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Esta segunda edição dos Cadernos do Sociofilo é dedicada à
microsociologia. Nós a chamamos ‘nanosociologia’ por duas
razões: primeiro, por estarmos cansados da já banalizada história envolvendo as relações entre agência e estrutura e desejarmos contornar por completo todo o debate acerca do micromacro linkage; segundo, pelo fato de o termo micro não se referir
a um domínio da existência social, e sim a um olhar, uma determinada maneira de perscrutar as minúcias da vida social visando descobrir como os atores habilmente a viabilizam. Não
existe razão pela qual o microscópio sociológico deva se deter
no nível molecular e não explorar o infinita ou infinitesimalmente pequeno. A sociedade é em última instância constituída
de indivíduos, mas como nos diz Gabriel Tarde em seu Monadologia e Sociologia, os últimos elementos alcançados pela ciência
são eles mesmos complexos e compostos.1 E se alguém não desejar enfocar indivíduos, porém como pragmatistas, interacionistas simbólicos e etnometodólogos optar por investigar situações de ação, porque não levar a empreitada às últimas conseqüências e investigar curtas seqüências de ação que poderiam
variar de algumas horas para alguns minutos ou mesmo segundos, como Eduardo Nazareth – em uma das contribuições
neste segundo caderno – demonstrou com brilhantismo em sua
detalhada análise etnofenomenológica do drible?
Atualmente se incrustou nas introduções à sociologia uma
apresentação da história recente da disciplina em termos da antinomia entre agência e estrutura ou ação e ordem – como se os
sociólogos houvessem de esperar por Jeffrey Alexander, Pierre
Bourdieu ou Tony Giddens para, então, procurarem por uma
teoria dialética das práticas que resolvesse o enigma. Esta história canônica não é somente infrutífera e repetitiva; é sobretudo
delusória. Quem quer que considere a ‘microrevolução’ califorTarde, G. (1999): “Monadologie et sociologie”, Oeuvres de Gabriel Tarde, vol. 1, p.
36. Paris: Les empêcheurs de penser en rond.
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niana dos anos 1960 sem os antolhos do debate agênciaestrutura não deixará de observar que Goffman, Garfinkel e
Harvey Sacks, os campeões da análise situacional, eram obcecados com a questão da ordem. Para eles, o desafio consistia em
demonstrar a natureza ordenada da vida cotidiana. Esperar
por um ônibus, dirigir em uma auto-estrada, se portar como os
playboys do posto 8, observar por um microscópio, todas essas
atividades comuns são ordenadas, quer dizer previsíveis, testemunháveis, relatáveis enquanto atividades orquestradas em
situações concretas. Da mesma forma, eles não opunham agência e estrutura, encontrando antes ‘estrutura’ em todos os níveis
da sociedade e, particularmente, no nível ‘nano’ da ação.
Com efeito, ao invés de opor agência e estrutura, se poderia
igualmente opor ação à prática e assim distinguir entre várias
microsociologias conforme elas enfoquem o ator de dentro ou
de fora, à medida que elas adotem a perspectiva em primeira
pessoa do participante ou a perspectiva de terceira pessoa do
observador, ou ainda que elas tentem interpretar o comportamento social ou simplesmente descrevê-los. Enquanto a sociologia da ação é uma sociologia interpretativa que pode legitimamente reivindicar sua origem nas páginas iniciais de Economia e Sociedade2, a sociologia da prática é uma sociologia descritiva que encontra sua inspiração central não em Weber, tampouco em Marx, mas em Durkheim.
Oriundos da fenomenologia e do pragmatismo, os autores
mencionados leram criativamente Durkheim (ou o
‘des’entenderam, como o Garfinkel tardio instruía seus orientandos) projetando sua análise estruturalista dos fatos sociais
para o nível micro. Entre uma sociologia fenomenológica da
ação que investiga as motivações, significados e tipificações dos
atores e enfatiza a intencionalidade e a reflexividade de um laParagr. 1. “Sociologia designará: uma ciência que visa compreender,
interpretando-a, a ação social e, deste modo, explicá-la causalmente no seu decurso
e nos seus efeitos" (WG I,3).
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do e, por outro, uma sociologia micro-estruturalista das práticas que descreve seqüências ordenadas de ações situadas por
agentes anônimos que rotineiramente fazem o que fazem sem
muita reflexão, se encontra a sociologia da interação que analisa como os atores definem as situações em que estão inseridos
de modo a coordenar suas ações com outros agentes na mesma
situação. Esta sociologia interacionista da ação, a qual remonta
a Georg Simmel, Marcel Mauss ou G. H. Mead pode seguir
ambos os caminhos. Quando ela acentua a conexão entre agência e cultura e concebe a linguagem como o meio simbólico que
possibilita a Ego e Alter coordenarem suas ações e agirem juntos, se coaduna à teoria fenomenológico-hermenêutica da ação
de Weber, Schütz e Parsons. No entanto, quando ela enfoca
mais a situação da ação do que os atores propriamente ditos
para analisar como os agentes sociais se deparam com injunções situacionais formando um microsistema que condiciona
rigorosamente suas práticas, ela se associa à teoria das práticas
de Goffman, Garfinkel e Wittgenstein.
Os artigos subseqüentes são escritos por jovens autores que
foram inspirados por, ou senão identificados com, os trabalhos
de Schütz, Goffman, Garfinkel ou, mais próximos de nós, Luc
Boltanski, Bruno Latour, Bernard Lahire ou Randall Collins. O
artigo de abertura de Eduardo Nazareth é definitivamente o
mais ‘nano’. Seu “O drible, uma experiência fenomenal” consiste em uma tentativa de “compreensão fenomenológica do drible” em esportes coletivos – neste caso especialmente o futebol
– se bem que as influências pragmatista e interacionista se façam presentes em toda sua descrição. A corrente experiencial
dos jogadores envolvidos nesta inter-ação é enquadrada pelas
suas ações e reações antecipatórias as quais, se inscrevendo intersubjetivamente em um “tempo imanente comum”, nos sugerem uma teoria dos jogos in actu em que atacante e defensor,
face à face, corpo à corpo, se deparam enquanto feixes de possibilidades em interdependência. A ambigüidade e a dissimuiv
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lação são constitutivas deste fluxo de ação, e por meio de sua
hábil manipulação, com toda bona fides e conforme as regras do
jogo, o atacante joga corporalmente com as possibilidades em
aberto por meio de uma indeterminação intencionalmente provocada, e da qual o defensor visa discernir a cada momento as
reais intenções, elas mesmas cambiantes no movimento coordenado, ao mesmo tempo em que intenta fechar ou limitar esta
gama de potencialidades. Assim, não é somente o corpo do atacante o alvo do defensor, mas seu próprio “espaço manipulatório” cuja indeterminação é precisamente o que possibilita o desfecho do drible. Se são os atos de consciência intersubjetivamente coordenados de jogadores existencialmente imersos e
corporalmente tensionados por completo na prática esportiva
os responsáveis por construírem a unidade deste conjunto móvel de interação, inclusive seu caráter agonisticamente harmônico e rítmico, com ressonâncias estéticas, esta sintonia se dá
pela oposição estruturante de suas intenções e somos levados a
observar por Eduardo Nazareth, em escala ‘nano’, como a contradição pode ser constitutiva da realidade, neste caso da ordem
do jogo.
Já no artigo subseqüente, com Eleandro Cavalcante, passamos da experiência fenomênica dos jogadores à experiência
musical, ou melhor à tentativa de trabalhar sociologicamente a
questão do papel da obra de arte na vida social. “Algumas contribuições teóricas de Antoine Hennion para a sociologia da
música” mobiliza a ‘sociologia musical’ deste autor, o qual é
inspirado na actor-network-theory de Bruno Latour, para a compreensão do papel da música como co-formadora da identidade dos agentes sociais que a praticam ou estejam de alguma
forma envolvidos sob sua influência. Se, segundo Cavalcante,
as sociologias de P. Bourdieu ou ainda a de H. Becker, cada
uma a seu modo, privilegiam a música unilateralmente como
construção social (seja pelo campo ou pelo mundo da arte), a sociologia que o inspira busca dar conta de como a experiência
v
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musical e seus efeitos são, elas mesmas, compositoras dos autores que a compõem ou mesmo da experiência dos que a vivenciam. A música, enquanto mediação, não é somente performance mas performativa da própria experiência da qual se constitui. A relação aqui não é causal na medida em que, sob a influência da filosofia pós-estruturalista de G. Deleuze adotada
por Latour e Hennion, a conexão entre estes eventos (atores,
instrumentos, notas, palco, público, recursos, Cd’s, etc.) é rizomática, não tendo começo, fim ou transcendência. O objetivo,
para usar uma imagem, não é investigar como Mozart compõe
suas melodias, porém como a experiência musical faz Mozart.
Por sua vez, no próximo artigo, Rodrigo Cantu, embora mobilizando criativamente a mesma actor-network-theory (desta vez
com Latour e Callon), temperada com a sociologia pragmática
com Boltanski e Lemieux, tem como foco a performatividade
dos dispositivos sociotécnicos na autonomização do mercado
financeiro (máquinas de cotação, computadores) ou ainda na
intensificação ao mesmo tempo prática e conformadora de sua
lógica (a securitização, as agências de classificação de risco, os
derivativos). Estes dispositivos, longe de serem somente produtos do capitalismo, possibilitam a “coordenação” dos atores financeiros e a “purificação” do mercado da abstração em direção à prática, desencarnado-o da intervenção dos homens e sobretudo da política (poderíamos nos referir aos ‘humores’ do
mercado tão propalados pelos meios de comunicação). E é sobretudo nas crises do capitalismo, como a financeira de 2008 e
seus prolongamentos (in)diretos até a atualidade, que esta autonomização mediada pelos dispositivos mencionados tem sua
legitimidade questionada. Trata-se precisamente dos momentos críticos em que testemunha-se de forma privilegiada os
constrangimentos de justificação que os atores financeiros passam a ser submetidos, tão mais intensamente à proporção que
os efeitos da crise transbordam suas mais ou menos habituais
controvérsias entre especialistas, ainda que segundo Cantu o
vi
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imperativo de justificação engendrado pela crise recente tenha
sido pontual e aquém do que inicialmente se poderia supor.
Assim, com as ferramentas conceituais da microsociologia, seu
artigo “Coloque no contexto humano: sociologia da crítica às
finanças em tempos de crise” não deixa de – como seu título
sugere – abordar a recorrente tentativa humana de retomar as
rédeas de seus dispositivos e instrumentos que, uma vez autonomizados, assombram continuamente a vida cotidiana de
homens e mulheres comuns.
Momentos críticos, reflexividade e capitalismo contemporâneo. Ainda nesta temática, mas passando da ênfase na (relativa)
crise de legitimidade de autonomização do mercado financeiro
para a investigação de como a lógica da atual configuração do
capitalismo confere um sentido moralmente ancorado a vida
profissional de seus agentes e operadores típicos, seus anseios e
sofrimentos pessoais, temos o artigo de Thays Mossi “Os quadros superiores de TI e a dimensão moral do seu trabalho”. Seu
objeto são os “quadros superiores de TI” (tecnologia da informação), locus de observação das modalidades de justificação
desta configuração recente do capitalismo. Se a rigidez, a centralização e a hierarquia (com sua verticalizada divisão do trabalho em atividades de planejamento e execução), passam a ser
características intimamente associadas à crise do capitalismo
keynesiano-fordista a partir dos anos 1970, conseqüentemente
minando sua credibilidade em termos de eficiência e produtividade, seria a modalidade de justificação hegemônica do capitalismo contemporâneo, i.e. seu novo paradigma moral vinculado à figura do manager, flexível, polivalente, disposto a correr
riscos, criador de (e adaptável a) redes intra e interempresariais
horizontais, enfim, sua justificação “por projetos”, suficiente
para conferir sentido à vida profissional de seus quadros profissionais? A pesquisa de Mossi demonstra que os profissionais
da TI alternam entre expectativas derivadas ambígua e alternadamente das lógicas industrial (estabilidade, segurança no emvii
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prego, rotina, produtividade) e por projetos (o sentimento de
“aventura” e autonomia, a criatividade, a delegação baseada na
“confiança”), justamente pelas inseguranças existenciais derivadas desta última, gerando a impossibilidade de planejamento
da vida pessoal a longo prazo e da construção de suportes sólidos. Na verdade, ao relatar a frustração, o arrependimento de
determinadas escolhas profissionais, os anseios, a ambivalência
das expectativas e a “carga emocional” envolvida em sua relação com o trabalho, assim como os limites de eficácia da nova
lógica moral do capitalismo, Mossi parece nos mostrar mais do
que somente a “dimensão moral do trabalho” e a capacidade
crítica dos agentes, como indicado em seu texto.
E prolongando a influência da sociologia pragmática francesa (incluindo Lemieux), a segunda edição dos Cadernos do Sociofilo, dedicada à ‘nanosociologia’, se encerra com o artigo de
Diogo Corrêa “A construção de um problema público: o caso
CEG e a edificação de um coletivo.” Argumentando sobre os
limites do que vem sendo chamado de “sociologia crítica” pelos pragmatistas franceses em dar conta da coordenação política, a qual não é redutível à simples referência aos parâmetros
sociológicos tradicionais (profissão, renda, escolaridade, etc.), e
seguindo sua concepção de levar “as competências morais dos
atores a sério” (para além de uma “consciência mistificada” objetivável apenas pelo sociólogo) Corrêa estuda empiricamente o
percurso de mobilização coletiva de um “grupo circunstancial”
composto principalmente de parentes de vítimas fatais de
equipamentos de gás de responsabilidade da Companhia de
gás Estadual – então sob administração da iniciativa privada.
Seu foco são as formas de dessingularização das séries de denúncias inicialmente isoladas, sua gradual generalização e elevação ao status de problema público, legítimo de ser debatido
na esfera pública na medida em que transcende as denúncias
pessoalizadas ou baseadas nos interesses exclusivamente individuais dos agentes envolvidos. A descrição de como este gruviii
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po circunstancial catalisa suas forças por meio da associação a
forças já instituídas (Comissão de Direitos Humanos da ALERJ,
ONG Viva Rio), pelos imperativos de transformação dos sofrimentos individuais dispersos em questão pública concernindo
a todos enquanto cidadãos (despessoalizados), da elevação do
sentimento de perda associado à vingança em reivindicação
por justiça, é perspicaz o bastante para revelar, simultaneamente, como esta ascensão da disputa entre os atores envolvidos
aos imperativos de justificação de uma ordem moral reconhecida não exaure, neste movimento mesmo, a particularidade
dos sofrimentos em jogo, os quais persistem malgrado os eventuais sucessos da mobilização. Aliás, é este estado particularizado, encarnado do sofrimento (neste caso a perda de parentes,
como um filho, por vazamento de gás de equipamentos de responsabilidade da empresa) também um grande responsável pela adesão a causa de pessoas não diretamente envolvidas. O
senso de justiça pressupõe a empatia.
Enfim, estas cinco contribuições ‘nanosociológicas’ – em
graus variados – que compõem a revista ilustram, primeiramente, como é possível à sociologia iluminar experiências finas
dos agentes sociais (a co-imersão existencial esportiva ou os
efeitos da experiência estética), mas também utilizar as ferramentas da microsociologia para abordar problemas ‘macro’
(e.g. as crises ou os imperativos de legitimação do capitalismo,
a coordenação ou a própria construção do fenômeno político)
justamente pela não adesão dogmática a tal ou qual lente conceitual e sua acrítica confusão entre a) o nível de análise selecionado pelo sociólogo e b) o princípio explicativo unívoco da
vida social (segundo a lógica implícita de que, se priorizo conceitualmente uma dimensão determinada da realidade, ela passa
a ser, como conseqüência, a estruturante objetiva desta realidade). Assim, já devidamente apresentadas, passemos a elas.
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RESUMO
Este artigo consiste na tentativa de apresentar uma compreensão fenomenológica do drible – esse momento que fascina praticantes e fãs de esportes. Com esse fim, torna-se necessário
considerar a lógica competitiva interativa, os termos corporais e
espaciais em que se apresentam ao jogador e as consequências
sobre a consciência no âmbito de todo um modo de ser no
mundo do jogo esportivo.

