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Busco nesse breve espaço apresentar minhas considerações sobre a disciplina de
Sociologia Econômica do Programa de Pós-Graduação em Administração/UFSC, cursada no
segundo semestre de 2016. O relato visa contribuir com a reflexão da disciplina proposta para
a turma, mas sempre lembrando que são considerações pessoais, ancoradas em uma forma
particular de compreender o meio, que não pretendem ser corretas e estão abertas a críticas.
A proposta da disciplina era ser um grupo de estudo, ressaltando a relação de
horizontalidade entre todos os participantes, proposta que foi cumprida ao longo do semestre.
Essa foi a primeira disciplina que fiz com esse formato no Programa e considero benéfica para
o aprendizado, pois permitiu a livre expressão de todos e o surgimento de dúvidas de forma
mais natural (em outras disciplinas, percebi um maior receio de expressão de colegas,
incluindo colegas que cursavam a disciplina), assim como buscou um maior envolvimento e
comprometimento de todos com os textos e discussões em sala.
De modo geral a abordagem foi profícua, com todos buscando realizar as leituras,
especialmente quando eram uma das duplas ou trios responsáveis por conduzir o debate em
sala. Também a seleção dos textos, tendo partido de um plano de ensino de um dos
professores conhecidos por trabalhar com o tema, fez com que passássemos por textos-base
sobre o assunto, assim como pelos principais autores. Acredito, porém, que para algumas
aulas possa ser revista a quantidade de textos/páginas (por exemplo, quando há livros ou teses
completas para leitura, além dos artigos, podem ser destacados capítulos específicos), assim
como uma sugestão de sequência de leitura de alguns textos, de forma a facilitar o
encadeamento de ideias.
Por não ter um conhecimento profundo sobre a discussão proposta na disciplina,
acredito que contribuiu para o conteúdo que mais fixei ter sido o inicial: o porque de uma
sociologia econômica, de onde se parte na sociologia e na economia e o porque dessa
abordagem conjunta, especialmente a nova sociologia econômica a partir dos estudos de
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Granovetter. Ao passo que os textos das últimas aulas foram os que senti maior dificuldade
para devidamente relacionar com a discussão mais ampla da disciplina.
Abordando mais diretamente o conteúdo e as discussões que fizemos em sala, destaco
os textos iniciais de Rafael Marques (Introdução – Os trilhos da Nova Sociologia Econômica)
e de Philippe Steiner (livro “A Sociologia Econômica”) como as bases para a compreensão da
disciplina. Ambos os textos estão no primeiro tema da disciplina e buscam demonstrar que o
mercado é uma construção social e que o contexto social onde estão inseridas as relações
mercantis é central para a análise, por isso estudar sociologia econômica, em vez de
simplesmente se discutir o funcionamento do mercado (nos moldes das teorias econômicas
tradicionais).
O livro de Steiner apresenta um texto fluído, que contribui para a leitura e sua
compreensão. Partindo de autores da sociologia econômica clássica, constrói o argumento que
nos leva a nova sociologia econômica, a partir do trabalho de Granovetter. O autor destaca
que os dados econômicos não estão diretamente relacionados aos fenômenos econômicos,
mas passam por mediações sociais e a partir dessas mediações que se poderá explicar os
comportamentos dos fenômenos econômicos (STEINER, 2006).
Esse texto é complementado pelo capítulo de Rafael Marques que, apesar de tratar de
aspectos semelhantes, foca já a partir do surgimento da NSE e apresenta um texto um pouco
mais denso que o primeiro, por isso entendo que deva ser indicado como o segundo texto da
aula. Como não conseguimos esse texto para a primeira aula, retomamos ele após a leitura dos
textos do tema 2, e foi com esse texto que alguns conceitos realmente ficaram claros/definidos
para mim, como o conceito de embededdness (incrustação no texto, p. 4) e a discussão de
confiança (MARQUES, 2003, p. 18-24).
Ainda no tema 1, os textos de Hirsch, Michaels e Friedman e o de Swedberg são bons
e claros, mas ficaram um pouco repetitivos junto com o do Steiner, principalmente o do
Swedberg (que é citado pelo Steiner), por isso acredito que algum possa ser retirado.
Após essa discussão inicial, o segundo tema aprofundou a contribuição de
Granovetter e seus conceitos centrais, utilizando textos originais do autor e dois textos que
buscam avançar a discussão (Nee e Ingram e Collet). A proposta de sequência de leituras para
a aula seria: Granovetter; Raud-Mattedi; Nee e Ingram e; Collet.
Assim, nessa aula lemos o texto inicial da NSE de Granovetter, com a diferença entre
as visões sub e sobresocializada e a busca do autor em se diferenciar da Nova economia
institucional (NEI), o que aponta para uma disputa no campo de qual abordagem melhor
explicaria a realidade, frente as teorias econômicas ortodoxas. Nesse texto Granovetter
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também trata dos conceitos de embededdness (imersão no texto) e confiança, porém, como
mencionei, foi com o texto do Marques que melhor compreendi os conceitos. O texto da
Raud-Mattedi é bom para esclarecer a perspectiva do Granovetter de forma mais ampla e não
somente o texto incial. Já dos textos que buscam avançar na contribuição do autor, enquanto
Nee e Ingram destacam que falta na NSE o link entre as redes e as instituições e baseado nisso
que apresentam suas proposições e modelo (para fazer esse link), o texto do Collet destaca a
visão dual de Granovetter com a economia (que Raud-Mattedi também abordou) e recorre a
Bourdieu e sua visão estrutural do campo para destacar que as interações no campo são
resultados da estrutura do campo.
