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RESUMO 

 
 

 
Se apoiando em programa sociológico de interface entre Sociologia 

Econômica, Sociologia da Moral, Teoria da Socialização e Estratificação Social, 

a presente pesquisa de dissertação se serve das contribuições teóricas de Luic 

Boltanski, Charles Taylor, Pierre Bourdieu e Bernard Lahire para problematizar 

de modo geral a respeito das condições materiais e simbólicas de produção e 

reprodução social do tipo de “ética econômica” predominante na nova pequena 

burguesia brasileira. Dito de outro modo, o objetivo é explicitar e analisar as 

condições objetivas (necessidades econômicas e gramática moral) e 

intersubjetivas (modos de socialização e redes de sociabilidade) da gênese 

social e atualização contextual e transcontextual de crenças, propensões, 

inclinações e regularidades culturais observadas no comportamento econômico 

de perfis individuais relativos a frações da pequena burguesia comercial urbana 

e ascendente de Natal/RN. No que se refere às estratégias metodológicas 

adotadas na coleta dos dados, serão realizadas entrevistas de tipo qualitativo 

(semiestruturadas) e anotações etnográficas. Por sua vez, o tratamento 

analítico do conteúdo empírico coletado apoia-se na abordagem 

disposicionalista (Pierre Bourdieu e Bernard Lahire) que enfatiza o estudo do 

passado incorporado dos agentes e os diferentes contextos de 

incorporação/ativação/inibição das “disposições” culturais individuais. 

 

Palavras-chave: Sociologia da Moral - Comportamento econômico – Nova 
pequena burguesia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 
rogram relying on sociological interface between Economic Sociology, 
Sociology of Moral Theory of Socialization and Social Stratification, this 
dissertation research makes use of theoretical contributions Luic Boltanski, 
Charles Taylor, Axel Honneth, Pierre Bourdieu and Bernard Lahire to 
problematize the generally about the physical and symbolic production and 
social reproduction of the type of "economic ethics" predominant in the new 
petite bourgeoisie Brazilian. In other words, the goal is to explain and analyze 
the objective conditions (economic needs and moral grammar) and 
intersubjective (modes of socialization and social networks) and update the 
social genesis and contextual transcontextual beliefs, biases, inclinations and 
cultural regularities observed the economic behavior of individual profiles for the 
fractions of the urban petty bourgeoisie and commercial upward Natal / RN. 
With regard to methodological strategies adopted in data collection will be 
conducted qualitative interviews (semistructured) and ethnographic notes. In 
turn, the analytical treatment of the collected empirical content is based on the 
approach dispositionalist (Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant and Bernard Lahire) 
that emphasizes the study of the past embedded agents and the different 
contexts of incorporation / activation / inhibition of "provisions" individual 
cultural. 
 
Keywords: Sociology of Morals - Economic behavior - New petty bourgeoisie 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O agente moral da economia capitalista 
 

 

 

 

(...) não se pode esquecer, de 
modo algum, que o real nunca 
toma a iniciativa já que só dá 
resposta quando é questionado. 

 
Pierre Bourdieu 

 
 

 

Desde a sua publicação pela primeira vez em 1904, a Ética Protestante 

e o Espírito do Capitalismo tem exercido forte influência sobre o modo 

sociológico de compreensão dos fenômenos econômicos. Aprendemos com 

Max Weber que a economia capitalista, além de ser filha da modernidade,  

também é uma esfera de interação permeada de valores como quaisquer 

outras esferas da cultura. Que os fenômenos descritos como econômicos são 

muito mais multifacetados do que acreditam os economistas. Aprendemos 

principalmente com Weber que o tipo de agente econômico moderno é, antes 

de tudo, um “agente moral” dotado de valores e que estes o guiam em sua 

inserção na vida econômica.  

Porém, também é preciso ser dito que Weber descreveu de modo genial 

a narrativa de vida de um tipo ideal de capitalista que acabou se impondo como 

um modo homogêneo de comportamento econômico. E indiretamente ajudou a 

criar uma espécie bizarra de agente moral que tornou-se pouco a pouco 

“desenraizado” de qualquer referência à estrutura de sociabilidade. Faltou se 

perguntar como efetivamente esse agente moral se constitui nas interações e 

na prática cotidiana, e que tipo de relação ele estabelece com as estruturas 

sociais que o produz e o reproduz no tempo e na cultura. Em suma, é preciso 

se perguntar sobre as condições diferenciais de formação do agente moral que 
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encontramos imerso na atividade econômica cotidiana. Essa é principal 

questão que tem operado como bússola no desenvolvimento desta pesquisa. 

Ainda sobre isso, embora seja um tema recorrente, esta pesquisa não é 

somente sobre as classes sociais, pelo menos não gira em torno da 

problematização direta de classe. Nem muito menos, é uma pesquisa sobre a 

nova classe trabalhadora. Pode parecer estranho fazer esse tipo de afirmação 

numa pesquisa interessada em analisar justamente os efeitos estruturais de 

classe na ação econômica. Mas foi a melhor forma que encontrei de tentar 

deixar o mais claro possível a exposição de meus objetivos de investigação 

nesta dissertação. Como disse, embora em minha pesquisa empírica eu 

desenvolva toda uma análise sociológica com base em coordenadas objetivas 

de classe, o que motiva, de fato, é compreender as condições diferenciais de 

produção e reprodução social de disposições éticas em contextos também 

diferenciados de socialização e sociabilidade cotidiana. Abordar a agência 

moral a partir do pertencimento de classe é uma possibilidade de tratamento 

analítico para o assunto.  

De fato, para sermos mais coerentes, esta pesquisa deve ser entendida 

como uma tentativa de atualização sociológica da temática weberiana sobre o 

pano de fundo moral da ação econômica - porém, numa linguagem pós-filosofia 

da consciência e estratificada. Confesso que tenho me questionado sobre este 

tema acerca de três anos, desde meu retorno a Natal, em 2010, após a 

realização de uma pesquisa similar sobre pequenos empreendedores 

comerciais em diferentes regiões do Brasil. 

 

 

Nova classe social brasileira? 

 

 

Desde sua formação histórica, a sociologia lida com o efeito de 

imposição dos problemas sociais de seu tempo à sua agenda de pesquisa. 

Enquanto ciência da sociedade, a sociologia sempre esteve envolvida com a 

pretensão de fornecer o discurso legítimo e um diagnóstico preciso de sua 

época. Não é errado afirmar que o próprio nascimento da sociologia foi o 
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resultado da necessidade de oferecer respostas científicas para uma série de 

problemas sociais que ganhavam relevo nas sociedades recém-industrializadas 

do final do século XIX.  

Também, em face disso, não muito diferente de seus congêneres 

europeus, a sociologia brasileira também se ver constantemente pautada pelos 

problemas sociais do momento. Aqui, em terras tropicais, a seleção da 

problemática científica dominante tende a reforçar a imagem do sociólogo 

como “especialista dos problemas ‘sociais’ do momento”1. 

Essa assertiva continua quando descrevemos a discussão atual que tem 

tomado a esfera pública no Brasil acerca de “mudanças estruturais” na 

configuração do nosso principal sistema de estratificação social: a morfologia 

de classe. Descrito como o “maior fenômeno sociológico do Brasil” no inicio do 

século XXI, o problema social do momento é a emergência do que vem sendo 

convencionalmente chamado de “nova classe média”.  

Diariamente, na esfera pública nacional, assistimos ou lemos noticias a 

seu respeito. Fenômeno de recente visibilidade social, chegou a ser tema de 

telenovela.2 Além de merecer a criação de um instituto de pesquisa dirigido 

exclusivamente para a realização de pesquisas empíricas referente aos 

padrões de comportamento e estilo de vida dos indivíduos que compõem esse 

segmento social em ascensão.3  

Já outrora identificados em estudos realizados por institutos de pesquisa 

governamentais (Ipea e IBGE) e de iniciativa privada (FGV), o novo estrato 

social despertou o interesse de agentes públicos e cientistas sociais, 

preocupados em compreender e explicar as características definidoras da 

“nova” classe.4  Foi neste contexto de crescente visibilidade social daquele 

estrato que surgiram diversas pesquisas a seu respeito.  

                                                 
1
 Sobre a representação do sociólogo como especialista do problema social do momento, ver 

Lenoir (1998).  
2
 Sobre isso, ver reportagem jornalística “A TV se rende à nova classe média”, disponível no 

seguinte endereço eletrônico: http://oglobo.globo.com/revista-da-tv/a-tv-se-rende-nova-classe-
media-4934814. 
3
 Aqui, destaco diretamente o caso do Data Popular, instituto de pesquisa de opinião que foi 

criado exclusivamente com a finalidade de traçar o perfil de comportamento e consumo da 
chamada “classe C” ou “Nova classe média”. 
4
 A respeito da atenção dada ao novo segmento social pelas instâncias estatais, merece 

destaque a existência do projeto “Vozes da Classe Média”, coordenado pela Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, organismo governamental que vem financiando atualmente uma série 
de estudos especializados sobre a “classe C”.  
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No Brasil, há que se reconhecer, a mobilidade social jamais foi um 

fenômeno raro. Em diferentes períodos de nossa história, vivenciamos 

correntes de mudança em nossa estrutura de estratificação, marcadas pela 

passagem de segmentos localizados em determinadas coordenadas sociais de 

origem para outras coordenadas diferentes.5 Além disso, a natureza da 

mobilidade também é bastante diversificada, o que resulta em interpretações 

diferentes sobre o tipo de mudança em curso.  Convém recordar que, em parte, 

um ponto de tensão entre as diferentes interpretações sobre a mudança atual 

em nossa morfologia de classe refere-se justamente ao desacordo sobre o tipo 

de mobilidade observada. Por exemplo, se é valido falar em mudança objetiva 

da condição de classe a partir de transformações pontuais apenas da variável 

renda.  

Antes de discutir a questão da classe, é preciso esclarecer porque 

acreditamos que a classe ainda é uma categoria analítica fundamental para 

compreender a dinâmica das sociedades modernas. Destarte, em meio a 

mudanças estruturais no capitalismo e seus efeitos na sociedade do trabalho, 

muitos sociólogos vão defender que a noção de classe, outrora útil na 

explicação dos contornos hierárquicos da chamada sociedade industrial, 

perdeu sua força heurística e deve ser abandonada por outras categorias de 

apreensão da ação coletiva e das posições sociais. Em primeiro lugar, são 

muitas as abordagens atuais na teoria social que defendem a inutilidade 

analítica da teoria de classe na compreensão dos problemas contemporâneos. 

Mesmo admitindo a força e o vigor do capitalismo, sociólogos de espectros 

ideológicos diversos tem defendido que a classe se tornou obsoleta como 

ponto de partida analítico do estudo da ação social. Principalmente entre 

aqueles que compartilham a tese do fim da sociedade do trabalho.6  

A classe, segundo seus críticos, teria se tornado uma categoria 

“desbotada” em meio às transformações ocorridas na estrutura de organização 

e reprodução do sistema capitalista. Dito de modo resumido, a classe estaria 

deixando de ser uma unidade de análise importante para compreender a 

                                                 
5
 Ver Durham (1973). 

6
 Dentre aqueles que defendem a superação da teoria de classes, merece ser mencionados Offe (1984), 

Gorz (1987, 2003),  Hardt e Negri (2003), Habermas (2012) e mais recentemente, Bolstanki (2009).  
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estrutura de organização das sociedades, assim como apreender sua dinâmica 

de transformação.7 

Apesar desse diagnóstico negativo a respeito da pertinência de se 

trabalhar ainda com a noção de classe no terreno da sociologia, o fato concreto 

observado no Brasil e na América Latina é outro. Há uma verdadeira explosão 

de reportagens e estudos sobre classe sociais, concentrados principalmente 

nessa primeira década do século XXI. Aqui, no Brasil, por exemplo, é a 

transformação morfológica em nosso sistema de estratificação social que tem 

atraído cada vez mais a atenção de sociólogos e outros cientistas sociais.  

Para alguns especialistas, trata-se de uma “nova classe média” que vem 

emergindo na última década, no bojo do relativo período de prosperidade 

econômica pelo qual tem passado o país.8 Para outros, em contraposição, 

embora “nova”, a emergente classe de agentes não constituiria efetivamente 

uma “classe média”, mas na verdade, uma nova fração ou mesmo, uma nova 

configuração da “classe trabalhadora” que está se sedimentando na 

configuração atual da economia brasileira9. 

Ademais, além da questão do debate sobre os critérios de análise mais 

apropriados na definição da nova classe emergente brasileira, seria preciso 

também analisar os interesses específicos em disputa pelo poder de definir a 

“realidade” da nova classe social. Afinal, como já dissemos, a disputa pela 

definição oficial da nova classe brasileira não é uma luta “gratuita” ou 

meramente conceitual. Ela tem implicações práticas na própria condução futura 

das políticas públicas do país.  

Foi pensando sobre a necessidade de se relativizar melhor o significado 

do termo mobilidade que muitos sociólogos e economistas rejeitaram o nexo 

causal direto entre renda e posição de classe.10 Se, como já foi detectado por 

especialistas em morfologia de classe, o Brasil vivencia atualmente um 

acentuado antagonismo de classe entre as frações letradas e a nova classe 

emergente -, também vem ganhando corpo a percepção de que a própria 

                                                 
7
 Ver Habermas (2000) e Offe (1989). 

8
 Entre os especialistas que trabalham com a noção de nova classe média, o mais importante e 

o primeiro a fazer uso de tal terminologia foi Marcelo Neri (2010).  
9
 Ver principalmente Pochmann (2012). 

10
 Ver Pochmann (2012). 
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definição legítima do que vem a ser a “nova” classe está sendo objeto de forte 

disputa entre especialistas de diversas áreas11. 

É preciso considerar também o fato de que a consagração oficial do 

termo “nova classe média” favorece ainda que indiretamente os interesses da 

lógica mercadológica, que encontrariam nesse conceito, sustentação 

legitimadora para políticas de diminuição da oferta de serviços públicos do 

Estado (saúde, educação e previdência social), uma vez que uma classe media 

tende em tese, a se servir daqueles mesmos serviços na chamada iniciativa 

privada. E em certa medida, isso tornaria o Estado Social ainda mais 

dispensável. Entende-se mais claramente nesse último ponto, as 

consequências políticas da aceitação generalizada do conceito de nova classe 

média, principalmente na sua aceitação apressada por muitos jornalistas de 

economia e de finanças.  

Nesse sentido, quando se estuda as classes sociais, é importante não 

somente apreender as representações que os agentes têm do mundo, mas 

integrar tal análise ao estudo mais amplo da contribuição que os mesmos 

agentes dão para a própria construção do mundo, isto é, se faz necessário 

também uma reflexão objetiva sobre o “trabalho de representação”. Quer dizer, 

não encerrar a análise apenas na percepção do mundo social, mas somá-la 

com o ato de estruturação do mundo operado na própria ação dos agentes. 

Não obstante, a medida que a categoria “nova classe média” obteve 

reconhecimento por efeito de visibilidade social na esfera pública brasileira, a 

mesma recebeu o estatuto de problema socialmente “legitimo”, desse vez, por 

efeito de “consagração estatal”, isto é, na incorporação desse tipo de 

classificação pelos agentes governamentais.12    

De modo um tanto resumido, podemos distinguir duas interpretações 

científicas concorrentes a partir dos pressupostos analíticos adotados no 

critério de classificação dos agentes. Enquanto a vertente economicista a qual 

Marcelo Neri (2010), economista da FGV, está vinculado, percebe e nomeia a 

posição de classe a partir da ênfase na renda econômica e no poder de compra 

dos indivíduos, Jessé Souza, situado numa vertente sociológica, chama 

                                                 
11

 No que diz respeito à instrumentalização política do termo “nova classe média”, ver 
principalmente os trabalhos de Souza (2010) e Scalon & Salata (2012). 
12

 A recente indicação do Marcelo Neri para a coordenação geral do Ipea reforça nosso 
argumento em torno da consagração estatal da categoria de “nova classe média”.  
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atenção para aspectos socioculturais decisivos que não podem, segundo ele, 

ser negligenciados quando se problematiza a coordenada social de uma 

classe, dentre aqueles aspectos, a posse de uma cultura escolar e emocional 

especializada. Assim, se é verdade que a nova classe compartilha mais ou 

menos os mesmos rendimentos econômicos com a classe média estabelecida 

no Brasil, o que, segundo esse critério, permitiria situá-la na mesma 

coordenada econômica, o mesmo não se pode afirmar quando se leva em 

consideração a coordenada cultural e a economia emocional, traços 

socioculturais que, na avaliação de Souza (2010), representam um corte 

decisivo entre a classe média e a nova classe emergente. Mas não é somente 

essa dimensão que torna a sociologia crítica de Jessé Souza pertinente, mas 

sua preocupação com a explicitação do conteúdo normativo da ação 

econômica que nos interessa, primeiramente, nesta pesquisa. 

 

 

Sociologia da Moral e Sociologia Disposicional: um diálogo possível 

 

 

Embora na vida cotidiana, quase sempre façamos escolhas sem a 

necessidade de dar justificativas a priori sobre determinadas preferencias no 

curso de nossas ações, na ciência a prática de justificação teórica e 

metodológica das escolhas e preferências chega a compor um eixo mesmo da 

arquitetura de todo empreendimento científico. Para alguns pode parecer mero 

ritualismo protocolar, para aqueles que fazem da ciência seu “modo de vida”, é 

uma condição sine qua non de honestidade intelectual. Dizer como e o porque 

se chegou a  determinadas preferências teóricas e consequente resultados é o 

mínimo que se espera de uma atitude ética para com a ciência. Claro que em 

tempos de negação de qualquer valoração em matéria de ciência, talvez soe 

estranho vincular ética e ciência; para homens como Weber, Marx e Durkheim, 

nem tanto.  É em comunhão com essa atitude cientifica que dou inicio a esse 

estudo, apresentando, ainda que de modo resumido, o delineamento teórico da 

pesquisa. 

Como alternativa teórica a tradição dominante na teoria econômica, 

gostaríamos de apresentar uma teoria da ação econômica fundamentada 
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sociologicamente. Uma teoria da ação que procura articular diferentes variáveis 

sociais e culturais que, desse modo, permite apreender adequadamente a 

dimensão normativa no comportamento econômico individual. E mais, que 

lança luz de modo mais amplo sobre as regularidades das classes sociais, 

mesmo entre as classes populares.  

Para isso, faremos uso de diferentes contribuições teóricas que 

consideramos fundamentais na construção e sistematização de uma teoria 

sociológica do comportamento econômico. Da síntese teórica entre Charles 

Taylor, Luc Boltanski e Jessé Souza procuramos extrair uma sociologia da 

moral atualizada que possibilite articular com o conteúdo normativo do 

comportamento econômico. Da sociologia disposicional de Pierre Bourdieu e 

Bernard Lahire, esperamos verificar empiricamente a cultura econômica das 

classes sociais em escala individual: suas condições de psicogênese; e o 

conteúdo do padrão normativo que é regular nas classes trabalhadoras. 

De modo geral, procura-se realizar uma pesquisa teórico-empírica sobre 

as práticas econômicas de perfis individuais da nova pequena burguesia 

comercial de Natal. Particularmente, uma descrição e análise de dados 

qualitativos sobre os padrões de comportamento econômico de comerciantes 

residentes em Natal durante o período de dezembro de 2011 a dezembro de 

2012. O objetivo da série de entrevistas qualitativas é produzir um 

conhecimento sociológico mais ou menos geral do ethos da nova pequena 

burguesia urbana. Nosso objetivo especifico é apreender a “gramática moral” 

dominante nas classes trabalhadoras. Ou seja, mesmo compartilhando com o 

pressuposto universalista de que a moralidade estaria presente em todas as 

classes sociais, acreditamos que a mesma assume formas variadas, conforme 

as coordenadas de classe dos agentes econômicos13 

Até aqui, procurei apresentar de modo o mais claro possível o que 

motiva neste trabalho de investigação teórica e empírica. Embora possa 

parecer um enfadonho excesso de preciosismo toda essa preocupação em 

expor o esquema metodológico concebido e seguido, o objetivo em se 

explicitar as fases de problematização, observação, hipóteses, experimentação 

e teorização é oferecer um quadro o mais transparente possível das 

                                                 
13

 Weber (1998); Eder (2002). 
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engrenagens e ferramentas de nossa imaginação sociológica. Com isso, se 

espera e se deseja, ponto por ponto, dar visibilidade a um modus operandi de 

“racionalismo aplicado”, isto é, um modo de produção científica.   

Mas isso não esgota a questão do tipo de construção científica adotado. 

Ainda neste trabalho de construção será proveitoso passar adiante em vista, 

nossas escolhas teóricas de filiação. Para isso, é importante, inicialmente, 

esclarecer onde nos situamos exatamente na órbita da teoria social 

contemporânea.  

Conforme assinala Jeffrey Alexander (1987), a sociologia atual se 

caracteriza por um intenso debate teórico em torno da chamada crise dos 

modelos clássicos das ciências sociais. Debate este caracterizado pela busca 

de novos marcos conceituais que superem as dicotomias tradicionais entre 

individuo e sociedade, natureza e cultura, idealismo e materialismo, 

objetividade e subjetividade, etc.  

Depois da fertilidade inicial vivenciada na sociologia clássica, cresceu 

entre sociólogos e antropólogos mais contemporâneos – principalmente entre 

aqueles alimentados pelas novas incursões e articulações no terreno da 

filosofia da linguagem e da fenomenologia - o sentimento compartilhado de 

esgotamento dos conceitos e dicotomias dominantes na teoria social clássica. 

Assistimos desde então, com maior ênfase a partir da segunda metade do 

século XX, a um prolífico estado de produção teórica diversificada no campo 

das ciências sociais, agora decididas a superar o paired concepts herdado da 

filosofia social clássica.14  

Ainda segundo Alexander, com esse espírito de superação dos dilemas 

clássicos da teoria social, o chamado “novo movimento teórico” destacou-se 

como uma constelação de cientistas sociais de novas safras e vertentes que 

convergiram no mesmo esforço de tentar ultrapassar a oposição entre 

macrossociologias e microssociologias. Destarte, subjacente a diversidade de 

teorias e metodologias empregadas, um número significativo de abordagens 

sociológicas novas tinham em comum, a mesma apreensão “construcionista”15 

da realidade social. Isto é, a realidade social era entendida como construída 

                                                 
14

 Sobre a inovação nas ciências sociais e a preocupação em superar as dicotomias clássicas, 
ver  Alexander (1987), Corcuff (2001) e Giddens e Turner ( 1999). 
15

 Sobre isso,  ver Corcuff (2001) e Sousa Filho (2007).   
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pela/na interação entre os agentes individuais ou coletivos e esses últimos, por 

sua vez, sofreriam os efeitos das estruturas da ordem construída.16  

Em particular, na chamada sociologia econômica, conforme assinalou 

Swedberg (2004) a perspectiva construcionista encontrou grande aceitação e 

fertilidade nas pesquisas sobre os fenômenos econômicos (mercado, 

comportamento econômico, etc.), se fazendo presente em um de seus 

“conceitos teóricos cruciais”: a ideia de construção social da economia.17  

Dito de outro modo, em contraposição as interpretações dos fenômenos 

econômicos, fornecidas pela economia (quase sempre consideradas pelos 

sociólogos como “naturalistas”), a sociologia econômica marcava posição 

divergente oferecendo uma interpretação científica alternativa que toma os 

mesmos fenômenos econômicos, sejam estes, o mercado ou comportamento 

econômico, como socialmente construídos em redes de relações sociais.  

Sem dúvida, passados quase trinta anos desde a sua fase de renovação 

institucional nos anos de 1980, é notável o crescimento da sociologia 

econômica nos centros universitários de pesquisa e nos encontros científicos 

do gênero. Do mesmo modo, atualmente são muitos os objetos de investigação 

explorados (firmas, estruturas sociais, cultura econômica, redes sociais) desde 

que a sociologia trouxe de volta para o interior do seu próprio campo de 

pesquisa, um tema (fenômeno econômico) até então monopolizado pela 

ciência econômica. 

De fato, a sociologia econômica tem lidado com diferentes flancos de 

análise sociológica da vida econômica – destaque para os estudos das formas 

de estruturação social da economia. Porém, no que se refere, em particular, a 

relação entre socialização e economia, a sociologia econômica carece ainda de 

estudos empíricos em profundidade acerca, por exemplo, da gênese e 

dinâmica dos processos sociocognitivos de aprendizado econômico em escala 

individual.  

                                                 
16

 Corcuff (2001). Sociólogos como, por exemplo, Giddens e Bourdieu faziam uso do termo 
“dupla estruturação” para caracterizar a relação de condicionalidade mútua entre agente e 
estrutura.  
17

 “Outro modo de expressar o problema seria dizer que todos os fenômenos econômicos são 
sociais por sua natureza; estão enraizados no conjunto ou em parte da estrutura social.” 
(SWEDBERG, 2004, p.8)  
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Sobre esse último assunto mencionado, é bem verdade que a sociologia 

econômica voltou-se também para o exame das preferências e gostos dos 

agentes, principalmente enquanto condicionantes sociais da ação econômica. 

E a incursões de Pierre Bourdieu (1979; 2008c) na sociologia econômica 

exprimem bem essa preocupação. Mas mesmo quando Bourdieu estuda as 

variações de preferências e práticas econômicas, tende a secundarizar, pelo 

menos empiricamente, as variações interindividuais e intraindividuais nos 

comportamentos inseridos em contextos semelhantes de ação econômica. 

Assim, para compreender amplamente as condutas e atitudes 

econômicas, é preciso insistir não somente na análise das lógicas sociais, mas 

também responder de modo complementar a necessidade de análise das 

“lógicas individuais”.  

Na sociologia contemporânea, essa necessidade de cifrar os casos 

“singulares” do social foi assumida como problema sociológico de modo mais 

explicito pelo programa de “sociologia disposicional” ou “sociologia psicológica” 

do sociólogo francês Bernard Lahire (2002). Propondo o deslocamento no grau 

de grandeza do objeto investigado, Lahire vai defender uma “sociologia em 

escala individual” que procura apreender empiricamente formas 

individualizadas do social (aqui, podemos incluir “do econômico”).  

Gostaria, desse modo, de retomar essa proposta de pesquisa 

interdisciplinar, mas operando o seu modo de tratamento em outra direção, 

mais precisamente na intersecção entre subcampos internos da própria 

sociologia, qual seja, no trabalho interdisciplinar que coloca em relevo o 

potencial de contribuição da sociologia psicológica para a sociologia 

econômica. Para isso, me apoio empiricamente em estudos de caso de perfis 

individuais de trânsfugas de classe a fim de reconstruir analiticamente seus 

modos de comportamento, esquemas de pensamento e regimes de prática 

ativados em contextos de ação econômica. E espero, desse modo, poder 

demonstrar os ganhos e possibilidades para a sociologia quando a mesma, a 

exemplo do que fez com a economia, resolve ingressar em fronteiras até então 

tidas como domínio exclusivo da “psicologia”. Convém mencionar, dentre os 

ganhos possíveis em matéria de compreensão, a articulação de uma 

interpretação reflexiva do caráter social e histórico do comportamento 

econômico e que evita os efeitos de naturalização da economia. Além disso, 
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outra contribuição (de ordem epistemológica) da sociologia disposicional para o 

estudo dos fenômenos econômicos está em sua proposta de adotar 

cientificamente uma espécie de “materialismo cultural” que procura superar a 

oposição entre materialismo e idealismo.    

Sobre isso, diferentemente das investigações sociológicas tradicionais, 

quase sempre preocupadas em apreender regularidades ou mudanças 

observadas em fenômenos macrossociais (desenvolvimento do capitalismo, 

revoluções sociais, globalização, etc.) ou grupos coletivos (classes, 

movimentos sociais, partidos políticos), aqui, a sociologia se volta para uma 

outra forma “objetivada” do social, precisamente,  aquela localizada no corpo 

de cada indivíduo.  

Assim, em substituição a uma leitura “mentalista” ou meramente 

representacional das “estruturas pulsionais” desenvolvidas pelo agente social, 

adotamos nesta pesquisa a semântica disposicional a fim de apresentar uma 

abordagem “materialista” dos modos de pensar, agir e, sobretudo, dos 

diferentes modos de crer. Nessa chave de leitura alternativa, o individuo é 

problematizado a partir do modelo de “agente engajado”, isto é, de um corpo 

que ao se dirigir ao mundo, reage ao mesmo de diferentes maneiras (TAYLOR, 

2000; BOURDIEU, 2001; BRETON, 2007). E aqui, novamente, acreditamos 

que a escolha pela abordagem disposicional evita uma série de imprecisões 

analíticas bastante comuns nas ciências sociais.  

Em primeiro lugar, a abordagem disposicional permite superar o 

dualismo entre mente e corpo e entre idealismo e materialismo; pois que em 

sua categoria de análise fundamental, o habitus18, encontramos a preocupação 

em se destacar o duplo sentido materialista/simbólico de cultura “incorporada”, 

ou melhor, o simbólico materializado nos movimentos do corpo na forma de 

técnicas corporais.19 Esse processo de incorporação do simbólico ocorreria, 

segundo Bourdieu (2004, p.166) pela memorização corporal, isto é, pela 

repetição prolongada das mesmas conexões de sinapse durante exercício 

físico de percepção e ação. Portanto, a sociologia disposicional oferece um 

arsenal analítico que ajuda a pensar a cultura em termos processuais, isto é, 

                                                 
18

 Fazemos uso do conceito de habitus no mesmo sentido de Pierre Bourdieu (2004). 
19

 Essa mesma ideia de simbólico “materializado” no corpo pode ser encontrada em Marcel 
Mauss,  de modo mais explícito em seu famoso ensaio sobre as técnicas corporais (MAUSS, 
2003, p.399-422).  
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em seu estado real de formação e transmissão coletiva, o que permite se 

afastar uma dedução apressada sobre a “reprodução perfeita” da cultura - tão 

comum nas abordagens exclusivamente descritivas e relativistas - e apreender 

efetivamente o grau de reprodução e mudança da cultura em escala individual, 

considerando suas possíveis defasagens.  

Finalmente, completa a grade referencial das principais abordagens 

teóricas articuladas em conjunto, as intuições da sociologia da moral, 

principalmente da síntese entre Boltanski & Chiapello (2008) e Taylor (2000). 

Destes últimos, procuramos reconstruir o fio de ligação institucional e cultural 

entre a dimensão microssocial e macrossocial das relações econômicas. Dito 

de outra maneira, em Boltanski & Chiapello acreditamos encontrar uma 

sistematização atualizada do diagnóstico do capitalismo contemporâneo, que, 

principalmente, não despreza seu pano de fundo normativo. Em Taylor, por sua 

vez, encontramos mapeado o mesmo pano de fundo normativo, mas que 

acrescenta informações empíricas sobre a importância dele para nossa cultura 

moral e sobre as condições históricas de sua formação e consolidação nas 

sociedades modernas ocidentais.   

Nesse sentido, para melhor responder as questões da pesquisa como 

um todo, vamos conduzir a investigação no sentido de problematizar três 

campos de análise que consideramos fundamentais na compreensão mais 

precisa do comportamento econômico da nova pequena burguesia.  

A esta introdução se segue um capítulo (1) onde apresentamos o debate 

teórico no campo das ciências em torno da importância do horizonte normativo 

do comportamento econômico. O objetivo é demonstrar como o utilitarismo tem 

contribuído para a naturalização do comportamento econômico nas ciências 

sociais. 

Em seguida, no capítulo 2, é analisado o pano de fundo moral que 

estrutura o horizonte de ação econômica dos agentes sociais no contexto da 

economia moderna. Nessa parte do trabalho, procuramos explicitar em que 

medida a ação econômica é dirigida por motivações não-econômicas. 

Destacaremos, particularmente, as motivações morais dos agentes 

econômicos. Para isso, nos servirmos da importante contribuição teórica de 

Charles Taylor e sua reflexão da relação de afinidade eletiva entre ideais de 

bem viver e agência humana.  À luz desse quadro de referência, 
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apresentaremos o cenário de debate na literatura sociológica e antropológica 

sobre as motivações morais da ação econômica. Na segunda parte da 

pesquisa, procuramos problematizar acerca da clivagem de classe que 

atravessa os critérios de justificação moral da ação econômica. O objetivo é 

introduzir o corte de classe enquanto ferramenta analítica necessária para o 

entendimento mais preciso das diferentes estratégias de justificação e 

motivação moral, conforme a condição de classe dos agentes econômicos.  

Por fim, no capítulo 3, procuramos realizar o mapeamento empírico-

analítico do tipo de lógica econômica encontrada nas frações da pequena 

burguesia. Quais são as competências culturais que são ativadas durante a 

ação econômica? É essa primeira questão que procuramos responder com o 

mapeamento do patrimônio disposicional de nossos perfis individuais 

entrevistados. Além disso, procuramos também fazer a apreensão empírico-

analítica da gramática motivacional do comportamento econômico nas frações 

da nova pequena burguesia. Afinal, qual é a “semântica”, isto é, os sentidos 

valorativos que servem de referência para o engajamento econômico das 

frações da pequena burguesia?  Nessa questão, procuramos identificar qual(s) 

o(s) critério(s) de justificação moral para o engajamento econômico20. 

Finalizamos com uma reflexão teórica mais ensaística sobre o sentido 

normativo do trabalho, conforme o paradigma da produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Boltanski & Chiapello (2009). 
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CAPÍTULO 1 
O UTILITARISMO COMO ÉTICA INARTICULADA DA ECONOMIA 

 
 

 

Quando jovens estudantes do curso de graduação em ciências sociais, 

aprendemos sobre o lugar de destaque que a economia ocupa na vida 

moderna. Vejam, por exemplo, que a própria definição sociológica de 

sociedade moderna implica em grande medida, a existência de uma 

sociabilidade vinculada à uma forma histórica determinada de produção e 

intercâmbio de bens materiais e simbólicos. E que, devidamente 

compreendidas as diferentes camadas sociais desse modo de vinculo objetivo, 

temos o que se convencionou chamar de economia capitalista. Em grande 

medida, a sociologia surgiu como uma resposta a crescente necessidade de 

compreensão científica sobre os desdobramentos sociais do capitalismo 

consolidado no final do século XIX. Os clássicos da sociologia (Marx, Weber, 

Simmel e Durkheim), por exemplo, dedicaram em suas obras, capítulos 

especiais na tentativa de explicação e entendimento científico da economia 

moderna e seus efeitos na sociedade. E ainda com toda a diversidade de 

temas hoje, entender a economia constitui uma das importantes chaves de 

investigação da sociologia.  

Sobre tal realidade descrita acima, gostaria de fazer algumas 

considerações teóricas sobre as condições de produção e reprodução do 

capitalismo. Em particular, sobre as condições objetivas do engajamento dos 

agentes envolvidos no processo moderno de trocas econômicas. Por 

conseguinte, compartilhamos com a tese de que o capitalismo para se 

reproduzir socialmente, necessita, dentre outras coisas, do engajamento dos 

agentes econômicos. E isso, consequentemente, implica apresentar razões 

“razoáveis” para tal engajamento social. A primeira vista, essa parece ser uma 
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dedução bastante óbvia entre cientistas sociais e economistas; e que não 

envolve grandes desacordos a seu respeito. A questão, porém, assume uma 

dimensão problemática quando se coloca em discussão o que se entende 

exatamente por “razões” da ação econômica. Dissemos que uma condição 

necessária para o engajamento econômico é a compreensão dos agentes 

sociais acerca da importância de se inserir na esfera econômica. Mas a 

compreensão, ou melhor, o sentido do agir econômico pode ser interpretado 

em diferentes linguagens motivacionais. No nosso caso, a linguagem moral foi 

a que escolhemos privilegiar.  

Dito de outra maneira, os agentes envolvidos no processo de produção 

material e acumulação de capital precisam enxergar no sistema capitalista uma 

ordem social minimamente “desejável” e compatível com suas expectativas e 

demandas pessoais. Sem essa exigência de justiça, o capitalismo não é capaz 

de gerar, por si mesmo, iniciativas de inserção individual e coletiva na esfera 

econômica. Trazendo essa tese para o plano de reflexão deste trabalho de 

pesquisa, acreditamos que a imersão de agentes das classes trabalhadoras na 

vida econômica se pauta por expectativas de autorrealizações individuais e 

coletivas. Expectativas estas, alimentadas e reforçadas pela cultura da 

configuração econômica dominante. Para compreender melhor essa ideia, 

faremos uma breve apresentação do tratamento dado pela sociologia para a 

relação de interdependência entre economia e moralidade.  

Sendo assim, procuro, neste primeiro capítulo, reconstruir a 

autocompreensão dominante compartilhada na teoria econômica sobre o ator e 

o agir econômico. Além disso, demonstrar como o modelo de agir econômico 

também está presente nas ciências sociais. Em seguida, por meio da 

reconstrução analítica de seus pressupostos antropológicos implícitos, procuro 

desnudar a dimensão opaca na tradição “economicista” das ciências sociais, 

destacando seus déficits, normativo e empírico. No terceiro momento, me 

ocupo em reconstruir uma teoria geral da ação social em novas bases 

normativas, me apoiando teoricamente, sobretudo, em Charles Taylor. 