INTRODUÇÃO
Esse artigo se propõe a compreender o drible em esportes
coletivos de uma perspectiva fenomenológica. Pretende-se entendê-lo como ação no curso das interações competitivas em
uma partida, a partir da experiência prática dos jogadores. Por
meio de redução fenomenológica, suspendemos a atitude natural da crença ingênua na realidade do mundo do jogo e a colocamos entre parêntese a fim de compreender o processo de
constituição da experiência da jogada a partir da perspectiva de
jogadores (Schutz, p.58, 1979).
Mas, como aquilo que experimentam se situa na relação
com o mundo percebido ao redor, corpos e objetos, em uma
ativa participação interativa na própria produção dos eventos
vivenciados, devemos nos referir ao que se passa ao redor sob a
organização do mundo do jogo, pois é em relação a esse ambiente, na facticidade com que se apresenta, que se determina
além de um sentido existencial, a intencionalidade e o sentido
das ações – entre elas as do drible – e dos atos de consciência
constituintes da experiência de jogar.
Refiro-me aqui não ao drible despretensioso, rotineiro,
mas àquele com a intenção de fazer prosseguir de si mesmo o
avanço de todo um movimento coletivo – o drible que se im2
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pregna do objetivo de fechar ao redor de nós, de mim e você, e
depois outro, e outro, o próprio lance.
Desse modo, não poderíamos deixar de considerar, nessa
empreitada, jogadas reais e célebres de exímios dribladores,
nem abrir mão de localizar o contexto típico em que elas ocorrem e fazem sentido prático, além de estético. Começamos por
Garrincha, mais adiante passaremos a um dos lances mais vistos de Pelé e outro mais recente, a sequência de pedaladas de
Robinho.
1 GERSON E JORDAN CONTRA GARRINCHA
O primeiro lance a ser analisado consiste em uma descrição de
Gerson, o “Canhotinha de Ouro”, de um drible que levou de
Garrincha.
“Em 62, Jordan e eu [ambos do Flamengo] marcando Mané. E
eu nunca fui marcador! Aí, para o Mané na linha de fundo (na
ponta direita, é claro). Um palmo da linha de fundo – não tinha mais do que isso! – e eu na frente dele. E Jordan ali atrás,
‘Vai! Vai!’. E eu tô indo. E o Mané com a bola parada. Aí, de
repente, o Jordan, ‘Para aí!’. Eu parei. ‘Agora eu vou saber o
que é que esse cara vai fazer’. Aí eu tô olhando pra ele, e ele tá
olhando pra mim. Aí ele começou, né – o que é o pior! – ele
começou a empurrar a bola pra cima de mim e eu comecei a
recuar. Tô me arrumando aqui [Gerson, que está sentado ao
narrar o ocorrido, balança o corpo como se denotasse a busca
pelo equilíbrio e disposição a uma pronta reação]. Eu digo,
‘bom pra cá ele não pode vir porque aqui é a linha de fundo
[sinaliza com a mão essa linha passando à sua esquerda, paralela a seu pé], só aqui [e sinaliza toda a área à sua direita].
‘Aqui ele não vai passar, pô! Aqui [pela direita em direção à
grande área] eu dou uma trombada nele. E aqui [no sentido da
linha de fundo] ele vai passar por fora, saiu a bola’. Eu tava
imaginando isso.
3
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Aí tô recuando, ele tá empurrando a bola encima de mim. Aí
Jordan gritou, ‘Para aí!’. Parei. Aí ele deu aquele drible dele
pra cá – jogou o corpo pra cá [para a direita de Gerson] – e eu
vim pra cá. Eu e Jordan, naturalmente – Jordan tá aí atrás. Mas
o bobo nessa altura sou eu. ‘Sou o mais novo tenho que ir’.
Tombou o corpo pra cá, eu vim aqui. Quando eu vim aqui ele,
empurrou a bola pra cá [um ar de desânimo na voz], e passou
aqui [rente á linha de fundo] com palmo. Deu uma pancada!...
A bola bateu no rosto do Vanderlei e entrou” 1

Esse depoimento de Gerson seria aparentemente banal e
corriqueiro, ainda que apreciável, se não envolvessem dois dos
grandes jogadores da história do esporte mais popular do país.
Contudo, ele pode ser mais útil à compreensão da interação esportiva. Na medida em que consideremos que Gerson tenta reproduzir uma experiência originária por meio de um ato intencional de rememoração, tendo ela como único propósito o de
restaurar uma experiência vivida e guardada na memória em
sua unidade objetiva, esse depoimento, mesmo acentuando certos aspectos e perdendo outros daquela vivência autêntica no
curso dos tempos apresentando-se em uma nova síntese, ela
ainda assim, suponho, pode nos ajudar a compreender como
esse evento, o drible, se constitui na experiência prática interativa dos próprios jogadores, sobretudo ao preservar em si certos traços práticos mais vivos e essenciais do ponto de vista de
quem joga – nesse caso, de um defensor.
Nos esportes em que é permitido, o drible é uma das ações
típicas mais importantes no contexto do desafio interativo coletivo que o jogo coloca. Além disso, é um lance que manifesta
habilidades pessoais como poucos, sendo considerados um dos
mais belos por aficionados pelo jogo. Essa ação consiste em
protagonizar a condução coletiva da bola, por alguns instantes,
rumo à meta. Esse jogador que a conduz avança no campo de
1

<http://www.youtube.com/watch?v=zA6OOEhuYK8>
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jogo controlando-a de tal maneira que os adversários não consigam tomá-la dele nem impedir sua progressão.
Para isso, é necessário que realize movimentos com o próprio corpo em uma conexão funcionalmente unificante com a
própria condução da bola. Isso significa que a totalidade de
movimentos nessa condução deve ainda ser capaz de manejar
as impressões que os adversários diretos fazem a respeito desse
movimento no momento imediatamente a seguir, sugerindo de
modo convincente um sentido falso à ação. O que requer que
esse movimento total seja dotado de proporção, ritmo e harmonia, justamente o que lhe confere, além de sua propriedade
prática de condução e de modelação da reação adversária, propriedades estéticas (Dewey, 1974, p.250).
Tais relações de conexão simultânea e sequencial entre esses dados constituintes da experiência, em função das intenções
a que se lançam os jogadores, da coerência interna, da regularidade e estabilidade da prática, permitem integrá-los e vivenciálos como partes convergentes de movimentos intencionais totais, conformando o próprio fluxo da ação dos jogadores.
Nessa corrente de experiência prática, por um lado, destacam-se e unificam-se em síntese pré-fenomenal, as partes do
corpo inteiro que, se comunicando entre si como uma unidade,
predispostos a certos conjuntos de movimentos cujas propriedades sistêmicas e funcionais no interior do esquema corporal,
se submetem a um modo de ser que se caracteriza pela sustentação da impressão de ambiguidade ou de dissimulação de seu
movimento global de condução da bola que se deve realizar no
jogo produzindo uma espécie de integração no fluxo da ação
com tais objetos2.
É esclarecedora nesse sentido o que nos diz Merleau-Ponty (1999, pp.424-2).“E,
quando comparamos o trabalho de nossa mão [ou de nossos pés] àquele de
nossos dedos, eles se distinguem ou se identificam sobre o fundo de uma
potência global do nosso membro anterior; é na unidade de um ‘eu posso’ que as
operações de diferentes órgãos aparecem como equivalentes. Correlativamente,
as ‘impressões’ fornecidas por cada um deles (...) se dão de um só golpe como

2
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Por outro lado, esse corpo por meio do qual se conduz a
bola se move em referência à totalidade do corpo desse defensor imediato e à intencionalidade que manifeste3 com o qual
manifestações do peso ‘real’, a unidade pré-objetiva da coisa é o correlativo da
unidade pré-objetiva do corpo. Assim, o peso aparece como uma propriedade
identificável de uma coisa sobre o fundo de nosso corpo enquanto sistema de
gestos equivalentes. Essa análise de percepção do peso ilumina toda a percepção
táctil: o movimento do corpo próprio é para o tato aquilo que a iluminação é para
a visão. Toda a percepção táctil, ao mesmo tempo em que se abre a uma
‘propriedade’ objetiva, comporta um componente corporal, e a localização tátil de
um objeto, por exemplo, o situa em relação aos pontos cardiais do esquema
corporal. Essa propriedade, que à primeira vista distingue absolutamente o tato
da visão, ao contrário, permite aproximá-los”.
3 Mas como vejo esse movimento como o de outro ser humano e o integro como
condicionante de minha ação? A empatia é importante nesse processo, diz
Gurwitsch (1979, pp. 50-7). Com relação ao fundamento da constituição real do
corpo do outro em geral, podemos dizer que, se vejo a ação de outros corpos
sobre objetos e não sinto seu peso, se vejo a pressão de parte de seu corpo sobre
ele e não sinto nada sobre meu corpo, distingo esse corpo do meu. Os
movimentos são percebidos como se referindo ao organismo do outro, e, como
“movimentos peculiares ao viver” (apud Stein), diferencia-se de outros
movimentos como os das coisas. O movimento peculiar a algo que vive se
diferencia dos movimentos percebidos como mecânicos – o que também se
distingue por empatia, sob a base de que meu movimento se enquadra num
mesmo tipo universal de movimento de viver que daquele outro ser. Esses
movimentos adquirem certa coloração e tonalidade de vida, nos aparecem como
dotados de energia, sentimento e vontade que parecem emanar de si. Uma
característica relevante desses movimentos do organismo revela-se no seu
aspecto expressivo. Onde quer que haja qualquer traço corporal, ou melhor
organísmico (na expressão que Gurwitsch afirma tomar a Scheler) uma
fisionomia nos é dada como expressão dessa vida que o corpo comporta, e que se
refere a algo psíquico com o qual o organísmico forma uma “unidade natural”.
Essa dimensão psíquica é capturada ou constituída através da expressão suposta
sob o contraste do fenômeno da vida dado e percebido conjuntamente em fusão
com o organísmico. No psíquico se constitui como o núcleo dessa unidade – o
próprio outro – que se descarrega nesse organismo, criando o fenômeno
expressivo. Resulta, para quem percebe, portanto, uma pressuposta conexão
interior estreita, fundada em uma relação sintética entre os processos mentais
desse outro e seu corpo, de onde emergem como expressões suas. O fenômeno da
expressão concreta então se baseia na pressuposição da manifestação do
processo mental do outro, espontâneo ou intencional.
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também se integra no fluxo da ação. Tudo isso vivenciado em
sequências de agora, em sínteses que aproximam e organizam
esses elementos em relações de interdependência dadas pelos
propósitos da ação de parte a parte, sobre o fundo da configuração que os demais formam no espaço manipulatório ao redor4. Fundo em relação ao qual se determina um sentido maior
ao movimento, permitindo prosseguir de acordo com a lógica
contextual e usual da jogada real (Wittgenstein, 1966). Essas
sínteses são realizadas pela consciência na prática e constituem
a experiência autêntica, originária, prospectiva de jogar. Como
precisamente isso ocorre no drible é a nossa questão.
É justamente nesse ponto que podemos compreender como as consciências de driblador e defensor se entrelaçam microscopicamente de um modo mais ajustado na ação, por meio
da relação mais estreita entre seus corpos ao mesmo tempo em
que se afrouxam as conexões com as demais interações, tal o
leve isolamento que o enquadramento da situação cria. Ambos
seguem em ações interdependentes, em um espaço manipulaComo indica Mead (1938, p.139), “O que eu quero enfatizar é que a coisa física
em pressão de contato, e à distância em uma resposta manipulatória e
antecipatória alerta, suscita no organismo o que é contínuo em sua natureza
interior, de modo que a ação da coisa onde ela está é identificada com a resposta
do organismo. É isso que torna possível para o organismo localizar-se bem como
a sua área manipulatória a qualquer distância o objeto e assim estender o espaço
da área manipulatória indefinidamente, alcançando de perspectivas dissonantes
um mesmo espaço homogêneo. O que é essencial é que a coisa física suscita no
organismo sua própria resposta de resistência e que o organismo como matéria
está atuando como a coisa física age.” Em outras palavras, o que Mead indica é
que, além do papel de agente sobre uma matéria, o organismo também é a coisa
ou matéria sobre a qual a coisa física atua. É a resistência e o esforço que estão
em questão estabelecendo continuidade e unidade à experiência. Prossegue
Mead, “Nós vimos que a continuidade de esforço e a resistência da matéria
facilita a localização do organismo com a área manipulatória a espaços distantes
(...) O que eu venho indicando é que os objetos distantes suscitam a resposta de
sua própria resistência tanto quanto o esforço de reagir a eles (...) Eu estou
convencido de que essa incorporação do objeto na resposta do organismo é fator
essencial na emergência das coisas físicas (...) Ele se interioriza quando suscita no
organismo sua própria resposta e por isso a resposta do organismo a sua
resistência” (ibid., p.140).

