dominantes, exercem 
poder sobre dominantes e dominados levando-os a reproduzir o 
status quo da sociedade. Nesse ponto, entendemos que o poder exer-
cido pode ser explicado pelo que Bourdieu (2000) chama de poder 
simbólico, realizado através da violência simbólica. Violência simbó-
lica é uma estratégia em busca da transformação ou da manutenção 
da crença dominante e pode ser exercida tanto por grupos dominan-
tes quanto por grupos dominados e por instituições socializadoras 
como escola, família e mídia, os grandes produtores da crença, illusio 
que é naturalizada legitimando o status quo (BOURDIEU, 2000).

A illusio naturalizada e legitimada tacitamente no tabuleiro de 
conflitos de poder é conceituada por Bourdieu (1999) como doxa, 
uma espécie de fé prática estabelecida na estrutura simbólica que 
faz o indivíduo aceitar a realidade como evidente e é fundamental 
na composição dos habitus: “[...] os dominados aplicam categorias 
construídas do ponto de vista dos dominantes as relações de domi-
nação, fazendo-as assim serem vistas como naturais” (BOURDIEU, 
1999, p.27).

Ora, se a mídia produz doxa e a mídia que tem maior abrangên-
cia de público é a grande mídia, o Sistema Central de Mídia, e estes 
oligopólios estão em simbiose com a estrutura social capitalista 
moderna, os meios de comunicação em massa são catalisadores 
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de um processo chamado paradoxo da doxa. Segue a conceituação 
autoexplicativa do autor: “[...] não questionamento da ordem sim-
bólica vigente, gerando uma submissão paradoxal” (BOURDIEU, 
1999, p.4).

Ou seja, a grande mídia enraiza no meio social uma dominação 
simbólica exercida em nome de um princípio simbólico reconhecido 
pelos dominantes e pelos dominados que leva os indivíduos a ocu-
parem lugar de sujeito, que é um agente que tem seus pensamentos 
e percepções configurados nas estruturas de dominação impostas a 
eles, influenciando seus atos para reproduzirem as relações de domi-
nação. 

Conclusões

A conclusão a que chegamos é a de que a grande mídia exerce 
um papel social atualmente no Brasil, e em grande parte do mun-
do, que leva até mesmo os dominados a agirem de forma a repro-
duzir e reconhecer a dominação, naturalizando as transgressões que 
irão surgir em anormalidades utópicas, para assim o espaço social 
continuar organizado de modo a funcionar mantendo as elites 
enquanto elites em detrimento de todo o corpo social que as man-
têm nesta situação. No entanto, os agentes sociais ainda têm seu 
papel de importância e podem ainda inovar e fazer suas revoluções 
simbólicas numa luta interminável de ressignificação da realidade 
capitalista, que poderá ou não ser mudada, mas já sabemos como 
funcionam suas poderosas defesas contra aqueles, como o autor 
desse texto, que acredita que a exploração do homem pelo homem 
ainda será substituída pela comunhão entre os humanos e pelo 
reconhecimento de que a subjetividade de uma pessoa é condição 
primeira para o respeito com a subjetividade do outro, portanto, 
todos têm os mesmos direitos e devem construir a sociedade em 
que vivem juntos e não delegá-la ao controle intencionado e inte-
ressado de poucos.
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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO 
MERCADO DE EDUCAÇÃO DE 

ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL NO 
MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – MS1

Erica da Silva NERES
João Paulo Aprígio MOREIRA

“La politique qui vise à garder la confiance 
des marchés perd la confiance du peuple.” 

Pierre Bourdieu

Ao tematizar o mercado educacional em Paranaíba, tendo como 
ênfase a construção social de um mercado educacional, a Sociologia 
Econômica permite um enfoque sobre a Educação que destaca 
aspectos sociais, culturais e simbólicos que conformam o próprio 
mercado educacional da região. Ela busca desta maneira, eviden-
ciar a falácia de argumentos economicistas no que diz respeito à 
formação de mercados; nesse caso específico, de políticas publicas 
norteadas a partir de critérios exclusivamente econômicos. Ao falar 
de mercado, parte da Nova Sociologia Econômica faz uma crítica dos 

1 Este artigo é um desdobramento da monografia de Érica da Silva Neres 
(2013) intitulada: A Formação Social do Mercado Educacional em 
Paranaíba – MS, 2013, para obtenção do título de Licenciada em Ciências 
Sociais, sob orientação de João Paulo Aprígio Moreira. Os autores deste 
artigo agradecem à Thaís Joi (UFSCAR) e as líderes do NESPOM (Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Sociedade, Poder, Organizações e Mercado) Maria 
Chaves Jardim (UNESP) e Antônia Celene Miguel (UFSCAR) pela profícua 
interlocução.
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modelos econômicos para compreensão da realidade social, ou seja, 
modelos estes que defendem que os mercados são neutros, que as 
escolhas são fixas e orientadas por um interesse maximizador, orien-
tado pela racionalidade econômica, tal como postulado pela teoria 
mainstream na Economia: o paradigma neoclássico (BOURDIEU, 
2000; JARDIM, 2011, 2012). Nessa perspectiva, ao falarmos de 
“Mercado da Educação” entendemos-o como um fenômeno social 
que reúne atores para além daqueles que compõe um “mercado”, 
tal como poderia vir à mente do leitor associando-o diretamente ao 
Ensino Privado. 

Nesse sentido, mesmo as escolas particulares estão inseridas em 
um contexto social em que somente o poder econômico não con-
seguiria explicar a posição que estas escolas e suas representações 
sobre a educação ocupam no mercado. Com efeito, é importante 
destacar que a educação como parte do processo de reprodução da 
estrutura social, reproduz não apenas desigualdades econômicas, mas 
é também local onde ocorre uma espécie de “alquimia social” de 
mascaramento das desigualdades, ao ser veículo de distribuição de 
capitais culturais e sociais (as escolas de elites, por exemplo), tendo 
como maior forma deste mascaramento de “seleção social”, o que se 
denomina como meritocracia, conforme nos mostrou Bourdieu e 
Passeron (1975).

Uma associação direta da ideia de “mercado” ao poder “econô-
mico” é uma crença produzida em nossa sociedade que pode ser 
creditada à influência da emergência de uma “cultura das finanças”. 
Tal cultura, composta por representações, ritos e práticas específicos 
(os modelos gerenciais, relações precarizadas de trabalho, redução 
de custos) está cada vez mais presente no campo educacional. Por 
outro lado neste mesmo campo se configura um discurso crítico, 
mais do que conhecido, que define a Educação como um ideal ou 
um projeto universal de emancipação humana que afirma refletir as 
necessidades da sociedade. Sobre a recomposição do campo educa-
cional no Brasil nas últimas décadas, Almeida (2008, p.165) destaca 
o papel dos economistas a partir dos anos 1950, configurando uma 
luta mais abrangente no campo, segundo a autora: “[...] os bacharéis-
-educadores e os economistas estão em disputa pelo reconhecimento 
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de suas competências técnicas como as mais apropriadas no desen-
volvimento de políticas educacionais”. 

Tal abordagem nos permite, portanto, não deixar de lado que 
estes discursos são parte de um campo em permanente disputa, em 
que alguns grupos conseguem implementar, a partir de políticas 
públicas, ideais ou representações sobre a Educação. Não levar em 
conta a dinâmica deste jogo de representações é ignorar o caráter 
fluído de uma verdadeira “guerra simbólica” sobre o qual repousam 
as práticas educacionais.

É possível, assim, entender estas práticas a partir dos proje-
tos político-pedagógicos, em seu sentido “técnico”, bem como a 
partir de tantos outros critérios defendidos pelos diferentes atores 
que compõe o campo. Não nos interessa aqui discutir isolada-
mente os critérios de validação e instrumentos de legitimação 
utilizados por profissionais da área de Educação ou os próprios 
economistas per se, questão explorada de maneira mais aprofunda 
por outros autores como Schwartzman (2000), Miceli (2001) e 
Almeida (2008). 

Estas duas representações sobre a Educação estão presentes na 
própria escrita da História da Educação, como um espaço em que 
esta disputa se manifesta; ora tratada a partir do que convencionou-
-se chamar de uma História Externa, ou seja, as condicionantes his-
tóricas e sociais dos projetos de escolarização (RIBEIRO, 2001); ora 
como uma história das ideias pedagógicas (SAVIANI, 2007), que 
busca sistematizar uma história destas representações encarnadas na 
História Social, enfocando a dimensão internalista das prática edu-
cacionais, buscando torná-la um campo com relativa autonomia na 
estrutura social. O que produz como efeito parte do próprio processo 
de autonomização do campo. Podemos indicar que estas distintas 
abordagens não destacam suficientemente o papel que desempe-
nham na reprodução do jogo que parcialmente costumam descrever, 
a partir de aspectos simbólicos, como o próprio recurso à narrativa 
histórica. De modo que, de um lado tem-se aquilo que Bourdieu e 
Passeron (2009, p.6) definiu como o “economicismo”- ligação estrei-
ta entre a escola e o sistema produtivo – e, por outro, “a “neutra-
lidade”- “reprodução dos valores nacionais assente na meritocracia 
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(ideologia do dom).” No que diz respeito à discussão a respeito da 
história como nos demonstra a autora, Bourdieu e Passeron (1975) 
sugere uma História das instituições educativas substituída pela de 
suas formações sociais correspondentes. 