Finalmente, encerra o capítulo a tentativa de rearticulação de uma teoria 

sociológica do comportamento econômico que procura superar o déficit 

normativo e empírico anteriormente assinalado.  
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Antes de tratar em especifico da teoria moral do comportamento 

econômico, consideramos importante apresentar e reconstruir o paradigma 

dominante de ação social na teoria econômica. O objetivo em destacar seus 

pressupostos antropológicos é tornar visível seu déficit normativo no tratamento 

do comportamento econômico. Conforme veremos a seguir, para a teoria 

econômica, o comportamento econômico é sempre orientado por uma 

racionalidade instrumental. E essa imagem do agente econômico 

compartilhada por economistas e outros cientistas sociais é apresentada de 

modo naturalizado.  

 

 
1 Economia e moralidade 
 

 

Nas ciências sociais, o desenvolvimento de pesquisas científicas sobre 

valores é sempre acompanhado de grandes controvérsias e resistências. Em 

parte, essa dificuldade parece está relacionada à homologia lógica quase 

sempre pré-concebida que se estabelece entre dois tipos de distinção do 

pensamento: a distinção dicotômica entre fatos e valores e a distinção entre 

objetivo e subjetivo. Obviamente, quando as duas distinções são pensadas em 

conjunto, em grande medida, os fatos acabavam sendo associados à ordem do 

objetivo e os valores àquilo que é da ordem do subjetivo. Pelo menos, para a 

tradição “positivista” das ciências sociais, esse tipo de associação é algo como 

naturalmente dado e que não merece grande questionamento.  

Como de fato ocorre, essa homologia direta estabelecida criou e ainda 

cria fortes obstáculos para a realização de pesquisas cientificas que tomam os 

valores e a ética como fenômeno “objetivo” de investigação, principalmente 

entre aqueles cientistas sociais inclinados ao exercício do positivismo mais 

radical. Claro que isso não bloqueou qualquer possibilidade de submeter a 

ética e os valores ao tratamento científico.21 No entanto, nesse quadro de 

distinção conceitual, a pesquisa é somente possível quando se toma os valores 

por “objeto” de estudo sem descurar de seu caráter de “fenômenos 

                                                 
21

 Na sociologia, por exemplo, são muitos os estudos clássicos que tomam por objeto científico 
a moral e os valores, a exemplo daqueles realizados por nomes mais conhecidos como Émile 
Durkheim e Max Weber.    
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subjetivos”.22 Evidentemente, entender a distinção entre fato e valor ajuda a 

entender também porque as diversas ciências do comportamento econômico 

evitaram com frequência a problematização do pano de fundo normativo da 

ação. Muitas vezes, não se trata de ignorar o papel dos valores e da ética na 

orientação dos agentes, mas de compartilhar da opinião sobre a hipotética 

impossibilidade de se apreender empiricamente um fenômeno cuja natureza 

em tese é “subjetiva”. Novamente, em meio a essa suposta dificuldade 

empírica,  muitos economistas optaram pelo caminho mais fácil de investigação 

daquilo que lhes parecia efetivamente verificável. Diante dessa resistência, 

temos, portanto, naquelas ciências sociais que procuram seguir o mesmo 

modelo das ciências naturais a tentação de dar um salto no sentido de desviar 

de questões importantes sobre valores que orientam a ação. A teoria da ação 

oferecida pela ciência econômica em sua versão hard, conforme veremos a 

seguir, não foge a essa regra.  

Em resumo, quando se pretende discutir o comportamento econômico 

pela via da ciência, é a Economia que logra oferecer a explicação “oficial” sobre 

a natureza objetiva dos fenômenos econômicos. Se apoiando quase sempre 

em modelos formais e matemáticos de análise, a teoria econômica postula 

estudar o comportamento humano naquilo que ele tem de universal e regular 

em matéria de lógica de ação. Convém notar que a mesma ciência se constitui 

em uma espécie de “psicologia” que sustenta grande interesse na ação 

humana. De fato, procura-se fundamentar cientificamente o principio geral da 

natureza humana, no tocante a sua motivação primeira para o agir (individual). 

Se aceita essa imagem, a economia seria mais do que uma teoria explicativa 

do comportamento econômico. Doravante, há também muito a dizer da 

antropologia humana a qual se apoia a economia. Quanto a isso, ainda que de 

modo preliminar, gostaria de oferecer uma visão mais geral sobre a 

compreensão antropológica de fundo que tem sustentado grande parte da 

teoria econômica em seu diagnóstico do comportamento econômico. 
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 Novamente, talvez a exceção seja Durkheim e Weber. E entre estes dois, sem dúvida, foi 
Durkheim quem não somente tratou de estudar objetivamente a moral, como a definiu como 
um “fato social objetivo”. A obra mais acabada de Durkheim acerca da moral como fenômeno 
objetivo passível de apreensão científica é “As Formas Elementares da Vida Religiosa”, cuja 
primeira publicação data de 1912. 
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1.2 O utilitarismo: uma ética inarticulada da teoria econômica 

 

 

Pondo a coisa em termos mais claros, para a teoria econômica clássica, 

a ação social orientada para a maximização dos interesses é o pressuposto 

fundante da vida econômica, e mais, de toda forma de vida social. Além disso, 

segundo esse postulado, se tratando em particular do agente econômico, 

teríamos apenas mais uma possível variante contextual daquele mesmo 

indivíduo com interesses próprios ou egoístas que, na mesma visão dos 

economistas, seria o tipo universal de agente humano.   

Naturalmente, essa visão antropológica do agente humano não é 

exclusiva da teoria econômica e nem muito menos foi criada por ela.  Suas 

raízes semânticas são historicamente bem mais remotas, e a devida 

compreensão do modelo de ação postulado pela teoria econômica implica 

necessariamente trazer para o primeiro plano de análise, um de seus 

pressupostos antropológicos fundamentais. No caso em questão aqui, quase 

sempre, trata-se do modelo utilitarista que tem servido de pano de fundo 

normativo para a teoria econômica.  

Certamente, muitos economistas e, até mesmo um numero bem 

expressivo de sociólogos, não concordariam com a afirmação sobre o caráter 

normativo da explicação do comportamento oferecida pela teoria econômica. 

Para esse grupo de economistas e sociólogos, o termo técnico “mais 

adequado” seria classificar a utilitarismo como um modelo descritivo do 

comportamento. Claro que também não faltariam inúmeros antropólogos e 

sociólogos para questionar em que medida seria plausível se chamar de 

descritivo uma interpretação a priori do comportamento. Em nosso caso, antes 

de decidir por refutá-lo, acreditamos que o termo “descritivo” tem muito mais a 

nos dizer sobre uma outra dimensão inarticulada do debate. Refiro-me ao 

sentido de natureza humana compartilhada pelos economistas.  

Obviamente, se for esse o ponto em questão, é possível que não haja 

nenhum problema para os economistas utilitaristas em admitir que 

compartilham com uma imagem do agente tal como ele se comporta de fato em 

estado “natural”.  Mas como disse, há um componente normativo opaco nessa 
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visão e que a sua não explicitação tem contribuído para grande parte da 

confusão analítica dos economistas. Ora, quando os utilitaristas afirmam que a 

ação humana é sempre orientada pela persecução de interesses, procuram 

quase sempre se apoiar numa explicação naturalista. De que a persecução de 

interesses é a essência da natureza humana. Consequentemente, quando o 

individuo real não age conforme esse modelo, é como se estivesse “traindo” 

sua própria natureza.  E é aqui exatamente onde reside o componente 

normativo do agente inarticulado pela economia. O ético, para o economista, 

seria o agente confirmar na prática aquilo que estaria inscrito em sua natureza. 

Dito de outro modo, a fonte moral do utilitarismo em sua versão científica 

é a “natureza”. Como disse anteriormente, não há problema algum em se 

oferecer uma explicação científica para o comportamento humano, recorrendo 

a uma linguagem naturalista ou mesmo biológica. Obviamente, um biólogo 

procura fazer isso quase que diariamente em suas pesquisas científicas. A 

questão problemática, no entanto, é julgar moralmente determinado 

comportamento a partir da linguagem naturalista e assumir, em seguida, essa 

posição como se fosse axiologicamente neutra. Avalia-se o comportamento 

“correto” ou “errado” nos termos de concordância com a sua inclinação ou 

“instinto natural” e chama isso de avaliação neutra. Não é preciso muito esforço 

de pesquisa para encontrarmos, em nosso cotidiano, falas de vários 

economistas e jornalistas econômicos que se apoiam na natureza para a 

mobilização de um julgamento lubrificado de conteúdo moral em torno da ação 

motivada pela persecução de interesses.  Nesse sentido, um breve exame dos 

pressupostos normativos que sustentam o utilitarismo permite compreender 

com mais clareza a teoria normativa da ação advogada pela economia.  

Em se tratando do utilitarismo, o fato é que essa corrente filosófica tem 

exercido influência em parte significativa de nosso pensamento moderno. 

Principalmente no tipo dominante de representação da natureza humana que é 

compartilhada em nossa cultura ocidental.23 Mas apesar dos contornos 

naturalistas atuais, essa, certamente, é uma imagem simplificadora de toda a 

historia da filosofia utilitarista, sobretudo, por ignorar a sua diversidade interna 

de interpretações. Na verdade, como já foi dito antes, suas primeiras 
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 Sobre a influência do utilitarismo no pensamento ocidental, ver Taylor (2000); Caillé (2001, 

p.31); Sahlins (2004). 
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articulações ocorreram na forma de filosofia moral. E nossa história, 

obviamente, começa na filosofia antiga, ou melhor, na filosofia grega e romana. 

Entre os filósofos da antiguidade clássica, havia um consenso cognitivo 

em torno da relação de vínculo estreito entre “virtude” e “felicidade”.24 A virtude, 

acreditavam os filósofos da época, era uma “qualidade natural” dos homens e 

estes no exercício diário de suas ações, procuram elevar ao máximo suas 

virtudes, o que significava agir conforme suas inclinações naturais. Para 

Sócrates, por exemplo, o percurso até a felicidade envolve buscar a verdadeira 

virtude. Aristóteles, por sua vez, identificava a felicidade com o bem viver. É o 

bem viver que possibilita o sentimento de realização da vida humana. 

Consequentemente, Aristóteles propõe uma filosofia das questões humanas, 

preocupada em se indagar sobre a natureza da felicidade.  

Nessa comunidade de valores, o “hiperbem”25 mais valorizado era a 

condição de “excelência na realização natural de si”. Pois é aqui que se 

encontraria a natureza da felicidade de todo homem. Dessa compreensão de 

que a felicidade se define pela excelência da realização de nossas 

potencialidades naturais, deriva o “eudemonismo”, doutrina filosófica que 

identifica na busca pela felicidade, a finalidade de toda ação humana.26 

Esse mesmo sentido do agir humano como motivado pela busca da 

felicidade aparece em Epicuro (século III, a.C) e seus discípulos. Porém, com 

outra roupagem, pois agora a busca por felicidade é traduzida como a busca 

por satisfação dos prazeres corporais. Na ética epicurista, os prazeres do 

corpo27 ocupam o lugar central na hierarquia de valores. Além disso, os 

epicuristas assim como seus antecedentes também compartilham de uma 

compreensão naturalista sobre o agir moral. Afinal, para os epicuristas a 
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 Caillé; Lazzeri e Senellart  (2006, p.47-48). 
25

 Utilizamos o termo “hiperbem” no mesmo sentido trabalhado por Charles Taylor (2005a). Um 
hiperbem é aquele bem que ocupa a escala mais elevada na hierarquia de valores de um 
indivíduo, grupo ou mesmo uma Civilização. Certamente, nosso uso deste termo é proposital e 
tem a finalidade clara de por em evidência a existência de distinções qualitativas como 
componente ontológico da agencia humana. No tópico adiante que trata da filosofia moral de 
Charles Taylor, eu desenvolvo de modo mais detalhado essa ideia.  
26

 Aqui, já podemos identificar uma ideia que antecede o utilitarismo, tal como foi pensado e 
articulado por Jeremy Bentham. Esse filósofo inglês, como se sabe, assentou sua 
compreensão pessoal do sentido de utilidade no pressuposto objetivo de que todo indivíduo 
agia pela busca da maximização do interesse.  
27

 Não é incorreto reconhecer na ética de Epicuro, uma moral “materialista” que antecede a 
tradição moral materialista e fisicalista que inclui desde Hobbes, Hegel até o jovem Marx. Sobre 
isso, ver, por exemplo, o artigo de José Américo Motta Pessanha, As delícias do jardim in: 
Novais (1993, p.57-85).  
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finalidade de toda a vida humana é viver para satisfazer seus prazeres. 

Novamente a fonte moral do agir humano é a natureza. Porém, há um 

ingrediente novo nessa formula, qual seja, o papel da meditação filosófica 

como atividade terapêutica que liberta e conduz o homem à serena e 

verdadeira felicidade no uso dos prazeres.28  

Do contexto filosófico descrito acima, pulamos então para a Idade Média 

Cristã, reconhecendo, é claro, que há todo um intervalo temporal de 

pensamento e de práticas nada desprezível a respeito da filosofia moral que 

guarda parentesco com o utilitarismo. Situar nossa reflexão em particular na 

teologia cristã é importante, pois é partir daqui, acreditamos, que a ética 

naturalista dos prazeres vai experimentar sua maior resistência e 

ressignificação, desde a ética da razão de Platão. No entanto, não quero de 

modo algum que fique a impressão de que o cristianismo medieval refutou 

totalmente a ética grega dos prazeres. O eudemonismo filosófico não 

desapareceu no pensamento cristão e se faz presente nos escritos de Santo 

Agostinho, Tomás de Aquino e de outros nomes destacados da teologia cristã 

medieval. O que de fato ocorreu foi a tematização da felicidade numa nova 

linguagem; a fonte moral agora não é mais a natureza, mas a religião ou o 

próprio Deus. Na semântica cristã, a felicidade é identificada diretamente com o 

amor a Deus e com a renuncia de si.29 Nesse sentido, Santo Agostinho é nossa 

figura mais representativa da nova compreensão moral em torno da ética 

naturalista dos prazeres.  

Importante referencia para o pensamento medieval, Santo Agostinho 

condenava e denunciava o que ele entendia como as três maiores formas de 

depravação e degradação humana: o desejo pelo poder, o desejo sexual e o 

desejo pelo dinheiro. O importante a ser observado aqui nas três tipologias de 

desejo descritas por São Agostinho, conforme argumentado por Hirschman 

(2002, p. 31- 32) é sua concepção inovadora sobre a possibilidade de reprimir 

um desejo por meio da realização de outro. Essa mesma ideia de repressão de 
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 Teríamos aqui, ainda que de modo parcial, uma outra possível apropriação do racionalismo, 
não nos mesmos termos da ética de Platão que afirma a soberania da razão em detrimento da 
emoção (ou paixão). Mas de uma racionalização que possibilita o acesso pleno aos prazeres 
corporais. Michel Foucault (2007) também assinala essa racionalização moral das práticas de 
uso dos prazeres, principalmente enquanto formas de ação moral sobre si com a finalidade de 
constituir um domínio de si.   
29

 Caillé; Lazzeri e Senellart (2006, p.119).  
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um desejo pela via da satisfação em outro tipo de desejo vai ser absolvida por 

diferentes tradições da filosofia social, chegando até mesmo ao programa de 

psicanálise de Freud.30 Na verdade, ela vai contribuir indiretamente na 

formação do moderno paradigma do interesse, este, como se sabe, um 

importante elemento constitutivo do utilitarismo econômico. Mas antes disso, 

será no campo da filosofia política que a doutrina do interesse ganhará forma. 

Aqui, foi Maquiavel o seu primeiro articulador. Com sua compreensão da 

natureza humana como governada pelo interesse próprio, Maquiavel vai 

inaugurar toda uma tradição da filosofia política que vai dar ênfase caracterizar 

o comportamento humano a partir da linguagem naturalista e supostamente 

“realista” do individualismo.  

Na seara própria da filosofia moderna, os mais importantes 

representantes do utilitarismo foram James Mill, John Stuart Mill e Jeremy 

Bentham. E nessa fase, certamente, ainda havia entre seus adeptos uma clara 

compreensão do seu conteúdo normativo e prescritivo. Somente, 

posteriormente, o utilitarismo foi se descolando de seu componente 

estritamente normativo e, consequentemente, se convertendo em uma teoria 

naturalista do agente social. E até chegar à sua versão secularizada e de 

hipótese científica, o utilitarismo vai percorrer mais outro longo caminho.  

Seja como for, no utilitarismo vai ser possível encontrar várias 

articulações e usos diferentes de seu significado. Para confirmar isso, o 

antropólogo francês Alain Caillé, em artigo que trata do assunto, identifica pelo 

menos “três registros” do utilitarismo.31 Porém, na história das ideias, sua 

primeira articulação remontaria ainda mais longe, na doutrina judaico-cristã e 

sua interpretação teológica da teoria da necessidade32. 

De início, gostaria de abordar alguns de seus elementos constitutivos 

mais elementares. Embora o utilitarismo seja mais sofisticado do que aparenta, 

de modo geral, seu uso como hipótese científica nas ciências sociais se apoia 

com frequência em três elementos antropológicos fundamentais: atomismo, 

interesse e racionalismo. Com a reconstrução histórica do significado de cada 
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 De modo curioso, numa passagem do texto “Futuro de uma ilusão”, não somente vai 
reproduzir o pressuposto utilitarista, agora o herdando de Hobbes, como também fazer um 
julgamento favorável ao desejo que se realiza na forma de interesse econômico.  
31

 Ver Caille (2001, p.33). 
32

 Esse parentesco entre o utilitarismo e a interpretação religiosa da teoria da necessidade é 
descrito em detalhes por Sahlins (2004). 
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um destes elementos, espero demonstrar de modo convincente, suas raízes 

ideológicas.  

O primeiro deles, o atomismo, concebe o individuo isolado como porto 

de partida para a compreensão da realidade social e foi articulado com o 

sentido mais próximo do atual pelas teorias do contrato social do século XVII. 

Inicialmente, transportado da física para as ciências sociais33, a exemplo do 

que acreditava ocorrer na natureza física, onde o átomo seria o componente 

mais elementar e primeira estrutura de organização do cosmo físico, o 

atomismo em sua variante social, atribuiu ao indivíduo a chave da correta 

inteligibilidade do mundo social. Essa imagem do indivíduo “solitário” que toma 

decisões foi compartilhada por nomes da filosofia social moderna, a exemplo 

de Thomas Hobbes34 e John Locke35. Fortemente presente em seus escritos 

políticos sobre a natureza da política e dos contratos entre os homens, Hobbes 

teria articulado uma versão sociológica do atomismo para pensar o problema 

da constituição da ordem social.36  

Outra importante noção constitutiva do modelo de agência defendido 

pela economia é o “interesse”. Assim como a noção de átomo vai ser 

importante para entender o ponto de partida do comportamento, também a 

categoria interesse vai ocupar espaço estratégico no modelo de agente 

defendido pela economia. De imediato, para entender o lugar que o conceito de 

interesse vai ocupar na teoria econômica, é preciso reconstruir também o 

percurso até o seu significado atual. Isso porque seu uso foi acompanhado da 

construção gradativa de um consenso normativo em torno das suas “virtudes” 

prática para o indivíduo e para a sociedade. Convém assinalar que o interesse 

era entendido inicialmente como uma forma de paixão humana.  Sobre isso, 

conforme relatou Albert Hirschman (2002), a oposição conceitual entre 

interesse e paixão surge historicamente e evolui como uma estratégia de 

“lançar uma paixão contra outra”, fato esse expresso na ideia de atribuir um 

valor “positivo” e “curativo” ao termo interesse (entendido como uma forma de 

“pulsão social”). É nesse sentido que se pode compreender a “excitação 
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 Taylor (2000). 
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 A visão e aplicação do atomismo social em Hobbes se encontra de modo mais acabado em 
sua obra mais conhecida, O Leviatã (1979).   
35

 A versão lockeana do atomismo social encontra-se, principalmente, materializada em sua 
obra O Segundo Tratado Sobre o Governo Civil (1978).  
36

 Ver Domingues (2004, p.13-14). 
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intelectual” diante da possibilidade real de um mundo governado por 

“interesses”, enquanto motivação dominante do comportamento humano, que 

ganhou as mentes e os corações de homens do século XVII e XVIII.  Assim, a 

valorização do interesse “estritamente” econômico como “estratégia 

compensatória” diante da domesticação de outras formas de paixões vai ser 

defendida por nomes tão distintos como Adam Smith e Sigmund Freud.  

Como se sabe, o utilitarismo, ainda que preservando seus contornos 

filosóficos, foi também apropriado pela ciência econômica via Adam Smith de 

modo um tanto “naturalizado” - isto é, como constituindo uma descrição direta 

da própria realidade e não, como uma representação do que se imagina ou se 

acredita poder ser um modelo de realidade. Envolvido pelo clima de excitação 

intelectual da filosofia utilitarista, Adam Smith vai apresentar sua teoria 

psicológica do comportamento humano, cuja ideia geral é a existência de uma 

motivação primeva da busca do ganho particular. Pode-se afirmar que aqui, a 

tese “fundacionista” do “homo economicus”, a de um agente humano guiado 

por interesse próprio começa a ganhar legitimidade científica e se apresenta 

como princípio natural de toda agência humana. 

Por último, a racionalidade é outro atributo naturalmente dado no modelo 

de agência articulado pelo utilitarismo. Nessa perspectiva, o procedimento 

racional além de se ser reconhecido como um elemento de informação 

importante sobre o comportamento dos agentes, também assume traços de 

“ontologia do sujeito”, tal como foi articulado a partir de Descartes.37    

Ainda sobre isso, o filósofo moral Hilary Putnam, seguindo Amartya 

Sem, assinala que a teoria econômica define o comportamento econômico 

quase sempre como um comportamento “racional” e “motivado por 

autointeresse” (PUTNAM, 2008, p.74). A ideia de fundo motivacional é a de que 

na base de toda forma de ação humana encontramos o mesmo “impulso 

natural”, qual seja, a busca pela autoconservação. Essa teoria da necessidade 

e da autoconservação, segundo o filósofo Charles Taylor, não é apenas uma 

explicação com pretensão da validade cientifica. Ela é para os seus adeptos, 

“também a verdadeira base da vida moral” (TAYLOR, 2005, p.421).  
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37 

 

Dessa forma, a tese da autoconservação se apoia normativamente na 

crença compartilhada no impulso natural para autoconservação. E mais, na 

avaliação de que a própria condição “natural” justifica moralmente a sua 

aceitação.  Aqui, para o leitor, deve ter ficado mais claro qual é a fonte moral de 

justificação do modelo de ação motivada pela persecução de interesses: a 

natureza. Para os adeptos do modelo de persecução de interesses, são os 

direitos da natureza que devem ser confirmados valorativamente, ainda que se 

apresentem discursivamente de modo “neutro” e esvaziado de qualquer sentido 

moral.38  

É possível que a origem para esse deslocamento radical entre 

proposições morais e cognitivas do utilitarismo se encontre no século XVIII, 

com o nascimento da Economia Política, pois desde então, o utilitarismo se 

converteu em hipótese explicativa da ação humana com pretensão de validade 

científica.39 Do porque ainda persistir nas ciências econômicas e sociais o 

modelo de “racionalidade instrumental” enquanto teoria explicativa da ação é 

uma questão importante a ser colocada. Philippe Steiner (2006, p.20) procurou 

responder a essa questão da seguinte forma: 

 
Sua força deriva do fato de que ela repousa sobre uma única 
forma de ação, que oferece a vantagem decisiva de ser 
facilmente compreensível (bastaria aplicar as regras da lógica 
para compreender o sentido da ação para o ator) e passível de 
formalização matemática (otimização forçada). 

 
 

Além disso, considerando a capilaridade do discurso econômico na 

esfera pública40, percebe-se com clareza a força que a teoria econômica 

imprime sobre a imagem da agencia humana em nossa cultura compartilhada. 

E mais, a dificuldade de se construir um ponto de vista alternativo sobre o agir 

humano, mesmo que este esteja preocupado em enfrentar problemas teóricos 

e empíricos existentes naquele modelo de “homo economicus”. Talvez, por 

estas razões, vertentes importantes das ciências sociais se firmaram 
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 Sobre isso, ver, sobretudo, Honneth (2009, p.35) e Taylor (2005, p.422-423).  
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 Ver Caillé (2001). 
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 Théret (1994). 
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sustentando também o mesmo modelo de agência propagado pela teoria 

econômica.41   

Na Ciência Política, por exemplo, é conhecido o uso extensivo e 

intensivo do mesmo modelo de agente que encontramos na teoria econômica. 

De modo mais preciso, foi por meio do uso da Teoria da Escolha Racional na 

Ciência Política que o utilitarismo vai encontrar maior legitimidade. Os trabalhos 

de Anthony Dows, James Buchanan e Marcur Olson, dentre outros, se 

destacaram na Ciência Política, por fazerem uso, em estudos sobre o 

comportamento político, dos mesmos modelos analíticos empregados no 

estudo do comportamento econômico. Segundo essas versões clássicas da 

Teoria da Escolha Racional, o agente no campo político se comportava da 

mesma maneira que num mercado econômico, sempre procurando maximizar 

seus interesses materiais.42  

A sociologia, em particular, se destaca no interior das ciências sociais, 

dentre outras coisas, pelo esforço inicial de superar o modelo de agente social 

proposto pela teoria econômica. Com efeito, a sociologia foi se constituindo 

como ciência autônoma no século XIX, em grande medida, em contraposição à 

teoria econômica, principalmente à sua imagem do homo economicus.  Em seu 

lugar, os primeiros sociólogos procuravam incluir e articular outros modelos de 

ação, onde a sua forma e conteúdo, muitas vezes, se diferenciavam bastante 

do modelo de agente e ação próprios da economia. Quando estudavam os 

fenômenos definidos como propriamente “sociais”43, os sociólogos clássicos 

defendiam a relativização do  homo economicus e, dependendo da escola de 

pensamento, até a sua inviabilidade heurística e seu total descarte 

epistemológico. Claro que essa postura antiutilitarista não se observava entre 

precursores da sociologia.  

Desse modo, no fim do século XIX, um conjunto de nomes importantes 

da sociologia (Marx, Durkheim, Weber, Simmel e Veblen) vão se voltar 

criticamente a respeito dos pressupostos teórico-metodológicos da ciência 

econômica dominante, na mesma época em que esta última corrente de 

pensamento reivindica ao seu objeto de estudo (economia) uma independência 
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 Ver, por exemplo, as incursões de John Elster (1994) na Teoria da Escolha Racional. 
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 Ferejohn e Pasquino (2001). 
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 Reis (1989).  
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analítica em relação ao meio social. Em reação à hegemonia da teoria 

econômica marginalista, os clássicos da sociologia vão assinalar a 

necessidade de se aplicar modelos analíticos próprios da nascente sociologia 

ao estudo dos fenômenos econômicos44.  

 

 

 

1.3 Marx e Durkheim, críticos do atomismo social 

 

 

É sabido que embora seja reconhecido como um importante clássico da 

sociologia, Marx não se identificava com essa nascente ciência da sociedade 

no século XIX. Ao contrário, quando tratava diretamente da sociologia, Marx o 

fazia com desprezo e mesmo em tom de crítica, referindo-se a ela como uma 

“ciência burguesa”. Ainda assim, é inquestionável a sua importante contribuição 

para a formação da sociologia como ciência autônoma. Isso devido, em parte,  

a sua rejeição dos modelos atomistas de explicação da ação social. Aliás, é na 

articulação da crítica do atomismo que encontramos o que entendemos ser o 

raciocínio mais propriamente sociológico de Marx. Certamente, tributário do 

modelo hegeliano de relação intersubjetiva como pré-condição de formação da 

ordem social, Marx não deixa de frisar em seus escritos a ideia de “conexão 

entre os indivíduos” como momento antropológico fundamental da produção 

social de determinada sociedade histórica. Esse dado antropológico, segundo 

Marx, é irrefutável e coloca em evidência o caráter ficcional de qualquer forma 

da raciocínio utilitarista, principalmente o compartilhado pelos economistas de 

sua época. Ainda sobre isso, os alvos preferenciais de sua teoria crítica da 

economia vão ser, justamente, as categorias econômicas e seus pressupostos 

atomistas.  

 

O caçador e o pescador, singulares e isolados, pelos quais 
começam Smith e Ricardo, pertencem às ilusões desprovidas 
de fantasia das robinsonadas do século XVIII, ilusões que de 
forma alguma expressam, como imaginam os historiadores da 
cultura, simplesmente uma reação ao excesso de refinamento 
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e um retorno a uma vida natural mal-entendida. Da mesma 
maneira que o contrato social de Rousseau, que pelo contrato 
põe em relação e conexão sujeitos por natureza 
independentes, não está fundado em tal naturalismo. (MARX, 
2011, p.39) 

 

Assim, tal como compreendia Marx, os economistas interpretavam de 

modo distorcido a organização social e as trocas econômicas, principalmente 

por não enxergarem as formas de relações sociais que constituem o pano de 

fundo objetivo da produção material das sociedades históricas. Uma opacidade 

das relações sociais, compartilhada não somente por economistas, mas 

também pelos próprios agentes sociais diretamente envolvidos no processo de 

produção material, a exemplo dos capitalistas e dos trabalhadores.  

Porém, embora Marx tenha marcado uma importante posição crítica de 

cunho sociológico ao atomismo praticado pela teoria econômica clássica, 

pouco avançou no estudo da relação entre moralidade e economia. De fato, às 

vezes em que a moralidade apareceu nas reflexões de Marx, foi muito mais 

como identificada com o seu conceito de “ideologia” e que, portanto, pertence a 

camada “superestrutural” da sociedade. Além disso, Marx foi acusado pelos 

seus críticos de ter mantido intacto o princípio de “utilidade” ou “necessidade” 

próprio do modelo utilitarista de ação econômica45.   

Na teoria sociológica clássica, é somente nos trabalhos de Durkheim e 

Weber que vamos encontrar um programa de sociologia da moral bastante 

desenvolvido. Apesar de diferenças a respeito de método e de compreensão 

sobre o que significa o oficio de sociólogo, os dois vão refletir em suas 

pesquisas sobre o papel da moral na orientação do comportamento dos 

agentes econômicos e na lógica de funcionamento da ordem econômica, o que 

também resultará num ataque frontal ao programa utilitarista da teoria 

econômica. Diferentemente de Marx, os dois sociólogos mencionados acima, 

explicitaram em suas pesquisas preocupações científicas com o pano de fundo 

normativo da economia, principalmente enquanto componente estruturante da 

ação.   

A posição de Durkheim sobre a economia e seus pressupostos 

utilitaristas vai aparecer de modo mais explicito em seu programa metodológico 
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de definição da sociologia, entendida por ele, como uma “ciência da 

sociedade”. Para fundamentar essa afirmação, basta lembrar que Durkheim 

procurou demarcar as fronteiras da sociologia quase sempre em contraposição 

a filosofia, a economia e a psicologia de seu tempo. É na sua luta pessoal por 

consolidar a sociologia como uma ciência autônoma no interior do campo 

científico de sua época que Durkheim vai construir uma crítica do utilitarismo 

econômico. Na filosofia, seus alvos preferenciais incluíam nomes como 

Auguste Comte, Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel e Herbert Spencer, todos 

estes criticados por recorrem a variantes e versões dos mesmos pressupostos 

utilitaristas.46     

Ainda nessa linha de raciocínio, poderíamos dizer que Durkheim atacou 

o utilitarismo principalmente em dois de seus pressupostos antropológicos de 

base: na crítica do atomismo e na crítica da teoria da necessidade. Essa crítica 

pode ser melhor visualizada numa passagem das Regras do Método 

Sociológico, onde Durkheim vai refutar enfaticamente a tese segundo a qual as 

relações mercantis seriam constituídas exclusivamente a partir de uma 

conjunção de interesses de natureza estritamente utilitária. 

 

A maior parte dos sociólogos acredita ter explicado os 
fenômenos uma vez que mostrou para eles servem e que papel 
desempenham. Raciocina-se como se tais fenômenos só 
existissem em função desse papel e não tivessem outra causa 
determinante além do sentimento, claro ou confuso, dos 
serviços que são chamados a prestar. Por isso, julga-se ter dito 
tudo o que é necessário para torna-los inteligíveis, quando se 
estabeleceu a realidade desses serviços, e se mostrou a que 
necessidade social eles satisfazem. (...) Mas esse método 
confunde duas questões muito diferentes. Mostrar em que um 
fato é útil não é explicar como ele surgiu nem como ele é o 
que é47. (DURKHEIM, 2007, p.92). 

 

 

 Uma “ficção” social, diria o sociólogo francês, visto que as relações 

contratuais típicas das sociedades modernas se fundamentariam em uma 

dimensão moral que precede o contrato, ou seja, uma dimensão não-contratual 
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 Na crítica dirigida a Comte e Spencer, Durkheim (2007) refutava a tentativa daqueles dois 
primeiros em explicar os fenômenos sociais e a própria sociedade a partir do princípio de 
utilidade ou de necessidade. 
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do contrato.48 Consequentemente, Durkheim defendia a substituição da 

economia política pela sociologia por considerar a primeira “cientificamente 

inadequada” e também porque acreditava com convicção na maior força 

explicativa da sociologia.49  

Durante a construção e consolidação de seu próprio programa de 

sociologia, Durkheim travou fortes lutas com diferentes disciplinas na disputa 

por reconhecimento científico e institucional. Dentre as ciências humanas, seus 

alvos principais foram a filosofia, a psicologia e a economia. Cada uma destas 

sofreram, ao longo dos escritos durkheimianos, alguma forma de ataque contra 

seus diagnósticos e modelos de explicação do social. E mais importante ainda, 

em grande medida, a sociologia durkheimiana foi ganhando forma e conteúdo 

em contraposição àquelas áreas de conhecimento concorrentes na explicação 

da ação social.  

Das críticas durkheimianas dirigidas contra a psicologia, a mais enfática 

e mais conhecida foi contra o pressuposto atomista da psicologia da época que 

insistia em explicar a realidade social a partir do indivíduo, ou melhor, a 

consciência individual como unidade de análise elementar para compreensão 

científica do mundo social. Com relação aos economistas, também 

encontramos a crítica dos mesmos pressupostos atomistas, além da crítica ao 

racionalismo voluntarista implícito nas teorias contratualistas que serviam de 

fundo normativo das explicações economicistas da ordem social. Finalmente, 

em relação a filosofia social, a crítica foi dirigida diretamente contra o 

utilitarismo presente nos modelos explicativos do organicismo social.  

De todas as críticas de Durkheim dirigidas contra o utilitarismo, a 

principal referia-se a insuficiência epistemológica daquele na explicação dos 

laços de solidariedade. Durkheim (2007) tinha a clara certeza de que o modelo 

de agente racional orientado por interesses próprios não fornecia elementos 

analíticos satisfatórios para explicar as condições de solidariedade coletiva. A 

solução para essa questão, como se sabe, Durkheim acreditava ter encontrado 

nas “fontes” sociais de organização do pensamento.  Para Durkheim (2003), o 

pensamento individual retirava sua forma e conteúdo da sociedade. Foi no 
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estudo de história comparada as religiões50 que Durkheim sustentou 

empiricamente sua tese.    

Sua explicação sociológica para a estruturação do conhecimento 

encontrou fortes resistências e não foram poucas as críticas contra a sua 

argumentação. Durkheim chegou a ser acusado de “hipostasiar” a sociedade 

ao atribuir a essa o status de entidade superorgânica e quase metafísica que 

pairava acima das vontades individuais.51 Muitas dessas críticas eram 

claramente injustas, conforme demonstrou recentemente Randall Collins 

(2009).  

Se é verdade que Durkheim evitou o déficit normativo em seu 

diagnóstico sociológico da inserção dos indivíduos na ordem econômica, o 

mesmo enfrentou problemas na construção de conceitos sociológicos “libertos” 

de qualquer interpretação metafísica. O melhor exemplo dessa dificuldade é no 

uso de termos que quase sempre se apresentaram de maneira analiticamente 

problemática no raciocínio do pensador francês, a exemplo das noções de 

“consciência coletiva” e de “coerção social”, sempre envolto em mal-entendidos 

por parte de interpretes e comentadores do sociólogo francês.  

Não obstante, merece uma nota especial, a continuidade da crítica 

durkheimiana na Antropologia. Na escola francesa de Antropologia Social, por 

exemplo, a teoria durkheimiana da dimensão não-contratual do contrato 

reaparece em diferentes autores, estes, como se sabe, preocupados com o 

estudo das sociedades tribais.  