Após as aulas individuais desses dois temas, tivemos uma aula em que fizemos o
fechamento da discussão em grupos (cada grupo com um ou dois textos). Acredito que essa
atividade contribuiu para a melhor fixação desse conteúdo, que como já mencionei acredito
foi o que melhor fixei da disciplina. Nesse sentido que apresento minha sugestão para a
disciplina, que a cada dois ou três conjuntos de temas, se faça um fechamento em grupo,
retomando os principais conceitos e sua integração a discussão macro da disciplina.
Porém, essa sugestão ao mesmo tempo em que é uma boa atividade, demanda um
tempo extra em sala de aula, o que pode comprometer o cronograma da disciplina (mantendo
a quantidade de temas propostos no semestre passado). No semestre passado, quando
avançamos para outro tema, já estávamos inciando o mês de outubro, o que fez com que os
conteúdos finais, na minha compreensão, tenham ficado mais corridos.
Retomando os temas, na sequência tivemos a discussão do tema 4, a sociologia
econômica nos clássicos, que considero que deva vir antes do tema 3 (o debate com a nova
microeconomia). Os textos para a aula eram bons e a discussão foi bem conduzida, além de,
em minha opinião, vir como um complemento ao que já vinhamos discutindo, especialmente
o texto de Raud-Mattedi, “A construção social do mercado em Durkheim e Weber”, que
sugiro como primeiro texto, seguido do texto de Lallement, Polanyi e Vinha. Quanto ao texto
do Polanyi, além da síntese a qual tivemos acesso, acredito que alguns capítulos do livro
possam ser indicados.
Quanto ao tema 3, apesar de termos pesquisado textos e selecionado alguns para
leitura, acredito que seja necessário revisar o que será indicado para leitura (os textos em
francês, mesmo traduzindo, comprometeram a compreensão). De modo geral, entendi que a
proposta do tema era mostrar que a nova microeconomia tenta ser mais dinâmica que a
tradicional, porém, segue tomando os agentes como seres racionais e se valendo de modelos
para análise e assim permanece sem responder o que acontece no mundo real. Nesse ponto
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que vejo a relação com a NSE, que seria capaz de melhor responder ao que acontece no
mundo real, a partir da ênfase que coloca nos mercados serem construídos socialmente e a
análise de quais condições em que isso ocorreu/ocorre1. Desse tema, mesmo buscando outros
textos, vídeos e a discussão em sala, não posso dizer que compreendi a teoria dos jogos.
O tema 5, sobre redes sociais e redes sócio-técnicas senti uma dificuldade maior. Os
textos do Granovetter e sua explicação da força dos laços fracos considero a parte mais
tranquila do tema, porém a discussão do texto do Callon ficou mais solta e não consegui fazer
a devida associação com a discussão da disciplina. O tema 6, sobre abordagens macro,
considero uma discussão interessante, até pela aproximação com a discussão de Pierre
Bourdieu, autor que tenho interesse nos estudos, mas que acabou “ficando de fora” da aula.
Admito que de modo geral não tenho maiores recordações ou apontamentos dessa aula, a
qual, olhando agora para fazer o relato, considero que é uma que posso retomar os textos,
como o de Boyer. Em todo caso, destaco que o texto do Granovetter dessa aula (“A
theoretical agenda for economic sociology”) foi o que menos gostei do que lemos desse autor
na disciplina (pensando em uma contribuição do texto para a aprofundar a discussão da NSE).
O tema 7, sobre a sociologia econômica dos mercados destaca que a sociologia de
mercados é diferente da sociologia econômica (que sempre será mais ampla). Não li o texto
em francês (do Steiner), mas os três textos do Beckert; Fligstein e Dautier; e Wilkinson são
bons, particularmente o artigo do Wilkinson retoma muitos pontos discutidos em outras aulas
(como a teoria do Polanyi), o que contribuiu para uma melhor compreensão da disciplina
como um todo. Para a sequência de leitura, tenho dúvida se colocaria o do Wilkinson ou como
primeiro ou como último.
Os temas 8 e 9 foram tratados em uma única aula, e somente um texto de cada grupo,
por isso considero mais difícil dar alguma contribuição. Do tema 8, sobre cultura, o texto lido
da Viviana Zelizer reforça que o consumo e a cultura alteram as interações sociais e por isso
precisamos olhar as transformações sociais também a partir desses aspectos. É um texto bom
e a autora é citada em todos os textos da disciplina que mencionavam a importância do
aspecto cultural nos estudos da NSE, mas acredito que seja necessário acrescentar mais algum
texto, como o do DiMaggio, que não conseguimos ter acesso durante o semestre. Acredito que
o tema 9, sobre o enfoque performativo, deva ter uma aula própria e abordar um maior
número de textos sobre o assunto, pois me parece ser uma discussão central para a realização
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Pensando no cronograma da disciplina e revendo a quantidade de textos, uma sugestão é juntar esse tema 3
com o tema 6 (abordagens macro) e trabalhar a NSE frentes (com) essas abordagens.
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de pesquisas dento da sociologia econômica, mas na aula não consegui absorver devidamente
os conceitos (também foi utilizado em sala um texto diferente, que não estava no plano).
De modo geral, busquei apresentar meu relato da disciplina, inicialmente de modo
amplo e após por tema/aula, embora não tenha certeza se era isso o esperado. Destaco que
considero positivo o aprendizado ao longo da disciplina, especialmente a forma como foi
conduzida enquanto grupo de estudos, com uma construção coletiva do conhecimento, e as
discussões iniciais, que forneceram a base para qualquer discussão que se queira fazer a partir
da sociologia econômica. Como foi a primeira vez que a disciplina foi ofertada, acredito que
as questões pontuais de escolha de textos e dinamização do tempo de aula para cada tema
serão melhorados, partindo da base inicial que foi esse primeiro semestre.
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