Assim para a Sociologia Econômica, que se interessa pelas rela-
ções de troca entre diferentes grupos, para além do interesse econô-
mico, ou de outro modo, entendendo o mercado não como resultado 
de uma lei da oferta e da procura e que tem sua expressão máxima 
na teoria dos preços, o “mercado da educação” seria o conjunto de 
relações entre diferentes atores, em que os sentidos da educação assu-
mem o caráter de uma “guerra simbólica”, que expressa e reproduz 
as relações nele existentes. Estes “ganhos”, podendo ou não, e isso 
não se constitui como regra, ter expressão em termos de ganho eco-
nômico. 

Há de se chamar atenção que este fato, não se dá porque a edu-
cação não é somente um “serviço”, mas tão só porque o próprio 
mercado está enraizado em relações sociais. É esse conjunto de inte-
resses (em seus aspectos simbólicos, culturais, políticos e socais), que 
serão aqui chamados de perspectivas, e o conjunto dos sentidos das 
relações que as constituem que propriamente nos referimos como o 
“mercado” da Educação em Paranaíba.

Busca-se assim entender como sugerido por Müller e Vicente 
(2012), para o caso do mercado de capitais, compreender o “mer-
cado da educação” como um “fato social total”, tal como apontado 
por Mauss (1997). A este respeito, afirmam os autores: “como um 
fenômeno de múltiplas dimensões da vida social, que envolve o mer-
cado, ou seja, parte da economia, capaz de articular a experiência de 
sujeitos de “carne e osso”, que participam de distintas instituições” e 
que, no caso do mercado educacional, ocupa papel fundamental no 
processo de reprodução da sociedade contemporânea.

A autora nos dá pistas do porquê essa “cultura das finanças” tem 
tomado frente a outros mercados, como até mesmo o educacional. 
Nesse sentido, os autores demonstram sobre o interesse pela “eco-
nomia”, citando Sahlins (1979, p.232) que: “não apenas por sua 
eficácia material, mas também porque, nesta sociedade, a economia 
se tornou [...] locus institucional privilegiado do processo simbóli-
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co”, como disse Sahlins (1979, p.232) assim: “porque o mercado se 
tornou, ele próprio, cultura”.

Esta “cultura de mercado”, viabilizada pela presença de atores 
como os economistas e suas participações nas políticas públicas, fato 
a que nos referimos como parte da “financeirização” da economia, no 
sentido dado ao processo por Boltanski e Chiapello (2009), conver-
gência de interesses entre estes distintos campos, que se deu confor-
me, demonstrou Almeida (2008), com a assunção dos economistas 
nas discussões sobre as politicas publicas voltadas à educação no 
Brasil. Isto a partir dos anos 1950, e que teve como ápice o proces-
so de liberalização da economia, a partir dos anos 1990, sob forte 
influencia da mundialização dos capitais. Nesse sentido, a Educação 
torna-se suscetível à cultura de financeirização do capitalismo, que 
pode ser vislumbrada não apenas em uma “cultura das finanças”, mas 
também a partir do surgimento de grandes conglomerados educa-
cionais e sua atuação subordinada à lógica do mercado de capitais.

No caso local é possível vislumbrar tal hipótese, já que este pro-
cesso se expressa pela presença de dois dos principais Sistemas de 
Ensino do Brasil, na cidade, no que diz respeito ao Ensino Médio 
e ao Ensino Fundamental: a Escola Caminho – Sistema Anglo de 
Ensino, e o Educandário Santa Clara – Colégio Preve Objetivo – do 
Sistema Objetivo de Ensino. O Sistema Anglo de Ensino foi compra-
do pelo Grupo Abril, recentemente no ano de 2010. O Grupo Abril 
é um importante grupo de comunicação, que passou a investir entre 
outros setores no mercado de Educação. Após a fusão, tornou-se o 
segundo maior grupo na área de Educação no Brasil, atrás somente 
do Sistema Positivo. O Sistema Anglo de Ensino era a única empresa 
de grande porte no Brasil que permanecia sendo controlado inte-
gralmente pela família fundadora. A venda foi justificada não por 
crise do grupo, mas como parte de sua estratégia de consolidação e 
expansão no setor. O grupo abrange, segundo dados da notícia sobre 
sua fusão, mais de 484 escolas, em 316 municípios, com um total de 
211 mil alunos. O faturamento da rede para aquele ano era estimado 
em R$ 150 milhões.

Ainda nesse processo de financeirização do ensino no Brasil 
e sua relação com a realidade local, o Grupo Objetivo destaca-se 
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como o terceiro maior Sistema de Ensino no País, atuando também 
no setor da Educação Superior, sendo proprietários da Universidade 
Paulista (UNIP). As relações destes Sistemas de Ensino vão além da 
composição destes como atores no segmento da educação privada. 
Por meio do ensino apostilado, estes sistemas de ensino compõe 
parte dos materiais didáticos produzidos para Escolas Públicas, o 
que indica uma espécie de tercerização desta função por parte do 
Estado. 

O município de Paranaíba passou a adotar o método apostilado 
em 2009, tendo como proposta a introdução nas escolas municipais 
a partir de uma proposta gradativa, ou seja, em 2009, a proposta era 
de abranger as séries iniciais, sendo implantado nos 1° aos 3° anos. 
Atualmente a proposta encontra-se no que podemos caracterizar 
como sua segunda etapa, já que, o material tem sido utilizado no 4° 
e 5° anos também. Portanto, a proposta encontra-se em processo em 
andamento, e terá sua conclusão ao atingir todas as séries do ensino 
fundamental, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Ensino 
do Município de Paranaíba – MS.

Segundo o IBGE2, a população de Paranaíba/MS esta estimada 
em 2013 em 41.227 habitantes, sendo que em 2010 a população 
era de 40.192. A partir destes dados percebe-se que a população 
vem crescendo, já que além da expansão das atividades industrias, o 
ensino no município tem estimulado a vinda de pessoas de outros 
estados, sobretudo, em consequência da ampliação do mercado edu-
cacional. Ainda segundo o IBGE, o município teve seu PIB estimado 
em 14.960.029 reais. Com o IDH de 0,721, o município com seus 
156 anos está localizado no estado de Mato Grosso do Sul, na região 
Leste do Estado, com uma localização de fronteira, posicionado na 
região Centro-Oeste do Brasil e rodeado pela divisa com outros três 
estados da Federação: Goiás, Minas Gerais e São Paulo. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Município há 16 
unidades de ensino, com 8.058 alunos matriculados em instituições 
públicas e 1.089 matrículas distribuídas em 2 instituições privadas.

2 Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmu
n=500630&search=mato-grosso-do-sul|paranaiba>. Acesso em: 30 jun. 2015.
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Quadro 3 – Números de Alunos Matriculados na Rede Pública

INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS

NÚMERO DE 
ALUNOS

NÚMEROS DE 
ESCOLAS

Municipal 3.315 10

Estadual 4.747 06

Total= 8.058 Total= 16
Fonte: Paranaíba (2013) e Mato Grosso do Sul (2013).

Quadro 2 – Números de Alunos Matriculados na rede particular

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS

NÚMERO DE 
ALUNOS

NÚMEROS DE 
ESCOLAS

PREVE OBJETIVO 770 01

ANGLO CAMINHO 319 01

TOTAL= 1.089 TOTAL= 2
Fonte: Dados obtidos na Direção do Colégio Prevê Objetivo e Sistema Anglo de 
Ensino Caminho de Paranaíba – MS.

Nesse sentido, falar de “mercado da educação” no lugar de 
“campo educacional” torna-se uma estratégia dos autores para 
chamar atenção para possíveis influências da “cultura das finan-
ças” – definidora do “novo espírito do capitalismo” (BOLTANSKI; 
CHIAPELLO, 2009) – no próprio mercado educacional da região.

Ensino Confessional: “Educação a partir de preceitos 
cristãos”

O “Mercado de Educação” em Paranaíba passou por um processo 
de expansão e diversificação de seus atores nas últimas décadas. Nesse 
sentido sublinhamos as iniciativas públicas e privadas em face do 
ensino confessional que monopolizava a educação no município, até 
meados de 1980. Contudo, não se tratou apenas de uma diversifica-
ção e expansão local, mas de transformações que derivam de marcos 
histórico no país, a saber, o processo de transição e de consolidação 
da democracia. Assim, a década de 1990 norteou investimentos dos 
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setores público e privado, em torno da ideia de desenvolvimento 
dos municípios e estados pelo interior do país; pautados, sobretu-
do, em um discurso de universalização e democratização da educa-
ção, recentemente a partir da pauta da inclusão também. Pode-se 
mencionar como dados de tal política de desenvolvimento na área 
da educação, o projeto de erradicação do analfabetismo no país, o 
aumento do número de escolas, a expansão do ensino fundamental 
e médio, dentre outras transformações. É no seio destas transforma-
ções que se esboçou um novo mercado de educação no município 
de Paranaíba-MS. 