Marcel Mauss, sobrinho e discípulo de Durkheim, desenvolveu, a partir 

de seus estudos sobre os povos das ilhas trobiandesas, a “teoria do dom”, 

onde descreve o sistema de trocas dos povos tribais como um exemplo de 

economia orientada por princípios não econômicos, uma verdadeira “economia 

de dádivas” expressa nas trocas de presentes rituais com a finalidade de 

reforçar os laços sociais entre os grupos tribais. Como exemplo, Mauss (2003) 

destaca o “circulo do Kula”, sistema de trocas de presentes, bastante comum 

nas ilhas trobriandesas, e que se caracteriza pela dupla função de troca de 

                                                 
50

 É no livro As formas elementares da vida religiosa, publicado pela primeira vez em 1912 e tida por 

muitos comentadores como o trabalho mais importante escrito por Durkheim,  que encontramos , sem 

dúvidas, a versão mais acabada da sociologia durkheimana do conhecimento . 
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 Sobre as críticas contra Durkheim e sua definição de sociedade, ver Steven Lukes  in COHN (2009, 

p.15-54). 
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bens materiais e simbólicos. Esse sistema de trocas nas sociedades tribais 

constituem “fenômenos sociais totais”, isto é, se exprimem nas diversas 

instituições (religiosas, jurídicas, econômicas, etc.) e cuja forma de “economia” 

é irredutível a simples trocas de bens materiais (riquezas e produtos). Nessa 

forma de economia, trocam-se também bens simbólicos (ritos, banquetes, 

serviços militares, mulheres, crianças, etc.), em suma, um regime de trocas 

“voluntarias-obrigatórias” caracterizado fundamentalmente por um sistema de 

prestações e de contraprestações que, durante as trocas e circulação de bens 

materiais e simbólicos, forjam e atualizam os laços de solidariedade entre 

grupos tribais.  Evidentemente, as trocas estritamente econômicas de bens 

materiais também estavam presentes naquelas sociedades, não deixava de 

reconhecer Mauss. Porém, as trocas econômicas mundanas só eram possíveis 

no contexto de realização anterior das trocas rituais.  

Essa mesma noção da economia do dom também vai ser trabalhada por 

Claude Lévi-strauss, o mais destacado representante da antropologia social 

francesa pós-durkheimiana. O sistema de dons recíprocos também foi 

estudado por Lévi-strauss, mas recebeu uma interpretação bastante pessoal.52 

Após inferir o sistema de dons recíprocos como um “modelo cultural universal”, 

Lévi-strauss (2009, p.91-96) defendeu o caráter ampliado do seu princípio 

intrínseco (princípio de reciprocidade), presente, segundo sua interpretação, 

em outras formas de trocas simbólicas. Nos seus próprios estudos 

antropológicos, Lévi-strauss (p.103) vai descrever o casamento nas sociedades 

tribais como uma “modalidade do sistema fundamental analisado por Mauss”. 

Assim como em outras trocas de bens simbólicos, o princípio normativo que 

regula as transações matrimoniais nas sociedades tribais é o princípio de 

reciprocidade. E mais, tais trocas matrimoniais selariam verdadeiras alianças 

entre tribos diferentes: “existe um vínculo, uma continuidade entre as relações 

hostis e a prestação de serviços recíprocos. As trocas são guerras pacificadas 

resolvidas, as guerras são o desfecho de transações infelizes” (LÉVI-

STRAUSS, 2009, p.107). 
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 Sobre a interpretação  “interessada” do Ensaio sobre Dom feita por Lévi-strauss, vale a pena ler o artigo 
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Nesse sentido, assim como a teoria da troca de dons, desenvolvida por 

Mauss, a teoria da aliança de Lévi-strauss evidenciava uma forma de economia 

simbólica “pré-econômica”, no caso, a economia das trocas matrimoniais. Além 

disso, na esteira de Durkheim, Lévi-strauss dirigiu também fortes críticas contra 

o utilitarismo. Para ambos, o conhecimento objetivo era produzido a fim de 

responder exigências de natureza moral e cognitiva. Como base no estudo das 

estruturas de pensamento e das condições objetivas de produção do 

conhecimento nos povos “selvagens”, Lévi-strauss refutava o determinismo 

econômico e fisiológico no comportamento, principalmente em sua variante 

antropológica, tal como desenvolvida por Malinowiski (1978).  Em 

contraposição a teoria da necessidade como pressuposto explicativo para a 

produção do conhecimento, Lévi-strauss (1989) vai defender que a produção 

do conhecimento objetivo no pensamento selvagem é motivado por razões 

lógicas e morais, estas últimas, bastantes distintas do modelo de persecução 

de interesses.  

 

 

1.4 Max Weber e o componente normativo do capitalismo 
 

 

Na sociologia clássica, foi Max Weber quem procurou compreender de 

modo mais explicito e aprofundado as bases normativas do comportamento 

econômico. Como se sabe, esse assunto apareceu associado a outro tema, 

mais geral, que o ocupou por toda a sua vida intelectual: as condições 

institucionais e culturais de surgimento e desenvolvimento do racionalismo no 

Ocidente. De forma a esclarecer as conexões causais entre fenômenos 

singulares da realidade social, Weber dedicou grande parte de sua energia 

intelectual (e também, emocional) na busca por entender o processo de 

racionalização específico do Ocidente, bem como suas consequências morais, 

cognitivas e institucionais em diferentes esferas da cultura.53  
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 Sobre a preocupação genética de Weber em entender o racionalismo no Ocidente, ver 
principalmente o artigo de Wolfgang Schluchter, “As origens do racionalismo ocidental” in: 
Souza (1999) e o debate “Weber e o projeto da modernidade” entre Schluchter, Henrich e Offe 
in: Cohn (2009); e a respeito da sociologia da racionalização de Weber, ver Habermas (2012). 
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Em decorrência dessa preocupação central, a relação entre moralidade 

e economia vai aparecer em Weber, principalmente em sua sociologia da 

religião. Pelo menos, é nela que vamos encontrar a interpretação weberiana 

mais acabada para o vínculo entre moralidade e economia. Porém, para melhor 

entender a maneira como Weber tratou desse vínculo, inicialmente,  é preciso 

destacar o posicionamento de Weber a respeito da teoria econômica, mais 

precisamente de sua época, pois é em diálogo crítico constante com os 

economistas que Weber vai desenvolver sua proposta de sociologia 

compreensiva da ação econômica.54 E nesse sentido, não em sua sociologia 

religião, mas em seu esbouço de uma sociologia econômica o melhor ponto de 

partida para o entendimento da visão weberiana sobre a economia.55   

Para se compreender melhor a postura de Weber em relação ao 

utilitarismo economicista é preciso situar, ainda que de modo grosseiramente 

resumido,  seu pensamento dentro da tradição histórica alemã do século XIX.  

Esse exercício analítico permite entender com maior precisão o porque de 

determinadas preferências e escolhas intelectuais dos pensadores.  

A historiografia alemã, como se sabe, teve grande influência científica e 

política na Alemanha do final do século XIX.  Nesse período, eram muitos os 

historiadores preocupados com os rumos da política e da ciência no país. No 

que se refere a ciência histórica, intelectuais alemães disputavam entre si e 

com a produção externa, os rumos das ciências humanas. Sendo assim, 

Leopold von Ranke desenvolvia escritos teóricos e metodológicos onde 

expressava a defesa do princípio de empatia no oficio do historiador. O 

historiador das religiões, Ernst Troltsch (contemporâneo e membro do circulo 

de interlocutores pessoais de Weber) rejeitava de modo veemente a 

transposição  do modelo empregado das ciências da natureza para o campo 

interno das ciências sociais. Johann Gustav Droysen, por sua vez, articulava 

importantes reflexões sobre o contraste entre explicação e compreensão 

(Verstehen). Finalmente, Karl Knies, “co-fundador” da escola histórica alemã de 

economia em seu programa de pesquisa dos fenômenos econômicos, dava 

ênfase na historicidade das instituições e ideais econômicas.56   
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Knies, em particular, nas palavras de Fritz Ringer (2004), teria sido a 

“figura central” na formação intelectual de Weber. E de fato, já era possível 

encontrar esboçada uma crítica explicita contra os pressupostos da teoria 

econômica. A respeito disso, Knies rejeitava a teoria econômica inglesa, 

principalmente na forma de crítica do “absolutismo da teoria”, isto é, a ideia de 

que era possível articular uma teoria econômica independente das condições 

históricas e espaciais. Para knies, as teorias econômicas modificam-se e 

evoluem no contexto histórico. Além disso, não existiria um campo de estudo 

que poderia ser nomeado como exclusivamente econômico. Contra isso, Knies 

ressaltava a importância da integração entre economia e contexto cultural. 

Ainda segundo ele, o agente econômico é condicionado por disposições 

políticas, sociais e, sobretudo, por sua “cultura nacional”.57 A atividade 

econômica seria a “expressão da vida unificada de um povo”, o que invalidaria, 

como consequência, as premissas atomistas da teoria econômica.  

Aliás, o que acreditamos ser mais importante depreender aqui é a forte 

presença de uma atitude de rejeição do modelo de persecução de interesses 

como “lei” permanente do comportamento econômico no pensamento de Karl 

Knies. E que vai ser incorporado, ainda que de modo parcial, pela sociologia 

econômica de Max Weber.  

Embora tenha sido a “Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” que 

tornou conhecida a posição de Weber sobre a economia, é em outra obra, 

“Economia e Sociedade”, onde vamos encontrar de modo mais sistemático a 

visão weberiana sobre a maneira cientificamente mais adequada de se 

apreender os fenômenos econômicos. De fato, em Economia e Sociedade, 

precisamente no Capítulo 1 – Conceitos sociológicos fundamentais – Weber 

apresenta de modo explicito o seu programa de sociológica compreensiva. É 

ao longo de suas páginas que Weber vai definindo o que ele entende por ação 

social (uma ação dotada de sentido)  e situando a sociologia como uma ciência 

preocupada em estudar o sentido da ação para o agente.58   

Em relação ao dialogo com os economistas, Weber, de acordo com a 

leitura de Steiner (2006, p.13-14), parece ter sido bem menos radical a respeito 

                                                 
57

 Idem, p. 24. 
58

 Poderíamos colocar que, a partir de Weber, a preocupação com os diferentes sentidos da 
ação torna-se uma problemática constante na sociologia. Sobre isso, ver Habermas (2012, 
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das limitações da teoria econômica do que Durkheim e seus discípulos. Na 

verdade, Weber não deixou de reconhecer os méritos de teoria econômica – 

em particular, em sua versão proposta pela escola austríaca marginalista59. 

Ainda assim, acreditava que a sociologia poderia complementar a teoria 

econômica no estudo dos fenômenos econômicos, principalmente por oferecer 

uma visão ampliada e multifacetada da economia.  

Outro importante estudioso da sociologia econômica weberiana, Richard 

Swedberg (2005) vai afirmar que Weber quando abordou o tema da economia, 

quase sempre o fez pensando em relação com outros campos de ação e 

interação social (religião, política, arte, direito, música, etc.), sobretudo, 

procurando investigar o tipo de “afinidade eletiva” existente na relação e seus 

efeitos sociais mais amplos. Além da preocupação com o tipo de conexão e 

interação entre a economia e outras esferas culturais, Weber também 

acreditava que o estudo dos fenômenos econômicos exigia uma postura 

“multimetodológica” do pesquisador, o que implicava recorrer não somente ao 

uso de conhecimentos próprios de teoria econômica, mas também da história 

econômica, da geografia e outras ciências da cultura.60    

Fazendo um balanço a partir do que foi observado até aqui, o que 

podemos apreender da visão de Weber sobre a economia é que o mesmo, de 

fato, acreditava que a teoria econômica oferecia um arcabouço de análise 

importante para entender “fenômenos econômicos estritos”, assim como 

também “fenômenos economicamente condicionados”. E até aí, não havia 

desacordo entre Weber e os economistas. Porém quando se trava daquele 

conjunto de fenômenos extraeconômicos, ou nos seus próprios termos, 

“fenômenos não-econômicos economicamente relevantes”, era a sociologia ou 

a história (e não a teoria economia), que fornecia o melhor ponto de partida 

científico de compreensão. Nesse último ponto, Weber claramente se afastava 
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dos economistas.61 Em suma, para Weber caberia muitos mais a sociologia 

complementar o diagnóstico da economia sobre os fenômenos 

socioeconômicos do que propriamente rivalizar na produção de conhecimento 

científico. 

É importante ressaltar que não foi apenas os economistas que sofreram 

críticas de Weber sobre o tratamento dos fenômenos econômicos. Os 

marxistas, outros importantes interlocutores com os quais Weber dialogou, 

também foram alvos de sua crítica. Porém, assim como se observou com os 

economistas, a crítica de Weber contra a sociologia marxista se caracterizava 

por uma refutação parcial de sua abordagem. Weber que tinha uma 

compreensão de multicausal da realidade, não aceitava uma explicação de tipo 

monocausal, oferecida pelo materialismo.  

A exemplo disso, a interpretação economicista dos marxistas sobre a 

gênese do capitalismo sempre foi alvo de relativização por Weber. De modo 

resumido, em contraste com a definição de capitalismo oferecida pela corrente 

marxista da economia, Weber vai assinalar que o capitalismo não pode ser 

pensado apenas enquanto “modo de produção” orientado exclusivamente pela 

lógica de acumulação e reprodução de capital. Sem descartar totalmente 

aquela interpretação materialista, Weber vai acrescentar que o capitalismo é 

também um “processo civilizatório”, uma vez que apresenta uma infraestrutura 

moral justificadora do engajamento dos agentes sociais.  

Muito menos da busca material por satisfação de interesses 

egocêntricos, tal como preconizava a variante utilitarista da economia. Na 

verdade, o tipo de agente econômico “egoísta” descrito pela economia ortodoxa 

estava muito mais próximo daquela forma social de capitalismo definida por 

Weber como “capitalismo aventureiro”, onde seus “tipos ideais” de agentes 

econômicos se orientavam pelo ímpeto em acumular riquezas e lucros. Ou 

seja, bastante distinto do tipo de agente econômico historicamente constituído 

com o nascimento do capitalismo racional moderno, disciplinado e ascético, 

além de ser orientado primeiramente por “interesses ideais” ou 

“extraeconômicos”.  
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Sobre o posicionamento crítico de Weber em relação a explicação 

utilitarista para a formação e desenvolvimento do capitalismo, merece menção 

seu famoso comentário sobre Benjamin Franklin: 

 

 

Não apenas o caráter pessoal de Benjamin Franklin, tal como 
vem à luz na sinceridade entretanto rara de sua autobiografia, 
mas também a circunstância de que ele atribui o fato mesmo 
de haver descoberto a “utilidade” da virtude a uma revelação 
de Deus, cuja vontade era destiná-lo à virtude, mostram que 
aqui nós estamos às voltas com algo bem diverso de um 
florilégio de máximas puramente egocêntricas. Acima de tudo, 
este é o summum bonum dessa ética: ganhar dinheiro e 
sempre mais dinheiro, no mais rigoroso resguardo de todo 
gozo imediato do dinheiro ganho, alto tão completamente 
despido de todos os pontos de vista eudemonistas ou mesmo 
hedonistas e pensado tao exclusivamente como fim em si 
mesmo, que em comparação com “felicidade” do indivíduo ou 
sua “utilidade”, aparece em todo caso como inteiramente 
transcendente e simplesmente irracional. (WEBER, 2004a, 
p.46)  

 

 

Nesse sentido, foi a constituição (via processo de ação moral ao longo 

da história) de uma “nova” ética econômica que possibilitou o ingresso dos 

agentes econômicos no capitalismo, e consequentemente, resultou numa 

modificação “radical” da própria estrutura interna da ordem econômica vigente 

– acontecimento este, em um primeiro momento, proporcionado pela moral 

ascética protestante. Após o capitalismo se constituir enquanto esfera 

econômica mais ou menos autônoma em relação com outras “esferas 

culturais”, ocorreu um movimento inverso no sentido de “retirar” ou atenuar - via 

secularização e dessacralização - dos agentes econômicos, a dimensão 

religiosa de suas disposições. Ao contrário, agora é o imperativo moral de 

reprodução do capitalismo que passa a colonizar outras esferas culturais, 

inclusive a esfera religiosa.  

 

Atualmente a ordem econômica capitalista é um imenso 
cosmos em que o individuo já nasce dentro e que para ele, ao 
menos enquanto individuo, se dá como um fato, uma crosta 
que ele não pode alterar e dentro da qual tem que viver. Esse 
cosmos impõe ao individuo, preso nas redes de mercado, as 
normas de ação econômica. (WEBER, 2004a, p.48) 
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Desse modo, essas “disposições” próprias do homo economicus 

assumem uma forma naturalizada diante dos indivíduos que pleiteiam participar 

da vida econômica. É nesse novo contexto que a religião perde o seu papel 

estruturante fundamental do capitalismo moderno (o que não significa afirmar o 

esvaziamento da necessidade de justificação moral do capitalismo). 

Evidentemente, na interpretação weberiana, os efeitos sociais mais 

importantes da consolidação do capitalismo moderno sobre a vida das pessoas 

se verifica, primeiramente, no plano moral, isto é, na difusão de um tipo de 

disposição moral voltada para disciplina e na universalização (primeiramente 

no Ocidente) de um mesmo modus operandi (racionalidade planificada) e um 

mesmo modus vivendi (trabalho ascético) nas mais diversas sociedades, 

principalmente naquelas em que a economia competitiva se encontrava já 

fortemente enraizada socialmente.  

Assim, embora Weber tenha reconhecido o “impulso aquisitivo” como um 

elemento universal, isto é, presente em todas as sociedades, isto por si só, 

ainda não explicaria a acumulação do capital como um fim em si mesmo. Foi 

fundamental também, destacava Weber, a existência da “nova disposição 

moral”, própria do capitalismo moderno, que se traduziu na formação de um 

caráter “firme” nos agentes econômicos (WEBER, 2004a, p.61). Dessa 

maneira, aqueles que quisessem ingressar na vida econômica deveriam ser 

dotados de qualidades excepcionais como um senso de responsabilidade, 

autocontrole e planejamento racional das ações62.  Essa compreensão da ação 

econômica como um regime de práticas e de pensamento adquirido somente 

no contexto de uma cultura histórica particular é, em nosso entendimento, uma 

das contribuições mais importantes da sociologia weberiana, pois permite 

inferir a possibilidade de investigar as condições empíricas de aquisição da 
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 É importante destacar que Weber descreve, não só a emergência de um novo tipo histórico 
de capitalismo (capitalismo racional), mas também a formação de um novo tipo histórico de 
agente econômico, portador de uma disposição moral "peculiar". Este novo "sujeito moral" 
assume uma postura ativa diante da vida cotidiana, bem como apresenta, nas palavras de 
Weber, uma "extraordinária firmeza de caráter" expresso em qualidades morais tais como 
“senso de responsabilidade”, “disciplina” e “severo domínio de si e uma sobriedade”.  



52 

 

ética econômica, principalmente ao pensa-la como uma forma de cultura 

adquirida.63  

Curiosamente, Weber mesmo em sua crítica que dirigia a teoria 

econômica, não abriu mão dos pressupostos antropológicos do mesmo modelo 

de agente compartilhado pelos economistas. Na verdade, assim como o fez 

Marx em sua crítica da economia política, Weber também situou historicamente 

o tipo de agente racional e motivado por interesses individuais no contexto da 

moderna economia capitalista.  

O fato é que, diferentemente da ideia de homo economicus como dotado 

de um comportamento individual maximizante e do mercado como entidade 

impessoal, autônoma e auto-regulada, tanto Durkheim quanto Weber, vão 

destacar, cada um ao seu modo, a dimensão construída das estruturas e 

instituições próprias do universo econômico. Produto sociocultural, a esfera 

econômica, assim como o homo econômicus, são, segundo os dois 

pensadores, em grande medida, influenciados por aspectos não econômicos 

como a política, a religião, o direito e, sobretudo, a moral.  

Depois das críticas dos clássicos da sociologia dirigidas contra o 

utilitarismo econômico, se abriram vários campos de estudos nas ciências 

sociais mais sensíveis com a dimensão normativa do comportamento 

econômico. E, conforme vimos anteriormente, Weber e Durkheim contribuíram 

muito mais do Marx na pavimentação do que posteriormente seria definida 

como Sociologia da Moral. Ainda assim, a sociologia da moral como um 

programa de estudo propriamente dito só iria se impor na segunda metade do 

século XX. Nesse intervalo, seria a antropologia, no interior das ciências 

sociais, quem assumiria a moralidade como variável empírica privilegiada na 

compreensão do comportamento econômico das sociedades “tradicionais” ou 

“selvagens”. A consequência disso foi uma falsa compreensão sobre o papel 

da moralidade na ação econômica em diferentes formações sociais. Para 

muitos cientistas sociais, o modelo de ação econômica motivada moralmente 

só se justificava em contextos de baixa diferenciação social e pouco 

desenvolvimento econômico, a exemplo das sociedades não-capitalistas. 

Quando se tratava de estudar as sociedades modernas capitalistas, o modelo 
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 É o que Bourdieu (1979)  procurou fazer em suas pesquisas sobre as condições sociais de aquisição das 

disposições econômicas de agentes situados nas sociedades camponesas da Argélia.  



53 

 

de mais apropriado de entendimento do comportamento econômico continuava 

sendo o de persecução de interesses.    

Mais atualmente, podemos encontrar economistas preocupados em 

reinserir a categoria moral no campo de estudos da economia. E Amartya Sem, 

certamente é o mais conhecido economista contemporâneo que advoga em 

favor do resgate dos laços entre economia e ética.64 Além da economia 

contemporânea, também vários estudos sociológicos atuais vão se voltar mais 

uma vez para a relação entre a economia e moral.   

A exemplo disso, no subcampo específico da chamada nova sociologia 

econômica, podemos mencionar nomes como Richard Swedberg, Pierre 

Bourdieu, Mark Granovetter, Neil Fligstein, Peter Evans, Viviana Zelizer e 

Philippe Steiner – todos esses, compartilhando o mesmo espírito dos clássicos 

da sociologia (Durkheim, Mauss, Weber, Simmel e Shumpeter) no que se 

refere ao tratamento destacado para o papel da estrutura social na 

configuração da economia.65  

No que se refere à vertente da teoria da modernização, nomes como 

Jürgen Habermas (2002) e Charles Taylor (2005a) vão refletir teoricamente a 

respeito da gênese histórica da moral moderna ocidental, assim como de seus 

componentes principais: o cognitivismo, o individualismo e o universalismo. 

Apesar das diferenças de abordagem, os dois compartilham a mesma 

preocupação em problematizar sobre a sociedade moderna em sua dimensão 

normativa. O que tornaria os dois autores de interesse imediato para a nosso 

estudo. Porém, Habermas, em particular, apesar de seu destacado esforço em 

superar o déficit normativo66 da primeira geração da Teoria Crítica, acabou 

prisioneiro de um déficit sociológico67, provocado, em parte significativa, pelo 

excesso de “sistemismo” em sua teoria dual da sociedade, no qual incorreu, 

talvez pelo uso desmedido da teoria dos sistemas de Parsons e Luhmann.68  
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 Sen (1992). 
65

 Sobre como a sociologia econômica abordou o assunto, ver Swedberg (2004) e Steiner 
(2006).  
66

 Sobre o programa habermasiano de superar o déficit normativo da primeira geração da 
Teoria Crítica, ver Habermas (2002), sobretudo, o capítulo XII, “O conteúdo normativo da 
modernidade”.  
67

 Sobre o déficit sociológico de Habermas, ver artigo de Honneth, “Teoria Crítica” in: Giddens 
& Turner (1999, p. 544). 
68

 Sobre o sistemismo na teoria dual de Habermas, ver o já mencionado anteriormente artigo 
de Honneth in: Giddens & Turner (1999). Sobre a influência de Parsons no pensamento de 
Habermas, ver Freitag (2005, p.44-45) e Habermas (2012b, p.357-542).  
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Além disso, acreditamos que Taylor oferece o melhor potencial de 

construção de uma sociologia da moral capaz de ser articulada com a 

sociologia econômica de Boltanski & Chiapello, outro referencial que 

discutiremos adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 2 

(RE) ARTICULANDO O PANO DE FUNDO MORAL DA VIDA ECONÔMICA 
 

 

 

No capítulo anterior, tentei apresentar, ainda que de modo bem 

resumido, um quadro geral do que compreendo ser um importante pano de 

fundo normativo do pensamento científico nas ciências sociais. Conforme 

discutido, o utilitarismo está presente em parte significativa das articulações 

próprias da ciência social. E mais, ele se sustenta por se apresentar de modo 

inarticulado e impensado em boa parte das teorias sociais. Assinalei que a 

razão dessa articulação, em grande medida, deve-se ao processo de 

naturalização e ocultamento de seus pressupostos normativos, este último, 

muito mais um efeito da separação epistemológica entre fato e valor do que 

propriamente de avanços empíricos que justifiquem sua moldura dominante.   

Em seguida, destaquei que a construção de um diagnóstico sociológico 

atualizado do comportamento econômico implica se desvencilhar, 

primeiramente, dos pressupostos utilitaristas que alimentam as teorias da ação 

nas ciências sociais e econômicas. Posto isso, se afastar do utilitarismo 

representa mais do que simplesmente colocar em evidencia suas 

inconsistências factuais. Conforme procurei demonstrar, uma crítica do 



55 

 

utilitarismo econômico envolve uma crítica mais ampla do naturalismo que tem 

colonizado o pensamento científico produzido na orbita das ciências sociais. E 

um bom exemplo desse naturalismo se verifica na tendência ainda dominante 

nas ciências sociais de tratar fato e valor de modo separado, tal como já  

ocorre nas ciências naturais.  

Contudo, se desejamos realmente superar o naturalismo imposto pelo 

utilitarismo econômico, precisamos também oferecer uma teoria social da ação 

econômica que possa corrigir, não todos, mas uma parte significativa dos 

problemas analíticos presentes na teoria econômica. Nesse sentido, no 

presente capítulo, procuramos apresentar o esboço de construção teórica de 

uma sociologia moral do comportamento econômico, recorrendo a síntese de 

teorias e autores, cujas ideias consideramos potencialmente férteis para a 

renovação de um programa de pesquisa em sociologia econômica.  

Assim, no primeiro momento deste capítulo, faço uma apresentação da 

teoria moral da Charles Taylor e destaco como este filosofo pensou a base 

normativa da cultura moderna ocidental. Da reflexão filosófica de Taylor, 

enfatizo sua problematização sobre as configurações valorativas da cultura 

moderna para logo em seguida, rearticulá-las em numa abordagem 

propriamente sociológica a partir da sociologia da crítica de Boltanski e 

Chiapello.  No segundo momento, procuro mostrar que, na sociologia crítica de 

Jessé Souza, podemos encontrar um empreendimento científico semelhante de 

articulação sociológica do conteúdo normativo do comportamento econômico.  

 

 

2.1 Charles Taylor e as fontes morais da cultura moderna  

 

 

Na constelação de pensadores contemporâneos preocupados em 

decifrar a gramática de valores e ideias constitutiva da cultura moderna, 

Charles Taylor, é, sem sombra de dúvidas, um dos que levaram mais longe 

esse projeto. Filósofo de grande prestígio entre seus pares, envolvido e 

mencionado nos principais debates da teoria social contemporânea, Taylor é 

também situado como um dos destacados representantes da chamada Teoria 
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do Reconhecimento69, vertente contemporânea da Teoria Crítica70 que reúne 

ainda outros nomes de peso, a exemplo do sociólogo alemão Axel Honneth e 

da cientista política norte-americana Nancy Fraser.71  

No entanto, embora seja quase sempre lembrado em vínculo mais 

estreito com a teoria do reconhecimento, situar Taylor em uma “escola de 

pensamento” ou campo de estudo filosófico particular parece tão reducionista 

quanto encerrar sua contribuição apenas no terreno da filosofia. Conhecedor 

em profundidade de gigantes diversos da teoria social moderna e 

contemporânea (Hegel, Heidegger, Wittgenstein, Lous Dumont e Maurice 

Merleau-Ponty, para mencionarmos algumas de referências teóricas mais 

presentes em sua obra), o fato é que Taylor realizou e ainda realiza 

importantes incursões analíticas interdisciplinares em campos de saber 

diversos, tal como filosofia política, epistemologia, antropologia e história 

cultural, etc. 

Na filosofia da linguagem, em particular, Taylor é sempre lembrado 

como fazendo parte da tradição hermenêutica e pós-metafísica da filosofia 

contemporânea, também chamada pelo paradigma filosófico da “virada 

linguística”. (HABERMAS, 2004) 

 Essa mesma tradição contemporânea da hermenêutica, como se sabe, 

ficou conhecida, principalmente, por rejeitar a concepção instrumental da 

linguagem e sua ênfase na função estritamente “designativa”. Em 

contraposição a essa compreensão instrumental-designativa da linguagem, a 

hermenêutica contemporânea, sob a influência de Heidegger, Wittgenstein e 

Hans Gadamer, vai destacar a concepção alternativa de que o conhecimento e 

a identidade são “constituídos” na e pela linguagem.72  

A mesma ideia da linguagem como constitutiva do agente humano 

reaparece em Taylor na sua definição própria do ser humano como “animal 

auto-interpretativo” (Self-interpreting animals). (SOUZA & MATTOS, 2007) 

Ainda que de modo grosseiramente resumo, vale a pena resgatar essa noção 

tayloriana de agente humano para nossa reflexão posterior.   

                                                 
69

 Para um resumo da Teoria do Reconhecimento, ver Souza (2000). 
70

 A respeito da Teoria Crítica, o livro-coletânea organizado por Marcos Nobre (2008) ainda é 
uma importante referência de publicação sobre o tema no Brasil.  
71

 Sobre a relação de Taylor com a Teoria do Reconhecimento, ver principalmente Mattos 
(2004). 
72

 Para saber mais a respeito da tradição hermenêutica, ver  Bleicher (2002).  
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Para construir sua própria definição do agente humano, Taylor (2007) 

recupera a filosofia moral desenvolvida por Harry Frankfurt e destaca a sua 

explicação conceitual acerca da estrutura de vontade dos seres humanos, 

fundamentalmente a distinção feita entre “desejos de primeira ordem” e 

“desejos de segunda ordem”. Segundo a distinção de Frankfurt, a 

particularidade da condição humana está na sua disposição para a articulação 

de desejos de segunda ordem. Noutros termos, todos os animais seriam 

“portadores de desejos”, o que significa reconhecer que os animais são 

capazes de fazerem escolhas entre um conjunto de desejos, o que inclui inibir 

alguns em função de outros. Porém, somente os seres humanos teriam a 

capacidade de “avaliar” desejos segundo uma escala de valores, distinguindo 

dentre aqueles mais desejáveis e aqueles indesejáveis.73 Seria justamente a 

presença de desejos de segunda ordem, a característica essencial da espécie 

humana. A formação de desejos de segunda ordem seria a manifestação do 

poder de autoavaliação reflexiva, outra capacidade unicamente humana. 

Taylor em concordância com Frankfurt, aceita a mesma distinção, mas 

acrescenta uma segunda distinção conceitual que, para o primeiro, torna a 

definição de agente humano mais “delimitada”. Trata-se da “distinção 

qualitativa de desejos”. Isto é, uma distinção entre dois tipos de avaliação de 

desejos: entre “avaliação fraca” e “avaliação forte”.  Para Taylor, a avaliação 

qualitativa dos desejos significa operar formas de classificação hierárquica dos 

desejos, o que corresponde a julgamentos sobre modos de vida 

qualitativamente distintos. Nas avaliações fracas, os desejos são avaliados em 

termos de desejabilidade e de seus resultados. Diferentemente, nas avaliações 

fortes, os desejos são avaliados em termos do uso do bom.   

Para Taylor, nós, seres humanos, não podemos abrir mão de um sentido 

de discriminação qualitativa (“sentido de bem”), embora esse sentido possa 

assumir formas variadas ao longo da história e ou conforme a cultura. E os 

“bens” só ganham inteligibilidade para nós por meio de alguma forma de 

“articulação”. Em Taylor, articular significa “expressar” uma concepção de bem 
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 Taylor in Souza & Mattos, 2007, p. 9-10.      
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por meio de uma linguagem, seja esta última, uma descrição linguística, um 

ritual, uma oração ou qualquer outra forma de ato de fala.74   

 

 

Em nenhum caso, naturalmente, essas articulações são 
uma condição suficiente75 para a crença. Há ateus em nossa 
civilização, nutridos pela Bíblia, bem como racistas no 
Ocidente liberal moderno. Mas a articulação é uma condição 
necessária de adesão; sem ela, esses bens não são nem 
mesmo opções. (Id., Ibid., p.126) 

 

 

Além disso, em sua interpretação particular acerca da formação da 

identidade do indivíduo, Taylor destaca o papel estruturante das relações 

intersubjetivas para argumentar, contrariamente às explicações atomistas que 

dão ênfase no monismo, a favor do caráter dialógico de construção identitária. 

Para fundamentar sua tese, Taylor recupera do jovem Hegel, o conceito de 

reconhecimento intersubjetivo e o articula com a noção de “outros 

significativos” do psicólogo social George H. Mead. A ideia básica é a de que o 

processo pelo qual articulamos nossa auto-definição de identidade ou de quem 

nós somos ocorre no domínio de interlocução com os outros. Isso acontece 

porque necessitamos da aquisição de linguagens que tornem possível a 

definição de nossa identidade. E somente no contato e consequente trocas 

com os outros é que adquirimos as linguagens necessárias para a 

autodefinição da identidade. (TAYLOR, 2011, 42-43) 

Apesar da diversidade de temas abordados por Taylor, nos interessa 

discutir, em particular, sua proposta de topografia moral da identidade 

moderna, tal como foi desenvolvida de forma mais acabada em sua obra 

monumental Sources of de Self: The Making of th Modern Identity76, publicada 

pela primeira vez em 1989. Nessa obra, Taylor, mais uma vez, de modo 
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 Aqui é interessante observar o sentido amplo de linguagem do qual Taylor faz uso. O que 
significa que a linguagem não se restringe apenas ao campo discursivo, mas a todo tipo de 
ação dotada de sentido para os agentes envolvidos, uma compreensão hermenêutica da 
agencia muito próxima da de Max Weber.  
75

 O itálico é nosso.  
76

 Na presente pesquisa, estamos utilizando como fonte de consulta a versão em português As 
Fontes do Self: A construção da identidade moderna (2005a), editada e publicada pela Edições 
Loyola (ver as referências). 
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original e ambicioso, procura construir um diagnóstico da “modernidade” a 

partir da “família” de “fontes morais” que tem operado como horizonte simbólico 

e prático da agência humana. Nessas diferentes fontes valorativas, Taylor 

acredita ser possível encontrar a chave analítica para a compreensão da 

identidade moderna, assim como as bases motivacionais da agência humana. 

Não obstante, em seu projeto de antropologia filosófica, Taylor procura 

mapear nossas “configurações”77 valorativas e realizar uma articulação da 

ontologia moral que, segundo ele, está na base de nossa condição humana. 

Para provar sua tese, o filósofo canadense recorre metodologicamente 

ao tratamento “histórico-analítico” do próprio desenvolvimento das fontes de 

significado da identidade moderna, reconstruindo o longo percurso histórico da 

família de sentidos valorativos que são articulados em diferentes esferas do 

pensamento, interação ação (filosofia, religião, artes, movimento iluminista, 

movimento romantista, revolução francesa, etc.).78  Isso porque, defende Taylor 

(2005a, p.15), para uma compreensão mais clara e objetiva das várias 

vertentes da nossa compreensão moderna do sentido de agente humano, é 

preciso apreender de modo complementar a “evolução histórica” de nossas 

representações do bem. Tendo em vista a dimensão normativa e “construída” 

da identidade, Taylor propõe reconstruir sua gênese histórica desde a 

antiguidade a partir de suas diferentes formas históricas de articulação.  

Desse modo, a identidade moderna ou, nos termos do próprio Taylor, a 

compreensão moderna do self, seria o produto do “desenvolvimento” histórico 

de “concepções anteriores da identidade”. Além disso, a identidade moderna 

apresentaria “três importantes facetas”. São elas, a interioridade moderna 

(articulada a primeira vez por Santo Agostinho e posteriormente rearticulada 

por Descartes e Montaigne); a afirmação da vida cotidiana (articulada 

primeiramente durante a Reforma, passando pelo Iluminismo e atualizada em 

formas contemporâneas); e, por fim, a terceira e última importante faceta da 

identidade moderna é a noção expressivista da natureza ( tem origem no final 
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 “(...) uma configuração é aquilo segundo o qual entendemos espiritualmente a nossa vida. 
Não ter uma configuração é cair numa vida espiritualmente sem sentido. Logo, a busca é 
sempre uma busca de sentido” (TAYLOR, 2005a, p.33). 
78

 Embora se apresentem quase sempre para o nosso pensamento em estado inarticulado ou 
fragmentado, mas que ainda assim, operam de modo simbólico e prático no curso nossas. 
escolhas e preferencias cotidianas mais triviais. 
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do século XVIII, sofrendo modificações no século XIX e sendo atualizada nas 

manifestações literárias do século XX).79 

Neste artigo, pretendemos tratar apenas das duas últimas 

configurações, a afirmação da vida cotidiana e o expressivismo. Justificamos 

esse recorte porque acreditamos que são nesses dois ideais de bem viver que 

encontramos os principais horizontes normativos articulados pelas classes 

diferentes classes sociais. E mais, que cada um opera como “ideia-força” do 

agir econômico, conforme a clivagem determinada de classe.  

Como assinalado anteriormente, a afirmação da vida cotidiana constitui 

um exemplo de configuração valorativa que compõe o quadro semântico da 

identidade moderna. Por “vida cotidiana”, Taylor classifica aquele conjunto de 

atividades diretamente relacionadas à produção e reprodução, a exemplo do 

trabalho, casamento e da família. Embora atualmente exista um consenso 

coletivo quase pré-reflexivo em torno do valor social positivo em torno dessas 

atividades, há uma história passada de articulações de significados até o 

sentido atual que merece ser reconstruída.  

