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INTRODUÇÃO 

 O presente relatório reúne as impressões e a avaliação da disciplina de Sociologia 

Econômica, a qual conta com a coordenação do professor Renê Birochi e é oferecida no 

Curso de Pós-Graduação em Administração (PPGA), do Centro Socioeconômico da 

UFSC. A disciplina foi cursada pelo discente no segundo semestre de 2018 e possibilitou 

o contato deste com as grandes referências que estudam a dinâmica da vida econômica a 

partir do seu enraizamento na vida social, cultural e política. A disciplina utilizou o plano 

de ensino elaborado e oferecido para os alunos do prof. John Wilkinson do 

CPDA/UFRRJ. As aulas foram realizadas como grupo de estudos, nas quais os 

estudantes, com a contribuição do professor, debateram os textos selecionados, motivados 

por um grupo de estudantes que animavam o debate a cada encontro com questões 

orientadoras sobre a produção bibliográfica selecionada. 

Esse relatório está estruturado em duas partes após essa introdução, que seriam: 

sociologia econômica – a disciplina e a minha compreensão e em seguida as 

considerações finais. Na parte que segue, será apresentada parte da compreensão que tive 

da disciplina de forma geral e incluí alguns trechos que foram destacados da primeira 

proposta de pesquisa elaborada para o mestrado, na qual foram utilizados alguns conceitos 

da sociologia econômica com objetivo de estudar a vida financeira de agricultores 

familiares na Amazônia. Nas considerações finais destacou-se alguns detalhes do 

processo de formação vivenciado por meio da disciplina. 

 

SOCIOLOGIA ECONÔMICA – A DISCIPLINA E A MINHA COMPREENSÃO 

No decorrer da disciplina, pude aprofundar no tema e concluir que, a sociologia 

econômica é um campo de análise das relações “sociedade x economia” para além da 

política. Esse foi o primeiro paradigma que me fez refletir mais profundamente, pois, para 
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mim a economia sempre esteve ligada à política (por influência de leituras marxistas) e 

consequentemente à sociedade, ou às instituições e relações sociais que são conformados 

a partir dos processos de desenvolvimento adotados. À primeira vista, pareceu-me que a 

sociologia econômica queria dar uma explicação para algo já explicado pelo marxismo. 

Entretanto, por meio das leituras e das discussões da disciplina, pude comprovar a 

relevância da Nova Sociologia Econômica para a academia.  

No meu entendimento, a sociologia econômica possibilitou ver as relações entre a 

economia e a sociedade de outra perspectiva. De forma geral, essa “terceira via”1 de 

estudo da economia, a qual se encontra fora tanto do enfoque hegemônico da economia 

neoclássica que privilegia o destaque ao mercado – entidade com a “mão-invisível” que 

tudo controla aliada à racionalidade utilitária do homo economicus; como do debate 

marxista de entendimento da estrutura capitalista visando a sua superação histórica pela 

classe trabalhadora; mas utiliza uma abordagem muito mais analítico-descritiva do que 

crítica ao modelo econômico uma vez que os conceitos trabalhados na disciplina 

possibilitam a definição de categorias para descrição e análise de processos econômicos 

como construções sociais. A sociologia econômica na verdade preenche uma lacuna de 

questionamentos que a economia neoclássica e o marxismo não tem condições de 

responder.  

Trazendo para a minha área de pesquisa, os conceitos trabalhados na disciplina 

estão tendo grande relevância nos estudos rurais, sobretudo os que envolvem o processo 

de construção de mercados, impulsionado pelas novas estratégias de comercialização da 

agricultura familiar e da agroecologia, aliados ao processo de estabelecimento de relações 

entre consumidores “conscientes” e os produtores, ou os chamados circuitos curtos de 

comercialização. Todo esse debate contemporâneo que está acontecendo em 

contraposição ao sistema agroalimentar hegemônico, está utilizando conceitos e 

categorias analíticas da sociologia econômica. Debate em que John Wilkinson e seus 

orientados têm dado importantes contribuições com as análises da sociologia econômica 

nesse contexto dos mercados agroalimentares. 