O processo de escolarização do ensino em Paranaíba começa não 
de maneira diferente dos marcos iniciais destacado pelo discurso 
oficial e oficioso da História da Educação no Brasil, ou seja: o ensino 
tem sua gênese associada às ordens religiosas, que tem seu marco 
inicial com a chegada dos jesuítas em 1549. 

No caso de Paranaíba destaca-se a presença do Ensino 
Confessional nas fases iniciais do processo de formação do mercado 
educacional na região, presentes no caso do ensino confessional, nas 
unidades de ensino, “Educandário Santa Clara” e o “Patronato São 
José”.

Por volta de 1951, depois de uma conversa informal entre o 
pároco frei Pedro Holz, os coadjutores, frei Liberato Ketterer e Frei 
Fredolino Hasenfratz, com o advogado Walter Faustino Dias, na 
residência paroquial, surgiu a ideia de criação de um estabelecimento 
de ensino de caráter particular e religioso, segundo fontes da própria 
escola, consultada durante esta pesquisa.

A unidade Educandário Santa Clara teve sua história publicada, 
em 2005, em forma de revista. O intuito desta publicação foi o de 
divulgar os 50 anos de presença da unidade no município. Os res-
ponsáveis pela produção do material foram o diretor, Júlio Carlos 
da Silva, com os demais funcionários, educadores e colaboradores 
que contribuíram mediante a junção de documentos, fotos e outras 
informações.

É importante salientar que o “Educandário Santa Clara” passou a 
integrar o Grupo Preve, que foi instituído, em 1973, pelos Senhores 
Gerson Trevizani e José Luiz Garcia Peres. Posteriormente, tornou-se 
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um grupo associado a uma das maiores redes educacionais do inte-
rior do Estado de São Paulo, o Sistema de Ensino Objetivo, como 
anteriormente destacado.

Ainda 1952, fora montada a administração do colégio e a pri-
meira diretora assume a primeira unidade de ensino privado no 
município. Segundo Silva (2005), diretor da escola, a mesma tem 
estrutura para atender os níveis de ensino infantil, fundamental e 
médio. A perspectiva de educação advogada pela instituição é a de 
“valorizar cada uma dessas etapas no intuito de manter, como tra-
dição, as características de um grupo unido a um ideal de educação 
para o município com base em preceitos cristãos”. Sendo assim, a 
estrutura do Grupo Educandário fundamenta-se nas tradições da 
Igreja Católica. 

O corpo discente desta escola compõe-se, em sua grande maio-
ria, de indivíduos de alto poder aquisitivo, considerando a realidade 
local, bem como a presença de alunos pertencentes às tradicionais 
famílias na região, “fundadores” da cidade – famílias Leal e Garcia, 
quem possuem histórico na instituição. 

Ainda como uma das primeiras escolas do município, no perío-
do de 1950 a 1962, fazia-se presente outra instituição denominada 
Patronato São José. Essa unidade, segundo Veiga (2010) viria atender 
a demanda de crianças e jovens, especialmente do sexo masculino, 
desfavorecida em Paranaíba/MS, pois o Educandário Santa Clara 
(1951 e 1952) só atendia a demanda do sexo Feminino.

Segundo Veiga (2010), o Patronato São José, orientava-se pelo 
modelo dos Patronatos e Aprendizados Agrícolas, instaurados no 
Brasil no século passado. Conforme destaca o autor, este modelo de 
patronato: “foi intitulado em duas vertentes: os de aspectos públicos 
(federal) e particulares (confessional)” (VEIGA, 2010, p. 2). O autor 
dá enfoque a esta instituição particular criada em Paranaíba em sua 
análise, à época, ainda estado de Mato Grosso. À frente desse Projeto 
estavam ainda Walter Faustino e frei Pedro Holtz Padre, de origem 
Alemã, representante da Congregação Franciscana. É importante 
salientar que a Ação Missionária Franciscana esteve fortemente inter-
ligada à Educação no Brasil. Sua instauração teve inicio em 1918 
e se efetivou a partir dos “Patronatos”, se consolidando somente 
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a partir de 1919 (VEIGA, 2010, p.3). Segundo o autor, existiam 
conflitos entre jesuítas e franciscanos no que diz respeito ao campo 
educacional à época: 

Esses conflitos não raramente resultaram na expulsão de uma ou 
de outra Ordem das Missões em que se estabeleceram. A animo-
sidade entre as duas Ordens é histórica e se apresentou em todos 
os espaços onde se fizeram presentes simultaneamente, como 
na Índia, na China e no Japão. No Brasil, elas se manifestaram 
desde o princípio da colonização, durante os trinta anos de ativi-
dades missionárias franciscanas na Paraíba (1589-1619), quando 
por decreto do Rei Felipe II, os jesuítas tiveram que abandonar 
as Missões do Braço do Peixe e entregá-las aos franciscanos. Em 
1640, em São Paulo, em conflito com os colonos e a câmara, 
devido à defesa da causa indígena, os jesuítas foram intimados 
a se retirar da capitania para onde só voltaram em 1653, treze 
anos depois – fato que eles remetem à ajuda dos franciscanos 
que permaneceram missionando naquela região. 

Como as Ações Missionárias no Brasil atendiam aos interesses 
da Coroa Portuguesa era evidente a relação de dominação que essas 
organizações exerciam sobre os povos nativos e os colonos. Desse 
modo, os conflitos eram recorrentes. Tais conflitos entre religiosos 
e colonos foram sustentados, sobretudo, pela questão indígena. Os 
jesuítas defendiam a catequização, que tinha como consequencia a 
subordinação da população nativa aos interesses da Ordem. Ainda 
nesse contexto,

[...] em 1640, no Rio de Janeiro, pelo mesmo motivo, o povo e a 
câmara se uniram contra os Jesuítas, e os padres foram expulsos 
por horas da cidade, mas puderam voltar mediante declaração 
de que só se envolveriam com a administração dos índios em 
suas aldeias. Em 1661, no Maranhão e Grão-Pará, os jesuítas, 
inclusive o Padre Antônio Vieira, foram expulsos pela primeira 
vez para o reino, tendo voltado um ano depois. Finalmente, em 
1684, foram expulsos pela segunda vez do Maranhão; todavia, o 
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Regimento das Missões8de 1686 restituiu aos jesuítas não só as 
antigas Missões da região, mas também seu governo espiritual, 
temporal e político. (IGLESIAS, 2011, p.23-24).

No caso de Paranaíba a influencia destas ordens foi tardia e a 
colonização da região por parte de paulistas e mineiros já havia sido 
fatal aos Kayapó-Meridional, etnia que aqui vivia à época da chegada 
dos primeiros colonos. Desta maneira parece não ter havido efetiva 
relação destas ordens religiosas no exercício de catequização para as 
quais foram pioneiramente designadas. Nesse sentido, a presença 
destas Ordens no município constitui-se como desdobramentos de 
sua expansão, vinculadas a um projeto anteriormente consolidado de 
catequização dos primeiros centros de colonização, mas que aqui não 
deitou raízes efetivas, no que diz respeito às populações indígenas. A 
Ação Missionária concretizou-se, no município de Paranaíba, muito 
tardiamente.

Com o exposto, é possivel caracterizar alguns dos principais 
atores responsáveis pela formação do mercado educacional em 
Paranaíba, classificados aqui a partir de critérios estabelecidos a par-
tir do próprio mercado, a saber: as instituições de ensino confessio-
nal – unidade Educandário Santa Clara e o então Patronato São José, 
que tinham como perspectiva para seus internos a reprodução das 
principais características da educação religiosa a partir de preceitos 
cristãos, instauradas desde o Período Colonial no Brasil.

Ensino Público: “Educação para a cidadania”

Conforme demonstrou Almeida (2008) pelos menos desde as 
leis aprovadas ao longo da década de 1940, sob inspiração dos 
bacharéis-educadores no Brasil, o Estado tornou-se o principal res-
ponsável pelas diretrizes educacionais definindo “a obrigatoriedade 
da escolarização”. Este buscava assegurar: “que a escola passasse 
a ser um lugar fundamental para o aprendizado de uma cultura 
comum que supõe, inclusive, a unificação linguística e fundamen-
tal para a interiorização da percepção de pertencimento à nação” 
(ALMEIDA, 2008, p.178).
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No município de Paranaíba, as escolas públicas, estaduais e muni-
cipais, fazem parte da composição do “mercado” educacional e tem 
relação estreita com este contexto. Destacam-se nesta esteira, a “E. 
E. José Garcia Leal”, “E. E. Manoel Garcia Leal”, “E. E. Aracilda 
Cícero Corrêa Machado” e “E. E. Major Francisco Faustino Dias”. 