4
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tório e em um tempo imanente comuns nos quais se aprofundam ao prosseguir dentro de uma forma lógica de ação segundo a qual cada um espera do outro uma ação em reação ao que
se está fazendo – reação essa em função da qual seguem agindo
atualizada e continuamente em um mesmo fluxo de experiência que essa zona intersubjetiva estreitada de experiência competitiva comporta.
Em termos fenomenológicos, o drible é o ato de produzir
sobre o defensor uma protensão ou projeção baseada na impressão induzida sobre a retenção de um movimento corporal
dissimulado. Esse gesto insinua de modo convincente a sequência falsa de um deslocamento contínuo logo a seguir. Seu
objetivo é desestabilizar a posição corporal do defensor a fim
de emendar um outro, em outro sentido, por assim dizer, dissonante, visando ultrapassá-lo e avançar no sentido da meta ou
da sequência da ação coletiva.
O driblador o faz supondo no defensor o engajamento de
suas energias em impedir, dentro e às vezes até fora da regra,
esse seu avanço, protendendo ou antecipando seus movimentos para interrompê-lo e tomar-lhe a bola. O driblador tenta antecipar a protensão ou antecipação do defensor para seguir do
modo mais eficiente e ultrapassá-lo. O defensor tenta fazer o
mesmo. Portanto, o evento do drible só se constitui porque ambos estão previamente conectados pelas intenções coletivas mutuamente referidas e interdependentes determinadas pela forma da competição, especificadas pelo enquadramento interpessoal que uma circunstância típica nessa forma competitiva possibilita. Por essa razão, antes de nos determos sobre o drible,
devemos entender de um modo geral em que contexto ele se
insere.
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2 O CONTEXTO DO DRIBLE
Situando-se em uma contraposição estruturante e constituinte da atividade e de sua lógica competitiva, o drible é parte
de um esforço ofensivo de avanço que assim se constitui em face da resistência taken for granted da defesa. Os integrantes de
ambas as equipes, em função da orientação viva das ações, sentem exercer sobre si e mutuamente as forças de síntese que os
integram e os opõem como forças antagônicas, sendo elas expressas no próprio espaço e sobre os corpos em função da organização da competição.
Para melhor compreendermos como essas sínteses coletivas se apresentam como forças coletivas, podemos recorrer ao
argumento de Mead (ibid.) ao tratar da experiência do corpo.
Segundo ele, experimentamos no corpo próprio, em face da
força que os objetos podem exercer sobre o ele – além de ativamente visar agir sobre o objeto, este exerce sobre ele um impacto que o ressalta como corpo. A sensação táctil ou a sua expectativa emerge diante da pressão que mutuamente se exerce
permitindo que se experimente não só o objeto, mas a própria
força contra sua resistência e a própria resistência contra a sua
força.
No jogo, o mesmo ocorre entre as equipes num nível que
vai além da percepção física, produzindo-se sínteses de sentimentos coletivos (Durkheim, 1996) que emergem da forma da
prática. A relação competitiva se organiza a partir das interações que envolvem uma relação mais integral dos corpos entre
si no espaço ao redor, em um cenário adequado para a realidade da competição – um espaço demarcado, com os equipamentos próprios (balizas, placares, bola, etc.). As interações entre os
competidores são organizadas por regras que criam duas partes em uma disputa que se desdobra dentro de uma forma organizada, em que as ações devem transcorrer em coordenação,
por assim dizer, no formato de linhas ofensivas em face de con9
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tra-linhas defensivas e simultâneas, em que tais posições se alternam pela posse da bola, que confere à uma equipe a posição
de atacante enquanto à outra, a de defensora. O jogo segue se
constituindo sobre o tempo vazio de sua duração a partir da articulação, constitutiva da dimensão temporal do encontro, entre
o que se faça agora e a construção do resultado, atualizada diante de eventos significativos quanto a quem está em vantagem
e em desvantagem, produzindo expectativas e vivências comuns.
Com base em um conjunto de conhecimentos práticos
acerca do jogar esse jogo, isto é, dentro da forma interativa regulamentar, as equipes exercem forças umas sobre as outras
nos termos do jogo. A cada jogada reforça-se e atualiza-se a
contraposição que a organização da prática cria, enquanto essa
dinâmica segue produzindo aderência, enquadrando nossa experiência em nosso encontro, aprofundando e isolando nossa
relação competitiva do que se passa fora dela.
Desse modo, esse aspecto formal da competição corresponde à vontade de vencer trazendo ao horizonte experiências
anteriores que fazem com que cada jogador veja possibilidades
mais ou menos comuns nos eventos e situações presentes. Esse
aspecto especifica também um saber comum acerca de como
jogar, do que faz parte essa identificação como parte de uma
equipe, predispondo-o a experimentar a si mesmo, aos demais
e a ocasião a partir de um antagonismo de nossas forças contra
às deles, que especifica, preenchendo de modo imanente a forma interativa desse jogo, a própria experiência do jogar. São
forças coletivas por cuja síntese as equipes se engrandecem ou
apequenam na relação competitiva perante os olhos dos participantes.
É nesses termos que tanto nós quanto eles aparecemos a
nós mesmos como forças coletivas, meio imanentes (porque resulta também de mim), meio transcendentes (porque resulta de
algo que também não sou eu individualmente), de nossas equi10
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pes, que entretanto só podem surgir como tais em face dessa
contraposição fundamental de objetivos produzida pelo jogo.
São os sentimentos e as energias produzidas e avivadas nas
ocasiões de efervescência produzidas nesse embate que são
capturadas, condensadas e transferidas para os símbolos e emblemas de uma agremiação (clubes, seleções, etc.), expressando
sua força (Durkheim, 1996, pp.239-45), demarcando rivalidades
que constituem a in-lusio do jogo esportivo (Huizinga, 2005,
p.14).
Os eventos se produzem não só a partir da organização
lógica e coerente da competição, mas também a partir do modo
como essa oposição se traduz, a priori, em identificação competitiva. Ambos me permitem produzir e experimentar os acontecimentos originariamente de um ponto de vista tal nessa configuração que eles imediatamente aparecem a mim como resistência deles à força da nossa própria ação, no exercício mesmo
dessa força, isto é, enquanto agimos – força essa de que se impregna nossa ação contra a resistência deles. Assim como experimento também a força deles em relação à nossa resistência,
nessa ação dessa mesma de resistência. Ambas, força e resistência, de lado a lado, se mostram assim pela referência mútua e
parecem integrar a entidade coletiva a que se referem – identificada com uma agremiação ou apenas com as equipe na disputa. Do ponto de vista prático originário, a força se exerce e evidencia em relação à resistência e vice-versa, presentes na ação,
se expressando mesmo, mas não apenas, em esforço físico maior ou menor, dependendo do jogo. Se já há uma agremiação
com uma história, força coletiva previamente existente a ser
avivada no jogo entra em questão.
Assim como força e resistência, vantagem e desvantagem,
seus índices resultam originariamente do modo como os eventos nascem da igualdade formal e crescem segundo as oposições em que se baseiam a competição e o sentido dos eventos,
que se encaminham numa síntese de nós mesmos, em função
11
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de um esquema de percepção, interpretação e ação que os orienta à contraposição das partes já no seu nascedouro, dando
como certo que eles evidentemente também o fazem, confirmando essa realidade e dando como certo os aspectos mais
fundamentais de sua constituição. Todas as ações se saturam
desses sentimentos de antagonismo que a conformação agonística do jogo cria, atualiza e aprofunda.
As forças que se opõem se exercem e renovam nos termos
do que a regra permite e a forma do jogo que essas regras criam
determina. Essa forma se refere aos limites constituintes das interações que se conformam no curso de ações coletivas que se
desdobram entre pontos iniciais e as metas coletivas, que são
contrapostos polarizando as ações coletivas em referência mútua e simultaneamente. A meta a ser alcançada por uma é aquela a ser defendida pela outra.
As interações resultam das seguintes intenções coletivas
que as regras do jogo criam – aqui expostas de um modo bastante resumido e impressionista. As ações coletivas das equipes
no ataque visam realizar movimentos que abram caminho no
sentido da meta. A estas contrapõem-se as linhas tipicamente
horizontais, de contenção, das defesas, que, vez por outra,
quando mais agressivas, tornam-se também verticais para a
contenção da ação ofensiva em um ponto de seu avanço. O atacante pretende atravessar as linhas de contenção opostas pelos
defensores, empreendendo linhas insinuantes de sentido vertical rumo à meta, visando romper ou se desviar das barreiras
defensivas com movimentos que abram espaços entre os corpos
dos defensores – daí a importância do drible. O defensor, sabendo das intenções do atacante, busca manter uma posição a
meio caminho entre as linhas verticais possíveis em direção à
meta a fim de atualizar suas posições mantendo da melhor maneira possível as posições que fechem com seus corpos os caminhos para o avanço, neutralizando as possíveis ações do atacante.
12
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A dinâmica interdependente se resume a atacantes tentando mover-se de modo a fazer a bola avançar no campo de
jogo no sentido da meta e defensores tentando ajustar-se entre
atacantes e essas metas, impedindo sua progressão. Nesse eixo,
se exercem forças de direcionamento a aproximação, atração e
repulsão, entre corpos se movendo intencionalmente em configurações e sob lógicas que mantém as ações mais ou menos
presas umas às outras, coordenando-se e ajustando-se estreitamente, sob referenciais de linhas, ângulos e eixos em sistemas
ofensivos e de cobertura que determinam condicionamentos
mútuos e a espacialidade efetivamente vivenciada da situação5,
constituindo-a como uma e a mesma, sendo no entanto experimentada de pontos de vista e de funções distintas por parte
dos jogadores envolvidos. Toda essa organização prática coletiva determina portanto relações de interdependência entre as
ações de jogadores de uma equipe que são interna e externamente simultâneas, e que durante a prática se unificam em sínteses dadas por formas de ação já conhecidas diante dos propósitos práticos conferindo logicamente um sentido geral às ações
e percepções em termos contrapostos.
Para Merleau-Ponty (1999, p.144-6), a compreensão acerca de como a forma
que segundo a Gestaltpsychologie organiza a percepção do espaço se refere a uma
espacialidade corporal e a mútua relação entre as partes do corpo, que se define
e se evidencia na constituição dos fenômenos levando-se em consideração não
uma espacialidade de posição entre essas partes, mas uma espacialidade de
situação, em que sei por um “saber absoluto” (ibid., 146) e imediato a sua
localização em relações recíprocas, inclusive destacando-se mais umas do que
outras, e em relação aos objetos que ele porta bem como as coordenadas
espaciais do ambiente ao redor, em função da tarefa assumida, sem que seja
necessário formular verbalmente a mim mesmo ou calcular distância, ângulo e
amplitude de meus movimentos no espaço sobre coordenadas objetivas. Esse
espaço se define imediatamente na relação do corpo, o fundo a partir do qual a
realidade é vivida pela consciência (a consciência é também corpo), com o espaço
em suas tarefas. Em outras palavras, a experiência do corpo – o terceiro termo
dinâmico, dotado da capacidade de movimento, a que a Gestaltpsychologie não
atentou , afirma o autor –, em relação aos objetos dispostos no espaço,
constituem a forma referencial da percepção em face de uma tarefa
conscientemente assumida.
5
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Essa interdependência gera uma cadeia de influências de
uns sobre os outros, sucessivas e simultâneas, em ações dotadas
de um sentido coletivo e de propriedades de totalidades contrapostas em ação, seguindo de modo mais ou menos organizado ao logo das ações coletivas, sob a lógica maior do jogo e
daquelas mais específicas a cada jogada em curso, com certa
harmonia, ritmo, proporção que o próprio desafio requer dos
competidores. Essa cadeia de ações amplia o espaço manipulatório incluindo corpos dos jogadores a partir de ações individuais que possuam força lógica de mobilização das conexões
evidentes de interdependência alterando as configurações.
Assim, as situações de drible são emolduradas pelas demais interações em curso. Por um lado, ela é suscitada por tais
movimentos coletivos, diante de jogadores predispostos à ação.
Todos eles agindo sob a organização da prática competitiva,
buscando efetivamente fazer que deve ser feito para isso, ocasiona as circunstâncias reais apropriadas à sua realização. Por
outro, é em meio a esses movimentos, e como parte condicionante central, dotada de valores funcionais (Saussure, 1972,
p.132) diferencialmente maiores entre os esportes, que os dribles imediatamente se apresentam aos jogadores, engajados na
prática, como possibilidade e efetivamente acontecem. Como
todas as ações são interdependentes pela mediação do que se
faça com a bola agora – que por sua vez é dependente dos movimentos ao seu redor, realizados e percebidos em conjunto – o
drible pode reorientar todo o eixo de definição de sentido das
interações sob essa cadeia total e bem delimitada de influências
recíprocas, que é, desse modo, reorientada no curso do próprio
drible e em relação a ele.
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3 O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO
Quando o momento do drible se apresenta, a interação se
fecha6 em torno de um foco único (Goffman, 2010, p. 109) enquadrando o espaço ao redor e entre nós dois a partir de um
engajamento mútuo, delimitando a espacialidade de nossa situação sob o referencial da tarefa que se apresenta e nos contrapõe. Ele tem início com uma espécie de convite codificado7,
em que o olhar, definindo intenções, se mostra importante – o
que corresponde ao momento em que Gerson diz ter pensado,
“Agora eu vou saber o que é que esse cara vai fazer’. Aí eu tô
olhando pra ele, e ele tá olhando pra mim”. Um início de movimentos sugere que o enquadramento deve se fechar aqui entre nós, indicando a própria relação de nossos corpos diante do
espaço potencial de nossas ações a abrangência desse nosso espaço. A centralidade resulta dessa interseção da polarização da
tarefa de cada um que tem no outro sua referência.
Inicia-se o deslizar sobre o campo de jogo indicando o sentido para onde se vai – “Aí ele começou, né – o que é o pior –
ele começou a empurrar a bola pra cima de mim e eu comecei a
recuar”. O defensor se prepara assume uma posição que se refere à do atacante – “Tô me arrumando aqui. Eu digo, ‘bom pra
“Um encontro é iniciado por alguém que faz uma jogada de abertura,
normalmente através de uma expressão inicial dos olhos, mas às vezes com um
enunciado ou um tom de voz no contexto de um enunciado. O engajamento
propriamente dito começa quando essa abertura é reconhecida pelo outro, que
retorna um sinal com seus olhos, voz ou postura para indicar que ele se colocou à
disposição do outro para propósitos de uma atividade olho a olho mútua [diria
corpo a corpo, no caso do instante do drible no jogo] – mesmo que seja apenas
para pedir ao iniciador que adie seu pedido de audiência” (Goffman, 2010,
p.104). Nos jogos esportivos essa expressão inicial remete a um movimento do
corpo inteiro, no contexto das interações coletivas mais amplas do jogo. Tanto
iniciativas quanto respostas se referem a movimentos de corpos inteiros que
envolvem inclusive os olhos. Caso a resposta direta ocorra, inicia-se uma
dinâmica que introduz o fechamento em nosso espaço manipulatório mútuo.
7 A expressão comumente utilizada “chamou pra dançar” é uma metáfora que
destaca esse instante inaugural de nossa interação.
6
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cá ele não pode vir porque aqui é a linha de fundo, só aqui.
‘Aqui ele não vai passar, pô! Aqui eu dou uma trombada nele.
E aqui ele vai passar por fora, saiu a bola’. Eu tava imaginando
isso.”
Os eixos dos posicionamentos corporais se ajustam, as
ações evoluem em estreita relação. Embora não tenhamos a
descrição de Garrincha, não é difícil conceber, a partir de seus
movimentos corporais, do enquadramento que incluía a bola e
o corpo de seu marcador, que estivesse profundamente atado
aos seus movimentos em resposta aos próprios – intercalados
por jogadores que adentrassem ao fundo, por detrás desse defensor, como indicando o que estaria adiante no tempo das
ações. Podemos dizer que estamos (Gerson e Garrincha) em uma
experiência em um enquadramento mais restrito, vivendo em
um tempo imanente comum, sob o fundo em movimento de interações que se desdobram em cadeias simultâneas de influências mútuas, dependentes dessa interação.
O que Gerson fez foi descrever o que se passou nessa nossa
corrente de experiência, do seu ponto de vista, em que experimentamos um ao outro em uma relação intercorporal num nível comunicativo que se evidenciava imediatamente pela lógica
prática do jogo. A inter-relação dos corpos no espaço se traduzia em uma linguagem e uma gramática que ambos dominam –
ou melhor, que Garrincha dominava, pois como Gerson disse,
“E eu nunca fui marcador!”, ao contrário de Jordan, considerado pelo próprio Garrincha o seu melhor e mais leal marcador.
A forma do jogo os coloca em lados opostos em competição direta, estando visceralmente ligados. Um quer passar e o
outro quer impedir. Normalmente, tem lugar uma disputa sobre quem toma a iniciativa e domina as ações, impondo ao outro os termos da reação, a partir dos movimentos corporais
adequados. A configuração que se percebe formada entre um
corpo e outro, do ponto de vista destes corpos mesmos, permite
ver neles um significado referente à linha e o estilo dessa nossa
16
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disputa. Por sobre o saber prosseguir de ambos, agindo de modo competente – um como defensor e outro como atacante, nessa configuração – pode-se ler um significado preciso, extraído
da singularidade desse momento em termos do que cada um,
diante de como se posicionou – e portanto diante de como um
modelou o ponto de partida do outro – pretende fazer agora.
Este é um significado que se assenta na funcionalidade
prática do movimento e que depende das particularidades do
contexto, mas que, por outro lado, supõem o conhecimento de
relações fixadas entre uma configuração e o movimento a seguir inscritos no contexto maior da etapa da ação coletiva em
curso. Isto é, partem da suposição taken for granted do conhecimento acerca das relações lógicas sintagmáticas ou associativas
(Saussure, 1972, pp.142) entre as formas de ação que no uso devem se suceder em um saber prosseguir naturalmente
(Wittgenstein, 1996, p.72, p.95), o que necessita que se dê como
certo que o outro possui a competência (Garfinkel, 1967) para
jogar, sendo um competidor capaz de possibilitar resistência,
sem o que a realidade perde muito de sua tensão propulsora.
Embora os movimentos em campo não permitam de linguagens arbitrárias, já que os movimentos entre os corpos cujo
propósito permite ver sentido imediatos, há uma minúcia de
detalhes que requerem uma competência específica para compreendê-los de modo praticamente eficiente. Há quase que uma
linguagem corporal que consiste em um conjunto de movimentos no espaço que significa algo quase já fixado, suscitando
uma relação eficiente baseada nesse significado entre ação e
resposta, o que permite dizer mesmo que consiste em uma espécie de quase linguagem,8 tanto do ponto de vista da percepDe modo análogo a como Saussure entendeu a língua (langue), como uma
totalidade sistêmica que possibilita comunicação, uma totalidade de signos
postos em conexão estrutural, sintagmática ou associativa, que permitem ao
falante comunicar (parole), podemos tentar compreender o jogo, isto é, como
formas de ação reação de ataque e defesa organizados segundo uma estrutura a
lógica de alternância de posse de bola e a partir de sua dinâmica competitiva,
8
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ção ou leitura do que se passa, quanto da concepção da ação,
isto é, para o exercício de uma expressividade incorporada
(Goffman, 2010, p.23) por cuja lógica prática9 os movimentos
corporais são inter-relacionados no espaço.
Embora signifiquem algo no contexto do movimento coletivo maior em que se situam, importa-nos esse quase encerramento espacial ao que se passa entre nós, driblador e marcador.
Vale ressaltar, que esse quase encerramento espacial consiste
em um espaço imanente ao nosso movimento aberto no tempo
adiante, logo após o drible, ao espaço maior. É no âmbito desse
encerramento que a posição dos corpos comunica algo a partir
da posição relativa em seu sentido prático de atacar ou defender. Esse espaço se delimita a partir do que disse Gerson, “bom
pra cá ele não pode vir porque aqui é a linha de fundo”.
A estrutura das situações de jogo, em especial a do drible,
inscreve os corpos de defensores e atacantes no próprio espaço
manipulatório do outro, em uma superposição de espaços individuais, em interdependência de movimentos, constituindo o
nosso espaço imediato, vivenciado entretanto de pontos de referência e de tarefas simetricamente contrapostas, polarizadas entre pontos iniciais e objetivos estabelecidos de pontos antagônicos. A indexicalidade de nossas ações, ou seja, sua relação significativa com o contexto, se refere a situações problemáticas
vivas que se colocam em interações sobre a espacialidade do
permitindo aos praticantes competirem. Com a ressalva de que aqui desejamos
antes compreender a ação em seu curso vivo do que extrair dela tais relações
sincrônicas, abstratas, estruturais.
9. Mas cada ação, em fluxos, requer respostas imediatas, lógicas e que comportam
um detalhamento espontâneo de movimentos corporais correspondentes,
possuindo um significado motor imediatamente apreendido pela referência com
que se vem fazendo na relação imanente com os demais movimentos para ambos
os envolvidos. Essa lógica prática e o reconhecimento da competência (Garfinkel,
1967, p.57; 1963, p.237) em observá-la na imanência dos eventos nos autoriza a
afirmar que essa interação não se trata de mera resposta reflexa do organismo
sem qualquer sentido consciente, como a descrição de Gerson permite notar.
Esse sentido emerge endogenamente dos dados percebidos sob a antecipação do
que já é familiar em um horizonte interior (Gurwitsch, 1957, pp.190-1).
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jogo, sendo elas atravessadas pelas forças dos direcionamentos,
atração e repulsão, constantes do ambiente de jogo, determinadas pela forma da competição. O contexto originário da experiência se apresenta a nós requerendo uma leitura específica do
que se passa em um idioma que, pressupomos, todos os envolvidos – a considerar os jogadores minimamente competentes –
dominamos. Assim cada movimento, dada a interdependência
entre as ações, estimula a reação imediata do outro, segundo a
gramática incorporada em treinamentos, tal a predisposição
que a interdependência inerente à prática sustenta.
O defensor, observando as restrições ao uso da violência,
parte da gramática do jogar, só com o próprio corpo, deve inibir ou impedir o avanço, orientando o espaço por onde o atacante pode passar, restringindo-o ao máximo se não pode
fechá-lo completamente, visando modelar a ação ofensiva no
seu curós com a própria posição corporal, em relação com os
demais. Já o atacante, com a bola, deve avançar em face dessas
mesmas forças de interdependência geradas pelos jogadores
além desse enquadramento, abrindo espaço com seus movimentos corporais em relação ao corpo do seu marcador e todos
os demais defensores, arrancando-o de suas relativas posições a
meio caminho.10
O modo como se organiza a interação sob essas relações profundas e viscerais
que interligam atacante e defensor está mediado por condutas expressivas
manifestas no corpo, que nos permitem não apenas informar sobre o papel a ser
encenado nessa interação, mas o modo como se pretendente representá-lo.
“Assim, uma maneira arrogante, agressiva pode dar a impressão de que o ator
espera ser a pessoa que iniciará a interação verbal e dirigirá o curso dela. Uma
maneira humilde, escusatória por dar a impressão de que o ator espera seguir o
comando de outros, ou pelo menos que pode ser levado a proceder assim.
Frequentemente esperamos uma compatibilidade conformadora entre aparência
e maneira. Esperamos que as diferenças de situações sociais entre os
participantes sejam expressas de algum modo por diferenças congruentes nas
indicações dadas de um papel de interação esperado”(Goffman, 1975, p.31). De
um ponto de vista mais formal, atacantes são favorecidos no sentido de tomar a
iniciativa das ações, eles tem a bola, enquanto defensores sentem incidir sobre
sua conduta a necessidade lógica formal, criada por essa forma de competição, a
reagir. A conduta arrogante, agressiva ou a conduta humilde, escusatória, se