Ainda no mundo rural, mas em outra área de estudo, o primeiro projeto de pesquisa 

que elaborei no mestrado, paralelamente à realização da disciplina pretendia estudar as 

estratégias de financiamento da agricultura familiar na Amazônia, mais particularmente 

nos estados do Acre e Rondônia. Esta pesquisa estava circunscrita no quadro conceitual 

                                                           
1 Destaquei essas “três escolas” do debate econômico, mas sem esquecer das reflexões produzidas por 

outras escolas, assim como: a neo-institucional, evolucionista, estruturalista, keynesiana, etc.   
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da sociologia econômica, o conceito de (embeddedness), ou imbricação buscando por 

meio dessa abordagem identificar os laços fracos e os laços fortes que existem na vida 

financeira dos (as) agricultores (as) familiares da região de estudo. A partir dos resultados 

levantados na pesquisa seria possível aprofundar a análise sobre o papel do crédito, das 

políticas públicas e do estado como impulsionador do desenvolvimento rural via 

mecanismos formais. Ou até mesmo o papel que desempenha os mecanismos informais 

na região, as relações sociais envolvidas, a assimetria de poder, o nível de reciprocidade 

nas relações, o papel da confiança nas relações financeiras. Até mesmo o papel 

desempenhado pelas redes sociais e suas interfaces com a atividade econômica. 

Nesse percurso teórico, associando o conteúdo da disciplina à elaboração do 

projeto, pude conhecer o processo histórico de construção dessa área do conhecimento, a 

qual deriva de grandes pensadores que ajudaram na instrumentalização da pesquisa 

científica em ciências sociais. Assim, merece destaque os postulados de Max Weber 

(WEBER, 1980), que é o sociólogo clássico que foi mais longe na análise sociológica do 

mercado e, junto a outro importante sociólogo - Émile Durkheim, acabaram influenciando 

as bases do que mais tarde foi denominado sociologia econômica (RAUD-MATTEDI, 

2005). “Tanto Durkheim quanto Weber analisam o processo de autonomização da esfera 

econômica na sociedade moderna. No quadro de uma concepção simples de 

embeddedness2, onde a esfera econômica está inserida dentro da esfera social” (RAUD-

MATTEDI, 2005 p. 128). Mais tarde, outro teórico que contribuiu muito na estruturação 

do conceito, ou: “o mais notável dos teorizadores da Nova Sociologia Econômica” 

(MARQUES, 2003 p. 2) trata de Mark Granoveter, que aponta:  

O argumento da imersão (embeddedness) enfatiza, por sua vez, o papel 

das relações pessoais concretas e as estruturas (ou “redes”) dessas 

relações na origem da confiança e no desencorajamento da má- fé. A 

preferência dominante em fazer transações com indivíduos de 

reputação conhecida implica que poucos estão realmente dispostos a 

confiar na moralidade generalizada ou nos dispositivos institucionais 

para evitar problemas (GRANOVETTER, 2007 p.12). 

De forma complementar, Raud-Mattedi, indica que “Granovetter apoia-se nesta 

noção de imbricação para analisar as instituições sociais em termos de construção social”. 

E segue:  

                                                           
2 Segundo Raud-Mattedi, o conceito foi cunhado por Karl Polanyi (1944) e vulgarizado por Granovetter 

(1985-1991 tradução). É o conceito chave da “nova sociologia econômica” e pode ser traduzido por 

inserção, imbricação. 
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Granovetter distingue dois tipos de imbricação, o relacional e o 

estrutural. O primeiro diz respeito às relações pessoais mais imediatas 

do indivíduo (família, amigos, etc.), e o segundo refere-se às relações 

mais afastadas, às quais o indivíduo tem acesso graças a seus laços 

fortes – laços mantidos com parentes próximos e amigos – e, sobretudo, 

fracos – laços mantidos com conhecidos –, que o põem em contato com 

universos sociais distintos (RAUD-MATTEDI, 2005 – p. 12 e 64). 

A autora destaca também estudo de Zukin e DiMaggio (1990), no qual 

identificaram quatro tipos de imbricação da ação econômica, na sociologia econômica 

contemporânea: cognitiva, cultural, social e política3 (RAUD-MATTEDI, 2005). A 

mesma autora alerta para três aspectos em que é necessário aprofundar a reflexão (p. 78):  

Para começar, é preciso levantar a ambigüidade a respeito do 

comportamento dos atores da rede, ao afinar a análise dos fins que 

motivam suas ações. Em seguida, de acordo com a própria 

recomendação de Granovetter, falta investigar melhor os mecanismos 

de encaixe e desencaixe que asseguram ao mesmo tempo a confiança e 

a eficiência das redes. Por fim, seria proveitoso aprofundar a análise das 

relações entre o Estado e a economia. 

Para Granovetter, “as instituições econômicas não emergem automaticamente. 

São, antes, construídas por indivíduos cuja ação é, ambos, facilitada e limitada pela 

estrutura e pelos recursos disponíveis nas redes sociais onde encontram-se embedded” 

(GRANOVETTER, 1991, p.9).  