A “Escola Estadual José Garcia Leal”, uma das mais antigas 
unidades estaduais do município, foi fundada em 22/06/1933. A 
princípio, denominava-se “Escola Reunidas de Paranaíba”, teve seu 
nome mudado em homenagem ao fundador da cidade, Capitão José 
Garcia Leal, conforme o decreto n° 193 de 05/05/1945. A escola 
se mantém ligada à história do município, possuindo uma elevada 
clientela, 1.672 estudantes. Quanto a sua perspectiva de ensino, a 
Escola Estadual José Garcia Leal busca:

Proporcionar e desenvolver uma educação integral com con-
dições para o desenvolvimento moral e intelectual dos alunos, 
através de conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes pos-
sibilite enfrentar os desafios do cotidiano, como agente transfor-
mador, consciente de seus direitos e deveres para ser um cidadão 
participativo e responsável na sociedade em transformação3. 

Tal proposta está presente no Projeto Político Pedagógico 
(PPP) da escola, elaborado em conformidade à Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB). A Unidade oferece as seguintes modalidades de ensi-
no: fundamental, médio e educação de jovens e adultos (Projeto 
Experimental EJA-MS). O número de estudantes supera o da ini-
ciativa privada (“Grupo Preve Objetivo Educandário Santa Clara”: 
770 estudantes; “Sistema Anglo de Ensino Caminho”: 319 alunos). 
Localizada na região central da cidade, tendo seu nome vinculado a 
um dos fundadores do município, é uma das maiores escolas da cida-
de, acaba por desfrutar de uma posição confortável no “mercado” em 
relação às outras no, que diz respeito ao capital simbólico que possui.

3 Escola Estadual Professora Aracilda Cícero Corrêa da Costa. Disponível em: 
<http://www.jornaltribunalivre.com/index.php?id=1172774473>. Acesso em: 10 
out. 2013.
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A Escola Estadual Manoel Garcia Leal conta com 926 alunos 
matriculados em três períodos: Matutino, Vespertino e Noturno. 
Atende os ensinos fundamental e médio, o Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA). Localizada à margem da cidade, atende uma parcela 
de jovens estudantes, adultos e trabalhadores que, em muitos casos, 
prestam serviços às indústrias instaladas no município. Essa Unidade 
foi inaugurada em 31 de março de 19784, afim de atender ao lotea-
mento Daniel Martins Ferreira. Por isso sua idealização foi iniciativa 
de um grupo político relacionado ao projeto de loteamento. Sua 
estrutura atual comporta 1500 alunos, embora esteja atendendo 
926 estudantes. Não obstante os avanços do município em relação 
à urbanização da região, a escola enfrenta certa “marginalização” 
na sociedade, se considerada em relação às outras escolas. Isto por 
conta de seu público, sua localização e história, que não ocupam boa 
posição segundo os critérios estabelecidos no “mercado”, tais como 
tradição, clientela, e localização, quadro classificatório formado ao 
longo da construção social deste “mercado”.

A “Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa» foi fundada 
em 11 de março de 1974 pela Lei nº 2499 e construída no governo 
de José Frageli. Foi idealizada em homenagem à Aracilda Cícero 
Corrêa da Costa, natural de Cuiabá/MT, primeira professora 
normalista a chegar à Paranaíba e a atuar na escola Reunidas de 
Paranaíba (E. E. José Garcia Leal, fundada em 1933). A escola possui 
898 estudantes matriculados no ensino fundamental, médio, além de 
técnico, cujos os turnos são distintos. É a maior escola, em termos 
de estrutura física. Além disso, localiza-se em uma área “estratégica”, 
por estar próxima à área central. 

A “Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias” foi fundada 
em 1971 pelo Decreto Lei 252, de 15 de Outubro de 1971, anterior-
mente denominado Grupo Major Francisco Faustino Dias5. O nome 
das escolas públicas de Paranaíba fazem referência à personagens 
destacados localmente e é interessante observar a importância dessas 

4 Escola Estadual Manoel Garcia Leal. Disponível em: <http://www.jornaltribu-
nalivre.com/index.php?id=1180643100>. Acesso em: 9 ago. 2013. 

5 Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias. Disponível em: <http://www.
jornaltribunalivre.com/index.php?id=1169850155>. Acesso em: 9 set. 2013.
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personalidades no âmbito da história local, a posição que os nomes 
ocupam no imaginário social é praticamente homóloga a posição 
de prestígio que as escolas tem no mercado da educação na cidade.

Ainda no âmbito do ensino público municipal destacam-se, 
as Escolas Municipais “Professora Maria Luiza Corrêa Machado”, 
“Liduvina Motta Camargo” e a Extensão Rural da escola Wladislau 
Garcia Leal, representada pela “Escola João Chaves”.

A “Escola Municipal Professora Maria Luíza Corrêa Machado, 
regulamentada de acordo com a Lei n° 818, de Junho de 1993 pelo 
Prefeito Moacir da Silveira Queiroz”, foi fundada em homenagem 
à professora Maria Luiza Corrêa Machado (Baiza)6. Essa educado-
ra, natural do município de Paranaíba, nasceu em 26 de Abril de 
1938. Sua trajetória é relatada como de intensa dedicação ao magis-
tério. Atualmente, a Unidade atende 511 alunos. Como a estrutura 
física dessa Unidade é ampla o suficiente para comportar, outras 
instituições de ensino do município, já sediou unidades de ensino 
superior, especificamente a “Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul” (UFMS) e a Universidade particular “Faculdades Integradas 
de Paranaíba” (FIPAR). Verifica-se que a escola Maria Luiza parti-
cipou na formação dos cursos de graduação no município, a saber, 
os cursos de Matemática, Psicologia, Administração e Pedagogia, 
dentre outros. A Instituição é considerada “a menina dos olhos dos 
professores e funcionários da rede de ensino municipal”.

A Escola Municipal Liduvina Motta Camargo, assim denomi-
nada pelo Prefeito da época, em homenagem à “ilustre educado-
ra”, foi fundada pelo decreto de n° 1126 de 18/11/1988. Hoje, aos 
25 é “[...] reconhecida de primeira à oitava série pela Deliberação 
do CEE nº 3117 de 04/06/1992 e implantação do pré-escolar pela 
Deliberação do CEE 3433 de 16 de dezembro de 1992, passan-
do então a denominar-se “(E.M.E.P.G.) Professora Liduvina Motta 
Camargo”.7 Por se tratar de uma área periférica sofre com o descaso 

6 Escola Municipal Professora Maria Luiza Corrêa Machado.
Disponível em: <http://www.jornaltribunalivre.com/index.php?id=1172598199>. 
Acesso em: 10 out. 2013.

7 Escola Municipal Professora Liduvina Motta Camargo. Disponível em: <http:// 
www.jornaltribunalivre.com/index.php?id=1171392083>. Acesso em: 12 set. 2013.
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público. Sua localização, bairro Industrial de Lurdes, justifica, do 
ponto de vista das representações do mercado, a precariedade em 
que sempre funcionou. Após um longo período, gestores públicos 
empreenderam a ampliação da escola, pois anteriormente esta fun-
cionava apenas como extensão da Escola Major Francisco Faustino 
Dias. Após a reforma, comporta maior percentual de alunos e, atu-
almente, tem 565 estudantes.

Ainda no que diz respeito ao ensino público no município, 
pode-se mencionar as escolas dos distritos, representadas pelas 
extensões do Tamandaré, Alto Santana, Raimundo e outros. 
Destaca-se, no Raimundo, a “Escola Municipal João Chaves”, 
extensão rural de outra importante escola, a “Estadual Wladislau 
Garcia Gomes”, essa com 470 estudantes matriculados. A constru-
ção e implantação da “Escola Municipal João Chaves” ocorrida em 
1960, foi em homenagem ao “fazendeiro João Chaves dos Santos”. 
Nascido em Paranaíba no dia 8 de julho de 1909, faleceu em 1987 
com 78 anos de idade8. 

O prestígio destas escolas, seu capital simbólico, político e 
mesmo econômico, ou seja, a posição que ocupam no “mercado” 
educacional, está ligada a variáveis simbólicas, culturais e sociais, 
como a localização, a história e posição na estrutura social de sua 
clientela; classificações construídas que podem ser percebidas, con-
siderando a gênese deste mercado. Essas representações compõem 
o significado da educação para estes atores, que mobilizam inte-
resses específicos, tal como a representação da educação “enquan-
to formadora de cidadãos”, enquanto “transformadora”, enquanto 
“profissionalizante”, “com base em preceitos cristãos”, entre outras 
representações, ou mesmo mobilizando tais representações simul-
taneamente.

Vimos que as escolas localizadas nas áreas centrais e mais antigas 
possuem uma representação de sua clientela com rendimentos 
superiores às que se encontram na periferia. É o caso da Escola 
Estadual José Garcia Leal e a Escola Maria Luiza Correa Machado. 

8 Escola Municipal João Chaves dos Santos. Disponível em: <http://www.
jornaltribunalivre.com/index.php?id=1181068821>. Acesso em: 8 ago. 2013.
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O que nos dá subsídios para pensar como por meio das próprias 
escolas se reproduz parte da estrutura social da cidade.