Segundo Taylor, no Ocidente, teria sido Aristóteles quem ofereceu uma 

primeira articulação do sentido de vida cotidiana dentro de um quadro de 

distinção qualitativa, porém inversamente oposto ao sentido moderno. A 

distinção valorativa operada simbolicamente por Aristóteles da qual fala Taylor 

é a distinção entre “vida” e “bem viver”. Para Aristóteles, a “vida” 

corresponderia àquelas atividades necessárias para a manutenção e 

reprodução da vida. Embora de menor valor moral, as mesmas constituiriam a 

condição necessária para o bem viver, isto é, uma espécie de infraestrutura 

objetiva do bem viver. No entanto, a existência exclusiva para a vida não 

constituiria uma vida inteiramente humana. Não por acaso, Aristóteles situava 

os animais e os escravos como os seres adequados no exercício da vida 

cotidiana.80 Em contraposição a vida que era reservada aos seres inferiores, a 

verdadeira vida dos seres humanos, acreditava Aristóteles, correspondia ao 

conjunto de atividades que se elevam acima da vida cotidiana e que constituem 

o verdadeiro lócus do bem viver. Uma vida elevada é uma vida dedicada ao 

exercício da política e da contemplação filosófica do mundo e das coisas.  

                                                 
79

 Taylor (2005a). 
80

 Id.,Ibid., p.274. 
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Esse sentido de bem viver vai receber traduções diversas nas 

sociedades europeias medievais. A exemplo disso, a vida de participação e 

engajamento cívico vai se atualizar na ética aristocrática da honra, onde há 

uma valorização da vida guerreira e da glória. Da mesma maneira, a atitude de 

contemplação vai encontrar solo fértil nas práticas ascéticas de meditação 

monásticas do cristianismo medieval.81  

Porém, a partir do século XVI, período em que se acelera a separação e 

autonomização da ciência em relação a filosofia, decorrente da “revolução 

científica”, observa Taylor, há uma mudança radical na distinção qualitativa 

dominante até então, precisamente ocorre uma transferência do locus do bem 

viver que passa pouco a pouco a ser localizado na própria vida cotidiana.82   

Francis Bacon, filósofo renascentista, é uma expressão do novo espírito de 

época que vai se constituir desde então. No pensamento de Bacon, vamos 

encontrar uma gradativa valorização de formas de conhecimento prático, 

funcional e considerado “útil” socialmente.83 Não somente, Bacon vai articular 

uma crítica violenta das formas tradicionais de produção do conhecimento, 

principalmente aquelas identificadas com a meditação filosófica. Sobre isso, o 

Adorno & Horkheimer nos oferece uma magnifica descrição do sentimento de 

“desencantamento” produzido pelo programa de ciência positiva de Francis 

Bacon.  

 

 

Para Bacon, como para Lutero, o estéril prazer que o 
conhecimento proporciona não passa de uma espécie de 
lascívia. O que importa não é aquela satisfação que, para os 
homens, se chama “verdade”, mas a “operation”, o 
procedimento eficaz. Pois não é nos ‘discursos plausíveis, 
capazes de provocar deleite, de inspirar respeito ou de 
impressionar de uma maneira qualquer, nem quaisquer 
argumentos verossímeis, mas em obrar e trabalhar e na 
descoberta de particularidades antes desconhecidas, para 
melhor prover e auxiliar a vida’, que reside o ‘verdadeiro 
objeto e função da ciência’.84  
 

                                                 
81

 É claro que o cultivo da cultura ascética entre os cristãos é bem anterior ao período 
medieval.  Conforme descrito pelo historiador Peter Brown (2007), o ascetismo e a cultura de 
meditação já estavam presente na Antiguidade Tardia (séculos III e IV). 
82

 Taylor, 2005a p.274. 
83

 Aqui podemos fazer um paralelo com o percurso cultural percorrido pelo utilitarismo, 
conforme discutimos anteriormente.   
84

 Adorno & Horkheimer (2006, p.18). 
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Consequentemente, embalados pela inovação em pesquisa científica e 

tecnológica, a ciência vai assumir um novo estatuto moral e funcional; agora 

sua importância é servir para melhorar a vida cotidiana. Não somente, a nova 

mentalidade baconiana vai se constituir numa revolução simbólica que produziu 

um forte abalo na hierarquia valorativa dominante anteriormente na cultura 

ocidental. Talvez a ação empreendida por Bacon mereça ser lida como um 

caso exemplar de consequência não intencional da ação, nos termos 

weberianos. Mas o fato é que a reflexão filosófica de Bacon criou as condições 

objetivas favoráveis para uma inversão da hierarquia anterior. Nas palavras de 

Taylor, 

 

 

O que antes era estigmatizado como inferior é agora 
exaltado como modelo, e o anteriormente superior é 
acusado de presunção e vaidade. E isso implicou também 
uma reavaliação das profissões. O humilde artesão e artífice 
acaba contribuindo mais para o avanço da ciência do que o 
filósofo ocioso.85  
 
 
 

Não obstante, também a ética de honra e da gloria vai sofrer fortes 

abalos em sua legitimidade simbólica. No final do século XVII, nomes como 

Hobbes, Pascal, La Rochefoucauld e Molière vão ferir de morte essa 

moralidade aristocrática que fez parte do imaginário da sociedade medieval, 

uma sociedade que, conforme descreveu Norbert Elias (1994, p.191), onde a 

guerra e a agressividade faziam parte dos prazeres dos homens.  No mesmo 

século, o comercio passa a ser a visto como a força construtora e civilizadora 

da vida humana. Nesse ínterim, as frações mais letradas da burguesia 

comercial europeia incorpora rapidamente a nova moralidade, fazendo-a sua e 

tornando-se o principal suporte prático no século XVIII em diante.   

De modo geral, trata-se de um sentido moderno de que a “vida de 

produção e reprodução, de trabalho e da família” representam o lócus do bem 

viver em nossa cultura ocidental.  Numa linguagem sociológica “disposicional”, 

trata-se de uma disposição cultural para a vida cotidiana, cuja “fonte” de seu 

                                                 
85

 Id., Ibid., p.277. 
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ethos se originou nas “teologias da Reforma”, afirma Taylor.86 Em termos 

weberianos, uma “ética intramundana” que atribui grande valor de 

autorrealização prática do ideal de bem viver pleno na própria vida cotidiana.87 

Nesse sentido, em concordância com a tese de Weber, Taylor vai defender que 

a principal transformação causada pela Reforma Protestante foi a afirmação da 

vida cotidiana – expressa no trabalho e na família – pois teria contribuído por 

universalizar na cultura ocidental um novo sentido atribuído a vida cotidiana, 

agora encarada como um bem moral, ou melhor, um “hiperbem” constitutivo 

central da vida moderna.  

Destaquei anteriormente que para Taylor, o agente humano não pode 

preceder de uma avaliação forte  sobre o mundo que o cerca. No caso do tipo 

de avaliação forte que aqui nos interessa, o sentido de vida bem viver, é a 

articulação daquilo que torna nossa vida digna de ser vivida. E uma das 

possíveis linguagens morais que nós, modernos, mobilizamos para avaliar 

nosso sentido de plenitude é a autorrealização pessoal na vida cotidiana (ou 

naquelas atividades, como já assinalamos, que seriam próprias da vida: 

trabalho, família e casamento). Porém, não somente identificamos na 

afirmação da vida cotidiana o marcador social e simbólico de nosso sentido de 

bem viver. Mas também o nosso sentido de dignidade, isto é, nossa 

compreensão do que significa respeito em termos de “pensar bem de 

alguém”.88 Estar inserido numa atividade produtiva e na vida familiar constitui 

uma importante referência prática de reconhecimento social.89  

Ainda sobre a dignidade, Taylor procurando responder à questão “o que, 

precisamente, julgamos constituir nossa dignidade?”, afirma que a base do 

sentido de dignidade na qual o homem moderno persegue para si mesmo, 

assim como utiliza como parâmetro para julgar as qualidades dos outros, é 

constituída de atributos valorativos tais como chefe da casa, detentor de um 

emprego, pai e provedor da família. Nas palavras de Taylor (2005), “saber 

                                                 
86

 Id.,Ibid, p.39. 
87

 Max Weber, afirma Taylor, já havia identificado a articulação de um importante elemento 
constitutivo da afirmação da vida cotidiana, qual seja, a ética do trabalho, e também 
identificado a sua fonte geradora na Reforma Protestante. 
88

 Taylor, 2005, p.28-29. 
89

 É interessante como também vamos encontrar a mesma reflexão sobre o sentido de respeito 
num tratamento mais sociológico, mas não tão sistemático quanto em Taylor, em Sennett 
(2005). E também em Sennett (2004), encontraremos uma delicada e emocionante análise das 
consequências emocionais da “escassez de respeito”.    
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quem sou é uma espécie de saber em que posição me coloco” diante do 

mundo. Desse modo, nossa compreensão sobre o que julgamos compromissos 

morais universalmente válidos define, em parte, nosso caráter e nossa 

identidade.  

Porém, há ainda outro ideal de bem viver estudado por Taylor que 

exerce enorme poder e influência em nossa cultura moderna, principalmente 

depois da revolução cultural e estética da década de 1960. Esse hiperbem que 

compõe também a grade de significados compartilhados pelo agente moderno 

é a ética da autenticidade.  

Descrito por Taylor como um ideal moral por trás das demandas por 

autorrealização da juventude escolarizada de hoje, o ideal de autenticidade 

teria sido o resultado de uma “revolução cultural” e seu momento mais crítico 

teria sido na década de 1960. Uma “revolução individualizadora”, afirmava 

Taylor (2010), caracterizada fundamentalmente por uma nova modalidade de 

individualismo, precisamente o “individualismo expressivo”. Este, ainda de 

acordo com Taylor, teria sua origem| localizada no expressivismo do período 

romântico do final do século XVIII. Pois foi exatamente nesse período que se 

articulou uma nova compreensão da identidade individual. A articulação da 

noção de que os seres humanos são dotados de um senso moral foi seu marco 

inicial. Articulação a partir da tese de que nossa compreensão sobre o certo e o 

errado se funda em nossos sentimentos.  

Essa visão do nosso senso moral teria sido impulsionada primeiramente 

pelo desejo de crítica das formas anteriores de individualismo, principalmente 

de duas de suas variantes mais representativas no século XVIII, a 

racionalidade desengajada e o atomismo político.90 Assim, o ideal de 

autenticidade se desenvolve a partir de um “deslocamento de ênfase moral”.  

 

 

O que chamo de deslocamento de ênfase moral advém 
quando estar em contato com os próprios sentimentos 
assume uma significação moral crucial e independente. Isso 
passa a ser algo que temos de realizar para ser seres 
humanos verdadeiros e plenos. (TAYLOR, 2000, p.243) 

 
 

                                                 
90

 Taylor, 2011, p. 35.  
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 Trata-se, portanto, de um sentimento que temos sobre sermos sujeitos 

portadores de uma originalidade intrínseca e uma singularidade em frente a 

uma massa de outros indivíduos.  

 

 

Ser fiel a mim mesmo significa ser fiel à minha própria 
originalidade que é algo que somente eu posso articular e 
descobrir. Ao articulá-la, estou também definido a mim 
mesmo, realizando uma potencialidade que é propriamente 
minha. Essa é a compreensão de pano de fundo do ideal 
moderno de autenticidade, e das metas de 
autocomplementação e autorrealização em que o ideal 
costuma se assentar. (Id., Ibid, p.245) 

 

 

Pensar assim nos permite reforçar nossa autoimagem positiva na ideia 

de autonomia e liberdade no mundo. Nesse sentido, a autenticidade é também 

um importante marcador de autorrealização, de senso de vida plena e, 

portanto, de amor-próprio e fonte de respeito e reconhecimento social - 

desejamos ser respeitados por nossas qualidades "pessoais" e admiramos 

pessoas que acreditamos serem indivíduos “singulares”, "diferenciados". Taylor 

(2011, p.26-27) admite a possibilidade dessa forma de individualismo ter 

existido em outras épocas, porém acredita que o ideal de autenticidade ou a 

exigência de “ser fiel a si mesmo” só assumiu o caráter de imperativo moral de 

autorrealização na civilização ocidental apenas no contexto da modernidade.  

 

 

Antes do final do século XIX ninguém pensava que as 
diferenças entre os seres humanos tinham esse tipo de 
significado moral. Há certo modo de ser humano que é meu 
modo. Sou convocado a viver deste modo, e não imitando o 
de outro alguém. Mas isso confere uma nova importância a 
ser verdadeiro para si mesmo. Se não sou, eu perco o 
proposito da minha vida, perco o que ser humano é pra mim. 
(TAYLOR, 2011, p.38)  

 

 

 Assim como ocorreria com a ética da vida cotidiana, o ideal de 

autenticidade também alimentaria parte significativa do horizonte de sentidos 

compartilhados intersubjetivamente na cultura moderna e, conforme Taylor 
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procura demonstrar, tem implicações fundamentais nas escolhas e julgamento 

morais do indivíduo moderno. 

Como podemos apreender a partir do que foi dito até aqui, a história 

cultural reconstruída por Taylor também pode ser lida, ainda que modo indireto,  

como uma atualização e ampliação da abordagem weberiana no estudo da 

história dos sentidos compartilhados pela agência social. No entanto, enquanto 

Weber centrou seu foco de análise apenas no estudo da sociogênese do novo 

sentido do trabalho compartilhado coletivamente e, consequentemente, na sua 

eficácia social, principalmente enquanto pano de fundo normativo do agente 

capitalista91, Taylor num esforço intelectual monumental, intenciona reconstruir 

não somente aquele mesmo novo sentido do trabalho, mas amplia a 

abordagem histórico-genética no sentido de recuperar o percurso histórico das 

diferentes formas de articulação do sentido de agente humano, destacando sua 

eficácia social na forma de horizonte normativo de diferentes movimentos 

culturais e ideológicos, a exemplo do romantismo e do iluminismo.  

Além disso, diferentemente de Weber que em sua sociologia da ação 

não conseguiu se desvencilhar da filosofia da consciência e dos pressupostos 

atomistas92, Taylor - ao incorporar contribuições decisivas da filosofia moderna 

(Wittgenstein, Heidergger e Merleau-Ponty) e mesmo da sociologia 

contemporânea (Pierre Bourdieu)  em sua hermenêutica da agência humana – 

recupera a mesma problemática weberiana da gênese histórica do sentido da 

ação, porém,  fundamentada numa teoria da ação  que não se apoia mais 

naquele modelo de agente racional derivado da teoria da representação de 

Descartes, mas no modelo de corpo engajado.93 O que, no nosso entender, 

permite extrair uma sociologia moral de grande valor heurístico para o 

diagnóstico do conteúdo normativo do comportamento econômico. 

                                                 
91

 Essa empresa weberiana de sociogênese do novo sentido do trabalho se encontra de modo 
sintetizado em sua obra mais conhecida, A Ética protestante e o Espírito do Capitalismo, 
publicada originalmente entre 1904 e 1905.   
92

 Weber, apesar da preocupação em observar um mesmo fenômeno social a partir de ângulos 
metodológicos diversos e de ter ressaltado a pluralidade de formas de interesse (ideais e 
materiais), não conseguiu superar o dualismo entre idealismo e materialismo, principalmente 
porque seu modelo de agente social também se apoie na teoria representacional da ação de 
Descartes.  
93

 Em Taylor, a discussão entre o modelo representacional de agente  e o modelo de agente 
como copo engajado encontra-se de modo didaticamente resumido em dois artigos -  Lichtung 
ou Lebensform: paralelos entre Heidegger e Wittgesntein;  e Seguir uma regra -  ambos 
publicados na coletânea Argumentos Filosóficos (2000). 
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Reconhecida a fertilidade da contribuição tayloriana para a teoria social 

contemporânea, convém agora recortar seu diagnóstico sobre os elementos 

constitutivos do sentido de vida plena, ou melhor, dos “hiperbens” da Cultura 

moral moderna (Liberdade, Dignidade, Autonomia, Autenticidade, Integridade 

moral, Independência, singularidade, etc.). Pois são alguns destes que 

constituem a gramática moral da ação econômica da nova pequena burguesia, 

conforme será demonstrado na parte empírica desta pesquisa.  

Por ora, convém salientar que apesar de Taylor oferecer importantes 

contribuições no entendimento do horizonte normativo da ação, há, ainda 

assim, um déficit sociológico em Taylor que merece um breve exame. Refiro-

me a ausência de uma análise de como aqueles hiperbens são mobilizados 

efetivamente no interior da economia capitalista94. Para resolver esse déficit, 

agora, é no próprio campo da sociologia que nos dirigimos, onde acreditamos 

poder encontrar uma teoria sociológica que procura articular de modo 

sistemático o componente normativo da ação econômica na sociedade 

moderna. A sociologia da crítica de Boltanski & Chiapello (2009), no nosso 

entender, preencheriam esse déficit sociológico que encontramos em Taylor. 

Esse dois sociólogos numa obra seminal, O Novo Espírito do Capitalismo 

(2009), realizam de modo inovador uma reflexão sociológica sobre como 

valores e ideais de bem viver são mobilizados ora contra o capitalismo, ora a 

favor do capitalismo e de seu imperativo de reprodução social da lógica de 

acumulação de capital.  

 

 

2.2 Boltanski e a necessidade de justificação moral do capitalismo  

 

 

Publicada pela primeira vez no final da década de 1990, O novo espírito 

do capitalismo representa um retrato sociológico aprofundado da formação 

histórica e consolidação da nova configuração institucional e ideológica do 

                                                 
94

 É interessante frisar que Taylor reconhece em tom de quase “confissão” essa lacuna 
sociológica em seu estudo da história da identidade moderna, precisamente na Parte II, 
capítulo 12 – Uma digressão sobre a explicação histórica – de sua obra, As Fontes do Self. 
Sobre o “déficit sociológico” em Taylor.  Ver também Freitas & Freire (2012), onde 
apresentamos e discutimos pela primeira vez, a limitações e potencialidades de Taylor na 
construção de uma teoria crítica atualizada do capitalismo contemporâneo. 
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capitalismo, além de ser uma narrativa bastante realista e sombria dos efeitos 

sociais e emocionais da mudança da ordem econômica na vida das classes 

trabalhadoras.95 Antes de examinar o modo como Bolstanki e Chiapello tratam 

analiticamente do pano de fundo moral do capitalismo, convém apresentar a 

proposta mais geral da pesquisa apresentada na obra O novo espírito do 

capitalismo (2009). 

Conforme verbalmente explicitado logo de início (no prólogo do livro), 

Boltanski e Chiapello (2009, p.22) justificam a produção da pesquisa que deu 

origem ao livro aqui em discussão, como uma tentativa de resposta ao quadro 

de inquietação diante da “degradação da situação econômica e social de um 

número crescente de pessoas e um capitalismo em plena expansão e 

profundamente transformado”. Principalmente num cenário que, ainda segundo 

os dois sociólogos franceses, a “crítica social” se encontrava “desarmada” em 

sua capacidade de intervenção política na esfera pública.  Aliás, é justamente 

compreender o porquê do “desarmamento da crítica” no seu poder de 

enfrentamento político da reestruturação do capitalismo que constitui o principal 

objetivo daquele estudo. 

No entanto, para o êxito do trabalho de diagnóstico do capitalismo em 

sua formatação contemporânea, Boltanski e Chiapello ressaltaram a 

necessidade de se renovar a “caixa de ferramentas” da sociologia. Isso, na 

visão dos sociólogos franceses, significa, dentre outras atitudes 

epistemológicas, substituir a teoria da ideologia em sua vertente marxista por 

uma teoria alternativa da ideologia, tal como a desenvolvida pelo antropólogo 

francês Louis Dumont96. Além disso, os autores do Novo Espírito do 

Capitalismo vão defender a adoção de uma abordagem pragmática da 

mudança do capitalismo, isto é, uma análise sociológica com foco nos modos 

de engajamento, de justificação e de sentidos da ação.97 Contra as abordagens 

                                                 
95

 Para registro comparativo, aqui no Brasil, durante o mesmo período do final dos anos de 
1990, vivíamos o término da chamada “década neoliberal”, descrita como um período de 
grandes transformações no capitalismo brasileiro e pelo surgimento de uma nova configuração 
do mundo do trabalho no Brasil - marcada por reestruturação produtiva, aumento de 
trabalhadores no setor de serviços, crescente situação de precarização e vulnerabilidade 
jurídica em matéria de direitos trabalhistas, além do crescimento do desemprego.  Sobre isso, 
ver Alves (2002) e Pochmann (2012).   
96

 A obra de Dumont onde encontramos articulado e aplicado de modo mais explicito seu 
conceito de ideologia é Homo Aequalis (2000).  
97

 Boltanski & Chiapello (2009, p.33). 
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tradicionais da teoria ideológica do capitalismo, Boltanski e Chiapello defendem 

o estudo sociológico do trabalho simbólico de legitimação98, orientado por 

novas bases teórico-analíticas, a fim de articular uma compreensão crítica 

renovada e aprofundada das raízes da persistência social da ordem capitalista, 

apesar desta última se reproduzir sobre um lastro de crescente degradação 

social dos padrões de vida dos agentes econômicos.  

De modo grosseiramente resumido, para Boltanski e Chiapello, o 

capitalismo necessita de um regime de justificação moral para engendrar o 

engajamento dos agentes no regime de capital e, desse modo, garantir a sua 

reprodução social. E mais, isso só é possível porque o capitalismo absolve 

parte da crítica produzida pelos seus detratores. O capitalismo, diante da 

fragilidade dos argumentos estritamente econômicos e dos seus resultados 

materiais (tanto para a classe trabalhadora como para o capitalista), não seria 

capaz de provocar por si só o empenho dos agentes econômicos envolvidos 

diretamente no processo produtivo.99 Para isso, o sistema necessita de um 

conjunto de dispositivos simbólicos compensatórios voltados para os agentes 

econômicos. O que esses dispositivos de justificação operam e mobilizam são 

sentidos de justiça e de boa vida compartilhados coletivamente e que são 

constitutivos de demandas sociais, seja na forma de demandas por 

autorrealização individual, seja na realização de demandas em termos de bem 

comum. Noutras palavras, os agentes precisam enxergar no capitalismo uma 

ordem socialmente boa e justa. Nos termos dos próprios sociólogos franceses, 

o capitalismo necessita de um “espírito”.  

 

O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de 
crenças associadas à ordem capitalista100 que contribuem 
para justificar e sustentar essa ordem, legitimando os modos 
de ação e as disposições coerentes com ela. Essas 
justificações, sejam elas gerais ou praticas, locais ou 
globais, expressas em termos de virtude ou em temos de 
justiça, dão respaldo ao cumprimento de tarefas mãos ou 

                                                 
98

 A preocupação científica dos dois sociólogos franceses com o trabalho de legitimação 
simbólica parece, ao nosso entender, uma herança de “habitus” sociológico dos tempos de 
trabalho colaborativo com Pierre Bourdieu, principalmente na preocupação deste último para 
com o trabalho de produção e consagração simbólica das crenças e representações do mundo. 
Sobre a sociologia do trabalho de legitimação das crenças em Bourdieu, ver principalmente 
Bourdieu, 2005; 2006; 2007.   
99

 Id., Ibid, p.41. 
100

 Grifo nosso.  
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menos penosas, e, de modo mais geral, à adesão a um 
estilo de vida, em sentido favorável à ordem capitalista. 
(BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p.42)  

 
 Dessa forma, funcionando como uma espécie de “ideologia dominante”, 

o espírito capitalista opera simbolicamente fornecendo um discurso de 

justificação moral para o engajamento econômico, por meio da linguagem das 

supostas “virtudes” e da “justiça” que ele possibilita.  

 

 

(...) a persistência do capitalismo, como modo de 
coordenação dos atos e como mundo vivenciado, não pode 
ser entendida sem a consideração as ideologias que, 
justificando-o e conferindo-lhe sentido, contribuem para 
suscitar a boa vontade daqueles sobre os quais ele repousa, 
para obter seu engajamento, inclusive  quando – como 
ocorre nos países desenvolvidos – a ordem na qual eles 
estão inseridos parece basear-se quase totalmente em 
dispositivos que lhe são congruentes. (Id., Ibid, p.43.)  

 
 
 
Porém, diferentemente das teses utilitaristas - tanto em sua vertente do 

interesse material defendia pelos economistas liberais quanto em sua vertente 

marxista da hipótese da necessidade ou “empenho forçado” - não é no interior 

da própria situação econômica que o capitalismo extrai os argumentos 

ideológicos mais consistentes para o engajamento e empenho dos agentes 

econômicos.101 O conteúdo da ideologia é gestado externamente, ou melhor, 

em outras fontes. Precisamente, é fora da esfera econômica que o capitalismo 

vai encontrar e articular seu discurso de legitimação. Uma dessas fontes é a 

própria “crítica” articulada reflexivamente pelos agentes sociais, motivados por 

experiências de indignação e insatisfação moral diante do sistema 
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 Id., Ibid, p.38-39. Ainda sobre o assunto da “fonte externa” de justificação e legitimação do 
engajamento econômico, convém reconhecer que essa ideia não é em si original na literatura 
sociológica. Senso comum entre os estudiosos da sociologia econômica, foi Max Weber o 
primeiro a chamar atenção para o fato do capitalismo retirar sua “ideologia” de legitimidade de 
fontes externas a esfera econômica, em outras esferas culturais. Em seu estudo clássico A 
ética protestante e o espírito do capitalismo (2004) é a esfera religiosa que vai desempenhar a 
função de principal fonte do conteúdo normativo do capitalismo moderno nascente nas 
sociedades europeias do século XV e XVI. Também em outro importante estudo sobre o 
mesmo tema, As paixões e os interesses (2002), do historiador econômico Albert Hirschman, 
encontramos uma interpretação alternativa ao diagnóstico weberiano. Hirschman vai identificar 
outras fontes morais do capitalismo moderno, em esferas sociais bastante distintas da religião, 
destacando, por exemplo, o papel da literatura da filosofia política na articulação de um 
discurso político de bem comum, este, possibilitado pela expansão econômica.         
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econômico.102 Nesse sentido, os dispositivos geradores de “envolvimento do 

pessoal” são de fontes sociais diversas, muitas vezes, estranhas a própria 

lógica de reprodução do sistema de acumulação.  

Ao discutir os conteúdos normativos mobilizados pelo capitalismo, 

Boltanski e Chiapello vão destacar a exigência de libertação como “um dos 

componentes essenciais do capitalismo”.103 Articulado desde a formação do 

capitalismo, o discurso de libertação teria incorporado novos significados à sua 

semântica, de acordo com as diferentes formas históricas do espírito do 

capitalismo.104   

Desse modo, no primeiro espírito do capitalismo, dominante na segunda 

metade do século XIX, o discurso de libertação teria sido mobilizado pelo 

capitalismo no sentido de emancipação das formas tradicionais de dominação 

e servidão humana. A expansão do regime de capital e o consequente 

engajamento econômico se justificaria, dessa maneira, por possibilitar a 

libertação das relações de dominação típicas das sociedades pré-capitalistas. 

E mais, por ser condição de “realização das promessas de autonomia e 

autorrealização”105. Por sua vez, o “tipo ideal” e suporte prático da ideologia do 

primeiro espírito teria sido o burguês empreendedor, com seu estilo de vida sui 

generis e seus ideais de justiça e bem comum identificados com o progresso 

científico, tecnológico e com o desenvolvimento da indústria.106 

Sobre as promessas de libertação mobilizadas pelo primeiro espírito do 

capitalismo, se destacariam a ampliação das possibilidades formais de escolha, 

como resultado da emancipação da dependência dos vínculos domésticos; o 

desencaixe das relações tradicionais de dependência e reencaixe em formas 

contratuais de dependência (possibilitadas pela inserção no mercado de 
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 Segundo os sociólogos franceses, uma característica importante do capitalismo é 
justamente assimilar parte da crítica que lhe é dirigida (Boltanski e Chiapello, 2009, p.61-62). 
103

 Boltanski & Chiapello (2009, p.423). 
104

 Curiosamente, o discurso de libertação também teria sido articulado por um dos críticos 
mais apaixonados do capitalismo, senão o seu mais feroz crítico: Karl Marx. Este, em 
passagem famosa do Manifesto Comunista (1998) não deixava de assinalar o caráter 
“revolucionário” e “libertador” do capitalismo em relação aos modos de produção precedentes.   
105

 Id., Ibid, p.424-425. Sobre isso, é importante destacar que Boltanski e Chiapello localizam 
historicamente no Iluminismo a principal fonte de exigência ética de autonomia e 
autorrealização no século XIX. O Iluminismo teria, nesse sentido, articulado e ajudado a 
construir o consenso moral compartilhado coletivamente em torno da autonomia e 
autorrealização como componentes do novo sentido de vida plena na cultura moderna 
ocidental.  
106

 Id., Ibid., p.49-50. 
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trabalho), o que significaria em tese, maior margem de autonomia nas escolhas 

pessoais; e a substituição de um sistema de obrigação de “dádiva” e 

“contradádiva” (Mauss, 2003) que regula a distribuição de bens materiais e 

simbólicos nas sociedades pré-capitalistas por um “dispositivo de trocas” 

regulado por preços, próprio à moderna economia de mercado, o que tornaria 

as trocas materiais e simbólicas “livres” de coerções de qualquer sistema 

normativo de obrigação. (Boltanski & Chiapello, 2009, p.425) 

No tocante a crítica ao primeiro espírito do capitalismo, em seu conteúdo 

se destacava a acusação de que, embora o capitalismo tenha “libertado” os 

indivíduos de formas tradicionais de exploração e dependência, o mesmo 

impõe novas formas de opressão. Dentre as expressões de opressão 

denunciadas, a crítica marxista, por exemplo, vai assinalar a servidão da lógica 

de produção, ou melhor, a “dupla servidão”: objetiva (crescente necessidade 

material) e subjetiva (a produção do desejo de consumo). Além da crítica 

marxista, outra forma de articulação da crítica ao primeiro espírito do 

capitalismo vai emergir da tradição durkheimiana que vai identificar no 

capitalismo um fator de corrosão dos laços de coesão social e de 

solidariedade. (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p.426-427)      

Além disso, Boltanski & Chiapello (2009, p.61-25) citam o trabalho da 

crítica social e da crítica estética no sentido de, contraditoriamente, realizar a 

crítica de cunho normativo ao capitalismo e fornecer a atualização necessária 

das condições de justificação moral para o engajamento econômico dos 

agentes sociais. Nesse sentido, no primeiro espírito do capitalismo, a demanda 

por liberdade e autonomia constituíam a principal critica normativa dirigida ao 

sistema econômico nesse período. No segundo espírito do capitalismo, a 

demanda por liberdade e autonomia é respondida na forma de promessas de 

riqueza material via ingresso na grande empresa industrial racional e 

burocratizada.  

Aqui é a demanda por autenticidade que vai alimentar a crítica do 

capitalismo, resultando no terceiro espírito do capitalismo, uma versão 

“expressivista” da lógica de reprodução do capital, conforme salienta Jessé 

Souza (2010, p.35) que persiste até o presente. 

Sobre isso, falamos alhures que a autenticidade é um dos critérios de 

julgamento mais importantes para o reconhecimento social e autoestima nas 
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sociedades modernas ocidentais.107 E Botanski e Chiapello, também atentos a 

isso, vão defender que o capitalismo em sua atual fase pós-fordista incorpora a 

exigência de autenticidade como estratégia de justificação moral do seu regime 

de acumulação de capital. O exemplo disso é a mercantilização de bens 

(materiais e culturais) e práticas que satisfaçam as exigências de autenticidade.  

Assim, o capitalismo necessita de uma base moral que possibilite a 

justificação da acumulação do capital e de modo paradoxal, conforme 

defendem Boltanski & Chiapello, as formas de articulação de crítica cumprem 

essa função atualizadora dos regimes de justificação normativa. Em suma, a 

necessidade de justificação moral do capitalismo e o papel da crítica na 

atualização do conteúdo normativo do capitalismo constituem, conjuntamente, 

no principal impulso de dinâmica e transformação histórica do capitalismo. Esta 

seria, grosso modo, uma das principais teses defendidas na obra seminal O 

Novo Espírito do Capitalismo (2009). 

No entanto, se é verdade que Boltanski & Chiapello permitem transportar 

para o terreno da sociologia a reflexão tayloriana sobre o pano fundo normativo 

e problematizar em particular a articulação deste mesmo pano de fundo na 

esfera da economia, Boltanski & Chiapello sofrem de um déficit sociogenético 

importante que não pode ser ignorado. Na explicação dos sentidos de justiça, 

os dois sociólogos apresentam tais sentidos sempre em estado de articulação 

reflexiva, isto é, seja mobilizado na forma de crítica social, seja na forma de 

crítica estética. A redução da dinâmica histórica do capitalismo à uma dialética 

entre crítica e cooptação da crítica cria, por exemplo duas sérias lacunas 

analíticas. Em primeiro lugar, os dois sociólogos franceses pouco tem a nos 

dizer sobre a gênese dos sentidos de bem viver que constituem a matéria 

prima da crítica (FREITAS & FREIRE, 2012). É como se o conteúdo normativo 

da crítica estivesse sempre aí, escondido em estado latente; e que só se 

manifestaria, seja como demanda, seja como exigência, de modo reativo, por 

efeito das formas de opressão produzidas no bojo do capitalismo. Em segundo 

lugar, afinal de contas, quando Boltanski e Chiapello situam contextualmente 

os diferentes sentidos de bem viver? Quando os localizam já claramente 
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 Sobre a ética da autenticidade e seu lugar de destaque na família de ideais de bem viver da 
cultura moderna, ver a densa discussão a seu respeito desenvolvida ao longo dos trabalhos de 
Taylor (1994; 2005; 2010).  
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articulados na condição de exigências de justiça de determinados grupos de 

pressão. E aqui fica a séria impressão de que só existe o momento reflexivo da 

experiência de indignação, ou melhor, no momento do seu engajamento 

político. Assim como na primeira lacuna, nesta segunda, pouco os dois 

sociólogos tem a dizer sobre o momento inarticulado da experiência de 

desrespeito. E muitos menos ainda sobre as “condições diferenciais” entre os 

diversos agentes e classes de agentes (negros, homossexuais, mulheres, 

jovens, velhos, etc.) na articulação da crítica.108    

Em relação a primeira lacuna na análise de Boltanski e Chiapello, 

acreditamos que a mesma pode ser preenchida e superada pela articulação da  

hermenêutica do espaço moral de Charles Taylor, principalmente ao corrigir o 

que chamamos alhures de déficit sociogenético da sociologia da crítica de 

Boltanski e Chiapello (FREITAS & FREIRE, 2012).  A respeito da segunda 

lacuna na análise de Boltanski e Chiapello, acreditamos ser Axel Honneth 

(2003) quem pode oferece os instrumentos analíticos para  a devida superação 

do segundo tipo de lacuna analítica.  É o que faremos a seguir.  

Com efeito, como alternativa teórica, procurei articular em novas bases 

uma sociologia da moral do comportamento econômico que não negligencia a 

dimensão normativa da agência humana. Para isso, me servi da antropologia 

filosófica de Taylor no sentido de explicitar o pano de fundo normativo da 

agência moderna. Me apropriei da noção de configuração valorativa articulada 

por Taylor e dei ênfase propositalmente, em particular, a noção de ética da vida 

cotidiana. Por sua vez, de Bolstanki e Chiapello, recuperei a ideia, segundo a 

qual, o capitalismo para se reproduzir socialmente e agenciar os indivíduos 

necessita de um dispositivo simbólico de justificação moral. Finalmente, tentei 

realizar uma síntese entre eles, destacando os déficits que podem 

possivelmente ser preenchidos pelo cruzamento entre suas teorias.  

No entanto, há ainda um terceiro tipo de déficit analítico que dificilmente 

será preenchido pelas duas abordagens supraditas. Procurando ser mais claro, 

acredito que tanto a teoria moral de Charles Taylor quanto a sociologia da 

crítica de Bolstanki & Chiapello carecem de uma abordagem mais consistente 
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 Poderíamos neste caso, dirigir a Boltanski e Chiapello a mesma crítica que Bourdieu (2001, 
p.80-81) dirigiu contra Habermas , isto é, que aqueles preocupados tão somente com a 
articulação da crítica acabam por negligenciar “a questão das condições econômicas e sociais 
a serem preenchidas” até à articulação da crítica.  
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referente aos usos e efeitos diferenciados das formas de ética econômica. 

Observem que eu me refiro à ética econômica no plural, pois acredito que 

existem diferentes tipos de éticas econômicas constituídas em condições 

diferenciadas de socialização e aprendizado econômico. Além disso, em 

relação às classes populares que são matéria do meu estudo empírico 

desenvolvido e apresentado no capítulo 3, defendo que, nessas classes em 

particular, a principal forma de ética econômica incorporada e mobilizada 

durante a inserção na esfera econômica é, justamente, a ética da vida cotidiana 

da qual fala Taylor.     

Ademais, antes de seguir em frente, é preciso dizer que a preocupação 

em se articular o pano de fundo normativo da economia em novas bases 

teóricas não é algo original na sociologia contemporânea. Como assinalamos 

anteriormente, Boltanski & Chiapello em seu programa de sociologia da crítica 

também externam o mesmo interesse sociológico, porém, a partir dos sentidos 

de justiça compartilhados e mobilizados na dialética entre crítica e assimilação 

da crítica pelo capitalismo.  