10

19

Segundo Caderno – 2012
Do ponto de vista mais prático da reação que continuamente se apresenta, há uma conexão entre as ações no âmbito
das interações que possui um caráter constrangedor, como bem
retratou Sacks (1995).11 Essas relações de interdependência,
mais ou menos fixadas pelo hábito ou por que sempre induzem
a expectativas e reações apropriadas ao drible ou à defesa, podem ser e são exploradas de parte a parte. Elas qualificam a noção de relações de intenção – ou fios intencionais (M. Ponty,
1999, p. 153) – que fixam e tornam interdependentes nossas
ações dentro dessa interação, nessas circunstâncias.
Em relação aos demais dados sucessiva e simultaneamente percebidos, concernentes aos demais movimentos fora do
traduzem no jogo de outras maneiras, mas igualmente se referem à tomada
ostensiva da iniciativa ou atitude mais predisposta a ser reativa, tendo ou não a
bola, sendo atacante ou defensor.
11 De acordo com um dos estudos sobre linguagem de Harvey Sacks (ibid. p.3),
podemos afirmar que se estabelecem regras unificadoras da sequência dessas
ações, que constrangem as partes em interação a reagirem em um determinado
sentido endógeno, a partir de certo ponto dessa interação, de modo mais aberto
ou mais reservado. Na análise de gravações de atendimentos telefônicos a
pessoas com problemas psicológicos, Sacks (ibid., p.4) notou que após a resposta
ao “Hello, This is Mr Smith may I help you”, normalmente se obtinha
espontaneamente a resposta desejada “Yes, this is Mr Brown”. Tal como diante de
Hello obtém-se uma resposta, Hello, como parte de uma unidade interativa,
obtém-se após “This is Mr Smith, may I help you”, “Yes, this is Mr Brown” – o que
era muito importante para os fins do atendimento. Em geral, quando por alguma
razão a resposta era outra, dificilmente se conseguia o nome da pessoa, que se
constrangia a se identificar como alguém com problemas psiquiátricos. Há
conexões entre as falas que em uma interação se fundam na interdependência
entre elas no tempo vivo. Uma ação requer a outra na sequencia devido a um
encadeamento bem estabelecido. São interdependentes, uma se encaixa
logicamente na outra, exercendo uma função na interação formando um conjunto
aberto no tempo e à continuidade. Para Sacks, uma regra interna as liga na sua
emergência prospectiva. A ação de abertura da interação de um, de certa forma,
desencadeia e orienta a reação do outro. Criam-se as circunstâncias pelas quais
um é capaz de induzir a ação do outro. Esse controle se dá pela manipulação
dessa espécie de regra de conexão, que, no caso dos esportes, se apresenta não
pela linguagem falada, mas da linguagem imediata entre corpos e movimentos,
mobilizando as relações de interdependência acionados pela ocasião do jogo.
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quadro, é possível dar um sentido imediato ao que se passa enquadrando esses dados em que minha atenção se detém. Posso
ampliar esse enquadramento, me abrindo à possibilidade de
incluir linhas de ação potencialmente relevantes ou fechá-lo na
minha relação com o marcador, e este em relação ao atacante.
Faz parte das competências que um jogador deve ter para saber
prosseguir de acordo com as interações globais entre as equipes
saber orientar a atenção e sustentar mutua e eficientemente
percepção e ação, em outras palavras, saber ler o que se passa,
isto é, ver nesses dados comunicações individuais ou coletivas,
voluntárias ou involuntárias, realizadas nessa linguagem. Essa
competência consiste em realizar um equilíbrio entre envolvimentos laterais ao que se passa no plano do fundo, com o qual
essa linguagem me diz algo acerca do que se passa, e envolvimentos principais, administrando a figura e o fundo em continuidade de um só lance, concernindo a uma só totalidade, a do
jogo12.
Essa língua é falada com o corpo no espaço enquanto se
pretende agir. Seu propósito é comunicar com um fim prático,
no sentido que Austin (1990) dá ao ato de fala, mas realizar outro. Todavia, o próprio fazer por meio do corpo na comunicação ambígua, possivelmente ilusória ou dissimulada, já é fazer.
O jogar essencialmente, nunca é só comunicar, é também fazer.
No entanto, ação e resposta ocorrem simultânea e continuamente, com a posição dos corpos em referência mútua se manGoffman (2010, p.54) faz a distinção entre envolvimento principal e lateral ao
se referir a interações desfocadas, aqui ambas fazem parte da mesma atividade,
sob um mesmo foco, dado coletivamente e que deve ser individualmente
administrado. A “capacidade de envolvimento não utilizável” (p.63),
normalmente drenada para envolvimentos subordinados, na alocação requerida
das pessoas em ambientes públicos, perde sentido. O jogo deve atrair toda essa
capacidade, a ocupação em questão puxa a atenção e requer essa administração
perceptiva que ocupa todo o campo fenomenal, demandando uma síntese que
unifique acontecimento ao redor de modo a permitir uma ação ajustada, ora
subordinando-os ora superordenando-os de modo a dar sentido correspondente
ao real aos eventos que seguem se constituindo.

12

21

Segundo Caderno – 2012
tendo em ação. Isso enquanto atacantes e defensores convergem para o mesmo ponto, um atacando e o outro defendendo,
estruturando reciprocamente a sequência da ação do outro –
constituindo assim a interação.
E o fazem enquanto visam, tanto quanto possível, suprimir o gap insuperável pela barreira do tempo entre a suposição
da ação do outro e a ação real. A própria intenção de retardar
ou acelerar a ação visando justamente produzir algum desequilíbrio dentro de uma ordem de movimento entre a ação de ambos, ocorre com uma amplitude de possibilidade de sentido
mais ou menos restrita, estabilizada e familiar, em função da
regularidade da prática nessa mesma comunidade. Os mesmos
dribles, e as mesmas respostas são realizados em correspondência. Essas intenções específicas que se seguem orientam as
ações a um mesmo ponto, permitindo que sigam bem ajustadas
na disputa enquanto ambas tentam realizar seus objetivos. Mas
até mesmo por isso, cada uma das partes busca, em sua execução, dificultar a exatidão da identificação do sentido do gesto,
aumentando a distância entre a impressão do movimento a seguir e o movimento real que se constrói enquanto se progride.
Ambos acabam criando de parte a parte a sustentação intencional de uma ambiguidade acentuando a já existente indeterminação13 com seu movimento corporal bem como toda a tensão e
expectativa com relação à ação efetiva que se seguirá no curso
do mesmo lance sustentando o interesse no curso de todo lance.
4 O DRIBLE E O TEMPO
Para melhor compreender o que se passa durante o drible,
é preciso compreender como os atos de consciência ligam os
dados em continuidade e concordância mutua formando a aparência da coisa em unidade na percepção, possibilitando anteSobre a relação entre familiaridade e indeterminação inerente à experiência
real, cf. Gurwitsch, 1957, pp.190-225.

13
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cipações dessa coisa no tempo enquanto o olhar a percorre, isto
é, na sequência do processo perceptivo em que ela se apresenta.
A fim de capturar esses processos fenomenais, devemos ter em
mente alguns conceitos caros à tradição fenomenológica. Toda
essa ação ocorre com base em um ato de consciência chamado
de protensão fundada por sua vez em retenções. Mas o que seriam retenções e protensões?
Para Husserl, como afirma Schutz (1967(a), p.49) “É devido à retenção que a multiplicidade do escoamento da duração é
constituída: o agora atual se diferencia do anterior porque a retenção, como ser ainda consciente do que acabou de ser, tem
continuidade em um agora com cuja constituição compartilha
algo”. Husserl (1950, p.78) ilustra a ideia do que seria a retenção
com a imagem da cauda do cometa cujo núcleo seria a experiência perceptiva momentânea da coisa real no agora. A retenção seria a impressão dessa percepção sobre a consciência. Ela
diz respeito a uma nova fase da experiência da coisa como repercussão de sua apresentação explícita. Ela é a fase da memória fresca do que acabou de acontecer que, após a vivacidade da
impressão, se esmaece enquanto segue se conectando com o
que continua a acontecer num novo agora encaminhando-se
para o passado, formando um novo evento no agora como uma
unidade. A consciência da experiência da coisa começa então a
ser transformada em lembrança em contato com o novo que
com ele se mescla.
O ressoar interior da percepção, essa impressão retencional
do evento na corrente de consciência, se sintetiza em continuidade com o percebido no agora, que se orienta ao porvir no
sentido da linha geral típica e familiar desses eventos, determinado por uma protensão (Husserl, 1959, pp.83-4) – uma antecipação vazia que se atualiza no tempo em função do transcorrer
vivo dos eventos reais que especificam na sequencia reconhecível das retenções, determinando-se em sua unidade. Do encontro entre retenção e protensão, o sentido dos eventos no agora
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se constitui na singularidade do instante, com um sentido de
unificação (ainda que ainda parcial) e de objetivação (ibid.).
Esses nexos que anteriormente estabelecem a relação entre
retenção e protensão, já estão pré-conformados na relação entre
um sistema noético, em que as protensões se acentuam estendendo-se da retenção14, e o sistema de aparências das coisas,
constituindo o sentido da experiência. Seguindo as determinações presentes em sistemas de aparência da coisa visada e percebida, e a partir desse modo de olhar, percorrem-se as indicações que o sistema noemático dessa coisa, que a identifica
(Gurwitsch, 1957, pp.177-9), sendo ela já conhecida e familiar, é
possível vê-la de fato. A partir desse modo de olhar a coisa a
ser vista se apresenta já dotado de uma circunscrição de possibilidades congruentes, indica-se, no caso de Gerson, o sentido
dessa situação já típica, de antemão assustadora, de estar diante
do maior driblador da época, perante de um público provável
de dezenas, senão centena de milhares de espectadores – como
ele dizia, afinal de contas, ele era o mais novo, devia ser o bobo
o João da vez. Assim, já se restringiam as possibilidades sequenciais da situação, ao menos quanto à sua direção e dribles
básicos, as passadas irresponsáveis, rápidas e subsequentes de
perna por sobre a bola, que antecediam a explosão de velocidade pela direita15.
Retenções e o agora pontual, fundidos em um só conjunto,
orientado a expectativas sequenciais dadas pelas protensões,
deslizam no tempo voltando-se ao futuro por sobre o pontilhado de grandes linhas (Gurwitsch, 1957, p.177), indicando o sentido das ações defensivas, atualizadas sob as retenções dos gesSobre atos de consciência antecipatórios em geral, v. Gurwitsch (1957, pp.22530).
15 Gerson disse naquele mesmo depoimento, “Foi o maior jogador de futebol que
eu vi jogar na minha vida. Ele foi Garrincha. Ele era desconcertante. Na ponta
esquerda [do Botafogo], tinha esquema tático. Da meia direita pra ponta direita,
não tinha esquema, era o Garrincha”.
14
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tos e reações de Garrincha. Este, agindo sob os mesmos limites
desse sistema noemático, dentro das mesmas possibilidades de
dribles já habituais, busca produzir nessa circunscrição tanta
indeterminação quanto possível. Era nisso que consistia justamente a sua habilidade, isto é, a de, diante de uma situação tão
familiar a todos, ainda assim, devido à relação contínua, em
proporção, ritmo e harmonia entre seus movimentos corporais,
suscita ambiguidade e até um certo atordoamento em um movimento corporal global, que de modo coerente, fluente e contínuo, induzia a protensões e antecipações que constrangesse
por sua vez o próprio corpo do marcador a ações em desacordo
com as verdadeiras e ocultas intenções, ainda vagas e indecifráveis, encontradas ali, endogenamente, em função do corpo
do marcador, passar, afinal, por onde todos sabiam que passaria.
Por ocasião do drible, o atacante, por um saber absoluto
consolidado por anos de prática, dependente de uma habilidade inscrita no próprio corpo, pressupõe que o defensor está
disposto a realizar este ato de protensão para agir do modo
mais ajustado e tão prontamente quanto possível para interferir
na sua ação surpreendendo-o num instante da sua execução,
especialmente quando esta se situe em um momento de maior
fragilidade na condução da sua linha. Por exemplo, quando a
bola saia do contato e do controle do atacante, como no instante
em que o jogador de futebol toca a bola adiante, estando ela a
uma distância tal que dificulte a retomada do contato antes da
intervenção. Assim, insinua movimentos, sugerindo ímpetos de
progressão a fim de retirá-lo de sua posição, desequilibrá-lo,
nunca expondo a bola a seu contato do defensor antes que um
toque o seu o possa impedir.
O defensor com seu corpo se posiciona acentuando o espaço ocupado, estendendo o movimento no seu raio de ação
reforçando um sentido lateral de obstáculo ao avanço em relação a um eixo traçado do corpo do atacante à meta, atualizado
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continuamente sua posição a cada movimento progressivo do
atacante. O atacante então busca causar a impressão de que a
ação tomará um sentido, visando retirar o defensor dessa posição a meio caminho em que está com seu corpo para abrir o espaço para a progressão. Ambos sabem como o outro agirá e veem pelo movimento preciso em realização o sentido que possuem no quadro em andamento. Todo o quadro é percebido em
comum como uma situação, estamos no curso de uma mesma
experiência, com um poder de objetivação quase espontâneo.
Ao buscar o drible o atacante percebe o defensor, assim como o
quadro em que ambos se situam, já em protensão referida a
uma retenção e ao agora, como também o faz o defensor. A situação do drible, em especial as que Garrincha protagonizava,
já supõe uma unidade a ser preenchida pelo evento real. É o
que sugere a seguinte fala de Gerson,
“‘bom pra cá ele não pode vir porque aqui é a linha de fundo
[sinaliza com a mão essa linha passando à sua esquerda, paralela a seu pé], só aqui [e sinaliza toda a área à sua direita].
‘Aqui ele não vai passar, pô! Aqui [pela direita em direção à
grande área] eu dou uma trombada nele. E aqui [no sentido da
linha de fundo] ele vai passar por fora, saiu a bola’. Eu tava
imaginando isso”.