Ensino Particular: “Educação para o mercado de 
trabalho”

Em relação à iniciativa privada no município, em 1985, foi fun-
dada a Escola Caminho. Com intuito de manter viva sua trajetó-
ria, esta disponibilizou seu histórico no site da própria Unidade. 
Segundo dados analisado por esta pesquisa, a escola ofertava ape-
nas cursos profissionalizantes, tais como os cursos de Informática e 
Técnico em Agricultura, fruto de uma ampliação em 1987. Ainda 
nesse ano, a Escola Caminho ampliou seu atendimento para alunos 
de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Quinze 
anos depois (em 2002), ocorreram significativas mudanças. Nesse 
período, a Professora Maria Ivete da Cruz Bruno assumiu a admi-
nistração dessa Unidade escolar, passando a ocupar um lugar desta-
cado no “mercado”. Com relação a estas transformações o memorial 
afirma que:

Ao longo desses anos foi possível observar os estudantes do ter-
ceiro ano do Ensino Médio serem aprovados em boas universi-
dades do país. Todos os anos são consideráveis o percentual de 
alunos aprovados em universidades públicas, resultado equipa-
rado aos resultados das escolas da cidade e região. (ESCOLA 
CAMINHO, 2013).

Salvo a percepção que a escola tem de seu lugar no mercado, 
cumpre destacar-mos como o ingresso de seus alunos em universi-
dades públicas, vai se constituindo como uma variável importante 
e até definidora das representações sobre a “boa educação”, dizendo 
respeito, não por acaso às representações desta por parte das esco-
las particulares no município. É possível perceber como educação 
vai sendo associado cada vez mais ao “sucesso profissional” tam-
bém, valor presente e que emoldura a “cultura de mercado”, além 
da própria ideia de competitividade. Além disso, a Escola Caminho 
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também apresentou mudanças no sistema didático-pedagógico, ao 
integrar-se, em 2005, ao Sistema Anglo de Ensino, inaugurado em 
1894, em São Paulo, por Antônio Guerreiro, educador português, 
como já destacado anteriormente. Conforme destacam: “foram rea-
lizados grandes investimentos na estrutura física para propiciar mais 
conforto, segurança e comodidade, “inclusive a climatização das 
salas”. Por conseguinte, em 2005, essa Instituição firma convênio 
com a Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR), cujo objetivo 
é a oferta de cursos Graduação, Pós Graduação e Extensão, a fim 
de proporcionar alternativas à formação profissional. Outro marco 
confirma essas relações com uma “cultura de mercado” que define 
a “excelência” da Escola, como os cursos preparatórios e simulados 
(Anglo Resolve) com enfoque nos vestibulares. Tais transformações 
seguem a política da empresa em diversas regiões do país.

Com relação aos alunos de Ensino médio, a escola contempla a 
seguinte proposta pedagógica: “Olhando para o mundo e aprendendo 
a escolher”. Slogan que justifica o ideal apregoado pela Unidade no 
sentido de que “olhar para o futuro, é fazer a escolha certa.” A com-
petitividade enquanto um valor da cultura de mercado está presente 
em suas representações, desde o Leão que representa sua logomarca 
e faz jus à simbologia que adquire como o animal mais forte da 
floresta, até a transcrição disto em frases como: “[...] Ensino Forte é 
aquele que dá confiança ao aluno, explorando as suas potencialidades 
e mostrando tudo o que ele é capaz de fazer. Passar no vestibular é 
a consequência lógica de quem leva a sério os estudos”. (ESCOLA 
CAMINHO, 2013). Esse ideal busca despertar nos alunos a convic-
ção de que a qualidade do ensino do Unidade proporciona subsídios 
de uma “formação confiante”. As características que compõem as 
duas Unidades de ensino privado arroladas nesta pesquisa enfatizam 
a qualidade da formação focada no individuo.

O mercado educacional em Parnaíba – MS

Atualmente o município conta com seis unidades de ensino 
Estadual, dez de caráter Municipal, dentre elas duas são (CEINF), 
que dizem respeito a uma parcela da educação infantil no Município 
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e, por último, não menos importantes, duas unidades de ensino 
privado. O mercado educacional de Paranaíba/MS atualmente carac-
teriza-se por essa diversificação de atores refletindo aspectos culturais, 
políticos, sociais e simbólicos. Todas formam o que Bourdieu (1996, 
p.244-245) denominou um campo: “espaço das relações de força 
entre agentes e instituições que têm em comum possuir o capital 
necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes campos 
(econômico ou cultural, especialmente)”. Para o autor: 

Ele é o lugar de lutas simbólicas, têm por aposta a transformação 
ou a conservação do valor relativo das diferentes espécies de 
capital que determina, ele próprio, a cada momento, as forças 
suscetíveis de ser lançadas nessas lutas. Verdadeiro desafio a todas 
as formas de economicismo, que progressivamente se institui ao 
fim de um longo e lento processo de autonomização apresen-
tando-se como um mundo econômico invertido: aqueles que 
nele entram têm interesse no desinteresse [...] (BOURDIEU, 
1996, p.244-245).

Este campo pode ser caracterizado como possuindo instituições 
que exercem monopólio, unidades de ensino que não detém seu 
prestígio vinculados ao valor de mercado, por exemplo, o valor pago 
pelo serviço educacional ou das próprias escolas.
Ainda assim, conforme destacou Andrade (2007, p.5) para outro seg-
mento, as escolhas dos serviços, e aqui sugerimos pensar as escolas de 
Paranaíba, não esta entregue a uma pessoa ou a uma empresa, nem a 
governos. Não há um agente único de persuasão ou comando. Para 
o autor: “As opiniões a respeito do bem ou serviço se formam num 
jogo de influencias pulverizadas. O que há é a operação conjunta de 
dispositivos que variam de acordo com o tipo de singularidade. Esses 
dispositivos vão desde redes pessoais a colunas de críticas especializa-
da, passando por concursos, revistas, certificações, rastreabilidade, ou 
mesmo informações contidas nos próprios produtos (ANDRADE, 
2007, p.14). 

No município de Paranaíba/MS essas unidades de ensino passam 
por um processo de legitimação que varia desde o famoso “boca-a-
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-boca”, à justificação da melhor escola com base em indicadores tais 
como o número de alunos aprovados em Universidades; folders de 
alunos que ganharam concursos de competição em esportes, tais 
como os promovidos pelas escolas do Governo do Estado; a loca-
lização geográfica das escolas; o posicionamento na estrutura social 
da cidade de sua clientela, fazendo da distinção um valor no ensino, 
procurado por determinadas classes; entre outros standarts, conforme 
Andrade designou os mecanismos de legitimação e consagração de 
produtos em outros mercados. Todas essas variáveis são levadas em 
consideração na escolha das escolas por parte dos pais e alunos, bem 
como o reconhecimento destas na comunidade local, critérios este 
que como vimos, estão para além dos preços e custos dos serviços 
educacionais.

Quadro 3 – Mensalidades das Escolas de Paranaíba 
no Ensino Fundamental e Médio – Ano de 2014

ESCOLAS
ENSINO 

FUNDAMENTAL / 
MENSALIDADE

ENSINO MÉDIO/ 
MENSALIDADE

SISTEMA ANGLO 
CAMINHO 460,00 630,00

EDUCANDÁRIO 
SANTA CLARA 

PREVE OBJETIVO
271,96 657,00

Fonte: Dados fornecidos pela Diretoria Educandário Santa Clara Preve Objetivo 
e Escola Caminho.

Ambas as escolas afirmam oferecer preços promocionais na busca 
de competitividade no mercado do ensino privado. Os alunos do 
Sistema Anglo de Ensino, Escola Caminho, são os que mais pagam 
pelo ensino, levando em consideração que para o caso da mensa-
lidade do ensino médio, o Colégio Prêve inclui ainda o cursinho 
preparatório para o ENEM. Portanto, se os indicadores da projeção 
das Escolas fossem apenas o “preço”, o Educandário Santa Clara, 
Preve Objetivo teria menos alunos, o que não é possível observar nos 
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dados apresentados. Por outro lado, a escola justifica não ser a mais 
cara, por buscar “qualidade e preço acessível”, tornando esta a sua 
principal justificativa. As considerações relativas aos preços embora 
sobressaiam como um fator crucial, segundo Abramovay (2007), 
mostra que as escolhas são feitas a partir de outras relações, não só a 
de custo-benefício. Assim conforme afirma o autor,

[...] para que os mercados funcionem, não basta que os indi-
víduos decidam, com base nos preços. Tanto é assim que, nas 
sociedades contemporâneas, é cada vez mais importante um 
conjunto de bens e serviços cujo uso não pode ser decidido 
fundamentalmente com base em preços. É o caso, por exem-
plo, da busca de um psicanalista, de um advogado, de um bom 
restaurante, de um bom vinho, de um produto ou um serviço 
ecologicamente sustentável. Por mais que os preços contem, os 
mercados desses produtos não se formam com base nas mesmas 
regras que caracterizam os mercados de bens de massa e indife-
renciados. (ABRAMOVAY, 2007, p. 2). 