Da mesma forma,  encontramos na sociologia crítica de Jessé Souza o 

mesmo ímpeto na explicitação do pano de fundo normativo do capitalismo. O 

trabalho de Souza em particular, é, de fato, a minha principal referência e 

inspiração intelectual nesta pesquisa de dissertação. Desde a publicação de A 

Modernização Seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro em 2000, 

Souza explicita a preocupação na construção de uma teoria sociológica 

atualizada que problematize o “processo de modernização” levado a cabo nas 

sociedades capitalistas ocidentais, com ênfase na elucidação das condições 

sociais de reprodução da desigualdade.   

Além disso, Souza procura sempre colocar em evidência o papel dos 

valores e dos consensos morais compartilhados coletivamente como pano de 

fundo normativo importante para a devida compreensão do processo de 

dinâmica social. E aqui, claramente, a preocupação de Souza com o conteúdo 

normativo das sociedades modernas deve-se em parte, a forte influência de 

Habermas (2000; 2012a; 2012b) sobre seu pensamento, ainda que o sociólogo 

brasileiro não compartilhe com o modelo teórico-explicativo proposto pelo 

sociólogo alemão. 
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De todo modo, como disse antes, há pontos de aproximação e 

apropriação minha das intuições sociológicas da Jessé Souza acerca da 

cultura moral do capitalismo. Porém, há também pontos de afastamento e de 

tentativa de dar passos adiante a partir de onde Souza, creio, parou. Pretendo 

nos próximos parágrafos, me esforçar em colocar em evidência esse ponto.    

 

 

2.3 Jessé Souza, a moralidade inarticulada do capitalismo e a ética da 
“nova” classe trabalhadora 

 

 

Iniciar um comentário sobre as ideias de determinado sociólogo implica 

sempre o risco de cometer injustiças na interpretação de seu pensamento. Isso 

ocorre às vezes, seja porque o leitor esteja alimentado por uma postura de má 

vontade a priori para com o autor lido, seja porque adotou uma interpretação 

apressada antes de um maior amadurecimento reflexivo da leitura. Contra isso, 

nos parece sempre atual o conselho de Bourdieu (que subverte Quine) a 

respeito da necessidade de se adotar o “princípio de generosidade” na leitura 

de teorias e de autores, no sentido de estar disposto a ouvir o que esses nos 

têm a dizer. 

Embora entre os sociólogos brasileiros, a preocupação com a produção 

de uma explicação sociológica para o problema da modernização brasileira não 

seja nenhuma novidade, entendemos que somente recentemente esse campo 

de estudos vem, de fato, ganhando novo fôlego no que se refere a renovação 

de aportes teóricos mobilizados durante a construção da interpretação 

sociológica. A sociologia crítica de Jessé Souza é um exemplo paradigmático 

de renovação teórica na sociologia da modernização brasileira. Seu esforço 

teórico de atualização da chave de interpretação sobre nossa experiência 

histórica de modernização é, em si, reconhecidamente louvável.  

Souza, certamente, pode ser situado naquele grupo de sociólogos 

contemporâneos - caracterizados por Jeffrey Alexander (1987) como “novo 

movimento teórico” – que externam em seus escritos, a preocupação com a 

articulação de sínteses entre tradições diversas da teoria social, outrora 

pensadas teoricamente em termos de oposição intransponível.  
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Como dissemos, por se tratar de um programa de pesquisa em 

sociologia em construção, acreditamos ser possível, ainda que de modo 

arbitrário, dividir a sociologia crítica de Jessé Souza em três fases.  

Na primeira fase, mais teórica, observa-se a preocupação de Jessé 

Souza na construção de um paradigma alternativo da sociologia da 

modernização brasileira. Nessa fase, Souza procurou desenvolver em 

perspectiva comparada uma teoria da modernização que tornasse possível 

rearticular o conteúdo normativo do capitalismo e seus arranjos estruturais, 

conforme o tipo de sociedade. No caso da obra modernização seletiva (2000a) 

já encontramos esposada a preocupação com a articulação do conteúdo 

normativo da sociedade moderna. Também naquela obra, Souza, se apoiando 

principalmente na síntese teórica entre Jurgen Habermas, Charles Taylor, 

Norbert Elias e Max Weber, adotava uma postura investigativa no sentido de 

explicitar os efeitos sociais da configuração valorativa dominante na 

modernidade ocidental e, em particular, seu efeito no processo de 

modernização brasileira. Souza acreditava que, com essa rearticulação 

sintética, seria possível superar os déficits normativos e institucionais 

existentes nas interpretações hegemônicas sobre a formação histórica do 

Brasil. Para Souza (2000), o que as interpretações tradicionais  têm em 

comum, apesar da diversidade de abordagem, é o uso da polaridade 

atraso/moderno de maneira absoluta e naturalizada. Interpretes brasileiros, a 

exemplo de Sergio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, Simon 

Schwartzman e Roberto Damatta  teriam feito uma transferência “mecânica e 

direta” da distinção entre o que é moderno e atrasado em Max Weber. Como 

consequência, ao aceitar as categorias weberianas como “referências 

absolutas”, os estudos comparativos acabaram que “hipostaziando” os 

diagnósticos weberianos.  

Na avaliação de Souza, o uso negligenciado das noções de moderno e 

atrasado deve-se ao forte viés desenvolvimentista e modernizador 

predominante nas ciências sociais brasileira. Na visão de Jessé Souza, embora 

a recepção de Max Weber no pensamento social brasileiro tenha possibilitado 

uma “ruptura” com o paradigma racial outrora vigente nos estudos culturais, 

nossos intérpretes, ao trabalharem com a tipologia dicotômica 

moderno/atrasado tratada em termos de oposição real, acabaram que criando 
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outras modalidades de obstáculo teórico. Segundo essa interpretação 

dominante do processo de modernização vivenciado em nosso país, o Brasil 

seria um país tipicamente pré-moderno. Para Souza, o que é comum as todas 

as variantes do paradigma dominante é o uso de uma perspectiva culturalista, 

desvinculada de qualquer efeito estruturante das instituições fundamentais 

(Estado e mercado), e que toma a cultura de forma homogênea ou 

essencializada. 

Na segunda fase, a sociologia crítica de Souza retoma e amplia sua 

crítica da tradição dominante da teoria da modernização brasileira e investe de 

maneira mais sistemática na construção analítica de uma teoria da 

desigualdade brasileira. Contra a visão dominante de interpretes sobre a 

formação do Brasil, já assinalado no paragrafo anterior, Souza vai defender 

que a desigualdade social em países como o Brasil seria o resultado de uma 

modernização de grandes proporções. De modo geral, Jessé procura defender 

duas ideias básicas em relação ao processo de modernização brasileiro. 

Primeiro, esse processo tem inicio no ano séc. XIX (ano de 1808), com a 

chegada da família real e a implantação das duas instituições modernas do 

capitalismo: Estado racional e mercado. Segundo, a cultura nacional não é 

indiferente à presença do Estado e mercado. Isso porque com a chegada do 

Estado e mercado tem inicio um processo de “reeuropeização” que vai ser 

responsável pela difusão de um economia emocional consonante com os 

imperativos do capitalismo moderno. (SOUZA, 2003) 

De acordo com Souza, é o trabalho que permite a “uniformização de 

uma economia emocional para todos os estratos na sociedade moderna”. Na 

sociedade moderna, o “trabalho” passa a ser um marcador de reconhecimento 

social. A noção de “cidadania regulada”, por exemplo, está ligada a um 

tendência seletiva (hierarquia valorativa entre trabalho manual e intelectual), 

característica dominante em sociedades como o Brasil. Diferentemente, nos 

países centrais onde teríamos um tendência equalizante. 

 Como se percebe, agora Souza se volta para a articulação da 

“configuração valorativa” e de seu “ancoramento institucional”. Para isso, seu 

movimento de síntese é desenhado a partir do cruzamento entre a 

hermenêutica do espaço moral de Charles Taylor e a sociologia das formas de 

dominação simbólica de Pierre Bourdieu. Nessa mesma fase, há dois 
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momentos de investigação sociológica. No primeiro momento, “sistemático”, 

correspondente ao livro A construção social da subcidadania: para uma 

sociologia política da modernidade periférica (2006), encontramos a 

apresentação acabada de uma teoria sociológica da produção e reprodução 

social da desigualdade. Aqui, Jessé discute o conteúdo normativo do 

capitalismo a partir de Taylor, precisamente de sua noção de distinção 

qualitativa. Souza recupera a tese tayloriana, segundo a qual a cultura moral 

moderna apresenta como pano de fundo objetivo, a existência de formas de 

hierarquia valorativa que estruturam a agência humana. Porém, Souza analisa 

a maneira como aquela hierarquia valorativa se apresenta de modo inarticulado 

no interior do capitalismo, destacando a distinção hierárquica entre mente e 

corpo como uma gramática moral opaca por trás da ideologia da meritocracia.  

O segundo momento, cuja obra A ralé brasileira: quem é e como vive 

(2009) constitui a sua melhor expressão, encontramos a preocupação de 

Souza em testar e verificar a força de alcance empírico de sua teoria da 

seletividade do habitus de classe em contextos sociais do capitalismo 

periférico, em particular, no Brasil. 

 Porém, é na terceira e atual fase de sua sociologia crítica que Souza vai 

desenvolver a interpretação mais sistemática e amadurecida do conteúdo 

normativo do capitalismo.  Na obra Os batalhadores brasileiros (2010), também 

vamos encontrar em Souza a mesma preocupção. No entanto, diferentemente 

do que ocorreu em suas análises anteriores, voltadas para a ênfase na 

articulação da hierarquia moral opaca do capitalismo, agora Souza vai centrar 

sua análise na problematização dos dispositivos de justificação moral da 

legitimidade do capitalismo. O que representa claramente uma mudança de 

orientação sociológica no tipo de diagnóstico desenvolvido, motivada 

principalmente pela substituição de Taylor por Boltanski. Ao invés de 

problematizar a “falsa” neutralidade do capitalismo e sua moralidade opaca, o 

que se observa na investida analítica atual de Souza é a problematização do 

trabalho de legitimação simbólica do capitalismo, onde este incorpora e 

mobiliza diferentes sentidos coletivos de justiça em sua estratégia de 

justificação sistêmica.  

Assim, seguindo Boltanski e Chiapello (2009), Jessé Souza (2010) 

argumenta que a necessidade de justificação e legitimação moral constitui uma 
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condição ideológica necessária de produção e reprodução social do 

capitalismo. E também, ainda mais importante, de agenciamento efetivo dos 

indivíduos. Além disso, na mesma linha de raciocínio de Boltanski e Chiapello, 

Souza acredita que o capitalismo pós-fordista se serve do ideal de 

autenticidade em sua estratégia de justificação e reprodução social. Porém, 

nesse momento, com um nível de sofisticação analítica que passa 

despercebido em Boltanski e Chiapello, Souza apresenta sua própria 

interpretação sociológica do agenciamento da crítica. O elemento novo que 

Souza introduz na problemática da justificação normativa do capitalismo é 

justamente o papel das classes sociais na articulação dos diferentes sentidos 

de justiça e de bens viver que gravitam no interior do capitalismo. Sobre esse 

mesmo tema, Boltanski e Chiapello acabam respondendo com o mesmo 

discurso de crise do modelo de classe, enquanto categoria de análise e 

explicação de agencia social. Como consequência, os dois sociólogos 

franceses não conseguem perceber para quais classes de agentes sociais, o 

capitalismo tem dirigido o discurso de realização das demandas por 

autenticidade, e consequentemente, suscitado o engajamento econômico. 

Souza (2010, p.55), contrariamente e de modo clínico, consegue identificar o 

suporte prático do ideal de autenticidade e assinala - no nosso entendimento, 

de modo correto - que a demanda por autenticidade constitui o horizonte 

normativo dos novos executivos e managers.  

No entanto, curiosamente, apesar de apreender de modo sistemático a 

classe de agentes que compõem o suporte prático do ideal de autenticidade, 

Souza não oferece qualquer pista sobre qual seria a classe social que orienta 

moralmente a sua ação econômica no sentido de autorrealização pela via da 

afirmação da vida cotidiana. Embora tenha relativizado e contextualizado 

melhor a interpretação tayloriana sobre a eficácia prática da ética da 

autenticidade dentre todas as classes sociais, Souza não fez o mesmo com a 

ética da vida cotidiana. E aqui está o nosso ponto de partida em escala 

microssocial. Para além de Souza, acreditamos que nas classes trabalhadoras 

encontramos uma agência econômica orientada normativamente pela ética da 

vida cotidiana.109   
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Sendo assim, se é verdade que a ética da autenticidade constitui na 

principal ética econômica das classes médias educadas, o que incluí a grande 

maioria dos novos executivos e managers oriundos que são oriundos dessas 

classes; também é verdade que a afirmação da vida cotidiana compõe a ética 

econômica das classes trabalhadoras, pelo menos no caso particular do Brasil. 

Conforme foi possível apreender em nossa pesquisa de dissertação e outras 

pesquisas, trabalho, casamento, amor e família constituem (ainda) o principal 

horizonte normativo de construção da narrativa de vida das classes populares.  

Assim, diante do que foi apresentado até aqui, fica bastante evidente 

sobre o ganho heurístico de se trabalhar com uma teoria sociológica da ação 

atualizada que projeta investigar o comportamento econômico do ponto de 

vista de sua motivação moral, sem necessariamente reduzir a agência ao 

modelo de persecução de interesses. 

Embora lide com questões diversas que envolve a sociologia, a principal 

preocupação de Souza é construir um novo quadro de explicação sociológica 

para a produção e reprodução social da desigualdade brasileira. Remando 

contra a maré de teorias que defendem a inutilidade da noção de classe para 

entender os problemas do presente110, Souza vai atribuir a classe o estatuto de 

chave de leitura fundamental para a adequada compreensão da desigualdade 

social. No entanto, vai reconhecer também a necessidade de se atualizar a 

teoria de classe como condição necessária para tornar eficaz a sua aplicação 

analítica. Essa atualização sistemática implica, para Souza, primeiramente, 

romper com dois pontos de vistas, igualmente economicistas, na análise de 

classe. O primeiro faz uma associação direta entre posição de classe e renda 

econômica. O segundo ponto de vista, comum na tradição marxista, identifica a 

classe com a posse/não dos meios de produção e de capital.  

Malgrado as diferenças de posicionamento e diagnóstico, tanto Marcelo 

Neri quanto Jessé Souza chegam a reconhecer a dificuldade de se precisar 

cientificamente a nova classe social que tanto tem causado debate em torno da 

economia brasileira. Souza atribui essa dificuldade ao fato da nova classe 

apresentar características muito particulares que a distinguem não somente da 

classe média, mas também da classe trabalhadora tradicional, esta última, até 
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pouco tempo, identificada com o operariado industrial e que, na leitura de 

especialistas em sociologia do trabalho, a exemplo de Ricardo Antunes (2012), 

vem sofrendo um forte processo de refluxo e precarização de suas condições 

de reprodução material, consequência da flexibilização do trabalho e de 

políticas “neoliberais” adotadas nos últimos anos.  

A nova classe trabalhadora, por outro lado, em forte ascensão, 

apresentaria condições “subjetivas” (economia emocional, moral e cultural) 

bastante afinadas com as novas condições objetivas do capitalismo brasileiro 

(principalmente no que concerne ao regime de acumulação flexível), o que 

explicaria em grande parte, o segredo de suas “virtudes” no empreendimento 

econômico. Essa última tese vai ser defendida de modo mais explicito por 

Souza em seu livro Os Batalhadores Brasileiros: Nova classe média ou nova 

classe trabalhadora, publicado em 2010.   

De fato, o trabalho de Jessé Souza sobre os “batalhadores brasileiros” 

constitui a tentativa sociológica mais completa e produtiva de apreensão 

analítica do tema. Se apoiando em arsenal de pesquisa sofisticado que cruza 

contribuições teóricas de nomes como Luc Boltanski e Roberto Grun com uma 

metodologia de pesquisa empírica baseada na sociologia disposicional (Pierre 

Bourdieu e Bernard Lahire), Souza propõe um conceito sociocultural de classe 

como fundamental para a compreensão da nova classe social ascendente. 

Com esse arcabouço teórico, em pesquisa empírica coletiva realizada no ano 

de 2009, Jessé Souza e sua equipe de colaboradores procurou reconstruir as 

propriedades objetivas e subjetivas de uma “nova” classe de agentes 

econômicos caracterizados pela significativa mobilidade social ascendente na 

última década. O resultado disso foi a articulação de uma nova camada da 

classe trabalhadora que vai receber o nome provocativo de “batalhadores”.  

Para Souza (2010), os “batalhadores” constituem uma nova classe 

trabalhadora que surge como importante agente econômico da nova 

configuração institucional do capitalismo brasileiro, agora nomeadamente como 

de tipo “financeiro/flexível”.111 Dentre as suas principais propriedades objetivas 

que a distinguem de outras classes sociais, destacam-se: ausência de 

participação na luta por distinção social a partir do consumo de “bom gosto”; a 
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preferência por escolhas comunitárias; o peso relativamente baixo do capital 

econômico e capital cultural de origem; a incorporação de “capital familiar”, 

principal capital especifico incorporado e mobilizado durante o trajeto social da 

classe dos batalhadores; e, por fim, uma ética do trabalho forjada em 

condições de urgência material e necessidade de sobrevivência precoce. Seria 

esse o conjunto de propriedades objetivas e subjetivas presentes na 

configuração especifica da nova classe trabalhadora.112 

Além disso, a nova classe trabalhadora seria constituída de duas frações 

internas de classe. A primeira delas é formada pela classe trabalhadora 

propriamente dita, designada por Souza (2010) de “batalhador/trabalhador”. A 

segunda fração é formada por uma nova pequena burguesia, por sua vez, 

classificada de “batalhador/empreendedor”. Nessa última fração de classe, 

encontramos, por exemplo, os pequenos proprietários comerciais e fabris que 

não diferem culturalmente (ou melhor, em matéria de habitus) da fração dos 

batalhadores/trabalhadores. Trata-se de pequenos comerciantes (formais e 

informais), vendedores ambulantes, feirantes, artesãos, etc., cuja trajetória 

biográfica é marcada pela relativa ascensão econômica em comparação com 

seus pais, traço objetivo em comum com os batalhadores/trabalhadores. 

Porém, a variável distintiva mais significativa entre essas duas frações da nova 

classe trabalhadora é o volume relativo de “capital econômico” e a posse ou 

não-posse dos meios de produção 

Em nossa pesquisa empírica, também procuramos trabalhar com o 

conceito sociocultural de classe desenvolvido teoricamente por Souza. De 

modo mais preciso, investigamos um grupo social relativamente delimitado, no 

espaço e no tempo. Por razões de interesse teórico, esta pesquisa se voltou 

apenas para o estudo empírico da “nova pequena burguesia”, entendida 

enquanto uma fração interna da pequena burguesia que é oriunda das classes 

populares e que, juntamente com outras frações ascendentes de classe, 

compõe uma parte do que se vem convencionando chamar de “classe C” ou 

“nova classe média”.  

Por fim, há dois aspectos diretamente relacionados à classe de 

trabalhadores empreendedores que consideramos importante problematizar 
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numa investigação cientifica. O primeiro deles refere-se às propriedades que 

compõem o padrão geral dos perfis de classe, isto é, seus valores, sua ética 

econômica, seu estilo de vida ou dito de outro modo, sua “cultura de classe”. 

Em segundo lugar, as condições objetivas de produção e reprodução 

social de tal fração de classe social – suas fontes sociais e culturais de 

socialização e educação. Não obstante, também consideramos importante 

apreender o grau de afinidade eletiva entre essa nova classe de agentes 

econômicos e os imperativos na nova configuração institucional do capitalismo; 

em que medida, o novo capitalismo encontra na classe de trabalhadores 

empreendedores o seu suporte real que atenda às exigências de justificação e 

engajamento social. E em que medida também, os critérios de valor social e de 

reconhecimento podem se tornar em fontes de mal-estar e sofrimento 

emocional na sociedade capitalista. Esse, em suma, é o enredo que 

procuramos articular, no próximo capítulo, a partir das narrativas e práticas 

cotidianas de pequenos e médios empreendedores da cidade de Natal.   

Enfim, no Brasil, muito foi dito até o momento sobre a nova classe 

emergente. O que pode tornar este trabalho pouco original em seu percurso 

investigativo, é verdade. Por outro lado, às vezes, nas ciências sociais, dizer 

muito sobre um fenômeno social pode significar também que se compreende 

muito pouco sobre ele. Que há ângulos ainda pouco explorados. Mais, que é 

preciso lançar novas questões sobre os mesmos problemas. Ou inversamente, 

procurar novas respostas para os mesmos questionamentos.   
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CAPÍTULO 3 
A GRAMÁTICA MORAL DA PEQUENA BURGUESIA COMERCIAL DE 

NATAL 
 
 
 
 
 
 
3.1 Delineamento da pesquisa empírica 

 

 

Neste capítulo pretendo apresentar alguns casos exemplares de perfis 

individuais que tiveram suas trajetórias de vida marcadas por relativa 

mobilidade econômica ascendente. Nessa investida, inicialmente, algumas 

considerações metodológicas precisam ser feitas sobre os casos que serão 

relatados nas próximas páginas.  

Parte importante do processo de construção da pesquisa científica é o 

trabalho reflexivo de questionamento dos instrumentos e técnicas de pesquisa 

disponíveis. É comum em pesquisas, principalmente acadêmicas, se adotar 

uma ou outra técnica de pesquisa particular sem a devida reflexão aprofundada 

sobre seus limites e potencialidades. Na verdade, muito mais grave, é 

encontrar no uso rotineiro de técnicas a parcial e mesmo, a total falta de 

conhecimento minimamente exigido sobre os dispositivos de coletas 

instrumentalizados. 

Além, é claro, da baixa cultura de qualificação profissional sobre o 

domínio de técnicas de coleta de dados em ciências sociais, uma outra 

explicação para o problema está relacionada a resistência entre os cientistas 

sociais em exercitar o rigor metodológico na realização de suas pesquisas, algo 

quase sempre visto pelos últimos como um momento “áspero”, “rígido” e 

“asfixiante” de uma pesquisa.  
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Como ocorre frequentemente, parece plausível e verossímil a afirmação 

compartilhada entre cientistas sociais, segundo a qual as diferentes técnicas de 

objetivação do mundo (etnografia, pesquisa estatística, história de vida) se 

apresentam como importantes recursos estratégicos de “ruptura” com as 

impressões primeiras do “senso comum” – atitude científica enxergada como 

imperativo fundamental da prática sociológica. Isso porque tais instrumentos de 

apreensão mais ou menos objetiva do dado empírico tornam possível 

comprovar - e, desse modo, afastar ou controlar – “falsas” evidências que 

habitam o olhar primeiro sobre o mundo social.  

No entanto, o consenso mais ou menos tácito na comunidade científica 

sobre as benfeitorias resultantes do uso controlado de ferramentas voltadas 

para a coleta objetiva das camadas do real não encerra as questões de ordem 

epistemológica intrínsecas. Se faz necessário também problematizar sobre a 

escolha de qual ferramenta se “deve” adotar na captação do real. E é nesse 

momento de seletividade metodológica que “o ponto de vista cria o objeto”: 

Quais as diferentes maneiras de abordar empiricamente o objeto em questão? 

Quais os instrumentos de objetivação disponíveis que podem ser empregados 

durante a coleta de dados? Por que a opção pelo emprego de metodologia x? 

O que a determinada metodologia nos oferece em termos de “vantagens 

comparativas” na apreensão e tratamento do material empírico? 

Consciente que essas questões são de difícil equacionamento no âmbito 

das ciências sociais (a quem diga o mesmo sobre no contexto das ciências 

naturais), resta ainda, pelo menos, a condição de se justificar da maneira mais 

rigorosa possível às escolhas técnicas feitas.   

Sob essa ótica, nossa pesquisa empírica se serve de vários métodos 

qualitativos a fim de melhor responder às questões teóricas que norteiam o 

trabalho como um todo. Embora as pesquisas quantitativas e estatísticas já 

tenham demonstrado todo o seu potencial no mapeamento de quadros gerais 

de comportamentos e percepções compartilhados entre indivíduos ou 

coletividades, tais pesquisas ainda carecem de explicação satisfatória acerca 

das condições de sóciogênese e de reprodução dos mesmos padrões de 

comportamentos e de percepções disseminados socialmente113. É sob esse 
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aspecto, central nesta pesquisa, que o ângulo qualitativo oferece condições 

objetivas satisfatórias no tratamento sóciogenético dos regimes de pensamento 

e comportamento disseminados na classe de agentes pesquisados. 

Não obstante, talvez um dos riscos mais evidentes do “monoteísmo 

metodológico” seja a generalização descontrolada de diagnósticos 

reducionistas sobre os dados coletados pelo investigador. A partir do uso 

extensivo de uma única técnica de pesquisa procura se extrair explicações 

sobre a totalidade do fenômeno social estudado. Assim, se a pesquisa com 

recurso à análise do discurso ganha na apreensão empírica das 

representações e autopercepções dos agentes, perde um grande flanco de 

análise sobre os contextos objetivos e intersubjetivos de mobilização e 

atualização das mesmas representações e percepções, somente possível de 

ser devidamente captado com o uso da descrição etnográfica e da observação 

de campo. O mesmo pode se dizer acerca do monoteísmo etnográfico 

dominante na antropologia. Tal técnica oferece grande potencial de apreensão 

dos valores, modos de pensamento e práticas compartilhadas por um grupo 

coletivo, mas pouco tem a dizer sobre as condições históricas e sociais de 

transmissão e incorporação daquelas representações coletivas, se não 

acompanhada de técnicas como a história social e a história de vida.  

Desse modo, o recurso ao “pluralismo metodológico” não deve ser 

enxergado como uma regra ou “modismo” daqueles mais sensíveis aos efeitos 

de fetichismo das palavras “multidimensional” ou “complexidade” do social, o 

que justificaria automaticamente o uso de “multi”-técnicas. Diversamente desse 

ultimo argumento, a combinação de técnicas deve responder a necessidades 

práticas de pesquisa, isto é, a adequação de seu uso aos problemas de 

procedimento postos pela própria investigação.  

Nesse sentido, a história de vida, somada ao uso da etnografia, se 

apresentam como interessantes “dispositivos metodológicos” na captação 

empírica da gênese em escala individual dos esquemas de pensamento e 

ação, assim como dos seus contextos práticos de ativação ou inibição social - 

retomando a fórmula aplicada por Bernard Lahire (2004).  

É preciso dizer também que a opção clara pela pesquisa qualitativa 

deve-se menos à resistências teórico-metodológicas em relação ao arsenal da 
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abordagem quantitativa do que à forma de precisão mais ajustada às 

demandas impostas pelo próprio trabalho aqui a ser realizado. Sobre isso,  

aconselha Álvaro P. Pires (POUPART et al., 2010, p.49):  

 
 

O importante é escolher a forma de precisão que se ajuste 
melhor ao que se quer observar; algumas observações serão, 
portanto, quantitativas (para serem precisas) e outras, 
qualitativas (para serem também precisas). Haveria, então, 
diferentes formas de medidas. 

 
 

Assim, que fique registrado que o autor desta pesquisa não compartilha 

de falsas oposições petrificadoras entre o quantitativo e qualitativo, sem deixar 

de reconhecer, evidentemente, as verdadeiras distinções entre as duas formas 

de apreensão objetiva dos fenômenos de natureza social. Parece claro que a 

prática sociológica ganha muito mais em pôr a prova (na investigação empírica) 

os mais variados artefatos de objetivação científica, de modo a medir a sua 

capacidade de responder da forma mais eficaz possível, questões que 

emergem da própria pragmática sociológica.  

Basicamente, as fontes de informações que vão compor o quadro geral 

de dados empíricos à serem posteriormente submetidos ao tratamento analítico 

são retiradas da aplicação de entrevistas semiestruturas, de observações e 

anotações etnográficas. Na fase de obtenção dos dados, tornou-se impossível 

prever com exatidão um número fechado de entrevistas, uma vez que o 

objetivo é chegar ao máximo de profundidade e detalhamento do regime de 

práticas e de pensamento. E, evidentemente, uma única entrevista não oferece 

(e durante a pesquisa, de fato, não ofereceu) informações satisfatórias sobre 

os regimes de práticas econômicas dos perfis individuais pesquisados. A opção 

pelo uso repetitivo de questionários em profundidade parte da compreensão de 

que uma única entrevista não é suficiente para apreender informações mais 

precisas e detalhadas sobre os modos de pensamento e ação dos agentes. 

Apesar disso, trabalhamos com uma série mínima de três entrevistas114 com o 
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mesmo perfil individual selecionado a partir da sua condição sócioprofissional 

atual. 

Ao todo, foram entrevistados quinze115 perfis individuais localizados nas 

frações da pequena burguesia comercial e urbana de Natal. De modo geral, 

procurou-se abarcar um certo grau de diversidade interna da classe social 

pesquisada (pequena-burguesia comercial), assim como das localizações e 

atividades profissionais desenvolvidas. Para isso, realizamos entrevistas em 

diferentes regiões da zona metropolitana da capital, sendo elas, zonal sul (praia 

de Ponta Negra), zona leste (mercado de Petrópolis e Canto do mangue). 

Não obstante, a constituição do corpus empírico tem como base, o uso 

de amostras não-probabilísticas onde a preocupação fundamental é captar os 

“efeitos estruturais” das fontes de socialização e dos contextos de  interação 

intersubjetiva no comportamento econômico.  

O critério adotado na escolha dos perfis individuais pesquisados 

obedece a um conjunto específico e regular de propriedades objetivas 

interindividuais: 1) a condição econômica na classe de origem; 2) condição 

econômica na classe atual; 3) grau de escolaridade; 4) categoria 

socioprofissional dos pais; 5) categoria socioprofissional do perfil individual116.  

Para uma pesquisa que se pretende examinar também a variável 

intergeracional nos processos de transmissão e aprendizado de práticas e 

modos de pensamento dentro de um universo delimitado de classe de agentes, 

as propriedades objetivas destacadas acima se mostram bastante pertinentes. 

Pensemos cada propriedade a fim de esclarecer melhor sua utilidade 

metodológica. O que, por exemplo, pode nos oferecer as propriedades 1 e 2? 

Ora, a pesquisa lida com o tratamento analítico de uma categoria de agentes 

caracterizados fundamentalmente pela mobilidade social ascendente ou para 
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analítica” (Ver DESLAURIER e KÉRISIT in POUPART et al, 2008, p.190).  
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 Na seleção dos casos, procuramos levar em consideração: a) a pertinência teórica em 
relação ao objetivo da pesquisa; e b) as características e a qualidade intrínseca dos casos.   
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ser mais preciso, pelo deslocamento econômico117 vertical intrageracional e 

intergeracional. Nesse sentido, mapear a condição econômica anterior (na 

esfera familiar) e atual (patrimônio econômico no presente) permite um olhar 

mais detalhado acerca do trajeto da curva econômica operada 

comparativamente entre gerações (pais e filhos). O mapeamento da 

propriedade três (escolaridade), por sua vez, pode fornecer informações 

importantes sobre o peso relativo da influência dos conhecimentos adquiridos 

na escola se comparados aquele conjunto de conhecimentos práticos 

“herdados” na convivência intersubjetiva do espaço familiar. As propriedades 

quatro e cinco também se configuram em importantes variáveis na 

compreensão e explicação mais objetiva dos prováveis deslocamentos de 

coordenadas no sistema de estratificação. Por exemplo, é lugar comum o 

entendimento mais ou menos compartilhado entre estudiosos do trabalho, a 

existência de hierarquias valorativas vinculadas à divisão social do trabalho que 

afetam direta ou indiretamente a acumulação desigual de capital, ainda que as 

explicações sejam divergentes, segundo a orientação teórica adotada118.  

 Assim, obedecendo aos critérios de seleção objetiva, serão 

entrevistados perfis individuais cuja trajetória biográfica é caracterizada pela 

mobilidade econômica ascendente em relação a sua classe de origem (frações 

de classe com rendimentos entre R$ 350 e R$ 700 mensais) e que atualmente 

localizam-se entre aqueles estratos conhecidos como “baixa classe média” 

(grupos com rendimentos médios entre R$ 700 e R$ 1.750 mensais). Segundo 

dados coletados na PNAD de 2009, é entre esses estratos que se observa uma 

mobilidade ascendente com maior expressividade, se comparado aos outros 

estratos de classe (alta burguesia, alta classe média, média classe média). 

Além da propriedade econômica destacada, outra propriedade definidora do 

padrão mais ou menos regular entre o universo de indivíduos pesquisados é o 

baixo “capital escolar” (baixo grau de escolaridade ou poucos anos de estudo).  

Por fim, outra propriedade objetiva pertinente é a categoria 

socioprofissional. Sobre essa última, nossos entrevistados se caracterizam pelo 

exercício de atividades profissionais não-qualificadas (pequeno comerciantes, 
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 Aqui é importante destacar em negrito a natureza exata do deslocamento operado, uma vez 
que nem sempre a aquisição de bens materiais se traduz automaticamente no ingresso em 
nova camada social. 
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 Sobre a hierarquia moral do trabalho, ver Marciel in Souza (2006). 
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vendedores de rua), isto é, profissões “formais” e “informais” que não exigem 

necessariamente a posse de titulação escolar ou conhecimento especializado 

(pelo menos, aquele cabedal de conhecimentos qualificados institucionalmente 

como “especializados”).  

Feita a seleção dos perfis individuais que atendam aos critérios objetivos 

elencados acima, serão aplicadas três baterias de entrevistas qualitativas e em 

profundidade que abordarão cinco matrizes temáticas (trajetória biográfica119, 

trabalho120, valores121, escola122, economia123), devidamente selecionadas pelo 

pesquisador a fim de apreender as propriedades significativas do patrimônio 

individual de disposições culturais de cada perfil entrevistado. Lembramos que 

a escolha dessas matrizes e não de outras, responde fundamentalmente as 

exigências da pesquisa como um todo124.   

De modo geral, as entrevistas gravadas são as principais fontes que 

compõem a matéria prima de análise, estas, instrumentos de objetivação dos 

discursos e relatos autobiográficos coletados durante os momentos de 

interação comunicativa entre o pesquisador e o pesquisado.  

 
 
3.2 Tratamento analítico dos dados 
 
 

Existem muitas barreiras objetivas que envolvem o encontro entre 

pesquisador e pesquisado. A primeira e mais evidente delas refere-se ao fato 

de que, diferentemente do que ocorre nas ciências naturais, em ciências 
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 A reconstrução do trajeto biográfico do perfil individual permite apreender os seguintes 
aspectos: como se deu o processo de socialização e aprendizado (as instâncias e os agentes 
de socialização, os contextos de aprendizado) do perfil individual; a origem psicogenética e 
sóciogenética de cada disposição cultural adquirida; o grau de “forca” e “variabilidade” dessas 
disposições em contextos diferenciados de prática; possíveis deslocamentos de classe no 
âmbito intergeracional e intrageracional.  
120

 Questão sobre o trabalho objetiva apreender empiricamente a relação prática e valorativa 
com o trabalho por parte dos agentes pesquisados. 
121

 Em relação ao tema “valores”, o objetivo é captar o patrimônio de ideais ou crenças 
(disposições para crer) que são fontes de desafabilidade por parte dos perfis individuais 
entrevistados. 
122

 Aqui, a finalidade é examinar a relação prática e valorativa com a escola, assim como 
mapear os possíveis conhecimentos adquiridos durante a experiência escolar dos 
entrevistados. 
123

 Sobre esse tema, o objetiva-se apreender a relação prática e valorativa com a economia 
como também, o patrimônio de competências e conhecimentos econômicos adquiridos e 
mobilizados em contextos de ação econômica.  
124

 Análise teórica das práticas e dos comportamentos incorporados em contextos de ação e 
interação diversificados.  
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sociais, a coleta do dado empírico (informações) ocorre numa interação 

intersubjetiva entre pesquisador e pesquisado. Daí a importância em se 

apreender cientificamente as “estruturas inconscientes” do comportamento, ou 

seja, àqueles esquemas de percepção, julgamento e ação que não são 

transparentes aos próprios informantes, embora constituam a “gramática” 

gerativa de suas práticas. 

Por se tratar de quinze perfis entrevistados, isto é, tendo em conta o 

universo bastante delimitado da amostragem não probabilística, consideramos 

prematuro extrair quaisquer generalizações probabilísticas ou tendências 

gerais de comportamento que transcendam o campo empírico pesquisado. 

Nesse sentido, os perfis analisados precisam ser lidos com ressalvas a respeito 

de sua representatividade estatística. A estrutura de amostragem é de tipo 

qualitativo, o que significa considerar o fato de que, ao longo das entrevistas e 

observações de campo, se buscou apreender os padrões de comportamento e 

de valores compartilhados dentro de um universo bastante delimitado de 

indivíduos. Desse modo, como já foi dito anteriormente, o tratamento analítico 

derivado desse tipo de amostragem restrita impossibilita extrair conclusões 

mais gerais que transcendem a população da amostra. 