Uma das condições constitutivas da prática é a de que
além de capacidades físicas, os jogadores devam saber realizarem com seus corpos movimentos no espaço de ocultação ou de
dissimulação de suas reais intenções. Mas não basta saber realizar os movimentos, é necessário saber executá-los em um instante precisamente eficaz, capaz de realizar aquilo a que se
propõe. Para isso, é necessário que o jogador localize o acento
constitutivo dos eventos (Garfinkel, 1963) sobre os quais intervir ou nos quais agir. Como as ações são dinâmicas, e estão em
constante movimento, num um ritmo que não permite que se
aguarde o início do movimento para só então começar a agir, o
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jogador deve estar disposto a realizar protensões a quase todo
tempo.
Essas protensões devem localizar desse modo esse acento
não no agora, mas no que o agora contém do instante imediatamente a seguir. Ao que corresponde evidentemente a um
modo intencional e consciente de se voltar ao objeto, ao corpo
do outro aos objetos físicos, ao próprio movimento.
A localização do acento constitutivo se refere a sua dimensão típica mas sua realização factual é única, devendo ser buscada e encontrada nos dados efetivamente percebidos e nos sinais que indicam. Sobretudo porque, do ponto de vista prospectivo, desajustes mútuos da ação ao evento potencial são
buscados tanto por atacantes como por defensores, tornando o
ajuste aos eventos extremamente dependente do que efetivamente se faça agora, a que devo ter me ajustado um tempo antes. Essa busca pela adaptação no tempo adiante é a o que sustenta a referência mútua direta – razão pela qual se constitui esse nosso tempo imanente. Por essa mesma razão, os jogadores
voltam sua atenção para essa zona intersubjetiva comum que a
forma do jogo abre tentando sondar a intenção do outro por
meio de seu corpo.
A prática requer a sustentação da atenção a um ponto do
tempo a que o que se passa agora deve se estender. Esse ponto
deve ser aquele a que é possível protender o agora sem a perda
do ajuste a tempo da ação. Se estou por alguma razão preso aos
eventos do passado, mesmo que prospectivamente agindo em
relação ao que passa agora, tendo involuntariamente a segurar
a localização o acento constitutivo em um ponto aquém do ritmo do que se passa num adiante adequado para uma ação ajustada, atrasando-a em relação ao ritmo de intervenção sobre a
constituição dos eventos reais. Se minha preocupação é com o
futuro, com o resultado, estou além do imediatamente a seguir,
e tendo a ultrapassar as etapas intermediárias visando o adiante, que não se realiza completamente de acordo com essa ante27
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cipação porque negligenciei a prática viva e a retenção que nos
conduz ao que efetivamente acontecerá.
Sob o ponto de vista espacial, estamos no nosso corpo, no
aqui, no espaço do jogo, e no agora do tempo de ação. O próprio ímpeto onipotente das ações e movimentos que certa situação cria é de certo modo ajustado, inibido ou coordenado pela
própria resistência que o espaço a ser percorrido, a ameaça adversária e as próprias condições físicas para a execução da ação
constituem. A meta visada demonstra como os objetos se expressam no organismo em termos de resistência a qual eu estou
referido em minha conexão existencial avivada pela referência
prática a esses objetos e demais corpos ao redor (Mead, 1938,
p.142).
5 ANTECIPAÇÃO E PROTENSÃO
Quanto ao seu sentido, a descrição de Gerson é feita por
alguém na posição de defensor, de acordo com as prescrições
do conhecimento de senso comum do jogo sendo ajustada no
detalhe segundo as possibilidades tornadas presentes pela antecipação e pela protensão a cada instante do movimento. Faço
essa distinção com a finalidade de diferenciar o ato de antever
no agora o que será o futuro imediato e o de antecipar sem dado percebido a ser estendido adiante no tempo.
Quando não posso protender um gesto que ainda não se
iniciou – isto é, se não posso estabelecer uma continuidade de
algo que ainda não existe no tempo e no espaço pela sequência
retenção que produziu sobre minha consciência, como uma só
unidade temporal de movimento que se estenderia adiante – eu
executo uma ação de acordo com uma antecipação, que me orienta antes mesmo de qualquer ação perceptível. Ela permite
especificar de antemão uma predisposição de ajuste a uma expectativa gerada por experiências anteriores, e tornada potencialidade de desdobramento do agora – todos já sabiam como
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Garrincha driblaria, a ansiedade era flagrante na descrição, como se reproduzisse a sensação do momento. Como disse Gerson, “ ‘Agora eu vou saber o que é que esse cara vai fazer’. Aí
eu tô olhando pra ele, e ele tá olhando pra mim. Aí ele começou, né – o que é o pior – ele começou a empurrar a bola pra
cima de mim e eu comecei a recuar”.
Protensão e antecipação são atos intencionais de consciência orientados pela prática, que buscam o ponto para onde os
eventos devem avançar. Em ambos há elementos de forma e se
referem à extensão do que se passa. No caso da protensão, predomina uma extensão do que já se passa no agora. Na simples
antecipação, prevejo o que se sucederá um instante adiante,
como que por um breve salto por sobre o agora, mas considerando-o sem que um acento temporal se localize nele. Aqui a
forma se delineia como dado implícito, mas ainda não se apresenta como dado efetivamente percebido, embora ainda com
alto grau de generalidade. Enquanto a protensão já contém
uma especificação.
Nem sempre é necessário um ato de protensão para ajustar a própria ação às ações dos demais, pois às vezes os acontecimentos se encontram em um estado latente, implícito (Gurwitsch, 1957, p.227), restando guardar a posição preparando-se
para o fluxo torrencial de sua ocorrência.
O jogo está repleto de ações familiares devido ao seu movimento cíclico de ataque e defesa realizado de modo simultâneo e sucessivamente estruturado, o que suscita ideias mais gerais de desdobramento. Há já um hábito que consolidou essas
relações incidindo sobre as ações. A inserção no mundo traz os
fios intencionais (M.-Ponty, 1999, p.153) potenciais consigo bem
como um senso de direção e de aproximação e distanciamento
(Heidegger, 2005, p.152) entre os corpos, estabelecendo relações
de interdependência mais precisas em razão das quais forças
básicas de atração e repulsão se ativam sobre o ser por meio
dessa relação entre os corpos dos jogadores. Sobre a resultante
29