O que nos interessa é demonstrar que o processo de legitima-
ção das escolas no mercado educacional não ocorre apenas por 
meio de associações dos valores de mensalidades, como Abramovay 
(2007), demonstra ao exemplificar outros serviços. Verifica-se que 
os mecanismos de “certificação” das Unidades públicas ou privadas 
de Paranaíba, utilizam-se da mídia e outros meios a fim propagar 
suas justificações.

Estão entre os dispositivos utilizados por escolas públicas, por 
exemplo, na Escola José Garcia Leal, as premiações de alunos em 
eventos esportivos, sua localização e tradição na história do muni-
cípio como um das escolas mais antigas ainda em funcionamento. 
A Escola José Garcia Leal disponibiliza em sua decoração inter-
na, vários troféus, buscando apresentar seu destaque em eventos 
esportivos municipais e até mesmo fora da cidade. O que esta em 
jogo para os atores envolvidos é a definição de uma crença sobre 
o que seria uma educação de qualidade. Assim como em outros 
mercados. 
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“Standards” como as boas notas dos alunos no ENEM, o desem-
penho esportivo, entre outros, portanto, são, em Paranaíba/MS, dis-
positivos utilizados para a escolha de uma unidade de ensino.

Quadro 4 – Principais Escolas, Ano, Número 
de Alunos Matriculados em 2013

ESCOLAS ANO

NÚMERO 
DE ALUNOS 

MATRICULADOS
EM 2013

UNIDADES
Públicas/
Privadas

E.E. José Garcia Leal 1933 1.672 Alunos Pública

E.E. Aracilda Cícero Corrêa da 
Costa 1974 898 Alunos Pública

E.E. Manoel Garcia Leal 1978 926 Alunos Pública

Educandário Santa ClaraPreve 
Objetivo 1951 770 Alunos Privada

Caminho Sistema Anglo de 
Ensino 1985 319 Alunos Privada

Fonte: Dados obtidos na Direção do Prevê Objetivo e Sistema Anglo de Ensino 
Caminho de Paranaíba – MS. Paranaíba (2013) e Mato Grosso do Sul (2013). 

A “negociação de sinais” que passam pela economia realizada por 
estes atores como “moedas” de troca, a eficiência do ensino associada 
ao caráter público ou privado das instituições entre outras, nos per-
mite perceber, em conjunto com Andrade (2007), no caso das escolas 
de Paranaíba – MS, as discrepâncias nas distribuições de alunos pelas 
escolas que atuam nesse mercado. Estas diferenças permitem também 
visualizar que as escolhas dos indivíduos, não são movidas, somente 
conforme o postulado do modelo do homo economicus. As escolas de 
Paranaíba/MS compõem um mercado que tem sua formação parti-
cular, responsável pela dinâmica dos interesses que o constitui.

Considerações finais

Este trabalho buscou a partir de uma investigação das escolas no 
município de Paranaíba, demonstrar como o mercado educacional 
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é composto por múltiplos atores que disputam certa legitimidade 
no campo educacional, isto a partir de dispositivos. Vimos que estes 
dispositivos tem seu enraizamento em relações sociais. Nesse sentido, 
é possível descrever um mercado formado por instituições e pessoas 
para além de uma abstração como presente nas abordagens da eco-
nomia, quando se debruçam sobre o assunto mercado. Foi possível 
fazer isso a partir de aproximações da Sociologia Econômica que nos 
deu ferramentas para evidenciar este aspecto social que constitui as 
trocas nas sociedades, isto incluindo a própria educação. 

Discutimos as implicações nacionais e internacionais neste campo 
em âmbito regional, a partir de um discurso sobre o desenvolvimento 
que ensejou políticas publicas para a educação no Brasil e sua inte-
riorização. No bojo destas políticas é que se redesenhou o mercado 
da educação em Paranaíba. 

A Escola “Educandário Santa Clara Preve Objetivo”, embora 
tenha um custo menor é a que possui a maior quantidade de alunos 
na rede particular, se qualidade se expressa-se pelo preço do servi-
ço e o interesse dos alunos fossem apenas estabelecido pela relação 
custo-benefício estas estatísticas não se confirmariam. Há de se con-
siderar que às vezes, o próprio custo pode se transformar-se em um 
mecanismo de distinção social (BOURDIEU, 2007), fazendo operar 
uma outra lógica no consumo dos serviços educacionais. Ou seja, 
se a escola é mais cara, mesmo que segundo a descrição do homo 
economicus, se busque o serviço mais barato, esta escola será a mais 
valorizada. 

Nossa pergunta foi: com base em que outros dispositivos que 
não o mercado pode-se interpretar as escolhas dos alunos? Ficou 
evidente que são muitos outros os mecanismos que entram em jogo. 
Dentre estes dispositivos podemos falar do investimento simbólico 
em relação à aprovação em universidades públicas, por exemplo. 
As variáveis a serem consideradas acompanham a complexidade da 
realidade social, não seria o intuito aqui nunca tentar esgotá-las, mas 
é possível observar através da pesquisa, pelo menos a complexidade 
dos motivos que estão em jogo na escolha de uma Escola, bem como 
a posição que elas ocupam em um determinado mercado; simulta-
neamente, evidenciando a complexidade da própria realidade social.
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NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Patrícia PEREIRA

Introdução

O discurso predominante do capitalismo financeiro contempo-
râneo é que se faz necessário que as pessoas dominem um conjunto 
amplo de propriedades formais que conduzam a uma compreensão 
lógica (e sem falhas), das forças que influenciam o ambiente e suas 
relações. Esse domínio pode ser proporcionado por meio da educa-
ção financeira, entendida, segundo Savoia, Saito e Santana (2007), 
como um processo de transmissão de conhecimento que permite o 
desenvolvimento de habilidades nos indivíduos, para que eles pos-
sam tomar decisões fundamentadas e seguras, melhorando o geren-
ciamento de suas finanças pessoais. Dessa forma, ao aprimorar tais 
capacidades, os indivíduos tornam-se mais integrados à sociedade e 
mais atuantes no âmbito financeiro, ampliando consequentemente, 
o seu bem estar.

A educação financeira tornou-se uma preocupação crescente em 
diversos países, gerando um aprofundamento nos estudos sobre o 
tema (SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007). Mas, segundo Jardim 
(2013): 

[...] existe uma escassez de perspectiva sociológica na temática. 
O tema tem sido considerado assunto das ciências econômicas, 
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da administração e das ciências contábeis. Considerar a educa-
ção financeira somente como fenômeno econômico, é ignorar 
as variáveis culturais e políticas, promovendo lacunas na forma 
como tem sido promovida. 

Embora o tema educação financeira venha ampliando território e 
ganhando cada vez mais espaço, no Brasil o assunto ainda engatinha, 
enquanto que em países desenvolvidos, a temática finanças pessoais 
já se encontra em estágio avançado, constando inclusive, na grade 
curricular das escolas. 

Na sociedade atual, o consumismo desenfreado veiculado pela 
mídia (sobretudo a televisiva) pode dificultar um comportamento 
financeiro adequado e, também o desenvolvimento de habilidades 
que possam ajudar a regular o comportamento das crianças, sem 
que o consumo seja incentivado e estimulado, mas faz-se necessário 
alertá-los e educá-los a respeito dos apelos do consumo. (PEREIRA 
et al., 2009).

Habitualmente fala-se em alfabetização, mas muito pouco na 
alfabetização financeira. Tanto é verdade que uma pessoa pode 
ser muito instruída, bem sucedida profissionalmente e ser anal-
fabeta do ponto de vista financeiro. Dessa forma quanto mais 
cedo se aprende a usar o dinheiro, melhores serão as decisões 
quanto ao seu emprego no futuro. Essa alfabetização prepara 
as novas gerações para fazer uso inteligente e responsável do 
dinheiro, e deve acontecer de forma gradativa, pois não é algo 
que acontece da noite para o dia. (PEREIRA et al., 2009, p.32).

Numa linguagem sociológica, a educação financeira pressupõe 
uma mudança de habitus (BOURDIEU, 1996) do consumidor.

Para Bourdieu (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009) o habitus 
não é um conjunto inflexível de regras, é fruto da incorporação da 
estrutura social e da posição social de origem no interior do próprio 
sujeito. De acordo com Jardim (2013), as mudanças culturais e cog-
nitivas passam, necessariamente, pela mudança de habitus, mas para 
que isso ocorra é preciso que haja uma pré-disposição, ou seja, que 
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as crenças produzidas e reproduzidas ecoem na cultura em vigor, em 
diálogo com o habitus individual de cada individuo.

Assim, é por meio do sistema de classificação, que o Estado mol-
da as estruturas mentais e impõe princípios de visão e de divisão 
comuns e formas de pensar; que o Estado contribui de maneira 
determinante na produção e reprodução dos instrumentos de 
construção de realidade social e exerce permanentemente uma 
ação formadora de disposições duradouras, através de todos os 
constrangimentos e disciplinas corporais e mentais que impõem 
ao conjunto dos agentes. (JARDIM, 2013).

Segundo Bueno (2010), educar financeiramente é o ponto de 
partida para os indivíduos se tornarem mais conscientes e mais 
organizados, e assim participarem do desenvolvimento econômico 
e social do país.