No entanto e apesar disso, é possível, sim, apreender padrões e 

regularidades comportamentais, respeitados os limites dentro do contexto 

empírico preciso. Se essas regularidades comportamentais são generalizáveis 

estatisticamente ou não, somente outro estudo em maior escala de 

amostragem poder responder. Para além de suas dificuldades inerentes, 

acreditamos que a pesquisa qualitativa permite descrever, compreender e 

explicar aspectos do comportamento não contemplados por uma pesquisa 

quantitativa, a exemplo dos condicionantes motivacionais da ação e das 

condições objetivas efetivas de exercício da ação desejada. 

Além das entrevistas, complementa os recursos de coleta de dados 

empíricos, o uso de anotações etnográficas e da observação direta de campo, 

uma vez que os mesmos permitem a apreensão mais detalhada dos gestos 
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corporais, vocabulário adotado, vestimentas, contextos de ação, reações 

emocionais e físicas que se processam durante a realização das entrevistas.125 

Além disso, o recurso à observação etnográfica possibilita informações 

empíricas complementares sobre o comportamento econômico que não 

aparecem nas entrevistas, possivelmente devido à “não-adequação entre os 

discursos e as condutas reais” dos perfis entrevistados.126  

Desse modo, nos próximos parágrafos, pretendo fazer um breve esboço 

de descrição empírica e análise sobre valores e disposições comportamentais 

presentes em perfis individuais das camadas populares durante a sua inserção 

na vida econômica cotidiana. A observação coloca, portanto, em relevo o 

horizonte normativo e prático que serve de pano de fundo objetivo do 

comportamento econômico de frações da nova pequena burguesia comercial 

em suas estratégias de reprodução material. Certamente não desejo deduzir 

com isso, uma relação causal determinante entre moralidade e economia, pois 

está além das possibilidades concretas deste texto, construir uma explicação 

científica nesses termos. Como um problema particular de pesquisa, 

consideramos mais importante, evidenciar o quão a atividade econômica 

cotidiana é lubrificada por relações que envolvem engajamento corporal, 

crenças, processos de aprendizado moral intersubjetivo e trocas afetivas 

duradouras. E, sobretudo, destacar a fusão entre o contexto de interação 

familiar e o contexto de produção material e seus desdobramentos na 

transmissão geracional de valores e práticas econômicas. 

 
 
3.3 Considerações preliminares sobre os perfis entrevistados 
 

 

Em Ponta Negra, foram aplicadas uma série de três entrevistas com um 

comerciante e proprietário de uma barraca de alimentos e bebidas na praia de 

Ponta Negra.  Também foram realizadas entrevistas com um comerciante 

ambulante e um comerciante de artesanato de uma feira localizada no bairro 

de Ponta Negra (artesão, especialista em garrafas com areia colorida). Foi 
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 Cada um dessas manifestações corporais podem nos dizer muito sobre a modalidade de 
habitus corporal introjetado, inclusive o “habitus de classe” dominante na prática (BOURDIEU, 
2007).  
126

 Sobre isso, ver Lahire (2004); Pourpart et al (2010). 
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foram feitas entrevistas com comerciantes no litoral sul do estado, com uma 

comerciante de comidas regionais (bolo preto, tapioca, grude) e um proprietário 

de uma casa de recepções e eventos localizada na praia de Tabatinga-RN. No 

mercado de Petrópolis, foram realizadas entrevistas com um proprietário de 

mercearia, dois donos de quitandas de frutas e uma proprietária de uma 

lanchonete. No canto do Mangue, realizadas entrevistas com um proprietário 

de peixaria.  

Além desses perfis estudados, também foram feitas entrevistas com três 

perfis individuais de empresários (o proprietário de uma rede de 

supermercados, um empresário do ramo de roupas e outro empresário ligado 

ao ramo de produção e distribuição de sorvete). Em relação a esses perfis mais 

empresariais, foi fundamental o encontro com representantes do SEBRAE e do 

CDL-Natal (Conselho de Dirigentes e Lojistas de natal) para “costurar” o 

acesso aos empresários de médio e grande destaque do setor comercial da 

capital que apresentavam a mesma característica de mobilidade econômica 

ascendente em comparação com os demais entrevistados. A escolha de Natal 

deve-se ao fato de ser uma importante capital nordestina que, de certa forma, 

sintetiza todas as características dos espaços urbanos no litoral do nordeste 

brasileiro.   

Do ponto de vista socioeconômico, a primeira observação a ser feita 

acerca do Rio Grande Norte é a existência de um processo de reestruturação 

produtiva e emergência de novas atividades econômicas no estado que teve 

seu inicio na década de 1970. Nessa década, o Estado nacional teve forte 

atuação no rearranjo da estrutura econômica estadual por meio da intervenção 

da extinta SUDENE. Esse foi um período de expansão produtiva e um 

acentuado processo de urbanização, muito embora ocorre-se de maneira 

desigual, conforme as regiões do país. No que se refere ao Rio Grande do 

Norte, trata-se de um momento de crescimento da economia potiguar bastante 

elevado em comparação com as demais áreas da federação, fato este, que 

ainda hoje se sustenta.  

Entre os diversos segmentos produtivos e de serviços do Rio Grande do 

Norte, merecem destaque pelo menos oito setores, conforme a sua 

participação na composição do emprego e do produto interno bruto do Rio 

Grande do Norte. São eles, o setor de administração pública (é juntamente com 
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o turismo, um dos principais setores responsáveis pela geração de empregos 

no estado); serviços, destaque para o setor bancário: o estado apresenta uma 

rede de bancos públicos e privados bastante significativa. O comercio (muito 

expressivo no estado, setor indústria), extrativismo, (destaque para o 

extrativismo mineral), construção civil e indústria de transformação. 

 Com uma população total estimada em aproximadamente 760 mil 

habitantes, Natal se encontra localizada no litoral oriental do estado do Rio 

Grande do Norte.127 Apresenta uma população 100% urbana e, segundo dados 

do IBGE, é considerado o município com o maior coeficiente populacional do 

estado. Fundada em 24 de junho de 1598, Natal se formou em meio a conflitos 

entre portugueses e espanhóis na disputa por terras do litoral brasileiro. Os 

portugueses, naquele contexto de luta, melhor providos de recursos militares 

do que os espanhóis, acabaram por vencer o conflito e consolidar na região 

mais uma capitania de domínio português.128 

Natal vem experimentando um crescimento urbano desde metade do 

século XX, com contornos de forte segregação social, na sua forma espacial, o 

que resulta na separação bastante representativa entre bairros de elite e 

bairros de periferia, distribuídos de acordo com as principais zonas da capital 

(zona sul, zona norte, zona oeste e zona leste).  

Nesse sentido, é bastante perceptível como a distinção de classe (social 

e econômica) também se reproduz na distribuição espacial de moradias da 

cidade. Em certa medida, essa separação geográfica como contornos mais ou 

menos bem definidos parece ter facilitado, ainda mais, o surgimento e 

expansão do turismo de massas que vai ser concentrar predominantemente 

nas áreas ocupadas por frações da classe média e da burguesia.   

De maneira geral, Natal, atualmente, vive um forte processo de 

verticalização, caracterizado por empreendimentos imobiliários voltados, 

preferencialmente, para as frações de classe como maior poder econômico 

aquisitivo, dispostas a pagar em média entre R$ 160 000 e R$ 250 000 por um 

imóvel localizado na área nobre da capital. O bairro de Ponta Negra, por 

exemplo, atualmente vem sendo alvo de grande assédio de construtoras que 

tem comprado casas para depois demolir e, logo após, levantar edifícios 
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 (IDEMA: 2009). 
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 TRINDADE, 2010.  
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modernos e luxuosos para satisfazer uma demanda exclusivamente das 

frações de classe da alta burguesia nacional e internacional. 

Outro tema que não poderia deixar de abordar, dada a sua importância 

para a compreensão mais geral do quaro atual da cidade de Natal, o turismo 

representa hoje, juntamente com o setor de serviços e administração pública, 

um foco de atividade econômica na capital. Ao seguir os mesmos passos de 

outras capitais litorâneas, o setor investe pesadamente na formula “sol-mar”  

para atrair turistas de todas as partes do país e, principalmente, de outras 

partes do mundo.  Pode se afirmar com segurança que Natal apresenta uma 

infraestrutura hoteleira que atende satisfatoriamente à demanda crescente de 

fluxo de turistas na capital potiguar. Entretanto, conforme diferentes pesquisas 

já destacaram, ao invés de promover o desenvolvimento equitativo da cidade, o 

turismo, por conta de suas características intrínsecas (voltado para as frações 

de classe média e burguesia), tem se tornado também um grande gerador de 

concentração de renda e acentuação da desigualdade social.  

 
 
3.4 Uma vida de exercícios  
 
 

Certamente, uma das virtudes da observação empírica da atividade 

laboral diária é poder trazer à luz informações detalhadas que ajudem a 

esclarecer melhor como ocorre o aprendizado em situações pragmáticas.  

Acrescentaria que, numa perspectiva “materialista”, processos de aprendizado 

cognitivo só se veem de fato quando tratados como processos sociais de 

incorporação, isto é, como modos de experiência prática de um corpo 

(literalmente) engajado.  

A aprendizagem, declarava Pierre Bourdieu (2001) de modo enfático, é 

uma “transformação seletiva e durável do corpo”. Os dois retratos seguintes de 

uma comerciante de bebidas da feira do Alecrim - bairro tradicional de Natal – e 

de um comerciante de alimentos da praia de Ponta Negra ilustram bem o 

trabalho de aprendizagem, de memorização e controle regular da conduta. 

Como isso envolve exercícios corporais que expressam a ação psicossomática 

e psicomotora sobre o próprio corpo do agente. Como poderemos perceber, 

essa prática de engajamento corporal sobre o mundo, é claro, não está 
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dissociada de uma “prática sobre si” e seu resultado mais “concreto” é a 

cristalização de “técnicas corporais” que operam posteriormente como formas 

de compreensão tácita do mundo.  

 

Uma comerciante de bebidas 
 

Nascida em Natal, Marilene tem 72 anos, desses, 43 anos dedicados à 

atividade profissional com o comércio de cachaças artesanais. Infância 

vivenciada por “faltas”, Marilene perdeu o pai quando ainda era uma bebê 

recém nascida. Aos três anos também perdeu sua mãe, sendo criada, 

consequentemente, pelos tios maternos. A profissão do tio era pedreiro e a sua 

tia trabalhava em casa mesmo, em serviços domésticos. Nesse período, ainda 

criança, Marilene trabalhava para ajudar a tia com o cuidado da casa. Foi na 

rotina diária da casa de seus tios que Marilene modelou sua “estrutura 

temporal”.   

Apesar de idade avançada e do corpo visivelmente frágil, o comportamento de 

atividade intensa de Marilene denuncia um forte senso de disciplina em relação 

ao uso diário do tempo. A entrevistada acorda ritualmente todos os dias às 6 

horas da manhã e se dirige ao seu comércio para começar a atividade de 

venda e só retorna à sua casa ao meio dia.129  

Segundo ela, da época em que morava com os tios, persiste ainda hoje, o 

habito diário de acordar e dormir nos mesmos horários. Além disso, de 

preencher seu dia com algum tipo de trabalho, seja doméstico, seja 

profissional. 

 

 
Um comerciante de alimentos “encamponizado” 
 

Passos pesados, o rosto corado pelo sol, a barba mal cuidada e o porte físico 

mais proeminente (braços fortes, mãos grandes e dedos grossos), traços 

físicos adquiridos em anos de trabalho braçal na agricultura. Ou seja, sua hexis 

corporal se apresenta também como “signum social”. Com 57 anos, branco, 

forte, mãos grossas e calejadas que guardam marcas de um passado de 
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 Ao ser questionada se ao chegar em casa, a entrevistada descansava, essa respondeu que 
“não, existe mais trabalho em casa”. Ela se referia às atividades domésticas e ao 
engarrafamento da cachaça, realizada em sua própria residência.  
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trabalho intenso na agricultura, Antônio é, atualmente, comerciante e 

proprietário de uma barraca de alimentos e bebidas na praia de Ponta Negra. A 

trinta anos vivenciado a mesma rotina, Antônio costuma chegar no local de 

trabalho às 8 horas da manhã, ficando até às 17 horas, todos os dias, de 

segunda à segunda.  

 

Quando se observa a postura corporal de Antônio, percebe-se que ele 

conserva o corpo “encamponizado”, isto é, como uma espécie de marca de 

origem social, seu sistema de atitudes, gestos e comportamento lembra muito a 

de um trabalhador rural (camponês). Além disso, a elevada disciplina e rigor 

temporal de Antônio para com o trabalho repetitivo indica a atualização do 

investimento para o trabalho e das estruturas temporais adquiridas na condição 

social de origem (no meio rural).  

 
Os casos de Marilene e Antônio mostram como uma pessoa mobiliza 

diariamente “técnicas corporais” aprendidas ao longo de exercícios diários 

corporais de uma mesma experiência temporal. Não causa surpresa, constatar 

que Marilene, assim como Antônio, durante a reprodução cotidiana da mesma 

relação com o tempo, operam sobre si, mais ou menos um mesmo regime 

disciplinado de práticas corporais. Além disso, durante a repetição duradoura 

dos mesmos horários, parecem originar-se também, aqui, a memória individual, 

ou para ser mais preciso, a memória social “corporificada” e individualizada na 

forma de “habitus”.   

 

 

3.5 A gramática moral do agir econômico  
 
 

Um vício comum entre cientistas sociais, em matéria de economia, é 

dividir as classes sociais entre aquelas que vivem da urgência material e 

aquelas que vivem da leveza econômica. Não somente, quando se discute a 

relação entre moralidade e economia na literatura sociológica e antropológica, 

é recorrente situar o que se define agir econômico moralmente motivado como 

um traço de “pré-modernidade” que persiste em muitos indivíduos das classes 

populares. Isto é, quando se reconhece o agente econômico como 
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expressamente moderno, destaca-se como sua característica definidora 

fundamental, a ação motivada pela persecução de interesses econômicos. 

(BOURDIEU, 2008a) 

No entanto, conforme veremos nos relatos logo abaixo, dentre as 

motivações para a inserção na esfera econômica, a motivação material 

(considerada um importante componente de agenciamento) para a participação 

não responderia, por si só, enquanto fonte geradora de engajamento 

econômico dos agentes sociais. Aliás, o que essa investigação nos ensina é o 

quão nos deixamos envolver pela comodidade sedutora de noções atomizadas 

e naturalizadas sobre o comportamento. Uma delas, a de “racionalidade 

econômica” pode nos dizer tudo em matéria de interpretação do sentido da 

ação, mas muito pouco sobre o quadro real observado nos contextos empíricos 

de ação e interação econômica. A competência econômica não é algo “natural”, 

isto é, que já nasce com os sujeitos. Mas, nos casos estudados, trata-se de 

uma “disposição cultural incorporada”130 ao longo de experiências precoces de 

interação laboral mediada afetivamente e moralmente.  

Aliás, Klass Woortmann (1991) ao discutir o parentesco nas sociedades 

camponesas no Brasil, chamava atenção para a existência de relações 

ambíguas entre concepções morais e concepções utilitaristas mercantis. 

Segundo Woortmann, era possível encontrar, no “campensinato”, perfis 

empiricamente exemplares de agentes sociais que oscilavam, conforme os 

contextos de atividade econômica, entre a mobilização do espírito de cálculo 

estratégico, tipicamente identificado com a modernidade; e o comportamento 

orientado pela tradição. Procurando se afastar do olhar unilateral expresso 

tanto na imagem do camponês como aprisionado aos imperativos do homos 

economicus quanto da imagem também unilateral do homo moralis presente 

em parte da literatura antropológica, Woortmann defendia o “ser complexo” 

como tipo humano mais aproximado dos sujeitos reais encontrados no Brasil. O 

que os casos relatados apontam é justamente a existência de um pano de 

fundo moral que atravessa a constituição psicossocial daquele ser complexo 

descrito Woortmann. 
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 Lahire (2002). 
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A ética do trabalho de uma comerciante de frutas 
 
Embora tenha nascido em Natal, a família de Cris é oriunda da região do Alto 

Oeste do Rio Grande do Norte. Casados, seus pais chegaram à Natal na 

década de 1960 e aqui se estabeleceram desde então. Todos os filhos 

nasceram em Natal. De origem rural, os pais de Cris tornaram-se comerciantes 

no antigo mercado da cidade.  

 

Sentido de dignidade e de respeito 
 
Na narrativa de Cris é possível identificar uma forte base motivacional afetiva 

ligada a experiências morais de autorrealização no trabalho. Para Cris, por 

exemplo, o trabalho é uma importante fonte de formação da conduta “honesta” 

do indivíduo (“todo trabalho é honesto”). O trabalho acredita Cris, é um meio de 

autorrealização individual e fonte moral de dignidade e honestidade humana 

(“só se consegue vencer na vida trabalhando, meu filho!”).  

Conforme a narrativa de Cris, podemos assinalar que o trabalho para a mesma 

não é apenas um instrumento de satisfação das necessidades econômicas 

urgentes, mas representa também um “hiperbem” que permite a ela 

estabelecer uma autocompreensão prática positiva - esta última, expressa na 

forma de autorrespeito e autoestima pessoal.  

Não somente, é também a partir do sentido ético atribuído ao trabalho que Cris 

julga positivamente ou negativamente os outros indivíduos. A “marginalidade”, 

defende Cris, é algo diretamente relacionado àquelas pessoas que não 

cultivam a vida de trabalho. E em relação a isso particularmente, Cris se apoia, 

do ponto de vista argumentativo, no seguinte ditado religioso: “mente vazia, 

instrumento de satanás, né?!”.  

 

Uma versão secularizada da ética do trabalho 
 
Por fim, não poderia deixar de destacar o caráter secular da ética do trabalho 

de Cris. Embora sua relação com o trabalho seja fortemente lubricada 

moralmente, seria precipitado deduzir apressadamente a partir disso, qualquer 

relação causal entre o sentido moral de trabalho e religiosidade. No caso de 

Cris, se é plausível estabelecer algum tipo de causalidade, seu trajeto pessoal 

coloca em relevo de modo mais explicito, o papel desempenhado pela família 
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enquanto principal fonte de aprendizado e transmissão cultural geracional do 

sentido moral do trabalho. Sobre isso, se é verdade que Cris acredita que a 

inserção precoce no mundo do trabalho foi algo “positivo” para ela, também é 

verdade que a mesma identifica tal aprendizado moral como algo adquirido 

com o seu pai.  

 
Todos os perfis entrevistados tiveram suas vidas marcadas pela imersão 

precoce na vida econômica: “Eu cresci assim, eu era aquele moleque que 

servia salada no restaurante de papai131”, “quando eu tinha já uns 8 anos, por 

aí”132. Em relação as motivações desse ingresso cedo na vida de trabalho, foi 

observado duas possíveis explicações concorrentes. A primeira estava 

relacionada a uma “cultura moral” que valorizava o trabalho, somando a isso, 

uma fraca intensidade da crença na cultura escolar, entre os familiares dos 

entrevistados. 

 

 

3.6 Juntos 

 

 

O contexto de trabalho e de produção familiar é também o lugar da 

construção e fortalecimento de laços morais intersubjetivos. Vimos que na 

experiência do trabalho coletivo diário, há uma dimensão moral que merece a 

devida atenção analítica do pesquisador. Trata-se da forma de sociabilidade 

que é constituída e vivenciada entre pais e filhos. Uma sociabilidade econômica 

marcada por experiências de aprendizado moral intersubjetivo e por 

reconhecimento mútuo. Laços sociais fortes demandam tempo longo de 

convivência entre os indivíduos, afirma Sennett (2012). Pois é somente na 

experiência prolongada de co-presença entre os envolvidos na interação que 

se constroem afetos e sentimentos de solidariedade reciproca.  

É bem verdade que essas considerações não são novas entre 

sociólogos e antropólogos. Durkheim (1999) em seus estudos sobre as 

sociedades industrializadas já havia destacado o componente integrador tecido 

                                                 
131

 Proprietário de uma casa de recepções e eventos localizada na praia do litoral.  
132

 Proprietário de uma mercearia no mercado do centro da capital. 
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nas relações de interdependência típicas da divisão social do trabalho. Por 

outro lado, o que me parece novo ou pelo menos “renovado” discutir nos 

estudos de comportamento econômico é as inúmeras conexões possíveis entre 

engajamento econômico, família e motivação moral.133 

 

Aprendizado moral e cognitivo em contextos de interação intersubjetiva 

 

Para Francinaldo, proprietário de uma mercearia no mercado de Petrópolis, na 

época de sua infância- década de 1950 - vivida na cidade de Bahia, interior do 

Rio Grande do Norte, ainda não existia a crença coletiva disseminada na 

legitimidade do aprendizado escolar. Os pais do entrevistado, por exemplo, 

enxergavam apenas no trabalho e na família, ideais de bem viver a serem 

seguidos pelos seus filhos. O horizonte moral de ação não incluía ainda a 

posse de conhecimentos relacionados ao universo escolar. O pai de Tito, um 

pequeno agricultor com estilo de vida tipicamente camponês, valorizava muito 

o trabalho e a família como elementos fundamentais para a dignidade de um 

“homem do sertão”. Por sua vez, a escola, embora já fizesse parte do universo 

social do entrevistado, não era prioridade para os filhos, na visão dos pais. 

Estes enxergavam a escola muito mais como uma instituição complementar e 

secundária da formação do caráter. 

Nesse sentido, as primeiras experiências de aprendizado cognitivo estavam 

vinculadas ao trabalho diário voltado para o sustento da unidade familiar. Ao 

investigarmos mais detalhadamente elementos causais que poderiam explicar 

essa aparente indiferença dos pais dos entrevistados em relação ao 

conhecimento escolástico, um dado a ser considerado é o contexto histórico e 

social de vivencia dos pais dos entrevistados. Curiosamente, os familiares de 

todos os nossos entrevistados são oriundos de regiões do interior do estado e 

muitos deles ligados a agricultura familiar: “trabalhava com agricultura, 

                                                 
133

 Na sociologia, quem primeiro abordou, em escala individual, a relação estrutural entre 
aprendizado intersubjetivo na esfera familiar e formação de uma economia de práticas foi 
Norbert Elias em seu livro Mozart: Sociologia de um gênio (1995). Mais recentemente, nessa 
mesma abordagem, Lahire (1997) também vai ser tentar reconstruir o efeito da sociabilidade 
familiar na formação do patrimônio de disposições culturais de jovens estudantes das classes 
populares.  
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plantava, colhia, tinha gado, animal”134. A segunda explicação concorrente 

refere-se a urgência em atender as necessidades econômicas da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Propriedades gerais dos perfis entrevistados 

 

 

Embora se trate de um contexto cultural com suas especificidades 

próprias, ao longo da pesquisa em Natal, fomos descobrindo padrões e 

tendências universais de comportamento observados em outros contextos 

regionais de pesquisa.135 Apesar da variabilidade dos perfis estudados, um 

conjunto de práticas mais ou menos homogêneas acabou que por se impor às 

lentes do pesquisador. Tendo em vista isso, consideramos fundamental 

destacar aquelas propriedades gerais consonantes a todos os perfis individuais 

estudados, reconhecendo, claro, as particularidades existentes em cada caso, 

quando necessário. 

Assim, gostaríamos de destacar como uma primeira propriedade geral 

existente no conjunto das práticas dos entrevistados, a incorporação precoce 

(na infância) de disposições econômicas mais elementares (disposição para o 

trabalho, senso de disciplina) nos contextos de socialização primária (esfera 

familiar).  

 

O perfil cultural de um comerciante de comidas e bebidas oriundo das classes 

camponesas retrata bem essa precocidade na vida de trabalho: filho de 

agricultores (pai e mãe) e natural do município de Brejinho (RN), localizado à 

                                                 
134

 Sueldo, proprietário de uma quitanda de frutas e legumes no mercado da cidade, 
descrevendo a profissão do pai. 
135

 Por exemplo, encontramos muitas das mesmas propriedades disposicionais em perfis 
entrevistados em Belém (PA) durante uma pesquisa nacional sobre os pequenos 
empreendedores no ano 2009, coordenada por Jessé Souza.   
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cerca de 70 km de Natal, Tito começou a trabalhar ainda na infância. Aos 12 

anos de idade, numa “roça” em Brejinho. Trabalhava nas terras de outras 

pessoas, como “meeiro”, produzindo mandioca, feijão e milho. Nesse período, 

Tito costumava acordar ainda na madrugada para, logo em seguida, às 5 horas 

da manhã, se locomover longas distancias até o local da roça, onde só 

retornava para casa apenas às 19 horas da noite. Muitas vezes, não tomava 

café para poder chegar no horário.  

 

Conforme podemos observar a partir do perfil do entrevistado, a classe 

particular de condições de existência na infância se caracterizava pela imersão 

total na vida econômica. O que resultaria numa aproximação objetiva e 

subjetiva em relação à urgência material. A experiência do tempo do 

entrevistado era a de um “tempo cheio”, completamente imerso no iminente. 

Em certa medida, essa experiência do “tempo curto”, fez com o que o 

entrevistado incorporasse de uma maneira mais eficiente e “forte” disposições 

econômicas primárias, tais como propensão para o trabalho, ascetismo laboral, 

senso de disciplina e auto-responsabilidade para cumprir tarefas136.  

Dessa forma, todos os perfis entrevistados tiveram suas vidas marcadas 

pela imersão precoce na vida econômica (“Eu cresci assim, eu era aquele 

moleque que servia salada no restaurante de papai137”, “quando eu tinha já uns 

8 anos, por aí”138 ).  

Em relação as motivações desse ingresso cedo na vida de trabalho, foi 

observado duas possíveis explicações concorrentes. A primeira estava 

relacionada a uma “cultura moral” que valorizava o trabalho, somando a isso, 

uma fraca intensidade da crença na cultura escolar, entre os familiares dos 

entrevistados: 

 

Para Paulino, proprietário de uma mercearia no mercado de Petrópolis, na 

época de sua infância- década de 1950 - vivida na cidade de Apodi, interior do 

                                                 
136

 Sobre o uso do termo “disposições econômicas primárias”, tenho em mente destacar e 
distinguir um conjunto específico de disposições culturais que não foram adquiridas em 
condições sociais de imersão escolástica (na escola), mas de um aprendizado prático 
constante e repetitivo na vida familiar, aprendizado este, “imposto” objetivamente por um 
regime de escassez material.    
137

 Proprietário de uma casa de recepções e eventos localizada na praia de Tabatinga.  
138

 Um proprietário de uma mercearia no mercado de Petrópolis. 
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Rio Grande do Norte, ainda não existia a crença coletiva disseminada na 

legitimidade do aprendizado escolar. Os pais do entrevistado, por exemplo, 

enxergavam apenas no trabalho e na família, ideais de bem viver a serem 

seguidos pelos seus filhos.  

O horizonte moral de ação não incluía ainda a posse de conhecimentos 

relacionados ao universo escolar. O pai de Paulino, um pequeno agricultor com 

estilo de vida tipicamente camponês, valorizava muito o trabalho e a família 

como elementos fundamentais para a dignidade de um “homem do sertão”. Por 

sua vez, a escola, embora já fizesse parte do universo social do entrevistado, 

não era prioridade para os filhos, na visão dos pais. Estes enxergavam a 

escola muito mais como uma instituição complementar e secundária da 

formação do caráter.  

 

 

 Nesse sentido, as primeiras experiências de aprendizado cognitivo 

estavam vinculadas ao trabalho diário voltado para o sustento da unidade 

familiar. Ao investigarmos mais detalhadamente elementos causais que 

poderiam explicar essa aparente indiferença dos pais dos entrevistados em 

relação ao conhecimento escolástico, um dado a ser considerado é o contexto 

histórico e social de vivencia dos pais dos entrevistados. Curiosamente, os 

familiares de todos os nossos entrevistados são oriundos de regiões do interior 

do estado e muitos deles ligados a agricultura familiar: “trabalhava com 

agricultura, plantava, colhia, tinha gado, animal”139.  

A segunda explicação concorrente refere-se a urgência em atender as 

necessidades econômicas da família.  Conforme pode se observar com base 

nos relatos dos entrevistados, a disposição cultural mais destacada foi a “forte 

propensão para investir no trabalho”. A exemplo disso, Antônio, proprietário de 

uma barraca que comercializa comidas na praia de Ponta Negra, a adquiriu de 

maneira precoce, isto é, ainda na infância o que, em certa medida, pode ter 

contribuído também para a sua atualização diacrônica, independente dos 

contextos de atualização favoráveis.  

                                                 
139

 Sueldo, proprietário de uma quitanda de frutas e legumes no mercado de Petrópolis, 
descrevendo a profissão do pai. 
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Sob a condição social de origem da aquisição dessa disposição, é 

importante destacar a experiência do trabalho inicial como “trabalho forçado”140. 

Ou seja, quando criança, o entrevistado, dada a urgência de necessidade 

material ou situação de precariedade econômica familiar, se viu coagido 

externamente (necessidade objetiva) para investir no trabalho a fim de ajudar a 

família. Assim, pode-se inferir o uso da “disposição para o trabalho” como 

dependente também das urgências materiais (econômicas e simbólicas). Dito 

de outra maneira, o investimento no trabalho, para a maioria dos entrevistados, 

foi condicionado, pela “necessidade material”. E aqui identificamos outra 

característica dominante na condição de classe de origem dos perfis 

entrevistados. Todos eles, na infância, se encontravam em condições 

econômicas e sociais de extrema precariedade: “tinha dia que a gente chegava 

a dormir com fome porque não tinha o que comer”, “éramos muito pobres, 

pobres mesmo”. 

 Apesar disso, uma descoberta interessante que fizemos foi o forte laço 

de afetividade existente entre pais e filhos. Nossos entrevistados quando 

estimulados a comentar a vida diária de trabalho com os pais, os primeiros 

sempre traziam à memória a lembrança de momentos agradáveis vivenciados 

na companhia dos pais durante suas atividades laborais (“eu gostava de 

trabalhar com papai”141). No que se refere a existência do senso de disciplina, é 

evidente a transmissão geracional dessa disposição adquirida (“De manhã, até 

10h, 11h, na roça, chegava, almoçava e voltava pra roça de novo. A pescaria 

era mais a noite”142). Sendo assim, muitas das disposições econômicas 

primárias foram incorporadas na forma de transmissão cultural geracional (os 

filhos reproduziam práticas adquiridas com os pais). 

Outra ideia que gostaríamos de destacar é o desenvolvimento da 

disposição para o trabalho ajustado predominantemente à lógica da “economia 

doméstica” (economia orientada exclusivamente para a satisfação nas 

necessidades do grupo familiar); e a denegação inicial da “economia do lucro” 

(economia orientada para o acumulo de capital econômico).143 Esse dado nos 

                                                 
140

 (BOURDIEU: 2001, p.247). 
141

 Paulino, proprietário de uma mercearia no mercado de Petrópolis. 
142

 Salete, comerciante de alimentos regionais (tapioca, bolo preto, grude), descrevendo a 
rotina diária do pai e dos filhos que o acompanhavam. 
143

 Polanyi (2000); Mauss (2008). 
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parece relevante para explicar o pouco engajamento ou “interesse” de grande 

parte dos entrevistados no sentido de enxergar no trabalho um meio de 

enriquecimento material, mais do que o mero meio de sobrevivência e 

satisfação das necessidades do grupo familiar ao qual pertence.  

Com exceção de três perfis entrevistados que pretendo desenvolver 

adiante, todos os demais entrevistados orientavam suas ações econômicas 

predominantemente para o atendimento básico nas necessidades da unidade 

familiar. Atribuímos a origem dessa forma de ação econômica à reprodução 

geracional (transmissão de pais para filhos) de uma prática econômica 

baseada em princípios econômicos “pré-capitalistas” (principio de 

domesticidade, por exemplo). 

Outra propriedade geral observada foi o desenvolvimento de disposições 

pragmáticas, isto é, uma capacidade de se ajustar a constantes mudanças de 

profissão, decorrência da mobilidade geográfica ou de perdas sucessíveis de 

emprego.  

 

Antônio, em sua trajetória biográfica, exerceu diferentes atividades 

profissionais, trabalho na agricultura que realizava com o pai na sua infância, o 

oficio de padeiro quando tinha seus 20 anos, passando a condição de 

comerciante ambulante até se tornar proprietário de uma barraca de alimentos 

na praia de Ponta Negra. Outro caso exemplar dessa inconstância no trabalho 

é a trajetória pessoal de Josué, um empresário do setor de perfumaria e 

tecidos, que chegou a exercer diferentes profissões ao longo de sua vida 

(agricultor, vendedor de água no interior, ajudante de serviços gerais, etc.).  

Em certa medida, a atualização constante de condições sociais adversas fez 

com que os entrevistados desenvolvessem uma capacidade de lidar melhor 

com as transformações do mundo do trabalho. Uma disposição para a 

flexibilidade profissional e uma disposição para a superação de si, duas 

modalidades de práticas, competências existentes em nossos entrevistados. 

Ubiraci, proprietário de uma fabrica e distribuidora de sorvetes, dizia que fez de 

tudo na vida. Ainda quando criança começou a vender picolé nas ruas de 

Mossoró até o dia em que conheceu, por acaso, um engenheiro de uma 
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empresa no ramo petrolífero e tornou-se empregado do mesmo. Não satisfeito 

com a função de ajudante, Ubiraci quis se tornar também mergulhador da 

mesma empresa, o que se concretizou de fato. Ubiraci foi contratado como 

mergulhador da empresa e exerceu essa profissão por muitos anos até mudar  

novamente de área profissional.  

O interessante no caso dele é que suas mudanças foram o resultado de 

iniciativas do mesmo, algo que comum entre outros três perfis de trânsfuga de 

classe que serão mais bem analisados adiante. Ademais, em geral, essa 

capacidade de flexibilidade diante de novos contextos profissionais parece 

muito relacionada a um pragmatismo individualista altamente desenvolvido e 

também à ausência de “disposições especializadas” como aquelas que 

adquirimos na trajetória escolar. 

 

 Respondendo ao imperativo da “virtude” que se faz diante da 

necessidade, nossos entrevistados demonstram disposições modeláveis, o que 

ratifica a tese de Pierre Bourdieu (2004) a respeito da dimensão “gerativa” do 

senso prático. Porém, há um dado “novo” que pode ser acrescentado a 

reflexão desse autor: essa dimensão gerativa do senso prático se apresenta de 

maneira mais proeminente entre aquele conjunto de disposições primárias, isto 

é, adquiridas precocemente e estreitamente relacionadas a uma primeira forma 

de economia dos afetos que se constitui e se vivencia na esfera familiar. Assim, 

o forte pragmatismo presente, em perfis individuais, a exemplo Rodolfo 

(empresário de moda), Elmar (empresário e proprietário de uma rede de 

supermercados) e Gutemberg (empresário do ramo de sorvetes), parece dever 

sua existência não somente ao contexto social, mas também a existência de 

um conjunto de disposições primárias precedentes (disposição para o trabalho, 

senso de disciplina e senso de engajamento). Sem a posse dessas 

disposições, talvez fosse improvável a aquisição de disposição para o 

pragmatismo, um fato que ajuda a entender melhor as pré-condições do 

surgimento de certas disposições culturais que não são necessariamente o 

resultado da transmissão geracional (transmissão cultural de pai para filho) ou 

apenas de um contexto social favorável.  
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De maneira geral, sobre a disposição individual, parece evidente a 

existência de uma hierarquia diacrônica entre as diferentes disposições 

adquiridas durante o processo de socialização dos perfis entrevistados. Nesse 

sentido, se faz necessário a distinção analítica entre “disposições primárias” 

(adquirida na primeira infância) e “disposições secundárias” (conjunto de 

disposições, cuja condição de aquisição, pressupõe a existência de 

disposições primárias); ou ainda a distinção entre “disposições originárias” e 

“disposições especificas adquiridas”. O primeiro espaço social de incorporação 

das disposições primárias é o campo doméstico ou esfera familiar. É nesse 

lugar que todos os entrevistados vão incorporar as primeiras formas de 

“disposições especificas”, entendidas enquanto disposições consonantes com 

o campo social de origem.  

Um aspecto que também observado durante a análise do 

comportamento dos entrevistados refere-se a natureza da “inovação” operada 

na atividade econômica. Inicialmente, deduzimos que nossos entrevistados 

talvez estivessem vivendo situações de reflexividade quando estes descreviam 

cenários em que tentavam equacionar problemas colocados cotidianamente:  

 

 

Frank dizia que costumava passar horas pensando sobre uma nova arte a ser 

criada nas garrafas de areia. O que pressupunha um certo “desprendimento” 

do tempo imediato do trabalho. Porém, ao analisamos mais detalhadamente 

esse caso em particular, percebemos que não se tratava de uma situação de 

reflexividade, mas de uma situação também “gerativa” do senso prático. Isso 

porque, embora Frank estivesse com o tempo livre para pensar sobre sua arte, 

ele não conseguia romper completamente com a experiência imediata do 

espaço do qual onde ele se encontra localizado socialmente. E isso fica mais 

evidente quando as questões postas e problematizadas por Frank estavam 

sempre correlacionadas ao contexto de trabalho. Em certa medida, eram 

questões pragmáticas postas para ele. E como ele respondeu? Rearranjando o 

seu conhecimento prático acera da técnica de engarrafamento da areia 

colorida. Assim, suas inovações se assemelhavam muito mais a uma 

bricolagem do que propriamente a “descoberta” artística. Sobre a bricolagem, 
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trata-se de uma técnica manual onde o trabalhador "inova" peças ou arte a 

partir do uso de “retalhos” de peças anteriores.  