Segundo Caderno – 2012
de forças que se exercem sobre todos, se tomam decisões que
intensificam ou neutralizam essas forças.
6 DRIBLE COMO RACIOCÍNIO PRÁTICO
O raciocínio prático do drible é um raciocínio que, para ser
eficiente, deve estar condicionado às possibilidades do corpo
no espaço na relação com outros corpos diante dos fios intencionais, moldados sob a forma do jogo, que circunstancialmente
tendo sido ativados, ligam os jogadores por relações de interdependência que podem ser ativados ora aqui, ora ali, podendo
ser eles mesmos a matéria da ação. Pois é por meio da manipulação dessas conexões de intenção que se podem realizar movimento de desvio, de engano, de frustração sobre os adversários, evocados e bruscamente alterados, gerando impulso de
movimento e força inercial.
Esse raciocínio consiste na ação pensada num flash diante
de um problema que a configuração percebida dos corpos
apresenta ao olhar (noesis) do jogador, em seu ato de consciência de antecipar ou protender, seja em atitude de reação ou
concebendo uma ação, constituindo o fluxo prático dessa experiência.
Mas, no modo como se raciocina – supondo-se aqui uma
separação artificial –, deve-se adaptar o raciocínio às limitações
ao movimento assim como às potencialidades do corpo. Por
exemplo, se devo mudar de direção, o ritmo do pensamento
prospectivo deve se ajustar ao fato de que meu corpo segue na
inércia da força que ele mesmo acabou de fazer, devendo reorientá-lo para me ajustar e prosseguir no instante imediatamente
posterior respeitando suas possibilidades. Do mesmo modo, o
corpo deve estar preparado para reagir tão prontamente quanto o raciocínio. Raciocínio e corpo devem estar ajustados ao
ritmo um do outro, o que se obtém com a prática rotineira.
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O jogador, durante o jogar, quando percebe o espaço e
uma configuração da sua perspectiva em movimento, protendendo-as ou antecipando-as, vê caminhos. Progride e segue
vendo a trilha que retenções abrem a protensões que, mescladas a antecipações, seguindo iluminando, em relação sintética
do que segue percebendo ao redor, um trajeto rumo à sua meta.
E o jogador, envolvido no problema de ultrapassar os oponentes adiante impedir que toquem na bola, progride. Avança assim na corrente interior de solução desse problema enquanto
vê ao redor a chance de seguir ainda mais adiante.
Considerando que os outros agem em relação a si também
protendendo a sua ação, executa os movimentos que propriamente criam espaços ao indicar uma direção e seguir rapidamente por outro. Todos sabem que os demais, assim como ele
próprio, vivem com o acento da realidade na protensão ou antecipação das ações. Supõe-se que estão todos vivendo o agora,
mas localizando-o em relação ao futuro imediato, quando todos
poderão estar prontos para interceder sobre a ação um do outro.
Portanto, quem dribla protende linhas defensivas, e segue
agindo com base nela confiante de que segue vendo e protendendo corretamente o que o defensor protende e enquanto segue realizando plano que secretamente supõe ocultar do defensor.
Esse raciocínio prático opera no fluxo da ação por ciclos
prospectivos contínuos e bidirecionais, de percepção e ação,
coordenados e organizados por esquemas entrelaçados, concentrados sobretudo no agora e no imediato da ação, atento a
cada necessidade de atualização. A cada novo dado que altere
como prosseguir requer um gesto, um flash perceptivo e uma
ação imediata de acordo, pois essa foi a atitude assumida ao me
colocar no jogo.
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7 DOIS OUTROS CASOS
Vale mencionarmos mais dois casos para testar o alcance
das ideias apresentadas até aqui. Alguns lances típicos no futebol de campo podem nos facilitar ainda mais a compreender
como o processo do drible ocorre, como nos contra-ataques.
Eles enquadram a interação com espaço e uma relação mais individualizada entre atacante e defensor. Esse esporte nos facilita ainda a observar o drible porque no futebol os gestos significativos do drible são mais espaçados no tempo do que no basquetebol, por exemplo, e o olhar do observador é capaz de
apreender a totalidade dos movimentos que compõem a unidade da ação, por se acomodarem melhor à percepção.
7.1 Pelé e Mazurkiewicz
Um dos lances conhecidos como os gols que Pelé não fez, na
semifinal da copa de 1970, no México, contra o Uruguai, talvez
seja um dos grandes e mais esclarecedores exemplos sobre como se manipula a impressão do outro com o próprio corpo nos
esportes coletivos.
Depois de um chutão da defesa brasileira, a bola vai parar
nos pés de um defensor uruguaio próximo à linha de meio de
campo, rente à linha lateral esquerda do campo de defesa brasileiro. Jairzinho consegue tomar-lhe a bola, pegando a defesa
uruguaia desorganizada e dá um passe de 5 metros a Tostão, a
dois metros da linha de meio campo, já no campo ofensivo brasileiro, e corre pela lateral esquerda, atraindo o defensor que
logo que perdeu a bola passou a marcá-lo. Com três toques na
bola, Tostão avança já pela meia esquerda no sentido de uma
imaginária faixa vertical ao centro do campo, e dá um passe em
diagonal, em profundidade para Pelé, entre dois defensores uruguaios que voltavam para a defesa, tentando fechar a progressão de Tostão e a linha do passe a Pelé, que já vinha correndo
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em velocidade na diagonal inversa (da direita para o centro),
quase reto ao encontro da bola e em direção ao gol.
Assim que se evidencia o destino do passe, o goleiro Mazurkiewicz, percebendo o risco de se ver cara a cara com Pelé,
parte no sentido do ponto de encontro entre Pelé e a bola. Provavelmente, visava aproximar-se de Pelé no instante do domínio, que aconteceria na entrada da grande área, a fim de talvez
intervir na condução da bola no instante crítico do seu domínio, ou, no caso de uma tentativa de conclusão direta, para fechar o ângulo pela qual a bola pudesse passar e chegar ao gol.
Ou ainda, quem sabe, tentar retardar o lance ou fazer-lhe a falta, impedindo que Pelé desse continuidade à jogada e tentasse
fazer o gol.
Eram essas as possibilidades prováveis que o lance comportava. Mazurkiewicz parece pretender lançar-se a uma posição a meio caminho entre elas para agir de modo mais ajustado
em função de como as ações concretas se desdobrassem no
ponto do contato, e tão mais rápido quanto pudesse, assim que
identificasse os primeiros sinais sobre qual delas Pelé seguiria.
O corpo do goleiro vinha totalmente no fluxo de um movimento que se desenhava. Deslocava-se em velocidade até o provável ponto do contato entre Pelé e a bola
Quanto mais se aproxima desse ponto, mais Mazurkiewicz se prepara para o momento de sua efetiva participação no
lance, quando então abre o raio de alcance do seu corpo, braços
e pernas, para dificultar a passagem da bola e ao mesmo tempo
assumir uma posição de propulsão do próprio corpo para reagir imediata e eficazmente. Esse movimento se criava em função de uma protensão normal do movimento de qualquer atacante nessas condições, implicando portanto a certeza de que
ele dominaria a bola para concluir ao gol, principalmente diante do sentido diagonal de sua corrida.
Pelé então, para a surpresa de todos, se abstém de tocar na
bola, deixando Mazurkiewicz sem ação. A posição a meio ca33
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minho do goleiro torna-se totalmente desajustada, inócua,
abrindo uma imensa brecha nas suas expectativas – é como se
num instante o chão se abrisse. Pode-se notar que o seu gesto
corporal, assim que nota que a sequência fora outra, totalmente
inesperada, distinta daquele conjunto de possibilidades com
base na qual concebia sua ação, demonstrou o quão desconcertado, sobressaltado e aturdido ficara diante da bola passando
na sua frente, sem tempo para reajustar o corpo, dividido entre
a bola passando de um lado e Pelé do outro lado, ambos fora
de seu alcance. Seu corpo dividido entre alcançar a bola e o
corpo de Pelé expressa a grande confusão momentânea que se
abateu sobre Mazurkiewicz.
O nível mais fundamental das expectativas que tinha, voltadas para um ponto dessa trajetória, tidas como certas e com
base nas quais concebeu sua ação, foram frustradas por um
simples gesto corporal, após ver Pelé abdicar de dominar a bola
– algo difícil de imaginar a um atacante nessas condições –
saindo de seu raio de alcance. Nem a falta ele podia mais fazer.
Logo que o passe de Tostão é dado, Pelé, já em movimento, protende a trajetória da bola em conexão sintética dada pelo
seu propósito prático unindo-se a ela no futuro. Iniciando-se a
concepção da ação. A princípio corre em direção a trajetória da
bola a fim de chegar a ela num ponto futuro antes do goleiro,
protendendo e antecipando as ações. Mas nota-se que quando
se aproxima dela, enquanto o goleiro se aproxima daquele ponto em que buscaria dificultar suas ações, Pelé, ao preparar-se
para o que se seguirá, dá a impressão de um erro de cálculo,
saindo um pouco, num ponto de sua trajetória, da linha da direção da bola, descrevendo uma pequena curva no sentido lateral inclinando seu corpo para a esquerda, assumindo uma linha
divergente quase imperceptível, atrasando sua chegada à bola,
e assim induzindo o goleiro a acreditar que realmente suas expectativas de que dominaria a bola se reforçavam e se realizavam.
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Pelé então, já no semicírculo da grande área, deixa a bola
passar, seguindo adiante no sentido diagonal para retomar o
centro - fez uma curva para fora e agora outra curva para dentro – inclinando seu corpo para o centro do campo e descrever
uma curva em direção à bola para assumir uma posição propícia ao chute, ajeitando o corpo tanto quanto possível para então
concluir, um pouco desequilibrado ao gol. A bola cruza o gol
enquanto um defensor uruguaio (o mesmo que acompanhara
Jairzinho) chega desesperado para tentar cortar a sua trajetória,
que passa rente à trave pela linha de fundo. “Eu só pensava em
me antecipar e evitar o gol”, disse o então goleiro uruguaio,
Mazurkiewicz, recentemente, a uma emissora de tv brasileira,
concluindo “e consegui”.
Pelé não protendeu a protensão do defensor para então
planejar agir de tal modo que... O raciocínio prático não pode
ser tão cheio de mediações. Ele precisa ser imediato. Quando
do seu ponto de vista se configurava a trajetória da bola em face da sua e da vinda do goleiro a um só tempo, a solução do
problema se apresentou. O que Pelé fez foi protender sua ação
com base em uma imagem protendida comum, esperada para
um goleiro daquele nível naquelas circunstâncias, e então agir
de acordo tentando surpreendê-lo. O olhar espontaneamente já
assume essa predisposição ao se engajar no jogo. Ele já protende a ação dos envolvidos em uma unidade temporal determinada num sentido, em continuidade com o sentido dado pelo
jogador à linha que parece vir descrevendo até ali.
Em outras palavras, o que Pelé fez foi sustentar a impressão de que faria o que normalmente qualquer atacante faz –
controlar a bola para driblar o goleiro e chutar ou chutar de
primeira. Jamais se poderia imaginar que um atacante, em qualquer instante da partida, e sobretudo no intante da conclusão,
abrisse mão do controle da bola quando pudesse obtê-lo em
uma circunstância de tamanha possibilidade de fazer o gol.
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Tudo supõe uma relação não problemática entre intenção consciente e capacidade corporal de expressão dessa intenção.
Agindo desse modo, Pelé induziu a protensão natural de
Mazurkiewicz neste sentido, até que o goleiro se tornasse impedido, desconcertado e dividido, de reajustar sua posição assim que notasse o que realmente Pelé estava fazendo. O gesto
desconcertado de Mazurkiewicz, esticando a perna esquerda
para tocar a bola que já passava por ele em continuidade com o
movimento de desequilíbrio diante da percepção do inesperado, seguido da tentativa de segurar Pelé com a mão direita, denuncia esse fato. O goleiro tenta impedir de qualquer maneira o
gol ou a continuidade do lance. Mas no instante adiante percebe que não há mais o que fazer. Pelé então reassume a tarefa de
retomar a bola para a conclusão ao gol sem goleiro, mas a bola
não entra.
Todos foram pegos de surpresa porque a solução encontrada por Pelé foi realmente uma ação inesperada, incomum.
Ao invés de uma ação ativa em que confirma seu protagonismo
ativo no lance, como faria qualquer atacante, Pelé assusta perdendo o controle da bola, pondo em risco sua chance, permitindo que ela passe diante do goleiro. Na realidade pôs em risco a
oportunidade, e, se Mazurkiewicz tivesse um pouco mais próximo da trajetória da bola, ele poderia esticar a perna e talvez
tocá-la, retirando-a da angulação em que Pelé pudesse alcançála para a conclusão a gol. Foi tudo preciso, proporcional, harmônico, ajustado. Mas, ao que parece, ele tinha total certeza,
como o goleiro, assim como qualquer membro da comunidade
de praticantes do seu tempo, que aquele lance prosseguiria
dentro de um conjunto de possibilidades que excluía totalmente aquela – nisso consiste a habilidade e o brilho do atacante.
Ambos agiram de acordo com a iminência imaginada de
um lance dentro dos limites do possível, que em algum ponto
coincidia, e portanto integrando a ambos, intersubjetivamente,
em um mesmo segmento espaço-temporal dentro do jogo, ab36
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sorvendo a totalidade de seu campo fenomenal, em ações mutuamente referidas ao centro dos acontecimentos. Um agiu
prontamente de acordo com essa possibilidade, o outro inseriu
criativamente uma outra ação incomum pelo fato de supor imprevisível ao adversário. Ambas as protensões já indicam um
conhecimento prático que delimita um conjunto de possibilidades mais prováveis acerca de como o outro agirá. Esse conjunto de possibilidades pode não corresponder ao que de fato
pode acontecer. A disputa se dá nesse nível o tempo todo.
7.2 Robinho e Rogério
Um outro lance de drible no futebol pode nos ser útil analisar. A sequência de pedaladas de Robinho, na final do Campeonato Brasileiro de 2002, devido ao caráter de ambiguiidade
que cria com a sucessão de seus movimentos, ilumina outros
aspectos envolvidos num drible.
Robinho, então jogador do Santos, vem pela intermediária
da linha lateral em direção ao vértice da grande área com a bola
dominada. Um defensor do Corinthians o marca individualmente – Rogério. Não há ninguém por perto a não ser um outro
defensor já dentro da área. Robinho avança numa linha reta
naquela direção aumentando sua velocidade ao longo dos 5 toques na bola que dá adiante, chegando nas proximidades da
grande área corintiana. A cada toque, a bola não corre além da
velocidade do jogador e não foge do raio de ação mais imediato
de Robinho. Ela está sempre bem mais próxima de seus pés do
que do de qualquer adversário. Isso dificulta a intervenção do
defensor, pois este sabe que diante do menor sinal dessa intervenção, é grande a chance de que o atacante protenda essa ação
adiante e toque a bola antes do defensor em um drible que
permita ultrapassá-lo, dando assim ao atacante o que ele quer –
a chance de superar a linha de contenção deste defensor após o
desajuste.
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Uma vez sendo ultrapassado, o tempo de girar o corpo, alcançar o atacante, que prosseguiu sua trajetória aumentando
sua velocidade, torna para o defensor quase impossível retomar a posição entre ele e a meta. Ele sabe que essa recuperação
se torna muito difícil, então precisa ser cauteloso. Isso é algo
que de parte a parte é dado como certo que ambos tem em
mente.
Para não comprometer toda a defesa sendo superado pelo
atacante, Rogério, diante de um driblador reconhecidamente
habilidoso, veio mantendo a distância e recuando, enquanto
Robinho prosseguiu avançando. Enquanto progride, a cerca de
10 ou 12 metros da grande área, encorajado pelo próprio avanço e pelo hesitante recuo de Rogério, emenda uma sequência de
dribles, imediatamente ajustados a esse recuo em consonância
com a gravidade que passa a adquirir quanto mais se aproxima
da grande área.
O quinto toque faz a bola prosseguir numa velocidade tal
que se mantém rolando próxima a seu corpo enquanto Robinho
inicia, com o pé direito, uma sequência de pedaladas que se
prolonga até penetrar a grande área, quando a perda de velocidade da bola o obriga a definir um lado para ultrapassar Rogério, já diante de um defensor desequilibrado após várias tentativas de sustentar a posição a meio caminho. E prossegue com
um toque mais longo para a linha de fundo para realizar o cruzamento. Logo após o toque, quando emenda a primeira passada nesse sentido, sofre a falta. Pênalti.
Desde o início dessa sequência de pedaladas, o defensor
mantém os olhos fixos na bola aguardando sinal evidente acerca de para onde seguirá o atacante. A cada instante em que se
concluía uma pedalada – enquanto o pé direito tocava o chão, o
esquerdo começa a passar sobre a bola, e na sequencia enquanto este tocava o chão o outro passava sobre a bola – num movimento contínuo, nessa lógica, que sugere sempre a possibilidade do toque, que não acontece, prosseguindo o movimento
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circular em nova possibilidade. São possibilidades que sucessivamente se alternam em sentidos opostos, demandando do defensor assumir disposições corporais oscilantes.
Todos o movimentos corporais possuem esse sentido de
deslocamentos interdependentes que reduzem e sustentam a
problemática a nós dois. A comunicação acerca de para onde
vou se dá a partir de movimentos corpoaiais em seu conjunto
em que, por exemplo, os braços funcionalmente participam não
só do equilíbrio geral do corpo mas da função de sustentação
de impressões de movimentos de propulsão coerente num e
noutro sentido. Em seus movimento circulares lançando-se um
de cada vez a frente como se lançassem o corpo adiante, dão a
impressão de que o moviment definitivo é naquele sentido.
Como são se confirmam, seguem criando uma indefinição e
uma tensão no instante e uma gravidade crescente, tanto quanto se prolongue o drible, na medida em que sse avanço prossegue, pois esse estado de agitação mantém viva a iminência dessa explosão de velocidade, quando o defensor já se mostra atordoado. As pedaladas vão se emendando em tal movimento
coordenado entre as partes do corpo em uma só ação.
Nesse caso, Robinho assumiu a iniciativa das ações, demandando do defensor reação. Com a seqüência do movimento
do pé esquerdo que agora passa sobre a bola enquanto o direito
faz a propulsão adiante, o foco de atenção e a protensão se concentra sobre a iminência desse toque ser aquele definidor da
trajetória, que não acontece. O foco sobre a bola não oculta de
todo as possibilidades iminentes que os movimentos de partes
desses corpos suscitam em função do que trazem de possibilidades de desdobramento do lance. As retenções do movimento
de uma perna se embaralham no tempo às protensões ambíguas do movimento da outra, criando e recriando sentidos divergentes continuamente, mas com um ritmo de mudança de
direção possivel do movimento capaz de ir desequilibrando o
corpo do defensor, atordoado, pouco a pouco.
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O resultado é que ritmo do deslocamento do defensor dado pela sua passada entra em um descompasso progressivamente maior em relação à perna de propulsão do atacante, no
que indica de sentido de movimento global. Se a perna de propulsão de Robinho, em um momento dessa sequência, é a direita, impulsionando-o para seguir uma linha à sua esquerda –
com a bola sendo tocada desse modo pela perna esquerda nesse
sentido – o defensor deve, no âmbito de seu movimento global,
fazer sua propulsão com a perna esquerda ligeiramente para
trás para acompanhá-lo, no sentido de girar seus ombros ou
calcanhares (isto é, o sentido de todo o seu corpo) para trás à
sua direita, resguardando ao máximo, com o volume de seu
corpo a trajetória da posição do atacante à meta. Mas isso só
pode ocorrer em um ligeiro desajuste, inerente ao tempo da ação defensiva, que impõe ao defensor reagir a ele um tempo atrás.
Com a sucessão de pedaladas, a cada novo gesto ofensivo
seguido de outro em outro sentido, exige-se do defensor um
reajuste ainda no âmbito do ajuste ao movimento anterior, isto
é, este ajuste já parte de um desequilíbrio, que vai crescendo
tanto mais quanto a sequência avança. A cada ajuste e a cada
nova pedalada, Rogério se desequilibrava ao tentar adequar
suas passadas, que se tornavam progressivamente mais descompassadas em relação às de Robinho, porque tendo saido do
eixo a meio caminho diante de uma pedalada, ao buscar retornar àquela posição deve realizar movimento de retorno de
maior amplitude, sendo a força inércial fator que dificulta o equilíbrio corporal justo no instante em que o atacante está retornando para a direção de onde está vindo.
Após a primeira pedalada, Rogério mantem-se cedendo a
lateral, fechando o meio. Não se preocupa em ajustar sua posição com exatidão, o que passa a fazer com tão maior prontidão
para intervenção quanto mais Robinho prossegue. Quando inicia-se a segunda pedalada, Rogério assume a tarefa da conten40
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ção. Seu corpo, até então ereto, se curva passando a estar pronto para uma intervenção. Já estamos a dois metros da grande
área. Na terceira pedalada, Rogério está ajustado a Robinho.
Sua perna esquerda em relação ao seu movimento de recuo,
aquela da propulsão, está em quase consonância com a do atacante. Quando se inicia a quarta pedalada, a perna direita do
defensor ainda esta recebendo o peso de seu corpo para devolvê-lo à esquerda no movimento de ajuste, enquanto Robinho já
está na propulsão com a perna esquerda em direção à direita
do defensor. Inicia-se a quinta, com Robinho se dirigindo para
a esquerda, e Rogério com o corpo totalmente voltado para o
meio, tendo acabado de se ajustar à pedalada anterior. Robinho
poderia dar o toque e ultrapassar o defensor, contudo executa a
sexta pedalada e Rogério parece retomar o ritmo e reduzir a
distância no tempo entre a ação e a reação. Mas Robinho dá
uma sétima, um pouco diferente das anteriores – não era bem
uma pedalada. Fugia do padrão, e Rogério a protende como
sendo aquela que define o lado. Mas não é, e finalmente, quando Rogério chegava fechando a linha direita do atacante, Robinho tocou para a esquerda (a direita do defensor).
Rogério, enquanto está concluindo o movimento de ajuste a essa ultima finta, ainda voltado para esse lado, vendo a bola e o
atacante passar pelo outro (seu pescoço está totalmente virado
para a sua direita, enquanto seu corpo está voltado para sua
esquerda – como Mazurkiewicz em relação a Pelé), estica a
perna esquerda e atinge Robinho, que passava rente a seu corpo, rumo à linha de fundo. Penalti.
Ao longo de todo o recuo do defensor, atento aos sinais
contraditórios do atacante, aquele vai exigindo deste uma atualiazçao de sua posição. O atacante também segue efetuando a
protensão do movimento defensivo, também indeciso, que se
evidencia totalmente dependente do seu próprio.
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8 O DRIBLE, A CONSCIÊNCIA E O CORPO
A protensão é feita a todo tempo em meio a antecipações,
mas especialmente diante de cada possibilidade percebida de
drible ou finta para um lado ou outro implícito em qualquer
movimento. Há uma permanente expectativa de defensores
que adotam a atitude predisposta a protender ou antecipar
ações dos atacantes, enquanto estes protendem e antecipam os
movimentos destes durante sua ação. E em função desses dados percebidos ou reconhecidos como implícitos, busca-se atualizar continuamente o ajuste da posição prescrita à exigência do
momento.
Tendo em mente a disposição à protensão ou antecipação
do defensor e a sua prontidão a agir com base nessa protensão,
baseada na seleção e fixação em certos pontos do corpo (noesis), indicadores do seu movimento global (noema) a fim de reagir rapidamente de acordo, o atacante atua realizando uma
expressão corporal no sentido de insinuar, com um gesto convincente, de maior ou menor amplitude, que induza o defensor
a distendê-la no futuro imediato, sugerindo, com a totalidade
desse movimento, a partir dessas partes do corpo enfocadas pelo defensor, um sentido de ação, produzindo em resposta um
sentido de ajuste enquanto no curso deste o atacante assuma
uma outra direção cuja progressão o defensor já não possa impedir16.
Uma vez que se tenha fechado o enquadramento da situação de drible, o foco perceptivo dos defensores se orienta para a
parte do corpo que em conjunto com as demais denuncia esse
sentido global do movimento corporal, deslizando ora para
uma extremidade ora para outra em função do que o próprio
movimento segue sugerindo. Sua percepção sofre a força de
atração ou repulsão inercial a um sentido ou outro como extenUm drible bastante conhecido no meio futebolístico chamado elástico,
consagrado nos pés de Rivelino, é um ótimo exemplo do princípio básico do
drible permitindo visualizar o que se diz aqui.
16
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são continua do movimento da totalidade do corpo. Para que o
drible seja possível, há que realizar esse gesto cuja proporção
interna indique e enfatize um movimento que inclua a bola em
relação prática evidente de sentido, congruente com a jogada,
com o membro que a conduziria a essa virtual direção combinada com todo um movimento corporal.
Na estrutura perceptiva de tema, campo temático e margem, estabelece-se durante o movimento um continuum de zonas centrais e periféricas do corpo em que bola e membro que a
conduz assumem uma posição de centralidade, embora em conexão com o todo corporal, indicando esse sentido. Os atacantes, com base no conhecimento prático de que assim agem os
defensores (porque também defendem, sem a bola), evidenciam, com a globalidade de seus movimentos ao conduzirem a
bola, um sentido de ação para bruscamente buscar outro ou, se
aproveitando da ambiguidade que esse estado de coisas atribui
à sua ação, simplesmente seguindo adiante.
Os defensores, em sua atitude de ampliação do espaço
ocupado como em uma barreira horizontal ao avanço, realizam
às vezes fluxos ativos de movimento fustigando o atacante, enquanto visam então prosseguir ajustando-se a ele em reações
determinadas em função de um esforço de leitura dês seus movimentos a fim de seguir de acordo, impedindo a progressão. O
defensor busca sinais involuntários da intenção desse atacante,
o que lhe possibilita agir no sentido de neutralizar a sua ação
no seu nascedouro temporal. Os atos perceptivos se unificam
em uma atitude noética direta com esse propósito em referência
ao movimento global do atacante. Nesse caso, o defensor olha e
entrevê a intenção real do atacante, e age para contê-lo.
A hesitação do atacante, a dificuldade que apresenta na
sua condução da bola, facilita ao defensor realizar essa operação. Pois driblar, no sentido preciso a que nos referimos aqui,
exige um senso de oportunidade, um instante e um tempo de
execução ajustado às possibilidades do defensor, que se deter43
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mina no tempo interior da referência mútua de nosso movimento assim percebido a partir de nosso ponto de vista recíproco, endógeno, que é o que dá sentido específico e preciso, e
de certo modo íntimo, à nossa interação.
Os movimentos constitutivos da ação do drible exigem
uma certa velocidade de movimentos laterais ou diagonais de
ida e retorno em um sentido de proporção, harmonia, ritmo e
unidade referido a um sentido real das ações do atacante. Enquanto o defensor deve ser capaz de busca sustentar uma posição a meio caminho capaz de atualizar a sequencia da progressão, numa atitude mais ou menos ativa de obstáculo corporal
móvel e consciente, atualizando sua prioridade fundamental de
se colocar como impedimento a qualquer avanço significativo à
meta, até as últimas instâncias do possível, mantendo-se entre o
atacante e a meta (como em geral manda a própria lógica espacial do jogo e, no que diz respeito aos detalhes corporais, determinam os manuais defensivos). Essa é uma atitude de contenção, de resistência, visando, quando não impedir esse avanço, atrapalhar ao máximo fechando as linhas mais prováveis
dentro de uma hierarquia de relevância segundo a qual as
ações que produzam maior risco de pontuação sejam aquelas
que devem ser fechadas.
9 UMA ATITUDE CORPORAL INERENTE AO SER-NOMUNDO-DO-JOGO-ESPORTIVO-COLETIVO
O corpo, como parte da totalidade do ser-no-mundo-dojogo-esportivo-coletivo, se ilumina e ganha destaque existencial
tanto para si quanto para os demais, adquirindo espontaneamente17 o caráter, relevante para a lógica da atividade, de meio
De acordo com o que M. Ponty (1999, p.282) nos diz com base na psicologia
indutiva, a percepção se inscreve no âmbito de uma conduta total do ser, em que
o corpo, diante de uma sensação no ambiente, produz efeitos totalizantes e
inconscientes sobre todo um modo de ser, sobre uma atitude existencial
incorporada referida às circunstâncias; como quando cores diferentes produzem