Com a finalidade de promover a educação financeira e, segundo 
governo federal, contribuir para o fortalecimento da cidadania, foi 
instituída a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), 
pelo presidente Lula, através do decreto 7.397/2010. Este é um con-
junto de iniciativas pedagógicas voltadas às escolas e aos adultos para 
combater o analfabetismo financeiro no Brasil. Nesse mesmo ano 
foi instituído um projeto piloto de educação financeira em escolas 
públicas dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Ceará, Tocantins e Distrito Federal, introduzindo o conteúdo em 
todas as disciplinas, de forma interdisciplinar.

O ENEF é apresentado por materiais didáticos (livro do professor 
e livro do aluno), com diversas situações didáticas que contextua-
lizam os conceitos de educação financeira. O ENEF é incentivado 
pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) e faz parte do currículo escolar de mais de 60 países. 

Assim, diante do exposto anteriormente, temos uma construção 
social de que a educação financeira é fundamental na sociedade con-
temporânea brasileira, visto que influencia diretamente as decisões 
econômicas dos indivíduos e das famílias, tornando-se extremamente 
necessário ampliar a visão sobre o assunto e discutir os paradigmas 
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que surgem da inserção da educação financeira no contexto educa-
cional e sociológico, considerando os poucos trabalhos que abordam 
a temática.

Priorizou-se nessa pesquisa o tema da educação financeira, anali-
sando dados sobre o material do curso implantado via governo fede-
ral nas escolas públicas, o Estratégia Nacional de Educação Financeira 
(ENEF) e também de outros programas, mapeando defensores (por-
ta vozes) e críticos em torno da temática, tendo como pressuposto 
teórico principal os conceitos de Bourdieu .

1. O endividamento dos brasileiros

Em 2005, a família brasileira tinha 19,15% da renda compro-
metida com dívidas. Hoje, esse percentual é de 43,99%, segundo o 
Banco Central, o mais alto da história. Considera-se que o maior 
responsável por isso seja o crédito habitacional, respondendo por, 
pelo menos, um terço do comprometimento do total da renda.

Para especialistas econômicos, deixar o brasileiro se endividar ain-
da mais é perigoso. Com mais facilidade ao crédito, ficou mais fácil 
comprar. O problema é que o brasileiro ainda não está acostumado 
à cultura de crédito barato e consumiu compulsoriamente, ou seja, 
não havia um habitus de consumo. 

Segundo Bourdieu (1996) o habitus consiste em uma matriz gera-
dora de comportamento, de visões de mundo e de sistemas de classi-
ficação da realidade que se incorpora aos indivíduos, assim a retirada 
do IPI de alguns produtos e os juros mais baratos estimularam o 
consumo (os brasileiros queriam ter/adquirir o que antes era quase 
inimaginável, considerando a violência simbólica à que as classes 
populares eram submetidas), mas para conter a inadimplência, o 
governo precisa lançar políticas monetárias orientando os brasileiros 
a não se endividarem descontroladamente.

Sociologicamente: 

Nada é tão imperativo quanto o campo de estrutura de rela-
ções objetivas que distingue a disposição exigida pelo consumo 
legítimo das diferentes classes. O esteticamente admirável ou 
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simbolicamente vulgar, por exemplo, em matéria de vestuário 
ou decoração, é, tão somente, para os agentes, o socialmente 
construído pelos capitais acumulados em uma história relati-
vamente autônoma que aprenderam a reconhecer os signos do 
admirável ou de uma “pseudo-arte”, por meio da lógica do cam-
po de poder. Afirma-se a dependência da disposição estética em 
relação às condições materiais de existência, legada pelo passado 
ou transmitida no presente, através das condições econômicas 
e sociais do exercício pedagógico da instituição escolar ou da 
família. (ALVES, 2008, p.3).

Em contrapartida, o endividamento dos brasileiros com o sistema 
financeiro nacional bateu novo recorde ao final do primeiro trimes-
tre de 2013. De acordo com o Banco Central (BC) as dívidas das 
famílias correspondiam, em março, a 43,99% da renda anual. No 
mesmo período do ano passado o índice era de 42,37%. De acordo 
com o BC, parte do aumento do endividamento nos últimos anos 
está ligada ao crédito habitacional. 

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC) divulgada em 18/04/2013 pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 62% das 
famílias declararam ter algum tipo de dívida. No mesmo período de 
2012 esse número era de 56,8%. apontando para um crescimento 
no endividamento. Ressalta-se ainda que a classe média (classe C) é 
a mais endividada, gastando 2% a mais do que ganha, colaborando 
para a recente desaceleração do consumo, considerando que o con-
sumo a prazo sem planejamento é o principal motivo pelo atraso do 
pagamento das prestações.

Para Weber (STEINER, 2006), um fato econômico é um fato 
social na medida em que a procura de bens escassos obriga o agente 
a levar em conta os comportamentos dos outros agentes econômi-
cos e o sentido que eles dão à sua ação, assim, faz-se necessário a 
criação de programas de educação financeira disponibilizada a toda 
população, de forma que as pessoas aprendam a lidar melhor com 
questões monetárias.

A seguir serão expostas algumas das ações implementadas.
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2. O “Estratégia Nacional de Educação Financeira” 
(ENEF)

O ENEF foi instituído no governo Lula pelo decreto 7.397 de 
22 de dezembro de 2010, sendo o primeiro projeto piloto oficial 
de educação financeira nas instituições públicas de nível médio do 
país, oferecido em 2010 e 2011 para 891 escolas participantes nos 
estados do Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins 
e Distrito Federal (desse total, 452 eram do grupo de controle e 439 
do grupo de tratamento).

A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos órgãos reguladores 
do Sistema Financeiro Nacional – Banco Central, CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários), Previc (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar) e Susep (Superintendência de Seguros 
Privados) – e conta com o apoio de outras entidades públicas e pri-
vadas, como a BM&FBovespa e a Anbima (Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Durante o programa as escolas do grupo de controle foram moni-
toradas para comparação e medida de resultados, porque a intenção 
do governo é entender qual é o impacto da educação financeira do 
estudante na sua vida familiar.

O objetivo do projeto é ensinar crianças e jovens a tomar deci-
sões de consumo e investimento e também a planejar seu futuro. A 
intenção não é criar uma disciplina específica de educação financeira, 
mas abordar o tema como parte dos conteúdos de diferentes áreas, 
como língua portuguesa e matemática.

O material didático do programa é composto de livro e caderno 
do aluno e livro do professor. Os professores envolvidos no projeto-
-piloto participaram de uma capacitação, à distância, antes do início 
as aulas e depois foram acompanhados por tutores especializados 
para esclarecer dúvidas, sejam elas financeiras ou pedagógicas.
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Figura 1 – ENEF Livro do aluno

Fonte: (APRESENTAÇÃO..., 2010).

Figura 2 – ENEF Livro do professor

Fonte: (APRESENTAÇÃO..., 2010).

Figura 3 – ENEF Conteúdos abordados

Fonte: (APRESENTAÇÃO..., 2010).
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Ao final do projeto piloto, verificou-se que os índices de autono-
mia e de intenção de poupar dos alunos das escolas de tratamento 
melhoraram, podendo ser identificados nas avaliações realizadas em 
2011, ou seja, ocorreu uma mudança de habitus, promovendo uma 
distinção entre esses estudantes, visto ser o habitus princípios gera-
dores de práticas distintas e distintivas (BOURDIEU, 1996). 

Com esses resultados foi instalado um grupo de apoio pedagógi-
co que, junto com o Ministério da Educação discutem a validação 
de materiais pedagógicos de educação financeira elaborados para os 
nove anos do ensino fundamental e também para o ensino médio.

Por enquanto, o ensino da Educação Financeira não é obrigatório 
em território nacional, mas já existe um projeto de lei tramitando no 
Congresso Nacional para incluir oficialmente a educação financeira 
no currículo escolar nos ensinos fundamental e médio (AQUINO, 
2013). O projeto propõe que o tema integre o currículo de matemá-
tica. Especialistas no assunto, no entanto, defendem que a  educação 
financeira seja trabalhada de forma transversal, incluída em diversas 
disciplinas como matemática, história, artes e física. Em tramitação 
desde 2009, o Projeto de Lei no. 171/2009, apresentado na Câmara 
dos Deputados, está na Comissão de Educação do Senado e aguarda 
(ainda) para entrar na pauta. 

3. A Educação Financeira nas escolas através de outros 
programas

Na rede privada de ensino a educação financeira vem ganhando 
maior espaço porque as instituições tem maior flexibilidade no cur-
rículo, visto que ainda não é um componente oficial, contribuindo 
para a marginalização dos estudantes das classes menos desfavoreci-
das, privilegiando os dotados de maior capital cultural, contribuindo 
para que a cultura dominante continue sendo transmitida como tal, 
favorecendo alguns alunos em detrimento de outros.

Segundo Bourdieu (1996, p.52):

A dominação não é o efeito direto e simples da ação exercida 
por um conjunto de agentes (“a classe dominante”) investidos de 
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poderes de coerção, mas o efeito indireto de um conjunto com-
plexo de ações que se engendram na rede cruzada de limitações 
que cada um dos dominantes, dominado assim pela estrutura 
do campo através do qual se exerce a dominação, sofre de parte 
de todos os outros. 