 

 

 

No caso de Frank, ele tentava inovar, mas sempre a partir do que já 

existe. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss (1989) vai distinguir o 

bricoler do conhecimento cientifico pela estratégia de inovação. Enquanto o 

bricoler, que opera por meio de signos, permaneceria sempre "aquém", pois 

ele inova, mas jamais ultrapassa o seu campo de significação, o conhecimento 

científico, ao operar por meio de conceitos, situa-se "além", pois ele é um 

“operador de abertura” do campo de significação. A reflexão conceitual 

possibilitaria, assim, uma "ruptura" com o "campo de significação", 

ultrapassando os próprios “limites” instituídos e criando “novos” campos de 

significação, algo muito diferente do que observamos no caso dos nossos 

entrevistados. Todos eles inovavam sempre no sentido de responder aos 

problemas mais imediatos, daí o caráter altamente pragmático de suas ações. 

Um universo familiar mais ou menos coeso é outra propriedade geral 

recorrente nos perfis de entrevistados. Apesar da existência de pequenos 

conflitos no interior da unidade familiar, em nenhum dos casos se verificou 

situações de desestruturação familiar. Todos os entrevistados saíram de 

contextos familiares estruturados, apesar de alguns casos de perda prematura 

(na infância) do pai ou da mãe. Ainda assim, o que se observou foi a forte 

influência da unidade familiar nos sistemas de preferência das práticas de 

nossos entrevistados. Muitos entrevistados, por exemplo, reproduziam as 

mesmas representações e práticas sobre o mundo social (preconceitos, 

maneiras de pensar a agir). Uma entrevistada quando questionada sobre o que 

achava da união conjugal entre pessoas do mesmo sexo, respondia na forma 

de desaprovação, recorrendo ao próprio modelo familiar heterossexual, como 

exemplo “natural” e “correto” a ser seguido.  

 

 

 Alexandre, empresário, afirmava que refutava o fenômeno do racismo e a 

noção de raça para classificar os seres humanos, pois segundo o mesmo, teria 
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aprendido com os pais que não existem diferenças raciais entre seres 

humanos. A reprodução de “crenças” compartilhadas no universo familiar de 

origem é muito forte quando se tratam de temas relacionados a moralidade e 

religiosidade também. Alexandre, por exemplo, quando questionado sobre 

referências de dignidade e de virtude, lembrava sempre a figura da mãe, 

mulher de “personalidade forte” e “integra”, segundo o entrevistado. 

 

 

 

De certa forma, para todos os entrevistados, as figuras paternas sempre 

eram nomeadas como referências e modelos ideais de caráter a ser seguidos. 

 

3.8 Trânsfugas de classe: casos de “sucesso econômico” e os efeitos de 
ascensão 
 

 

De todos os casos estudados, particularmente, três perfis individuais se 

mostraram interessantes para uma discussão mais substantiva sobre as 

condições sociais de realização da mobilidade social devido ao grande 

deslocamento social dos mesmos. Por esse motivo, dedicamos um tópico 

analítico a parte, a fim de tentar esmiuçar mais detalhadamente as 

propriedades mais restritas do grupo investigado. Tratam-se de três 

empresários com mais ou menos o mesmo ponto de partida social precário, 

mas que tiveram suas trajetórias sociais caracterizadas por uma extraordinária 

ascensão econômica. Perfis individuais classificados como trânsfuga de classe, 

dada a variabilidade intraindividual entre a condição social de origem e a 

condição social atual. O primeiro perfil entrevistado que se situa na categoria 

de trânsfuga de classe é um empresário de uma rede de supermercados da 

grande natal. Elmar é filho de agricultores oriundo da Cruzeta (Rio Grande do 

Norte).  

 

 

O filho homem mais novo de uma família de 8 filhos, Elmar aos 14 anos 

imigrou para a capital para morar na casa de um irmão mais velho. Com baixo 
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capital escolar, pois começou a trabalhar desde criança, Elmar passou por 

diferentes profissões ao longo de sua trajetória pessoal até se tornar o 

proprietário de uma rede de supermercados. Seu perfil individual é ao mesmo 

tempo dissonante em relação aos pais e em relação ao seu circulo de amizade 

atualmente, pessoas das frações de classe da média e alta burguesia. Elmar 

apresenta um elevado capital econômico consonante com as frações da 

burguesia, mas um baixo capital cultural e um estilo de vida consonante com as 

frações de classe popular.  Essa mesma qualidade distintiva também vai ser 

observada em Alexandre, empresário e proprietário de uma corporação 

empresarial que investe em vários ramos de mercado (setor bancário, moda e 

perfumaria). Originário de Campo Grande, interior do estado do Rio Grande do 

Norte, Alexandre também era filho de agricultores e conserva ainda hoje 

marcas da sua classe de origem, como por exemplo, seu regime alimentar e 

seus valores consonantes com os mesmos valores de seus pais.    

 

 O terceiro perfil que compõe os modelos de trânsfuga de classe é o de 

Gutemberg, empresário e proprietário de uma das maiores fabricas e 

distribuidoras de sorvete do nordeste. Oriundo de Santo Antônio do Salto da 

Onça, interior do estado do Rio Grande do Norte, Gutemberg também, assim 

como os outros dois perfis descritos acima, apresenta uma trajetória biográfica 

caracterizada pela extraordinária mobilidade social ascendente. Gutemberg 

apresenta um elevado capital econômico, consonante com as frações da alta 

burguesia, mas um baixo capital cultural (escolar), além de disposições 

culturais consonantes com a sua origem de classe (seus pais eram 

camponeses). 

A exemplo dos casos analisados anteriormente, pretendemos destacar 

algumas características distintivas referentes a esses três perfis. A primeira 

delas é a condição de miserabilidade da classe de origem, três indivíduos que 

viveram sua infância em condições de urgência material extrema no interior do 

estado do Rio Grande do Norte. Os três perfis vivenciaram estados do campo 

de origem familiar semelhantes: filhos de agricultores, família extensa (muitos 

filhos), estilo de vida consonante com as classes camponesas brasileiras e 

poucos recursos financeiros. Esses perfis compartilham em comum a mesma 

situação de imersão precoce no mundo do trabalho, consequência das 
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necessidades econômicas gritantes em seu seio familiar. Segundo Gutemberg, 

hoje, proprietário de uma das maiores fabricas de sorvete do nordeste, o 

mesmo quando criança se viu várias vezes se dirigindo à mata, para caçar 

pequenos animais (lagartos, pássaros, tatus) da fauna sertaneja para suprir a 

fome dos demais membros da unidade familiar (“a gente comia tudo, tudo 

mesmo”). Seus pais eram pequenos agricultores que trabalhavam em terras 

alheias e cujas propriedades que possuíam eram diminutas.  

O ambiente doméstico, caracterizado pela escassez de alimentos, 

oferecia um estilo de vida bem distante do que vivenciamos nas cidades. Em 

certa medida pode-se afirmar que esses entrevistados nasceram e conheceram 

a vida adulta logo cedo, deixando marcas de um habitus camponês bem 

incrustado no corpo e nos gestos que permanecem até os dias de hoje.  

É o que se verifica quando se observa os gestos, a postura corporal 

grosseira e a maneira de falar (“naquela época, nós ia”) dos entrevistados. Um 

deles, empresário do ramo de moda, mesmo sendo portador de um regime de 

conduta e etiqueta bem incorporado, ainda em determinados momentos de sua 

fala, nas entrevistas, deixava denunciar a sua origem camponesa, quando, por 

exemplo, demonstrava sua preferência alimentar por comidas tipicamente 

regionais, que segundo o mesmo, lembram a sua infância no interior.  

Além disso, consonante com as frações da pequena burguesia francesa 

estudadas por Bourdieu na sua obra mais importante, A Distinção (2006), outro 

entrevistado (Elmar, empresário) demonstrava sua preferência por uma mesa 

“farta” em oferta de comida, fundamental, numa casa. Elmar falava 

francamente que preferia ir a uma churrascaria comer uma “costela de 

carneiro” ao se ver frequentando restaurante mais “refinados”, voltados apenas 

para a degustação.  

Outra propriedade comum aos três perfis entrevistados foi a condição de 

imigração regional, em determinado período de suas trajetórias pessoais, 

também sob influência do regime de escassez material em que viviam na 

época. Elmar, atualmente dono de uma rede de supermercados de peso da 

grande Natal, alega ter saído do interior em direção a capital porque não 

aguentava mais aquela vida de miserabilidade social. De acordo com o mesmo, 

a decisão de sair do interior foi encarada por ele como uma questão de vida ou 

morte. Não obstante, a conservação do baixo capital escolar entre os três 
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entrevistados ao longo do tempo, mesmo depois de ascenderem 

economicamente é outro dado bem interessante de se destacar.  

Os entrevistados diante da situação de urgência material precisaram 

abandonar a escola logo cedo, não chegando a concluir o primeiro grau. Um 

deles, por exemplo, não incorporou regras mínimas de concordância verbal ao 

pronunciar uma frase. E apesar da ascensão social desses indivíduos, os 

mesmos não retomaram os estudos. Uma propriedade interessante observada 

nesses entrevistados é o acentuado pragmatismo de suas condutas. Conforme 

reconstruímos suas trajetórias, percebemos como esses indivíduos estavam 

constantemente revendo a própria trajetória, no sentido de preocupação 

acentuada na mudança e em maximizar os ganhos materiais e simbólicos com 

essas mudanças.  

Por exemplo, um entrevistado após 3 anos de estabilidade no serviço 

militar, resolveu deixar o emprego nas forças armadas para trabalhar como 

fiscal de um supermercado que no período estava sendo inaugurado na capital. 

Esse entrevistado disse que enxergou a vinda do supermercado como uma 

possibilidade de ascensão social e resolveu apostar na sua intuição.  

Essa postura nos leva a outra disposição forte entre os três perfis 

entrevistados, um espírito empreendedor bem manifesto. Pode-se dizer que os 

entrevistados são homens de ação que jogam com a contingência da vida. Os 

três sempre trocavam de emprego e se aventuravam em empreendimentos 

sem muita experiência a respeito do “novo” contexto. No entanto, a propriedade 

mais distintiva, em relação ao conjunto dos outros entrevistados, que 

encontramos nesses três perfis foi uma ação econômica sempre visando a 

maximização dos ganhos.  

É fascinante como todos os três perfis demonstram grande preocupação 

em, senão aumentar, pelo menos diminuir o máximo a margem de perda nas 

trocas econômicas que realizam diariamente. Em suas falas, se evidencia um 

senso de planificação acentuado, expressos em cuidados com os ganhos 

mensais, um acompanhamento sistemático do desempenho de suas empresas 

no mercado. Estratégias de diversificação das ações econômicas, a exemplo 

do dono da empresa de confecções e roupas, preocupado em expandir seus 

negócios, investiu também no ramo de cosméticos e que atualmente pretende 

ingressar em outro filão de mercado, mercado de bancos. Quando realizamos a 
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entrevista, o entrevistado nos confidenciou que havia comprado ações de um 

banco e que pretendia entrar nesse ramo de negócios também.  

Por outro lado, nem tudo é sucesso para os trânsfugas de classe 

estudados. Ao lado do acesso a um conjunto de bens culturais e econômicos 

possibilitado pelo acumulo do capital econômico, convive sentimentos de “mal-

estar” e “vergonha” diante da condição de portadores de baixo capital cultural 

legitimo.  Os três entrevistados externaram suas insatisfações e frustrações 

pelo fato de não serem portadores de uma cultura escolar consonante com as 

frações dominantes da burguesia. E eles traduziam esse “deslocamento” de 

classe nos seus respectivos sistemas de referencias relacionados aos gostos 

culturais, muito mais próximos da pequena burguesia e também das classes 

populares.  

Conforme se observou nas biografias dos entrevistados, o estilo de vida 

de um grupo ou fração de classe não é a “tradução” apenas das suas 

condições econômicas e sociais atuais, mas também, muitas vezes, a 

“atualização” diacrônica do sistema de preferências culturais “transmitidos” 

familiarmente ou “adquirido” durante a trajetória biográfica. Dessa maneira, 

quando, por exemplo, Elmar (empresário, cuja classe de origem é camponesa) 

situado atualmente na classe média demonstra sua preferência por 

restaurantes que servem comidas populares, pode está, nada mais do que 

atualizando os gostos alimentares adquiridos no ambiente familiar dos pais. É 

interessante observar que mesmo sendo portador de capital econômico 

relativamente elevado e até mesmo, elevado capital cultural (na forma de 

capital escolar), trânsfugas, a exemplo de Elmar, Gutemberg e Alexandre, 

podem assumir preferências alimentares consonantes com os gostos das 

frações classe mais “populares”. E muitas vezes essas dissonâncias 

disposicionais, conforme, discutiremos adiante, com uma certa carga de 

sofrimento emocional.  

 

3.9 Um jogo de cartas no novo capitalismo: Maria e a carta de paus  
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Se o mundo fosse um lugar feliz e 
justo, os que desfrutam de respeito 
retribuiriam em igual medida a 
consideração que lhes foi concedida.  
 

Richard Sennett 
 
 
 

Antropóloga de formação e de vocação, Maria mora em Brasília/DF 

acerca de seis meses. Trabalha num instituto governamental de pesquisa 

social e realiza atualmente um importante estudo etnográfico sobre a 

delinquência juvenil, especificamente sobre o tratamento institucional dos 

órgãos públicos para o tema da criminalidade entre os jovens. Politicamente 

engajada e sensível aos dramas sociais da juventude de baixa renda, Maria – 

jovem, negra e oriunda de uma família de origem rural da cidade de Currais 

Novos, interior do estado do Rio Grande do Norte - mas que ascendeu à 

condição de classe média urbana, não deixa de externar sentimentos de 

indignação e revolta sempre que indagada sobre o assunto de seu trabalho, 

principalmente naquilo que julga ser uma “má-fé institucional” do Estado 

brasileiro em suas políticas de juventude. Ainda assim, a indignação no 

trabalho não esconde a também autorrealização pessoal de Maria no exercício 

de um ofício, no qual se identifica vocacionalmente. Diz Maria que estudou 

ciências sociais para isso: atuar como antropóloga pesquisadora em projetos 

governamentais e de politicas de públicas. “Ofertar novas lentes a velhos 

burocratas que sofrem de catarata social”, responde ela em tom de brincadeira.  

Mas o aparente bom humor e o sentido de valor positivo atribuído ao seu 

trabalho não permite pressupor que Maria julgue sua própria vida como a 

materialização de seus ideais de bem viver pleno. Antes de se estabelecer em 

Brasília, Maria já havia percorrido pelo menos, três estados de norte a sul do 

Brasil, mudanças e descolamentos territoriais (e também sociais) decorrentes 

do tipo de trabalho que realiza. É que suas pesquisas se apoiam 

institucionalmente em contratos temporários firmados com diferentes governos 

estaduais e órgãos federais, o que resulta numa grande rotatividade espacial a 

cada término ou inicio de pesquisa. Dito de outro modo, Maria está 

constantemente exposta ao risco de desemprego. E para neutralizar 
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“temporariamente” esse risco, precisa mobilizar aquilo que o sociólogo Richard 

Sennett chamou de “comportamento flexível”, ou seja, estar aberta a 

constantes transformações no trabalho, dentre as quais, cultivar a capacidade 

de se adaptar aos possíveis deslocamentos sociais. Em termos de ação 

estratégica, Maria tem respondido relativamente bem a essa exigência da nova 

economia organizacional do mercado de trabalho. Mas no que se refere a sua 

vida emocional, Maria teme estar experienciando uma crescente erosão de 

seus laços afetivos de origem, além da extrema dificuldade de forjar novos 

laços sociais na atual conjuntura de seu trabalho, algo que tem sido fonte de 

preocupação para ela.   

Para Maria, sua principal dificuldade - em meio as inúmeras mudanças 

de cidade por conta do trabalho - é a de construir um senso de comunidade 

nos novos lugares onde vive. Nesses lugares que acabam se apresentando 

como verdadeiras “comunidades-dormitório”, construir laços afetivos estreitos é 

um grande desafio físico e emocional, pois demanda experiências 

intersubjetivas longas e mais ou menos duradouras, possíveis apenas num 

contexto de tempo linear e relativamente fixo, este último, “recurso” 

extremamente escasso na vida moderna atual. Por conseguinte, num cenário 

de laços afetivos frágeis, a memória da família e dos amigos mais íntimos 

deixados para trás, em sua cidade de origem  - Currais Novos no estado do Rio 

Grande do Norte - torna-se a miragem mais presente. E que produz fortes 

abalos sobre a estrutura emocional de Maria. Evidentemente que na atual 

realidade de inovações tecnológicas e informacionais, sempre podemos 

recorrer à internet ou ao telefone celular a fim de recuperar e atualizar nossos 

vínculos sociais localizados em outros lugares. E é o que Maria, sempre na 

medida do possível, tem feito. Mas que em meio a tantas vantagens 

prometidas pelas novas formas tecnológicas de interação, persiste a frieza 

limitante e a imaterialidade da cultura de distância, inversamente diferente da 

cultura quente e de contato, típica nas interações face a face ou de corpo a 

corpo. Algo também descrito pelo sociólogo Zygmunt Baumann como 

fenômeno de crescente “liquidez” dos laços humanos.   

Assim, como o estrangeiro de Georg Simmel, Maria se sente às vezes 

desenraizada no mundo que habita. Como uma cigana que circula por 

diferentes territórios e culturas coletivas, mas que diferentemente dos ciganos 
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que sempre viajam em comunidade, Maria segue sozinha sem experimentar e 

atualizar substantivamente seu senso de comunidade forjado em seu meio 

social de origem.  

É bem verdade que Maria pauta suas escolhas profissionais e, 

sobretudo pessoais, motivada pelo desejo duplo de se autorrealizar no trabalho 

e de busca da relativa estabilidade financeira. Mas ao custo emocional de não 

encontrar condições objetivas e intersubjetivas para atualizar suas inclinações 

afetivas mais fortes. Daí suas escolhas, aparentemente refletidas, não serem 

plenamente soberanas e livres de coerção externa, tal como insistentemente 

pregado pelo senso comum liberal de algumas novas tendências 

hipersubjetivistas da psicologia e da sociologia, sempre reduzindo os 

problemas a uma questão de mera “auto-responsabilização” (como se os 

problemas desaparecessem automaticamente por efeito de tomada de 

consciência ou de reflexividade).  

Maria fez escolhas sim, mas escolhas “pré-escolhidas”, isto é, escolhas 

autônomas num universo limitado de escolhas objetivamente possíveis. A 

escolha de “uma” carta em meio a um número determinado de cartas 

“numeradas”. Cartas numeradas pelas novas configurações institucionais do 

capitalismo, que como frisou Richard Sennett (2005), exigem do trabalhador, 

um comportamento flexível marcado pelo desapego ao lugar e às pessoas; e 

que conviva com a fragmentação atual da vida cotidiana e com vínculos sociais 

efêmeros. Nesse sentido, Maria em sua opção pelo “risco”, acabou 

descobrindo o sentimento oceânico de estar à deriva.  

É difícil afirmar se Maria fez a escolha “certa” ou “errada”, ela mesma 

não tem certeza disso. Mas é possível, pelo menos, considerar sua dificuldade 

de conciliar expectativas subjetivas produzidas pela tensão entre disposições 

próprias de uma ética da vida cotidiana e disposições de uma ética da 

autenticidade, por outro lado. Principalmente num contexto de probabilidades 

objetivas impostas pela nova configuração institucional do capitalismo.144  
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 Ver Sennett (2006). 
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3.10 Engajamento corporal, aprendizado intersubjetivo e sentidos do 

trabalho 

 

Ao longo deste capítulo, nosso olhar se voltou para a descrição e análise 

dos padrões de comportamento e crenças adotadas pelos perfis individuais da 

pequena burguesia durante a sua inserção econômica. Uma questão sempre 

em evidência para nós era entender qual ou quais as condições objetivas e 

intersubjetivas da ação econômica e de transmissão cultural do conjunto de 

competências e práticas observado nas atividades econômicas de frações 

internas da pequena-burguesia ascendente de Natal.  

Em resposta, no estudo dos perfis, podemos explicitar e avaliar o peso 

relacional das condições econômicas (urgência material), sociais (as redes de 

sociabilidade) e normativas (valores compartilhados) na psicogênese do 

comportamento econômico. Sendo assim, nos interessava tanto uma 

apreensão detalhada das relações sociais objetivas, dos valores 

compartilhados quanto os modos de pensar e agir individualizados, isto é, as 

“subjetividades” 145 dos agentes econômicos. Adotamos a postura 

psicogenética porque compartilhamos com a ideia de que os esquemas de 

pensamento e ação não apresentam existência ao acaso. Há uma historicidade 

nessas estruturas cognitivas e comportamentais, qual seja, a experiência de 

socialização desde a tenra infância. Por sua vez, como vimos, esse trajeto 

biográfico não ocorre no vácuo social, mas se processa durante a imersão em 

diferentes redes de relações objetivas e intersubjetivas vivenciadas por toda a 

vida. Tal variação seria o resultado das condições materiais de existência e das 

condições intersubjetivas de aprendizado moral do passado e do presente - 

dimensões estas, verificadas empiricamente nos perfis entrevistados.  

Por fim, há questões também relacionadas às bases motivacionais da 

agência econômica de nossos interlocutores. Suas escolhas e preferências 

econômicas nem sempre se guiavam estritamente pelo cálculo estratégico de 

otimização dos ganhos. Claro que a persecução de interesses está, sim, 

presente nas escolhas econômicas de nossos entrevistados. Mas mesmo 
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nessas circunstancias de escolhas interessadas, havia uma forte demanda 

subjetiva por autorrespeito. Mas precisamente, a necessidade subjetiva de 

confirma em suas narrativas de vida, uma ética da vida cotidiana transmitida 

intersubjetivamente na sociabilidade familiar.   

Curiosamente, também encontramos em alguns perfis mais jovens, a 

presença da ética da autenticidade como um importante horizonte normativo da 

ação econômica. A história de vida da antropóloga Maria foi exemplar disso. E 

o mais importante, do conflito interno (emocional) que parece ser comum entre 

muitos trânsfugas de classe com origem popular que ascendem não somente 

economicamente, mas adentram novos espaços culturais, incorporando novos 

signos simbólicos de prestígios e reconhecimento social. Nesses casos, a luta 

por reconhecimento se expressa numa luta intraindividual, ou melhor, de si 

contra si. Uma luta intersubjetiva onde o “outro” da disputa é um “eu” do 

passado agora indesejado, mas que ainda opera um importante papel de 

refugio emocional num mundo pobre de laços intersubjetivos sólidos.  

Há ainda outra dimensão do trabalho que merece uma reflexão mais 

esclarecedora e proveitosa. Refiro-me a experiência prática do trabalho como 

modo de subjetivação do indivíduo. A seguir, tratarei do registro desses modos 

de subjetivação como um importante insight antropológico do ser social. 

 

 

3.11 Repensando a categoria trabalho numa linguagem normativa 

 

    

A partir dos perfis individuais de trabalhadores retratados neste capítulo, 

acreditamos ser possível resgatar o conteúdo normativo da produção nas 

relações intersubjetivas do trabalho que é, com frequência, negligenciado pela 

teoria econômica, tal como procuramos demonstrar no Capítulo 1. Agora, por 

meio de uma abordagem “construcionista”, pretendemos rearticular a relação 

entre trabalho, moral e produção da subjetividade em novos fundamentos 

antropológicos.  

Em seu Excurso sobre o envelhecimento do paradigma da produção 

(2000) Jürgen Habermas chamava atenção para a dificuldade do paradigma da 

produção – na versão marxista - de lidar com o conteúdo normativo da ação. E 
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atribuia esse déficit normativo, dentre outras razões, à incapacidade da filosofia 

da práxis de se desvencilhar da filosofia da consciência. Diante desse déficit, 

Habermas sugere seu abandono e substituição pelo paradigma da 

comunicação que, segundo ele, responde heuristicamente melhor no 

diagnóstico da sociedade moderna.  

Sem a intenção de entrar diretamente na discussão teórica sobre as 

forças e fragilidades da teoria habermasiana da comunicação, gostaria de 

defender a vitalidade heurística do paradigma da produção, o recuperando e o 

atualizando em novas bases epistemológicas e normativas. Para isso, 

pretendemos operar dois movimentos analíticos. No primeiro, fenomenológico, 

procuramos atualizar a filosofia da práxis a partir da articulação entre o modelo 

de agente engajado (Charles Taylor) e a interpretação fenomenológica do 

conceito de objetivação (Berger e Luckmann). 

No segundo movimento, reconstruímos o tratamento “materialista” do 

processo de produção a partir da síntese entre o conceito do habitus (Pierre 

Bourdieu) e a noção de “habilidade artesanal” (Richard Sennett).  

Nas ciências sociais, o paradigma da produção ganhou corpo no estudo 

da noção de trabalho que é uma das categorias de análise mais investigadas 

pela sociologia, desde o seu surgimento. Entre os sociólogos clássicos, o 

trabalho sempre esteve na linha de horizonte de suas investigações cientificas. 

Karl Marx (2011), por exemplo, considerava o trabalho como um ponto 

de partida fundamental para o entendimento da dinâmica de organização das 

relações sociais das modernas sociedades capitalistas. Não somente, Marx 

defendia que o trabalho constituía a própria base antropológica da formação 

social do homem, ou melhor, do “ser social”.146  

De modo geral, o paradigma da produção foi problematizado a partir de 

diferentes vertentes de interpretação. Duas vertentes aqui merecem destaque. 

Na primeira vertente, o enfoque foi exclusivamente instrumental, isto é, o 

trabalho foi pensado como um “meio” de satisfação de alguma necessidade 

material. Para a perspectiva instrumental que guia uma boa parte das teorias 

epistemológicas da produção, o trabalho é definido como uma atividade 

humana destinada a adquirir os meios de sobrevivência material. Nesta 
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perspectiva, o trabalho é imaginado como “labor”. Já são bastante conhecidas 

as críticas e esse modelo de interpretação instrumental do trabalho e, devido 

também aos limites desta pesquisa, não retomarei essas críticas. Minha a 

seguir se volta exclusivamente para uma tentativa de reconstrução da 

abordagem antropológica do paradigma da produção, procurando corrigir 

àquele déficit normativo destacado por Habermas.  

Primeiramente, para uma bem sucedida atualização do paradigma da 

produção, é preciso compreendê-lo e articulá-lo numa outra chave de 

interpretação alternativa ao modelo dominante da perspectiva instrumental.  

E aqui consideramos importante a mobilização do conceito de 

expressivismo. Segundo Taylor (2005), o expressivismo é uma ideia que se 

desenvolveu no fim do século XVIII (em reação ao racionalismo iluminista) e 

que compartilha a compreensão da vida humana como uma “forma de 

expressão”. Articulado pela primeira vez por Herder, o homem seria pensado 

como um “ser expressivo”, isto é, um “ser capaz de auto-articulação”. 

(TAYLOR, 2005, p.481).     

Trazendo e aplicando o expressivismo ao paradigma da produção, 

segundo essa segunda perspectiva, o trabalho não seria apenas uma atividade 

instrumental, mas uma “atividade expressiva”, uma forma de realização da 

autenticidade do indivíduo e da coletividade. Em suma, o trabalho seria 

pensado como um fim em si, como uma forma de “expressão” da subjetividade 

humana147.  

Nessa chave de leitura, conforme podemos perceber, o trabalho seria 

uma forma de expressão prática da subjetividade humana. A atividade laboral 

seria uma forma de dar expressão aos sentimentos e pensamentos. Neste ato 

de tornar manifesto ou objetivar na coisa nossa subjetividade, não é apenas os 

objetos que são criados, mas também o próprio homem. De fato, em Marx, 

podemos encontrar essa interpretação expressivista do homem principalmente 

em suas análises sobre o processo de reificação que ocorre durante a 

produção material de coisas. 

 Nas diversas conexões que estabelecia com outros homens durante o 

processo de produção material, o homem produzia também a si mesmo e 

                                                 
147 De acordo com Taylor, essa interpretação do trabalho como atividade expressiva já estava 

presente nos escritos de juventude de Marx. Sobre isso, ver Taylor (2005) e Habermas (2002).  
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criava as condições de vida em coletividade. O trabalho aqui, de acordo com o 

pensamento marxiano, desempenhava um importante papel, uma vez que 

representava a unidade de análise fundamental de formação do homem e do 

mundo social. É essa dinâmica entre produção material e produção de si que 

vai dar origem a ordem social e, portanto, é na mesma dinâmica de produção e 

reprodução material que encontraríamos a chave de expressão do homem.  

Como se sabe, para Marx, em determinadas circunstâncias sociais, o 

trabalho - materializado na forma de alguma atividade produtiva (caça, pesca, 

coleta de frutas, cultivo agrícola) – é o meio “exclusivo” de satisfação das 

necessidades vitais humanas. Porém, numa mesma sociedade, em condições 

sociais diferentes, o trabalho vai ser vivenciado como uma prática socialmente 

“livre” das necessidades biológicas de sobrevivência e até mesmo “lúdica”, a 

exemplo dos jogos corporais que podemos encontrar em várias culturas 

humanas. Em outras condições determinadas, o trabalho é uma forma de 

experiência estética do homem, a exemplo do trabalho do artista e do artesão. 

Nesse segundo sentido atribuído ao trabalho, encontramos seu 

significado antropológico. Aqui o trabalho é mais do que apenas uma atividade 

humana referente à realização de determinados fins. O trabalho agora pensado 

de modo mais amplo como um exercício prático é também a condição 

fundamental de “humanização” do indivíduo, isto é, o estado de ruptura e 

distinção entre os demais seres animais e pressuposto antropológico de sua 

própria constituição específica.  

Seguindo Hegel, Marx (2011) vai articular o sentido de trabalho como um 

processo de objetivação das forças e energias humanas empregadas. Como 

resultado do trabalho humano, além do objeto produzido pela ação do trabalho, 

teríamos o próprio homem ou, nos termos hegelianos, a produção da 

subjetividade. A linguagem e a cultura, por exemplo, seriam formas objetivadas 

da subjetividade humana experenciada no processo de produção. Produtos da 

dialética entre objetivação e subjetivação. 

Embora Marx em sua fase mais fenomenológica de juventude, tivesse 

nos oferecido uma versão científica do expressivismo, posteriormente nem ele, 

nem o marxismo lograram sucesso na sistematização de uma teoria 

expressivista do trabalho. Ao contrário, acabaram prisioneiros de uma 

interpretação economicista e utilitarista da categoria trabalho.  
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Por outro lado, outras abordagens da teoria social procuraram recuperar 

as intuições originais da antropologia de Marx e dá um estatuto científico mais 

rigoroso. Foi o que Peter Berger e Thomas Luckman (2008) procuraram fazer 

em  A construção social da realidade (2008), referencia clássica em matéria de 

teorização sociológica dos processos de socialização dos indivíduos.  

Na obra supracitada, Berger e Luckmann (2008, p.77) atualizam o 

conceito de reificação/objetivação e o aplicam num tratamento fenômenológico 

dos processos de formação da subjetividade. Cabe assinalar que articulação 

feita por Berger e Luckmann o uso do termo “hábitos”, estes entendidos 

enquanto ações mais ou menos padronizadas ou definidas que são produzidas 

pela atividade humana “repetida”, isto é, como uma espécie de cristalização ou 

“naturalização” na prática dos agentes de experiências intersubjetivas próprias 

da reificação. De acordo com Berger e Luckmann, a ação habitual apresenta 

algumas características peculiares que a distingue de outras formas de ação. 

Primeiramente, o caráter significativo da ação para o individuo encontra-se 

“conservado” na rotina. Em segundo lugar, ao estreitar e reduzir as maneiras 

de efetivar uma ação, o hábito possibilita um “ganho psicológico” ao individuo. 

Dito de outro modo, a ação tornada habitual, dado o seu caráter definido, 

representaria uma grande “alívio psicológico”, uma vez que libera o indivíduo 

do desgaste emocional na escolha entre infinitas possibilidades de decisão.148   

Como se sabe, a abordagem fenomenológica de Berger & Luckmann 

ficou conhecida principalmente pela perspectiva construcionista da realidade 

social. Em primeiro lugar, isso significa afirmar que o indivíduo não nasce 

“pronto” ou “acabado”, mas que é um ser construído socialmente, isto é, 

constituído durante processos psicossomáticos mais ou menos permanentes 

de interação intersubjetiva ou, dito de outro modo, nas diferentes relações 

estabelecidas direta ou indiretamente com outros indivíduos no curso de seu 

trajeto biográfico. Em segundo lugar, significa também que o homem é, 

sobretudo, um organismo biológico portador de um patrimônio cultural 

acumulado (crenças, gestos, gostos, modos de pensar e agir) que se encontra 

“corporificado”, isto é, “materializado” em seu corpo e que isso o torna 

ontologicamente diferente dos demais animais.  

                                                 
148

 Berger e Luckman (2008).  
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Contudo, de todas as perspectivas sociológicas preocupadas em 

entender os processos de socialização do corpo biológico, a teoria do habitus 

de Pierre Bourdieu foi, sem sombra de dúvidas, uma das contribuições 

cientificas mais férteis desde então. Seus estudos teóricos e empíricos sobre 

os mecanismos de incorporação do social representam ainda hoje, modelos 

inovadores para a compreensão da dinâmica entre experiência prática, formas 

de aprendizagem e transmissão da cultura entre indivíduos. É nesse sentido 

que a tradição disposicionalista cujo nome mais representativo é Pierre 

Bourdieu se insere. Este último propôs articular a dimensão da estrutura a da 

ação, a partir de uma perspectiva relacional e dialética do processo de 

constituição dos agentes sociais e da construção e reprodução das estruturas 

sociais.  

Para Pierre Bourdieu (2001), o homem é acima de tudo, um corpo 

biológico que foi socializado. Um corpo dotado de propriedades gestuais, 

capacidades cognitivas, de princípios mentais e práticos de ação socialmente 

adquiridos no curso de uma “experiência social situada e datada” (BOURDIEU: 

2001, p.167).   Esse corpo socializado seria moldado pelas condições materiais 

e culturais de existência.  

Longamente exposto às regularidades do mundo, o corpo biológico 

apresentaria uma “predisposição natural” para incorporação das estruturas 

objetivas do mundo. Uma “condicionabilidade”, isto é, uma “capacidade natural 

de adquirir capacidades não naturais, arbitrárias”¹ (BOURDIEU, 2001, p.166). 

No entanto, essa condicionabilidade natural não se traduziria automaticamente 

em práticas (modos de pensar a agir). Ela constituiria apenas a estrutura 

biológica básica para a aquisição de disposições culturais, estas ultimas, sim, 

os verdadeiros “princípios geradores de práticas”: 

 

Quando se trata de seres vivos, negar a existência de 
disposições adquiridas seria negar a existência da 
aprendizagem como transformação seletiva e durável do corpo 
que se opera pelo reforço ou enfraquecimento das conexões 
por sinapse. (BOURDIEU, 2001, p.166)  

 

 

Desse modo, a primeira forma de contato e apreensão do mundo ocorre 

de modo pragmático, por meio da percepção. O organismo biológico ao nascer,  
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primeiramente percebe o mundo pelo uso de seus sentidos (visão, tato, 

paladar, audição e olfato), muito antes de aprender a “pensa-lo”.  No entanto, o 

próprio ato de perceber o mundo é um ato aprendido, uma vez que a 

percepção é seletiva. É nesse momento que adquirimos as primeiras 

disposições culturais. Também é importante destacar que esse primeira forma 

de engajamento no mundo não ocorre de modo independente e isolado pelo 

corpo biológico recém nascido. Ao contrário, é mediado pelas primeiras 

relações intersubjetivas vivenciadas na tenra infância. E aqui, o primeiro 

contato com o social ocorre na relação entre a criança e a figura “materna” 

(pode ser a mãe biológica, uma mãe de leite, uma irmã mais velha ou mesmo 

uma figura masculina). De modo geral, as primeiras disposições culturais são 

adquiridas através da “experiência sensorial”, isto é, via o processo de 

memorização de práticas experenciadas por meio da “repetição” mais ou 

menos constante.149 

É nesse sentido que a tradição disposicionalista cujo nome mais 

representativo é Pierre Bourdieu se insere. Este último propôs articular a 

dimensão da estrutura a da ação, a partir de uma perspectiva relacional e 

dialética do processo de constituição dos agentes sociais e da construção e 

reprodução das estruturas sociais. Pierre Bourdieu define disposições como 

habilidades e competências cognitivas e valorativas – categorias de 

pensamento e de classificação - inculcadas durante a trajetória social dos 

indivíduos e coletividades. Por sua vez, em continuidade a tradição 

disposicionalista – particularmente, a empresa sociológica bourdiesiana – o 

sociólogo francês Bernard Lahire apresenta um ambicioso programa de 

pesquisa sociológica que procura estudar a variação intraindividual em suas 

dimensões diacrônica e sincrônica. Segundo essa abordagem sociológica, o 

individuo deve ser apreendido enquanto o produto complexo de múltiplos 

processos de socialização, isto é, como portador de uma pluralidade relativa de 

disposições incorporadas ao longo de sua trajetória biográfica. 