17

44

Cadernos do Sociofilo
prático expressivo proeminente. Assim, o corpo dos jogadores,
além de assumir o sentido de meio de representação agonística
do eu no mundo do jogo, entendendo-se esse eu como personalidade de competidor a ser provada contra outros, também se
apresenta como integrante de uma equipe (Goffman, 1975,
p.178), e também em termos também agonísticos, de uma
agremiação (clube, seleção, etc.), adquirindo esse eu representado uma dimensão também coletiva, manifesta tanto simbolicamente, como a camisa, os emblemas, a combinação de cores,
etc. (Durkheim, 1996), quanto uma relevância prática de encenação em coordenação, inerente à ação no jogar.
A prática do ajuste entre defesa e ataque induz a que os
jogadores intencionalmente assumam uma postura corporal
ambígua, dissimulada, o que faz parte do prosseguir adiante de
acordo com a lógica do próprio jogo, sendo esse traço o que caracteriza toda uma atitude corporal enquanto se está no jogo. O
que, de um lado, implica produzir intencional e continuamente
sobre o outro uma inversão, aceleração ou retardamento das
impressões acerca das próprias ações, e sobre o que seria de se
esperar, vivenciando em si mesmo a prática dessa inversão como intenção e eixo existencial nessa realidade. E, simultaneaimpactos diferenciados sobre o comportamento e sobre o corpo. Algumas cores,
como o vermelho e o amarelo, por exemplo, produziriam sobre o ser uma atração
pelo mundo e uma atitude corporal involuntária de ida ao seu encontro, que o
corpo expressa em uma disposição à abdução, ou seja, ao mover-se no sentido de
desviar de um membro da posição paralela ao eixo médio do corpo humano, num
sentido de expansão. Enquanto outras cores, como o verde e o azul, produziriam
uma atitude corporal de desvio do mundo em uma atitude de adução, de
aproximação de um membro do plano médio do corpo, numa atitude de
recolhimento. “A cor pode alterar minhas reações sem que eu me aperceba
disso”, destaca M. Ponty (ibid., p.283). Portanto, as cores e sua percepção não se
fecham em si, mas difundem seus efeitos continuamente sobre a motricidade,
requerendo do ser como que uma outra atitude imediata em correspondência,
cujo impacto apenas às vezes sentimos emergir à consciência. O mesmo se passa
em relação à sujeição existencial, inerente a adoção intencional a um modo de
ser, à lógica da atividade que como um mundo se apresenta ao ser ligando-o mais
estreitamente ao corpo com um sentido mais preciso.
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mente, de outro lado, requer um constante esforço, no curso da
própria ação, de ler no corpo do outro para além de suas simulações, suas reais intenções, em síntese com a própria ação sob a
lógica da jogada.
A dissimulação comum ao jogar, a do drible, a de fingir
reduzir a velocidade e de repente acelerar, ou simular ir para
um lugar e repentinamente ir para outro, é aquela que se desdobram dentro das regras. E essa mesma atitude é parte do jogar de boa fé. Essa atitude – em si mesma, resultado de uma
habilidade e de uma disposição corporal no jogo –, entretanto,
pode ser utilizada para fins escusos, desonestos, frustrando a
confiança dos demais jogadores, tangenciando a trapaça, a malandragem, o desejo de aproveitar-se da boa fé do oponente,
gerando conflitos18, desconfiança, sensação de injustiça, caso
não encontrem punição e compensação.
Realizando esses atos, visando se aproveitar da boa fé dos
jogadores e dos árbitros, enquanto finge agir normalmente de
modo a que o jogo prossiga, o jogador, numa atitude cínica e
em desacordo com valores morais compartilhados, ao realizar
essas ações, e acaso estas se tornem frequentes e por alguma
razão não encontrem reação coletiva de reprovação – sejam elas
de punição da regra ou do repúdio da comunidade – podem
enfraquecem essa regra baseada na confiança (Garfinkel, 1963)
que os demais depositam no seu vigor, criando-se outras moralmente mais flexíveis em seu lugar, que contenham alguns
limites mais amplos, comportando algum grau de malandragem, ao menos até que novas regras entendidas como moralmente fortes (Durkheim, 1999) se consolidem novamente.

Sobre conflitos que suscitam processos de normalização de disparidades em
relação aos eventos esperados, considerados normais, em face da desconfiança
gerada circunstancialmente entre membros de boa fé, ver Garfinkel (1963).
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Qual o papel da obra de arte na vida social? É um símbolo
ou um objeto passivo? Não seria nem uma coisa nem outra? Estas perguntas não serão propriamente respondidas aqui, apenas teoricamente qualificadas. Este exercício está englobado pelo meu interesse no estudo sociológico da música e, mais precisamente, pela vontade de responder às seguintes questões: como cantar num coro transforma as pessoas que ali cantam?
Como a produção musical está envolvida na construção e na
valoração de si? Como o próprio fazer musical concorre para a
formação subjetiva de alguém? Como tomar parte na criação e,
mais precisamente, na intrepretação da música contribui para
isso? Considerando estas questões, busquei comparar o trabalho de três sociólogos que se dedicaram ao estudo da arte: Pierre Bourdieu, Howard S. Becker e Antoine Hennion. Este último,
contudo, é o foco, na medida em que as aproximações e divergências das abordagens servem para esclarecer conceitos e vias
de análise do que ele chamou sociologia das mediações. É com este objetivo que chamo a atenção para a maneira como cada um
dos autores tentou responder a questão colocada acima: qual o
papel da obra de arte na vida social?
Para Pierre Bourdieu (2002), toda atitude estética é o produto de uma aprendizagem específica. A percepção e a apreciação de uma obra de arte não são as mesmas em qualquer lugar
e em qualquer tempo. Pensar diferente disso é, segundo o autor, incorrer no erro da “análise de essência” dos objetos artísticos. Um erro que ele atribui principalmente aos filósofos da arte: promover a universal aquela que foi a sua experiência particular em relação a uma pintura, a uma peça de teatro, a uma
música etc. Universalizando-a, esquece-se, literalmente, de sua
origem histórica, cristalizando-a, naturalizando-a. E, de acordo
com este autor, “não há nada menos natural que a atitude a
adoptar perante uma obra de arte” (:295). É apenas com o tempo e conforme uma grande variedade de fatores, dentre os
quais Bourdieu dará destaque aos sociais, que se desenvolverá
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uma atitude perante determinados objetos que os revestirá de
um sentido e de um valor artísticos (:285). Quer dizer, não há
obras de arte em si mesmas, mas apenas objetos que são assim
classificados por um sujeito que, desde pequeno, aprendeu a
classificá-los como tais, relacionando-se diretamente com eles e,
sobretudo, indiretamente com uma série de atores sociais que
gravita ao seu redor. É como se aquele objeto que é percebido e
apreciado como obra de arte por alguém fosse a ponta do
grande iceberg que é o universo social relativamente autônomo
do qual este alguém faz parte enquanto apreciador de arte. Em
suma, há uma correlação específica entre sujeitos e objetos, ou
melhor, entre disposições subjetivas e objetos, entre aquilo que
Bourdieu chama habitus e campo artístico, cujos resultados mais
aparentes são as obras de arte:
Quando as coisas e os cérebros (ou as consciências) são concordantes, quer dizer, quando o olhar é produto do campo a
que ele se refere, este, com todos os produtos que propõe, aparece-lhe de imediato dotado de sentido e de valor (loc. cit.).

Daí, deste caráter aprendido da percepção, não se poder
falar, de acordo com Bourdieu, de uma essência da obra de arte.
Mas o argumento de Bourdieu é um pouco mais complexo
do que isso. Parar por aí, segundo ele, é parar numa “meiacrítica” (:282). Ou seja, limitar-se à constatação da historicidade
e, portanto, da relatividade daquilo que é normalmente considerado como algo absoluto. Para ele, é justamente pelo fato de
que a obra de arte não seja uma essência a-histórica que se deve, em sociologia, resgatar a sua história. No entanto, poder
acompanhar este passo-a-passo não significa poder retroceder
no tempo, anulando simplesmente o estatuto estético de um
obra de arte. Dito de outro modo, reconstruir o percurso que
levou até a classificação de um objeto como uma obra de arte
não é o mesmo que a desconstruir. Quer dizer, a história de um
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objeto e também a daquele campo posto por ele em elipse é um
dado objetivo, uma realidade dura que se vai tornando cada
vez mais independente: “Daí resulta que, contrariamente àquilo que um relativismo ingénuo ensina, o tempo da história da
arte é realmente irreversível e que ela apresenta uma forma de
cumulatividade” (:297, grifo no original). E é só remetendo a esta
história que se poderá compreender como uma percepção se
institucionalizou de um modo e não de outro ao longo do tempo. É só através da reconstituição das lutas a respeito das formas artísticas, do que é e do que não é arte, da negociação destes limites; é só assim que se poderá entender como uma variada organização de atores sociais tornou-se a base do sentido excepcional atribuído a um objeto que, num outro arranjo, passaria desapercebido como ordinário (:285).
Contudo, isto, que nuança bastante a proposta de análise
de Bourdieu, é também aquilo que a limita. A sua noção de
campo artístico está intimamente vinculada a uma história específica: a história de um universo social que, talvez desde o
Quattrocento (:290), veio se emancipando do restante da sociedade, desenvolvendo uma lógica interna animada por símbolos
e práticas sociais que, a princípio, só têm algum valor ali dentro. Por exemplo, a assinatura do artista, a arbitragem de pares
para definir o estatuto estético de um objeto, os museus, as
academias de arte, as escolas de Belas-Artes etc., mas, sobretudo, uma linguagem artística, isto é, uma maneira de falar da arte e do artista. Tudo isso, diz Bourdieu, compõe um “lugar em
que se produz e reproduz incessantemente a crença no valor da
arte e no poder de criação do valor que é próprio do artista”
(:289). Para ele, então, o campo artístico é uma conjugação de
agentes individuais e de organizações sobre a qual se vai erguendo o mito de que há homens e mulheres especiais, senão
privilegiados, capazes de, sozinhos, revestir de um valor extraordinário tanto aquilo que é baixo quanto aquilo que é medíocre (:296-7). Em resumo, Bourdieu já sabe de antemão o que é
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arte, apesar de lhe negar uma essência que flutue fora da história.
Se esta perspectiva gera óbvios dividendos metodológicos,
especialmente a defesa de uma história social da percepção das
formas artísticas, ela também limita o escopo da investigação a
uma concepção excessivamente realista da arte, da obra de arte
e, principalmente, do artista. Para o autor, praticamente todo o
poder de criação de valor e, portanto, de condicionamento da
percepção vem do campo. Assim, os sujeitos envolvidos nesse
processo parecem desprovidos de qualquer eficácia simbólica,
por assim dizer: “pessoas, no que elas têm de mais pessoal, são,
essencialmente, a personificação das exigências atual ou potencialmente inscritas na estrutura do campo ou, mais precisamente,
na posição ocupada dentro deste campo” (1989:449 apud
WACQUANT, 1992:44, grifo no original). O que subjaz aí portanto é uma forte ênfase analítica sobre o campo: “O campo artístico, pelo seu próprio funcionamento, cria a atitude estética
sem a qual o campo não poderia funcionar” (2002:286). Como
argumenta Luc Boltanski (2005), este é o uso “intenso” que
Bourdieu faz do seu conceito de habitus, ou seja, quando o sociólogo deixa de prestar atenção à ação do ator individual para
se concentrar apenas na situação onde ele está inserido como o
agente de um campo:
O analista considera então que foi até o fim de sua tarefa [...]
quando consegue mostrar que, mergulhado em situações diferentes, o autor [sic] agiu atualizando os esquemas inscritos em
seu habitus, ou seja, de certo modo, de maneira previsível
(:162).1
Frédéric Vandenberghe (2006) faz a mesma crítica. A partir de uma perspectiva
psicanalítica, ele acrescenta que Bourdieu poderia ter evitado esta aguda tensão
entre liberdade individual e determinação social se “no lugar de sublimar sua
indignação moral em uma hiperviolência teórica e científica, ele tivesse acentuado
mais as capacidades reflexivas de que dispõem os atores, em uma situação de ação
ou de interação” (:324).
1
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Desse modo, as intenções e os discursos pessoais são deflacionados demais, diminuindo-se bastante a importância que eventos singulares podem ter na caracterização do que é ou deixa de
ser música.
Howard S. Becker oferece uma perspectiva diferente. Ele
parte justamente da premissa inversa, ou seja, a de que basta
que alguém nomeie algo como arte para que isso seja arte efetivamente ou, pelo menos, para que se travem disputas em torno
de seu estatuto estético:
Não começamos por definir o que é a arte, para depois descobrirmos quem são as pessoas que produzem os objetos por
nós selecionados; pelo contrário, procuramos localizar, em
primeiro lugar, grupos de pessoas que estejam cooperando na
produção de coisas que elas, pelo menos, chamam de arte
(1977:10, meu grifo).