Escolas particulares do ensino fundamental adotam práticas de 
educação financeira há pelo menos uma década. Entre elas, estão 
debates sobre mesada, simulação de bancos, visitas a supermerca-
dos, orçamentos e desafios simulados de investimento em Bolsa. 
(CERBASI, 2012).

As instituições escolares (particulares) contribuem para reprodu-
zir a distribuição do capital cultural (no caso a educação financeira) 
e, assim a estrutura do espaço social e, a reprodução da estrutura de 
distribuição deste capital ocorre na relação entre as estratégias das 
famílias e da lógica específica da escola, mantendo-se as diferenças 
sociais.

3.1 O Programa DSOP de Educação Financeira

Adotado em diversas escolas brasileiras, o Programa DSOP de 
Educação Financeira objetiva formar alunos cidadãos, pensantes, 
críticos, autônomos e capazes de idealizar e realizar projetos indi-
viduais e coletivos. O Programa foi concebido para permitir que os 
alunos estabeleçam relações entre a Educação Financeira e as mais 
diversas áreas do conhecimento, sendo dividido em seis eixos temá-
ticos: Família, Diversidade, Sustentabilidade, Empreendedorismo, 
Autonomia e Cidadania. A Coleção DSOP de Educação financeira 
é composta de 15 volumes para o aluno, e 15 para o professor, dis-
tribuídos entre todos os ciclos: Infantil, Fundamental I, II e Ensino 
Médio, atendendo portando toda a educação básica. O material é 
uma oportunidade para as escolas brasileiras se adaptarem as novas 
demandas da sociedade – formação de alunos-cidadãos, autônomos, 
com visão crítica e capazes de idealizarem e realizarem projetos indi-
viduais e coletivos, assim como se anteciparem a outra legislação que 
está em tramitação – a Lei 171/09 – sobre a inclusão da Educação 
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Financeira no currículo escolar de escolas de todo o Brasil. A DSOP 
promove um Curso de Capacitação de Professores (para as escolas 
conveniadas) dividido em atividades teóricas e práticas, as quais pro-
porcionam aos professores uma apropriação efetiva da Metodologia 
DSOP e o entendimento do poder transformador que seu uso causa 
na vida prática de cada indivíduo.

Por outro lado, governos municipais atentos a essa nova demanda 
por conhecimentos vêm se antecipando, buscando incluir, através 
de projetos de lei próprios a educação financeira conteúdo/disci-
plina obrigatória nos currículos de suas escolas. Exemplos: Santos, 
São Caetano do Sul (SP); Florianópolis (SC); Rio de Janeiro (RJ); 
Distrito Federal; estado do Pará.

4. O “poder” do Estado 

Os dados obtidos sobre o endividamento dos brasileiros revela-
ram o quão urgente e necessário faz-se a implantação de políticas 
públicas de educação financeira nas escolas, sobre tudo naquelas 
destinadas à classe C (a mais endividada, segundo dados do Banco 
Central). Mas por que será que a lei que inclui esse tema como 
disciplina ainda tramita, sem previsão de aprovação? Tentaremos 
esclarecer o “poder” do Estado sobre os indivíduos e a sociedade 
contemporânea.

Para Bourdieu (1996) o Estado é um “ser determinado” que 
reivindica com sucesso o monopólio do uso legítimo da violência 
física e simbólica em um território determinado e sobre o con-
junto da população correspondente. Essa posição do Estado em 
relação à violência simbólica se deve a sua objetividade, ou seja, 
ao uso das estruturas e dos mecanismos específicos para este fim, 
e a sua subjetividade, que sob a forma de estruturas mentais, de 
esquemas de percepção e de pensamento, resulta em um processo 
que institui, ao mesmo tempo, as estruturas sociais e as estruturas 
mentais, formadas numa série de atos de instituição que fazem com 
que essas formas apareçam de maneira natural para o indivíduo, 
sendo que um dos poderes principais do Estado é produzir e impor, 
especialmente por meio da escola, as categorias de pensamento 
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que utilizamos espontaneamente a todas as coisas do mundo e ao 
próprio Estado.

O sistema escolar tem importância decisiva na reprodução social 
e também na reprodução lógica. É através desta que a estrutura social 
se atualiza e perpetua. Inúmeras ideias vividas como se fossem uni-
versais estão estreitamente ligadas, em verdade, ao Estado.

Nas nossas sociedades, o Estado contribui de maneira determi-
nante na produção e reprodução dos instrumentos de constru-
ção da realidade social. [...]

Ou seja, ele impõe e inculca todos os princípios de classificação 
fundamentais, de acordo com o sexo, a idade, a “competência” 
etc., e é o fundamento da eficácia simbólica de todos os ritos 
institucionais, de todos os que fundamentam a família, por 
exemplo, e também de todos os que operam no funcionamento 
do sistema escolar, lugar de consagração, no qual se instituem, 
entre os eleitos e os eliminados, diferenças duradouras, frequen-
temente definitivas, à maneira daquelas instituídas pelo ritual de 
ampliação da nobreza. (BOURDIEU, 1996, p.116).

A cultura legítima é a cultura garantida pelo Estado. Os progra-
mas escolares são questão de Estado (é Ele que decide o que pode 
ou não pode fazer parte do currículo comum em todo o território 
nacional); modificar um programa é modificar a estrutura de distri-
buição do capital, é enfraquecer certas formas de capital, justifican-
do a demora para implantar a educação financeira como conteúdo 
obrigatório em todas as escolas brasileiras.

Considerações finais

O tema educação financeira tem ganhado espaço na mídia e nos 
meios de comunicação. O brasileiro está endividado, não sabe pla-
nejar seus gastos a partir do quanto ganha, dizem especialistas. Será 
que educar financeiramente é tão simples assim? Se é, por que tem-se 
feito tão pouco por parte do Governo para que todos tenham acesso 
a essa educação.
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De acordo com Cerbasi (2012) educar para o dinheiro não é 
condenar o consumo e doutrinar para a poupança. É estimular a 
organização pessoal para que desejos de consumo não extrapolem 
limites. É exercitar a disciplina para ter qualidade de consumo por 
toda a vida, não apenas como recompensa de sacrifícios presentes. 
As ferramentas de controle devem ser simples, para que possam ser 
usadas todos os dias, sem consumir nosso tempo. As boas práticas 
de educação financeira devem induzir as escolhas equilibradas. Isso 
se faz combinando referências matemáticas com práticas ambientais, 
sociais, filosóficas e éticas.

A educação financeira deve ser uma prática interdisciplinar e não 
uma disciplina específica. Se pais e educadores (e o Estado) percebe-
rem isso, viraremos uma página na história do comportamento de 
consumo dos brasileiros. 

Considerando o tempo em que o Projeto de Lei no. 171/2009 
está tramitando à espera de aprovação e o pouco que se fala no 
assunto por parte do Governo, tem-se a impressão de que não há 
tanto esforço para se mudar essa relação de consumo inconsciente 
e de que se adquira um novo habitus por parte, principalmente, da 
população dominada.

As práticas culturais juntamente com as preferências em assuntos 
como educação, arte, mídia, esporte, posições políticas, (educação 
financeira), entre outros, estão ligadas ao nível de instrução, subme-
tidas ao volume de capital acumulado, confirmadas por diplomas 
escolares e, sobretudo pela herança familiar. Desmistifica-se a questão 
“gosto não se discute” (por exemplo, o gosto por finanças, controle 
de gastos/contas, orçamento). Ao contrário, gosto classifica e distin-
gue; aproxima e afasta os detentores de bens culturais (no caso em 
questão, quem sabe lidar/administrar melhor assuntos relacionados 
a finanças, principalmente às de ordem pessoal).

A estruturação das preferências culturais dos agentes se inicia com 
a transmissão do capital cultural inculcado na escola e o herdado pela 
família, então se nas famílias de classe C não há como transmitir o 
capital cultural sobre educação financeira (visto que não o possuem), 
deveria caber à escola essa função, pois o gosto ou as preferências 
manifestadas através das práticas de consumo são produtos dos con-
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dicionamentos associados a uma classe ou fração de classe, resultando 
numa mudança de habitus de consumo.

Conclui-se também que com a implementação da educação 
financeira no currículo escolar oficial brasileiro, de forma eficaz e 
comprometida, haverá uma mudança no campo econômico, onde 
as pessoas saberão lidar com situações que envolvam dinheiro e ques-
tões monetárias, contribuindo para uma verdadeira “revolução sim-
bólica”, decorrente de mudanças geracionais (BOURDIEU, 1996).

Assim, nessa pesquisa procuramos responder a essas indaga-
ções através de dados obtidos (Ministério da Educação) ou não 
(Secretaria Estadual de Educação). Com relação ao projeto piloto 
ENEF, não foram obtidas informações concretas e palpáveis sobre 
o material ou sobre as escolas participantes (em especial no Estado 
de São Paulo, visto sua relevância populacional e econômica para 
o país).
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