Apesar desse recorte da sociologia econômica, o qual foi utilizado no meu projeto 

de pesquisa, a bibliografia da disciplina não se restringiu a esses autores citados. Com o 

passar dos anos, outros teóricos foram enriquecendo e ampliando o quadro conceitual da 

sociologia econômica e estabelecendo categorias analíticas que possibilitam investigar as 

relações sociais e economia, discutindo temas como comportamento econômico e 

racionalidade, organizações, instituições, convenções, mercados, valores e consumo 

(BECKERT; STEINER; FLIGSTEIN; ZELITZER, entre outros). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse percurso da disciplina, uma série de inquietações, dificuldades e processos 

de descoberta aconteceram. Durante a minha formação acadêmica, a qual privilegiou a 

                                                           
3 Ainda segundo a autora, a noção de imbricação cognitiva se refere aos limites impostos pelos processos 

mentais ao exercício do raciocínio econômico; a imbricação cultural faz referência à influência dos valores 

e das crenças coletivas sobre os objetivos e as estratégias econômicas; a imbricação estrutural diz respeito 

ao papel das redes sociais; finalmente, a noção de imbricação política aponta para o processo pelo qual as 

lutas de poder que envolvem os atores econômicos e as instituições não econômicas moldam as instituições 

e as decisões econômicas (RAUD-MATTEDI, 2005 p.64). 
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área técnica das ciências agrárias, tive pouco aprofundamento na sociologia quiçá na 

sociologia econômica. Havia tido uma experiência com a leitura de Polanyi na disciplina 

de agricultura familiar (2018/1 - PGA), mas a disciplina (sociologia econômica) 

possibilitou-me contato com um novo universo teórico, com vasta produção bibliográfica 

em diversas áreas do conhecimento e que tratam de forma geral, da aproximação da 

economia e das relações sociais.  

Os textos escolhidos aproximaram as fronteiras entre a economia e as ciências 

sociais, que nos autores clássicos sempre foram confundidas. Por meio da disciplina 

pudemos analisar as convergências e divergências que surgem a partir desta aproximação. 

Vale destacar que além dos textos selecionados, a metodologia e dinâmica utilizada na 

disciplina contribuíram muito com a apropriação do conteúdo. Isso, sem esquecer de 

mencionar a diversidade e a experiência da turma, somados à bagagem do professor que 

muitas vezes fez contribuições precisas, fazendo conexões importantes entre os textos 

que estavam sendo discutidos e até mesmo entre outros conceitos e contextos.   

Ademais, vale destacar a importância de incluir na programação da disciplina a 

participação de pesquisadores que apresentaram suas pesquisas mobilizando conceitos da 

nova sociologia econômica, o que possibilitou estabelecermos uma conexão com a 

realidade, da teoria e conceitos que estávamos estudando. No processo de elaboração dos 

projetos de pesquisa, como foi o meu caso, essas apresentações possibilitaram uma rica 

troca de informações sobre os procedimentos de pesquisa e possibilidades de estudo. 

Apesar do destaque ao fato positivo de cursar a disciplina ao mesmo tempo em 

que escrevia o projeto, importante mencionar a dificuldade que foi dar conta das leituras 

da disciplina e da elaboração do projeto. Haja visto que o prazo para apresentação do 

projeto no PGA é muito cedo (começo do segundo semestre) e que entrei em uma área 

nova para mim, no caso as finanças solidárias. Desta forma, confesso que não consigo 

fazer uma descrição e articulação de todos os conceitos abordados na disciplina com 

segurança, mas pretendo voltar com calma em muitos dos textos selecionados, buscando 

conhecer com mais profundidade os temas que não consegui me dedicar com a atenção 

requerida.  

Um fator que contribuiu muito com assimilação do conteúdo foi o de estar 

cursando simultaneamente a disciplina de Epistemologia e Metodologia da Ciência do 

PGA. Na qual discutimos, no componente que tratou da filosofia da ciência sobre a 

contribuição de Weber e Durkheim. A abertura simultânea para estudos das ciências 

sociais, da economia, da administração, além de outras leituras importantes no campo da 
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filosofia e epistemologia da ciência possibilitaram desdobramento em outros temas 

relevantes como os dilemas da ação coletiva, da relação agente-estrutura, dentre outros.   

Finalmente, gostaria de aproveitar a oportunidade da avaliação individual e 

externar a contribuição da disciplina ao que está sendo esse importante processo de 

aprimoramento intelectual do mestrado e de compreensão da pesquisa num sentido mais 

amplo. Evidente que é papel da universidade propiciar a discussão sobre as teorias nos 

diversos campos do conhecimento visando qualificar a formação dos estudantes - parte 

fundamental do processo de formação e transformação da nossa sociedade. Apesar dos 

percalços, até o momento a universidade tem realizado parte fundamental desse processo 

de educação em nosso país e esperamos que apesar da conjuntura política atual, ela 

continue sendo um espaço amplo, democrático e gratuito para seguir contribuindo com a 

educação em nosso diverso mas desigual país.  
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