Consequentemente, para Lahire, cabe à sociologia apreender 

empiricamente a construção social das disposições, seus contextos de 

atualização, transferência e ruptura. Isto é, uma análise do grau de 
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 Bourdieu (2001, 1997, p.166). 
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homogeneidade e heterogeneidade das disposições incorporadas. O estudo do 

social individualizado é, segundo Bernard Lahire, "estudar a realidade social na 

sua forma incorporada". No estudo do processo de incorporação do social, é 

necessário se reconstruir empiricamente as modalidades de incorporação ou 

de transmissão de disposições culturais. A psicogênese de disposições 

individuais está associada à atividade de exercícios regulares mediados 

emocionalmente por laços afetivos entre pai e filho. 

 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 MORALIDADES DE CLASSE OU CLASSES DE MORALIDADE 

 
 
 
 

 

À guisa da conclusão de uma pesquisa como esta, obviamente, 

esperamos poder dizer com uma certa margem de segurança que terminamos 

senão totalmente, mas pelo menos, uma etapa importante da investigação. 

Desejamos e criamos expectativas no sentido de poder apresentar e, 

sobretudo, defender uma “tese” bem fundamentada em vasto material 

estudado. Contrariamente a isso, as contradições e descontinuidades entre 

nossas expectativas subjetivas e as reais oportunidades objetivas acabam que 

por produzir o efeito de curto-circuito que tanto abala e fere nossas 

probabilidades de satisfação pessoal. Daí decorre o nosso primeiro choque e 

sentimento de frustração. 

Em resposta aos nossos limites (externos e internos), só podemos 

procurar uma solução eticamente possível, qual seja, compartilhar com os 

nossos leitores e leitoras o que procuramos até aqui apresentar como um 

esboço de um programa de pesquisa sociológica sustentável do ponto de vista 

teórico e empírico. 

Inicialmente, desejávamos realizar no curso desta pesquisa de 

dissertação uma investigação sociológica sobre as condições normativas e 

intersubjetivas de produção e reprodução social de frações internas da nova 

pequena burguesia brasileira. No percurso efetivo de pesquisa, no entanto, 
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outras questões e preocupações foram nos puxando em direções diversas de 

nossa rota inicial. De fato, miramos na “nova classe média” (?) e descobrimos 

um modo de “criação” social da identidade e de autorrealização ancorado 

normativamente na atividade do trabalho. O tema weberiano da ética do 

trabalho se impôs empiricamente, mas a necessidade de sua rearticulação 

analítica também. Foi o que procuramos fazer com a síntese teórica de ideias e 

autores de tradições aparentemente bem distintas. Mas, claro, operamos esse 

movimento de síntese a partir do que considerávamos eixo comum entre os 

autores ( no caso em questão, a mesma preocupação com a problematização 

do conteúdo normativo da agência) e orientamos nossa própria articulação 

sempre que possível numa linguagem estritamente sociológica.  

 

 

As invasões barbaras: o que significa chamar uma classe social de pré-
moderna?  
 

 

Parece que, pelo menos em termos “discursivos”, o tema da 

"moralidade" sempre foi mais sensível para as frações da classe média 

“estabelecida” do que para as demais classes sociais. Tanto no Brasil quanto 

em outros países a preocupação com a conduta moralmente aceitável é uma 

constante observada nos discursos das camadas da classe média.150 E 

“discursos” nem sempre coincidem com a ação. Pois, o código moral, enquanto 

"prática", é sempre "seletivo", independente da fração de classe, conforme já 

atestou o sociólogo francês Emile Durkheim (2002). Mas enquanto discurso, 

pelo menos, tudo leva a crer que a classe média mobiliza muito mais o tema da 

"moral".  

Em certa medida, isso parece ter a haver com a própria origem da 

"cultura moral dominante" no Ocidente. Um código moral “particular” criado e 

imposto pelas elites da classe média alemã a fim de se "diferenciar" das 

aristocracias absolutistas, alemã e francesa.151 Conforme assinalava Elias, 

uma tentativa de construir uma autoimagem “positiva” e “elevada” das elites de 

classe média.  
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 A esse respeito, ver principalmente Klaus Eder (2002).  
151

 Sobre a luta por imposição de códigos morais, ver Elias (1997). 
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Nesse sentido, acredito que esse seria um ótimo tema para futuras 

pesquisas: apreender o grau de autoimagem positiva em termos de moralidade 

entre as diferentes frações de classe. Suspeito que a classe média brasileira 

estabelecida ganha disparado no discurso performático de "autopercepção 

moral positiva".  

Sobre isso, quando a gente ler entrevistas de membros dessas classes 

discutindo moralidade, é curioso o argumento apocalíptico no sentido de 

esvaziamento dos valores morais e a atribuição depreciativa de 

responsabilidade sempre dirigidas aos “outros” na relação “nós-eles”, onde os 

outros ou eles são os “políticos”, “pobres ignorantes moralmente” ou os “ricos”.  

Nesse mundo de faz de conta, até parece que não existe "corrupção 

moral" entre as frações de classe média. Ou ainda mais grave, que a frações 

dominadas de classe não são portadoras de nenhuma forma de moralidade, 

como se as mesmas se encontrassem no estado eternizado de natureza 

“hobbesiano”. Ora, cem anos antes, Durkheim já tinha demonstrado, e depois 

dele, ratificado por Marcel Mauss, que não existem indivíduos ou 

grupos/frações de classe onde não há nenhuma forma de moralidade. Mas sim 

formas diferentes de moralidade, de acordo com a época, a cultura e o grupo 

específico.  

Para citar outro contexto de debate teórico sobre a presença/ausência 

de moralidade nas classes populares, Bourdieu (1980)  em polêmica com as 

teses da Ciência Política (particularmente, as ideias de LipSet acerca do grau 

de “cultura democrática” e “moral cívica”), reafirmou também a mesma tese 

durkheimiana, acrescentando a importância em se observar a questão das 

condições sociais e econômicas de realização da moralidade. Por exemplo, 

entre as frações de classe que vivem sob regime de escassez e urgência 

econômica imediata, adotar um pragmatismo moral ou “flexível” chega  a ser 

muitas vezes uma “questão de vida ou morte”. Porém, o ato de ceder do ponto 

de vista moral para garantir a sobrevivência, em si, já manifesta uma carga 

valorativa ou ética. Afinal, não se pode chamar de “imoralidade” aquele 

individuo que trata como uma questão de honra ou dignidade pessoal, desejar 

retribuir o favor de um político local, sob a forma de voto.   

Invertendo o jogo de sinais, o que torna a contradição ainda mais 
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evidente é ter contato com análises mais ou menos sofisticadas de classe152 

que apontam a classe média como o principal estrato de classe de onde é 

recrutado o corpo especializado e burocrático responsável pela administração 

do aparelho de Estado.  Assim, fica a dúvida sobre qual a origem mesmo de 

classe dos políticos e funcionários envolvidos em escândalos de corrupção. 

Por fim, um tempero a mais na “auto illusio” de classe difundida também 

na literatura dominante sobre o tema da moral moderna. Chega a ser muito 

sintomático ver intelectuais contemporâneos (geralmente, representantes da 

intelligentsia de classe média estabelecida) defenderem a "superioridade" do 

mesmo código moral humanista dominante na vida moderna, assim como 

enaltecer (ainda que pré-reflexivamente) o padrão de conduta moral das 

classes médias.153 

Primeiramente, gostaria de fazer um comentário sobre o sentido de 

honra que encontramos compartilhado entre as frações da pequena burguesia 

comercial. O que significa exatamente nomear a “honra” como uma “entrega de 

corpo inteiro ao trabalho”?  

Antes de responder a essa pergunta, é preciso, em primeiro lugar, 

aqueles marcadores de reconhecimento e respeito social nas sociedades 

modernas, cujos quais discutimos nos capítulos anteriores.  

A ética da honra, tal como foi pensada por diferentes teóricos, a exemplo 

de Max Weber, Norbert Elias e o próprio Charles Taylor é uma atitude moral e 

prática de distanciamento em relação às necessidades cotidianas 

intramundanas (se alimentar, trabalhar, etc..), consideradas em seu conjunto 

como de “status” inferior na cultura moral dominante das sociedades pré-

modernas. Por exemplo, entre os gregos contemporâneos de Aristóteles, a 

ética aristocrática da honra era um dado comum às castas dos guerreiros. 

Conforme assinala Taylor (2005, p. 275), essa ética da honra 
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 A exemplo dos escritos de Ralph Miliband in Giddens e Turner (1999, p.471-479), Pierre 

Bourdieu (2007), e do próprio Max Weber (2004b). 
153

 Aqui acabamos sempre fazendo a associação direta aos comentários de Norbert Elias 
sobre o que representava politicamente as proposições filosóficas de Kant acerca da moral 
universal na luta pelo poder entre frações de classe na Alemanha do século XIX. Luta por 
poder, como disse anteriormente, pré-reflexiva, claro. E cujo pano de fundo objetivo é lógico, 
gnosiológico, axiológico e ideológico. 
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envolvia um senso de hierarquia acentuado, em que a vida 
para a honra ou para a glória, era incompatível com a dos 
homens de posição inferior, preocupados apenas com a 
vida. A disposição de arriscar a vida era a principal 
qualidade do homem de honra.  

 
 
 
Assim, o sentido de honra, acreditamos, parece muito mais expressar o 

uso social de uma palavra cujo significado agora está mais próximo do que, já 

assinalamos anteriormente por dignidade. Isto é, como uma maneira possível 

de referir a “afirmação da vida cotidiana”, o que, se fato confirmado, trata-se de 

uma prática tipicamente moderna. Permitam-me esclarecer melhor essa ideia. 

Conforme assinalamos no capítulo 2, uma das fontes de reconhecimento e 

respeito social nas sociedades modernas é, justamente, a “afirmação da vida 

cotidiana”, isto é, a valorização social de práticas da vida cotidiana referentes à 

produção e reprodução geracional do indivíduo e da unidade doméstica, a 

exemplo do trabalho, casamento e família. 

Taylor não deixou de enfatizar as consequências niveladoras da difusão 

da ética da vida cotidiana - em certa medida, uma ética burguesa – e seu 

contributo fundamental na constituição da sociedade liberal moderna. Pois 

diferentemente da ética tradicional, altamente aristocrática, a nova ética 

possibilitava a todos, independente da condição de classe, obter o 

reconhecimento social e, portanto, justificável o seu poder de agenciamento 

coletivo. 

Refeito esse caminho do sentido de trabalho compartilhado em nossa 

cultura moderna, aquela postura de entrega plena do homem rural ao trabalho 

pode e deve ser interpretada como uma postura “moderna”. O que nos autoriza 

afirmar a inadequação anacrônica do uso do termo “pré-moderno”, por 

exemplo, para os perfis individuais com origem rural que entrevistamos. Em 

seu lugar, parece ser mais adequado trabalhar com a dicotomia rural/urbano.  

É bem verdade que existem estudos que insistiram no uso da dicotomia 

moderno/tradicional quando refletiam acerca da agência econômica das 

classes populares. No que se refere a pesquisa sobre os habitus econômicos 

dos camponeses da Argélia, Pierre Bourdieu (1979) faz uso da dicotomia 

tradicional/moderno na acepção antropológica. Isto é, no mesmo sentido que 

Marcel Mauss (2003) quando este descrevia a “economia do Dom” nas 
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comunidades tribais da Polinésia e Melanésia. O que os camponeses argelinos 

compartilhavam com as comunidades tribais estudadas por Marcel Mauss era 

existência de uma organização social baseada em um tipo de economia pré-

capitalista (economia regida pelos princípios dominantes de reciprocidade e 

domesticidade). De fato, nessas sociedades, a “economia voltada para o lucro 

estritamente material” era secundaria (embora já existisse, conforme 

reconheceu o próprio Mauss).   

Obviamente, nosso universo empírico de pesquisa é radicalmente 

diferente da sociedade argelina da década de 1960. Estamos estudando 

contextos sociais (meio rural e urbano) tipicamente modernos, onde o princípio 

econômico dominante é da busca do lucro. E, por isso, é preciso ter cuidado ao 

transferir certas categorias trabalhadas em contextos culturais específicos ao 

nosso universo temporal e empírico de pesquisa.  

Outro ponto que merece discussão aqui é sobre como trabalhar com 

uma noção da modernização que não caia numa concepção dualista-

culturalista de sociedade. Bom, sobre isso, gostaria de retomar o caminho 

seguido por Pierre Bourdieu para se livrar dessas substancializações.  

Bastante comum nas ciências sociais, a dicotomia tradicional/moderno é 

sempre pensada em termos substancialistas e dualistas. Para os cânones 

(patrimonialismo/personalismo) da teoria da modernização brasileira, o Brasil 

em contraposição às sociedades modernas (EUA), seria um exemplo de uma 

sociedade pré-moderna com instituições econômicas e políticas 

completamente dependentes de relações do tipo tradicional. Aqui, a escolha no 

par tradicional/moderno é pelo primeiro. Ou seja, uma leitura substancialista.  

Entretanto, a tentativa que mais avançou até hoje foi o modelo dual de 

sociedade Damattiano que percebe a existência de elementos visivelmente 

modernos. Para Damatta, o moderno e o atraso convivem juntos na sociedade 

brasileira. Resumidamente, o que o modelo damattiano compartilha com a 

vertente economicista/institucionalista é a ideia de tratar a oposição 

tradicional/moderno de maneira “descontinua”.  No que se refere aos 

problemas existentes nesse modelo (que tem pretensões de ser “relacional’),  

também rígido, acreditamos que foi Jessé Souza (2009) quem já explorou suas 

fragilidades com muita propriedade.   

Mas como podemos a mesma dicotomia de maneira mais relacional e 
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em que medida poder ser útil para o entendimento das vicissitudes do 

comportamento econômico?  

 Na literatura dominante sobre modernização, as chamadas correntes 

“modernistas” trabalham com uma visão etapista e evolucionista do processo 

histórico entre as diferentes sociedades capitalistas. Sempre em uma via única. 

As correntes “pós-modernas”, por sua vez, com base em estudos 

antropológicos sobre a existência de espaços culturais “distantes” da lógica 

capitalista, decretam a emergência de uma “sociedade pós-capitalista”.   

Pierre Bourdieu enxergou de maneira diferente essa questão da imersão 

social das relações econômicas. Para Bourdieu (em concordância com autores, 

tais como Malinowiski, Marcel Mauss, Karl Polanyi, Durkheim, Max Weber), nas 

sociedades pré-capitalistas, o campo de relações sociais dominante é o campo 

da economia das trocas simbólicas (economia que denega a economia de 

mercado). O campo econômico, embora existisse, representava nas chamadas 

sociedades “tradicionais” ou “pré-capitaslistas’ apenas um subcampo, isto é, 

um microcosmos social em relação ao macrocosmo era o campo cultural. Ora, 

com a emergência da economia de mercado e generalização de sua lógica de 

funcionamento a outros campos, temos a “desintegração” do campo de 

economia das trocas simbólicas e uma verdadeira “inversão” hieraquica entre 

os campos sociais.  

Na sociedade moderna, o campo econômico passa a ser o macrocosmo 

social por excelência. Poderíamos deduzir a partir disso, a ideia de imersão 

econômica “total” da cultura, algo defendido pelas teorias econômicas, que 

como vimos, trata-se de uma outra forma de naturalismo reducionista.  

Em contraposição a essa visão, gostaria de destacar que no interior das 

sociedades modernas ocorre a emergência de microcosmos sociais e 

simbólicos que se encontram relativamente autônomos aos imperativos 

estritamente econômicos. São esses microespaços sociais que Bourdieu vai 

dedicar toda a sua empresa sociológica em estudar (campo da cultura legitima, 

campo político, campo jurídico).  

O que esses diferentes campos sociais compartilham, nos diz Bourdieu, 

é a existência de uma modalidade de economia que “denega” a economia 

estritamente econômica. Subcampos de economia das trocas simbólicas (ou 

seja, com lógicas pré-capitalistas) que existem como “ilhas” em meio ao “mar” 
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que configura o campo econômico. O campo da cultura legitima, por exemplo, 

é um desses subcampos sociais que caracterizam por uma “imersão social da 

trocas econômicas”. Imersão social esta, que é “estrutural” e “tensional”, pois 

vive sofrendo pressões externas de outros campos, principalmente do campo 

econômico.  

Tudo isso corresponde ao grande paradoxo da sociedade capitalista: 

pois se é verdade que não há um lugar social que goze de autonomia plena e 

absoluta em relação aos imperativos do mercado econômico, também é 

verdade que no interior da mesma sociedade emerge espaços sociais com 

lógicas de funcionamento e lutas simbólicas que “denegam” a economia 

material. Apesar do potencial político existente nessa análise, Bourdieu 

demonstrou um certo pessimismo, pois segundo ele, tratavam-se de campos 

“especializados” e “aristocráticos”, onde apenas indivíduos portadores das 

disposições “adequadas” podem desfrutar dos ganhos simbólicos e materiais 

oferecidos por esses campos. É bom lembrarmos que a primeira pré-condição 

de inserção plena nesses campos de trocas simbólicas modernos é está “livre” 

das necessidades econômicas e sociais, algo possível apenas entre os 

estratos de classes da burguesia.  

De maneira geral, o objetivo dessa digressão era chamar a atenção para 

o fato de que todas aquelas práticas que temos nos defrontado em nossa 

pesquisa possam ser – ao invés de práticas “tradicionais” ou “pré-modernas”– 

na verdade, práticas tipicamente modernas, mas, talvez, com uma lógica 

econômica predominantemente “anti-econômica”, ou dito de outro modo, que 

diverge do modelo normativo dominante do homo economicus.  

Finalmente, se aproximando da conclusão desse estudo, gostaríamos 

ainda, a seguir, de dizer algumas palavras sobre a estreita relação entre 

autorrealização no trabalho e reconhecimento social.  

 

 
A escassez de respeito numa sociedade desigual 
 

 

Se um dia eu me tornar um fardo na 
vida das pessoas, desejo a Deus 
que me leve logo desse mundo.  
Marilene. 
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É com essas palavras que uma entrevistada se posicionou em relação a 

uma velhice marcada pela dependência dos outros. Para essa geração não há 

nada mais humilhante para um homem ou mulher do que viver sob a 

dependência financeira, pessoal e até emocional, ainda que seja de parentes. 

Trata-se de uma geração forjada numa ética do trabalho e do dever cuja fonte 

de (auto) respeito social era “servir a família”. 

No Capítulo 1, aprendemos com Charles Taylor que para se 

compreender a agência humana é necessário articular as diferentes 

configurações morais que estão na base do engajamento prático dos indivíduos 

no mundo. São essas configurações valorativas (distinções qualitativas) que 

constituem o pano de fundo objetivo da ação humana. Embora seu conteúdo 

normativo possa assumir formas variadas ao longo da história das sociedades 

humanas, a sua condição ontológica permanece intacta cronologicamente, qual 

seja, a de que o agente humano não pode preceder de qualquer forma de 

distinção valorativa durante o seu engajamento no mundo. E é nessa 

percepção do que é uma vida digna que deve ser escavada as raízes ocultas 

do sofrimento atual causado pela sensação de “inutilidade”. 

Não obstante, em nossa cultura moderna, costumamos julgar o caráter 

de uma pessoa a partir de um conjunto de qualidades que ela possui (ou pelo 

menos acreditamos possuir) e consideramos importantes. Dentre essas 

qualidades, destacamos a sua independência, sua autonomia e sua 

autenticidade. Admiramos pessoas autossuficientes, seres “capazes” de 

crescimento pessoal e profissional, cujas realizações são tidas como o produto 

das próprias ações individuais. Também admiramos aqueles que não precisam 

dos outros pra sobreviver, que não são dependentes, seja afetiva, seja 

materialmente. Não menos importante, cultivamos grande respeito por aqueles 

que enxergamos como sujeitos autênticos em suas ideias, gostos e modos de 

agir. Enfim, embora nos pareça um tanto óbvio, ser portador dessas qualidades 

constitui requisito mínimo de respeito e reconhecimento social.  

Por outro lado, a mesma aparente “evidência” não se observa sobre as 

condições sociais diferenciadas para a efetivação de tal crença compartilhada 

coletivamente por todos nós. Não basta você dizer a si mesmo ou ao outro que 
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você é uma pessoa “autonomia”, “livre” e “autêntica”. Embora as palavras 

tenham força, nem sempre as mesmas são suficientes para forjar realidades, 

quanto no máximo, ilusões e autoenganos.  

Quando isso ocorre, é preciso demonstrar nas próprias práticas diárias a 

real força das autoimagens individuais. É nesse sentido que existe um conjunto 

de signos sociais compartilhados que nos servem de quadros para julgamentos 

sobre o grau de autonomia, liberdade e autenticidade de uma pessoa. Dentre 

esses marcadores sociais, ainda destacam-se o trabalho, morar sozinho, ser o 

provedor de uma família; cultivar uma cultura distinta e diferenciada em relação 

ao senso comum coletivo, etc. É a partir dessas características externas que 

avaliamos os outros e a nós mesmos no que se refere a definições de sujeitos 

autênticos, livres e autônomos.  

Entretanto, esses signos sociais de autonomia, liberdade e autenticidade 

não estão dados e muitos menos disponíveis a todos; ao contrário, é preciso, 

antes de tudo, ter acesso aos mesmos. E isso implica também, condições 

sociais prévias. Por exemplo, não é toda forma de trabalho que se traduz 

necessariamente em autonomia, haja vista, a possibilidade de estarmos 

sujeitos a formas precarizadas de atividades produtivas.154 Além disso, há 

também aquelas profissões que gozam de pouco prestígio social na sociedade 

(empregado doméstico, lixeiro, atendente de caixa em supermercados, coveiro, 

dentre outros) e que traduzem uma hierarquia valorativa do trabalho 

compartilhada coletivamente155.  

Há também os baixos salários que impossibilita sair da condição de 

necessidade material imediata, condicionando o indivíduo a vivenciar a relação 

com o trabalho como “trabalho forçado”. Por fim, cultivar uma cultura 

socialmente “distinta” pressupõe, acima de tudo, cultivar uma cultura letrada ou 

pelo menos, “erudita” aos parâmetros estéticos de nossa sociedade. E essa 

condição está longe de ser universal ou universalizável, dadas às condições 

extremas de desigualdade de acesso a cultura legítima.  

Dito de outro modo, apenas uma parcela bastante minoritária da 

sociedade consegue realizar os ideais de bem viver compartilhados 

coletivamente e que são fontes geradoras de respeito e reconhecimento social 
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(autonomia, liberdade e autenticidade). Fundamentalmente, aqueles estratos 

sociais que apresentam condições materiais e culturais mínimas de denegação 

das necessidades, sejam estes materiais, sejam culturais. Aos que não 

atendem a tais exigências objetivas, aparentemente, resta-lhes os estigmas 

dos socialmente “dependentes” e “inautênticos”. 

Nesse sentido, gostaria de pensar como alguns ideais de bem viver 

dominantes nas sociedades modernas ocidentais podem ser também 

geradores de estigmatização social e consequente sofrimento emocional diante 

da não realização daqueles marcadores de respeito e reconhecimento social.   

Claro, é preciso reconhecer que se tratam de expectativas socialmente 

legítimas em nossas sociedades ocidentais, o individuo aspirar a busca desses 

ideais de bem viver (algo que vemos aparecer de modo significativo nas 

narrativas pessoais de nossos entrevistados). Não somente, mas também a 

busca do reconhecimento social enquanto necessidade vital dos indivíduos e 

coletividades. Por outro lado, essa demanda legítima não pode servir por si 

mesma como justificativa para a imposição arbitrária e consequente violência 

simbólica sobre um grupo ou classe de agentes que não atende aquelas 

demandas por razões diversas. 

Principalmente quando se sabe, por exemplo, que a família não só 

cumpre a função social de integração e socialização (Durkheim); ou é o lugar 

privilegiado das trocas afetivas nas sociedades industriais (ARIÈS, 2006); mas 

também exerce o papel de imposição e reprodução das formas dominantes de 

arbitrário cultural (BOURDIEU, 2002). Que aquele possível “nivelamento social” 

(“agora todos podem ter acesso”) dos ideais de bem viver descrito por Taylor é 

uma ilusio que mascara e torna opaca a questão acerca das “condições de 

universalização do acesso ao que exigem universalmente”, de um lado. E que 

a família constitui também um principio de distinção (reconhecimento e des-

reconhecimento social) mobilizados pelos grupos ou classes de agentes 

privilegiados pela cultura dominante, de outro lado. 

Dito de outra maneira, indivíduos que não atendem a esses ideais de 

bem viver, são geralmente alvos de desclassificação e não-reconhecimento 

social. Não somente, são considerados também sujeitos “incompletos”. O preço 

que pagam pelo não cumprimento ou discordância com aqueles ideais é o 

desconforto, o sofrimento emocional e, não obstante, a depreciação por todo 
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aquele conjunto de indivíduos que atendem às exigências de reconhecimento 

da cultura legitima dominante do momento. 

Portanto, a perda de um emprego, uma separação depois de anos de 

casamento, uma doença crônica que impossibilita uma vida autônoma e 

“produtiva”, a velhice, e tudo aquilo que represente a condição de “perda de 

horizonte”, para o individuo, de um estilo de vida digno de admiração e respeito 

social pode ter desdobramentos altamente traumáticos e até catastróficos na 

saúde psíquica de homens e mulheres que julgam moralmente suas ações a 

partir da vivência ou não daquelas situações pessoais. Isso porque essas 

condições representam todas elas contramodelos dos ideais de bem viver 

modernos, todos objetos potenciais de estigmatização social e, 

consequentemente, sofrimento emocional. Tudo em nome da manutenção da 

ordem social vigente.  

Adotando uma perspectiva teórica distinta, o sociólogo francês Bernard 

Lahire chega à conclusão parecida ao assinalar que fenômenos como a ilusão, 

frustração ou a culpabilidade são produtos da distância entre as nossas 

crenças e as nossas “disposições para agir”, ou “entre as crenças e as 

possibilidades reais de ação”. Nesse sentido, quando as pessoas mobilizam 

discursos tais como "não quero ser um fardo"; "eu me sinto um inútil"; "não 

consigo viver sem trabalhar"; estão, em certa medida, verbalizando, isto é, 

pondo em palavras suas representações sobre o que é o "bem viver" e acerca 

do que é uma "vida indigna". 

Lamentavelmente, muitos de nossos colegas sociólogos e psicanalistas, 

levados por um ranço para com a categoria moral – talvez causado por uma 

confusão entre moralidade e moralismo – têm dado pouca ou nenhuma 

atenção para os sofrimentos emocionais (baixa autoestima, sentimento de 

fracasso, vergonha, frustração, ressentimento) produzidos pela incapacidade 

de realização plena do que é entendido socialmente como valor pessoal. 

Com efeito, a questão do reconhecimento social no mundo moderno é 

indissociável também daquilo que poderíamos chamar de busca por 

autenticidade. Ser visto e se sentir original ou singular é parte integrante do 

nosso horizonte de autorrealização pessoal.  

A respeito disso, numa linguagem mais sociológica, Bernard Lahire 

(2006), sociólogo francês preocupado em compreender os processos de 
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individuação e distinção interindividuais e intraindividuais,  vai definir o ideal de 

sigularidade individual em termos de “desejabilidade coletiva”, como algo que 

se julga importante e se está disposto a agir para afirmar e confirmar a 

“verdade” de tal crença (compartilhada coletivamente) na originalidade de cada 

um de nós. Mas que é percebido quase sempre por todos como um desejo que 

emana de dentro, como uma potencialidade de nossa suposta “natureza 

interior”.  Não somente, essa demanda por autenticidade vai está imbricada 

diretamente nos processos de distinção cultural, também experenciados como 

processos físicos ou simbólicos de construção de si. 

A dificuldade em se perceber esse aspecto ideológico da autenticidade 

deve-se, dentre outros, também ao fato de que o sentido de que somos ou 

podemos ser seres originais ou singulares não configura apenas uma ideia, 

mas que está inscrito mesmo nos nossos corpos e em nossas emoções 

pessoais.  Se sentir “original” e “único” é concreto e significativo demais para o 

homem moderno. E esse sentimento reforça imagens e julgamentos acerca da 

importância de nossa existência individual nessa vida povoada de seres e 

espécies “semelhantes”. Apesar dessa massificação humana, podemos dizer a 

nós mesmos e ao mundo que somos seres importantes e que, por isso, 

merecemos respeito e reconhecimento. Do ponto de vista psicanalítico, parece 

evidente o que está em jogo (de vida e morte) aqui, dada a necessidade de 

originalidade – principalmente na teoria da economia das pulsões de vida e de 

morte. Por isso, a dificuldade que encontramos em desnaturalizar e resgatar o 

caráter histórico de tal "Doxa", ainda que a história das crenças cultivadas nas 

sociedades tradicionais, confirme o aspecto estritamente recente (a partir do 

século XVIII) e moderno da desafabilidade coletiva na afirmação da 

autenticidade. 

É claro que não estamos, com  isso, negando a existência efetiva de 

práticas, modos de pensamento e gostos diferenciados em nossa sociedade. 

Mas apenas assinalando que essas diferenças e particularidades 

interindividuais são o produto mesmo de processos simbólicos de distinção 

cultural operados pelos próprios indivíduos, mas incitados estruturalmente pela 

cultura legítima dominante ( a crença compartilhada coletivamente no ideal de 

autenticidade). É esse pano de fundo objetivo mais ou menos universal que a 

retórica da singularidade e o culto da biografia autêntica tornam opaco. Em 
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outro momento, espero poder demonstrar como esse ideal de autenticidade se 

materializa na dinâmica de acumulação do capitalismo e diferentemente entre 

as classes sociais.156 

Refletir sobre essa dimensão do poder e dominação nos ideais de 

afirmação da vida cotidiana e da autenticidade não significa neutralizar os 

efeitos de “positividade” social (individual e coletiva) existente nesse ideal de 

bem viver “moderno”, mas de exercitar um olhar mais realista e crítico diante 

das nossas representações ideais de vida digna. Além disso, há ainda uma 

dimensão institucional do capitalismo que participa fortemente do jogo de 

reconhecimento e não reconhecimento social. 

Sobre isso, convém assinalar que o mundo do trabalho nos dias de hoje 

é marcado por um novo capitalismo conhecido como “capitalismo flexível” onde 

a ênfase é dada na flexibilidade das organizações.157 Como consequência, é 

possível perceber mudanças significativas tanto no espaço do trabalho quanto 

em outras esferas sociais.  O que caracterizava as organizações burocráticas 

tradicionais era a sensação de linearidade do tempo sobre a vida das pessoas. 

De acordo com Sennett (2006, p. 29-30), um dos efeitos práticos da 

burocracia, ou da “jaula de ferro” - anteriormente visualizada por Max Weber 

em seus estudos acerca da generalização da racionalidade em todas as 

esferas da cultura - foi a produção de um sentido de mundo baseado na 

autodisciplina e na sensação de tempo linear. Esses elementos permitiam aos 

trabalhadores da época planejar e elaborar suas narrativas pessoais de uma 

maneira, mais ou menos, linear afastando a insegurança e a ansiedade com 

relação a contingência da vida.  

Para Sennett, em concordância com Weber, a burocracia no final do 

século XIX teve um papel bastante importante na sedimentação de um 

ambiente cultural mais favorável à reprodução do capitalismo moderno. Isso 

porque a racionalização teve desdobramentos muito além da esfera 

institucional afetando diretamente o comportamento dos indivíduos. A exemplo 

disso, a disseminação de uma forma de tempo racionalizado possibilitou aos 

indivíduos elaborar seus projetos de vida, suas trajetórias e dissipar 

                                                 
156

 Boltanski e Chiapello (2009, p.440-445) 
157

 Sennett (2006). 



141 

 

expectativas referentes à incerteza. Nesse contexto, um trabalhador tinha mais 

ou menos uma ideia de como ele deveria está após trinta anos de trabalho.   

 
 

Tempo é o único recurso que os que estão no fundo da 
sociedade têm de graça. Para acumular tempo, Enrico 
precisava do que o sociólogo Max Weber chamou de “jaula 
de ferro”, uma estrutura burocrática que racionalizava o uso 
do tempo; no caso de Enrico, as regras de antiguidade de 
sindicato e as leis que organizavam sua pensão do governo 
proporcionavam esse andaime. Acrescentando a esses 
recursos sua própria autodisciplina, o resultado era mais que 
econômico.158 

 
 
 

Porém, na configuração institucional do capitalismo, sentimentos como 

desconforto, ansiedade, ressentimento e insegurança diante da possibilidade 

do “fracasso pessoal” parecem ser uma constante na vida de diferentes 

trabalhadores - faxineiros, lideres empresariais que freqüentam Davos, os 

padeiros de Boston, ex-programadores de IBM – todos estes, envolvidos direta 

ou indiretamente no regime flexível que caracteriza a cultura do novo 

capitalismo.  

Neste novo contexto institucional, não é apenas os indivíduos das 

classes populares que vão encontrar dificuldade de autorrealização pessoal em 

sua inserção diária na vida econômica. A novidade agora é que também entre 

as camadas médias e altas, motivadas principalmente por demandas por 

autenticidade, vão viver a frustração quase diária de não encontrar no 

capitalismo em sua forma atual a efetivação de seus ideais de bem viver.  O 

que tem criado as condições objetivas e subjetivas de aparecimento frequente 

de estados de anomia social, conforme estudado por Bolstanki e Chiapello 

(2009, p.419-423).  

Não quero com isso ratificar o discurso que vivemos atualmente uma 

crise de valores na sociedade capitalista. Embora concorde que enfrentamos 

atualmente um problema de natureza moral, não creio que tenha haver com o 

fato de não se obedecer regras ou condutas morais, tais como alardeiam os 

conservadores de plantão. A explicação, em grande medida, se encontra no 
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tipo de relação (pré-reflexiva ou inarticulada) com os valores que nos guiam 

diariamente.  

Creio que o conteúdo da gramática moral do sofrimento emocional no 

capitalismo flexível ou conexionista envolve outros problemas. Em seu 

conteúdo, há uma profunda dificuldade de se confirmar na prática aqueles 

sentidos de bem viver e de dignidade do qual o discurso do capitalismo se 

apropriou e mobiliza para justificar seu imperativo de reprodução. Tanto a ética 

da vida cotidiana quanto a ética da autenticidade parecem não encontrar mais 

um solo institucional favorável na atualidade. E que conceitos sociológicos 

chaves, tais como “anomia social” e “perda de sentido”, trabalhadores 

respectivamente Durkheim e Weber continuam bastante atuais.  

Esse dado institucional relevante é, a nosso ver, a fonte de um mal-estar 

da contemporaneidade. Na nova cultura do capitalismo, é cada vez mais 

generalizado entre as pessoas, o sentimento de deriva e de perda de controle 

na condução de suas vidas pessoais. Muitos sociólogos se referiram a essa 

sensação de mal-estar produzido pelo sentimento de deriva pelo uso de vários 

termos: “aumento do risco” (BECK, 2010), perda de “segurança ontológica” 

(GIDDENS, 2002). No lugar desses termos, gostaria de pensar o mesmo 

problema como uma impossibilidade de articulação de uma avaliação forte 

(TAYLOR, 2005) sobre a ação. É na questão de nossa capacidade de 

expressão e articulação de plenitude que reside a fonte de mal-estar na nova 

configuração do capitalismo. Embora as fontes de significação e 

autorrealização sejam mais diversificadas na atualidade, na nova cultura do 

capitalismo, a articulação de um sentido de plenitude se encontra 

comprometida pela dificuldade de confirmação prática dos ideais de bem viver. 

Não porque seus signos sociais não se efetivem, mas porque sua satisfação 

tornou-se mais precária. No novo capitalismo flexível, até o mananger bem 

sucedido está adoecendo. Na nova cultura expressivista do capitalismo, os 

vencedores também perdem.      

Enfim, o que eu procurei apresentar até aqui foi como um bom programa 

de pesquisa sociológica renovado pode brotar da interface entre Sociologia da 

Moral, Sociologia econômica, Teoria da Socialização e Estratificação Social. Da 

sociologia da moral, seria possível articular de modo sistemático o conteúdo 

normativo da agência social. Da sociologia econômica, inserir aquele conteúdo 
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normativo no interior da esfera econômica e pensar como ele estrutura e tem 

estruturado a conduta econômica cotidiana dos agentes sociais. Na teoria da 

socialização, acreditamos encontrar o rigor necessário no estudo empírico do 

processo de incorporação e individualização da cultura moral, o que permite 

um olhar mais “realista” do comportamento econômico motivado moralmente. 

Por fim, o entendimento sociológico de que vivemos numa sociedade com 

graus diversos de diferenciação social e consequente formas plurais de 

desigualdade exige um tratamento também estratificado para o tema da ética 

econômica.  

Finalmente, parece claro que um diagnóstico atualizado das formas de 

inserção da vida econômica não pode abrir mão de uma teoria da ação social 

sensível ao conteúdo moral das motivações da agencia. E que deve somar a 

isso, uma análise empírica sobre as condições diferenciais de engajamento 

moral no mundo, conforme a clivagem social. Na pesquisa, tratei 

especificamente a clivagem no vocabulário das coordenadas de classe. Mas 

poderia também tratar dos mesmos ideais de bem viver, tal como são operados 

na prática de acordo com outras clivagens, a exemplo da de gênero ou da 

racial. Reconhecemos que esses são temas em aberto para futuras 

investigações.  
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