Desse modo, ao invés de apenas um, haveria tantos mundos artísticos quantos fossem aqueles conjuntos de pessoas que classificam o resultado de sua ação conjunta como uma obra de arte.
A partir daí, a proposta de Becker guarda alguns pontos de
contato com a de Bourdieu. Ou seja, parte-se de um objeto considerado por um grupo de pessoas como uma obra de arte na
direção das redes que sustentam este seu significado:
Localizados estes grupos, procuramos, então, todas as demais
pessoas igualmente necessárias àquela produção, construindo,
gradativamente, o quadro mais completo possível de toda a
rede de cooperação que se ramifica a partir dos trabalhos em
pauta (loc. cit.).

Em outras palavras, Becker dá mais ênfase às pessoas,
pensando-as como causa suficiente da produção artística; em
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contrapartida, as redes ou mundos artísticos figuram “apenas”
como necessários.
Esta inversão é crucial quando se deseja afastar de uma
ideia preconcebida do que venha a ser música. Isto não implica
repudiar a abordagem de Bourdieu, pelo contrário, mas em tratá-la como mais uma interpretação do que seja a arte. Neste
sentido, ela pode até ser mobilizada como um ponto de partida
a confrontar durante pesquisas comparativas. De acordo com
Becker, algo assim aconteceu com Peggy Golde, uma antropóloga que investigava os valores estéticos dos moradores da aldeia de Oaxaca, nos EUA. Não foi sem choque que ela descobriu que ali reinava uma grande indiferença em relação à autoria das panelas de barro entre as mulheres que as produziam:
“[a] idéia de uma conexão exclusiva e artística entre o artista e
sua obra simplesmente não existia” (:23). Se Golde estranhou a
situação foi porque ela mesma atribuiu um valor excepcional
àquelas peças. Mais especificamente, um valor que aquelas mulheres não compartilhavam com ela:
O que se percebe […] é que embora estas mulheres fizessem
uma linda cerâmica, não estavam orientadas para a nossa noção convencional de que quem faz alguma coisa bonita gosta
de ser elogiado e assume a responsabilidade da autoria (loc.
cit.).

É assim que o campo artístico, tal como caracterizado por
Bourdieu, pode servir como um termo de comparação entre diferentes mundos artísticos, tais como delineados por Becker.
Afinal, uma pessoa como Golde parece ter saído direto de dentro dele.
Desse modo, Becker propõe uma abordagem que pretende
“anti-elitista” e “democrática” (1982:ix). Seu foco analítico não
está nem nas obras de arte propriamente ditas, nem nos indivíduos geniais que as conceberam. Antes, está nas vastas redes
de interações entre anônimos que se colocam entre umas e ou57
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tros, anônimos que ele chamou de pessoal de apoio (:17). Apesar
de os participantes de um mundo artístico e membros da sociedade em geral chamarem “artísticas” apenas algumas das atividades necessárias para a realização de obras de arte, ou seja,
atividades que se baseariam nos talentos especiais daquele indivíduo ou grupo de indivíduos que eles chamam “artistas”;
apesar disso, outras atividades são igualmente necessárias, em
termos práticos, para a produção de um objeto artístico. Ainda
assim, no geral, elas são encaradas apenas como uma “habilidade menos rara, [...] menos digna de respeito” (:16). E são precisamente estas atividades que o autor quer reabilitar sociologicamente. Diferentemente de Bourdieu, portanto, que enxerga a
arte como a macro-construção histórica, inadvertida e intocável
das disputas entre grupos sociais, Becker a vê surgindo aos
poucos, a partir de pequenas situações cotidianas, como uma
atividade coletiva e deliberada:
[A] metáfora de mundo [...] contém pessoas, todos os tipos de
pessoas, que estão em vias de fazer algo que requer que prestem atenção umas às outras, que, conscientemente, levem em
conta a existência de outros e que moldem o que fazem à luz
do que os outros fazem (BECKER; PESSIN, 2006).

De acordo com Becker, isto significa entender os mundos
artísticos como redes de cooperação. Mas isso não significa entendê-los como isentos de conflito. Embora seja comum associar
cooperação e consenso, este não é necessariamente o caso nos
mundos artísticos. Por vezes, ocorre que os musicistas de uma
orquestra sabotem uma composição porque é muito difícil executá-la (BECKER, 1982:25). Desse modo, arma-se um conflito.
Para a carreira deles, apresentar-se tocando mal é ruim, tanto
quanto é ruim para a carreira do compositor não ter quem toque a sua peça. É dessa maneira, bastante ampla portanto, que
Becker entende a cooperação “abrangendo qualquer coisa que
as pessoas fazem juntas e nas quais elas levam em conta e res58
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pondem ao que os outros envolvidos estão fazendo” (BECKER;
PESSIN, op. cit.). Nestes termos, o conflito será sempre situacional, uma vez que a natureza das relações entre as pessoas não
é dada a priori (loc. cit.). Assim, o autor irá privilegiar situações
em que a própria definição de “arte” esteja em disputa, procurando destacar o caráter processual da realização de obras de
arte:
Eu não aceitei definições-padrão de arte na análise a seguir.
Eu também não incluí tudo, atendo-me aos casos marginais
nos quais o rótulo está em disputa ou em que as pessoas fazem algo que parece ter semelhança substancial com as coisas
chamadas "arte", de maneira que o processo de definição seja
enfocado como um grande problema (BECKER, 1982:38).2

Durante estes episódios de desacordo, é possível perceber
melhor as formas de organização social que constituem um
mundo artístico, ou seja, como se armam as redes de cooperação em torno de objetos ou eventos que são ou poderão ser
considerados coletivamente como “arte”. Em resumo, Becker
não se preocupa tanto com aquilo que é considerado “arte” isoladamente, mas com a divisão de trabalho que o produz.

É possível notar uma afinidade entre esta abordagem de Becker para os
mundos da arte e a sociologia das situações críticas de Luc Boltanski e Laurent
Thévenot (1999, por exemplo). Mas não será possível nos determos aqui. Cabe
apenas destacar que esta poderia ser uma via de aproximação teórica entre
Becker e Antoine Hennion. Como este último afirma a propósito do vulto musical
de J. S. Bach: “[a] palavra ‘grandeza’, entre valor e grandiosidade, deve, em
primeiro lugar, ser entendida literalmente, como aquela que, contrastando com a
‘graça’ de Mozart e a ‘força’ de Beethoven – ou ‘gênio’ para ambos –, é
constantemente usada pela maioria dos comentadores (Bach é um gigante, um
colosso, um Júpiter). Mas, ainda que num sentido menos elaborado do que o
desenvolvido por Boltanski e Thévenot [...], também pode se referir à ideia de
uma ‘magnitude’, como em física: o padrão de uma certa realidade, sobre o qual
críticos e músicos se baseiam para defender uma concepção do que seja boa
música” (HENNION; FAUQUET, 2001:77, nota 2).

2
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Já em Antoine Hennion, a construção da música como objeto de investigação sociológica se dá de maneira bastante diferente. Ainda que Bourdieu e Becker se encontrem ocupando o
que são praticamente dois pólos da tradição da sociologia da
arte, um realista e um nominalista respectivamente, ambos estão de acordo quando se dedicam exclusivamente à observação
da ação humana por trás das obras de arte. Quer dizer, mesmo
que atribuam pesos analíticos muito diferentes às instituições e
aos indivíduos, nenhum dos dois experimenta fora do terreno
da “segurança ontológica” da disciplina, jamais atribuindo às
próprias obras de arte qualquer tipo de agência semelhante à
que atribuem unicamente aos seres humanos. Este não é o caso
de Hennion. Junto com Bruno Latour, este autor defende uma
teoria controvertida em que os objetos se encontram no mesmo
patamar ontológico em que se encontram as pessoas, agindo
sobre elas como elas agem sobre eles – a teoria do ator-rede ou
actor-network-theory, também conhecida como ANT.
Por trás desta reabilitação das coisas, encontramos complementarmente uma problematização dos símbolos na vida
social. Isto não significa que Hennion e Latour simplesmente
não levem os símbolos em conta em suas análises. Ainda assim,
eles não lhes atribuem o lugar central que ocupam nas sociologias em que aparecem como os representantes de uma instância
englobante ou emergente. Neste sentido, objetos e símbolos estão mutuamente implicados numa relação sem hierarquia. Como sugere Latour (2007:46), os símbolos são apenas mais alguns de uma série de apoios fugidios que caracterizam as relações entre os seres humanos menos ou mais duradouramente,
mas jamais necessariamente:
Os símbolos não poderiam ser originários. Quando eles estiverem suficientemente sustentados, quando as capacidades cognitivas estiverem suficientemente instrumentadas, suficientemente pesadas, será possível atrelar-se a eles provisoriamente,
mas não antes (loc. cit.).
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Sob este aspecto, Latour e Hennion se distinguem explicitamente tanto de Bourdieu quanto de Becker. Ali, onde encontramos uma discordância direta, eles rejeitam o caráter ilusório
e traiçoeiro da obra de arte; aqui, onde encontramos uma convergência e uma radicalização, ele expande o conceito de mundo artístico para nele incluir a intervenção dos objetos.
Quer dizer, ao mesmo tempo em que encontramos uma
afinidade de ideias entre a teoria do ator-rede e o interacionismo praticado por Becker, percebemos, vinda dos dois lados,
uma crítica cerrada à sociologia crítica realizada por Bourdieu.
Ao contrário deste último, que vê as dinâmicas entre classes
permeando todas as interações que ocorrem dentro de um determinado campo, Becker rejeita a ideia de um único princípio
gerador da vida social: “[é] mais provável que muitos princípios funcionem juntos, de uma maneira ou de outra, para produzir a bagunça da vida do dia-a-dia” (BECKER; PESSIN, op.
cit.). Contudo, a teoria do ator-rede recusa a ideia, central para
o interacionismo, de que mediações simbólicas emergiriam
acima das cabeças dos atores a partir desse caos quotidiano. Na
verdade, elas estariam no mesmo nível em que estão as coisas e
não são, de modo algum e diferentemente do que sugere Alain
Pessin sobre este aspecto do trabalho de Becker, “as únicas verdades que o mundo social pode produzir” (loc. cit.). Como argumentam Hennion e Latour,
Já é tempo de rever esta custosa ficção dualista e de descer das
oposições entre grandes princípios e operações ordinárias dos
atores. [...] [Isto] implica que não escolhamos a priori que um
princípio de explicação ‘social’ (o interesse, o meio, a organização, a distinção) tem mais realidade que um princípio estético ou científico (a beleza da obra ou a verdade da física) (op.
cit.:7, tradução modificada).
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Desse modo, se Becker vê um mundo artístico como as
pessoas de carne e osso que estão tentando realizar projetos
através do recrutamento do apoio de tantas outras pessoas de
carne e osso, os defensores da teoria do ator-rede vêem apenas
redes sócio-técnicas onde, de acordo com o comentário de
Vandenberghe,
tudo, todo um mundo de humanos (os cientistas, os políticos,
os marinheiros-pescadores [...] etc.) e de não-humanos (os micróbios, os criados, [...] as palavras, etc.) podem ser associados,
interessados, mobilizados, enrolados, encadeados e alinhados
pela força ou pela astúcia, tradução ou traição, delegação ou
representação em uma rede rizomática de atuantes em devir
(2006:344-5).

Desse modo, pode-se complementar ainda com Vandenberghe,
o que se pode encontrar na teoria do ator-rede é uma forte desconfiança em relação à dimensão simbólica da vida social
(:339). Desconfiança que faz com que os próprios objetos passem a ser encarados como parceiros momentâneos de uma realidade que não começou num único ponto determinado, tampouco foi ganhando forma a partir das numerosas interações
diárias entre as pessoas. Assim, o que se enfatiza neste tipo de
análise não são os objetos em detrimento dos símbolos, mas,
antes, o caráter relacional de uma realidade que é o resultado,
ou melhor, o efeito de performances em que humanos e nãohumanos se associam em redes, transformando-se sem cessar
tão logo outros elementos sejam incorporados ou descartados
ou, dá na mesma, tão logo novas relações se configurem. Assim, ao invés de uma substância primeira, a sociedade ou o indivíduo, tem-se uma “relação primeira”:
A relação não liga os elementos quando eles são já constituídos (inter-relação). Os relata não pré-existem à relação, mas
[existem] como operação, a relação os constitui como entida62
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des que emergem da relação, como dos relata, internamente religados (intra-relação). Nessa perspectiva performativa, não se
trata tanto de "ver as relações entre as coisas", quanto, como
diz tão bem Marilyn Strathern [...], de "ver" "as coisas como relações" (:345, grifos no original).

Se, para Latour, este encadeamento de encadeamentos é o
objeto de uma sociologia da tradução, onde, conforme Vandenberghe, “[n]ada se deduz de nada, pois não há totalidade, nem
verdade, nem essências, nem substâncias sobre as quais poderíamos erigir um sistema” (:344); para Hennion, é o objeto de
uma sociologia da mediação. Ora, os dois afirmam que tradução
e mediação são termos afins em seus trabalhos (HENNION;
LATOUR, op. cit.:10).3 De qualquer modo, vale a pena nos determos na ideia de mediação por um momento. Ela é central
para o pensamento de Hennion, que é o autor que nos interessa
mais diretamente aqui. Não importa reter um inventário dos
sentidos isolados que a palavra porventura adquiriu ou pode
adquirir, mas, passando por alguns deles, tentar entender melhor quais são as raízes intelectuais, digamos, de sua abordagem sociológica para a música.
De acordo com Raymond Williams (1983:204-7), por exemplo, a palavra mediação é bastante complexa. Em inglês, os três
sentidos originais da palavra latina mediare chegaram a se estabelecer: 1) interceder entre dois adversários para reconciliá-los;
2) um instrumento de transmissão ou agência como um meio; e
3) divisão ou, mais precisamente, divisão ao meio. Destes, o último se tornou obsoleto; os outros dois, mesmo que se tenham
tornado comuns, acabaram adquirindo uma série de sentidos
que variam dentro de dois registros, o uso geral e o específico.
• No uso geral, o sentido 1), de reconciliação, se consagrou
designando a intercessão de Cristo pelo homem diante de
3

Vandenberghe, aliás, também chama a atenção para isso (2006:358, nota 24).
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Deus, além de manter o sentido original latino, mais político, de reconciliação ou tentativa de reconciliação de dois
adversários. Ainda, encontramos o sentido 2), de agência
intermédia, tanto de objetos quanto da mente: “não ser tocado senão pela mediação de uma vara” e “o entendimento recebe coisas pela mediação, primeiro dos sentidos externos, depois da imaginação”. De acordo com Williams,
um outro sentido aparece no uso geral quando se atenta
para o emprego do adjetivo inglês mediate, que é o de uma
relação indireta e dependente de tipo intermédio, tal como
em 2), e onde há sempre um mediato contrastando com
um imediato: “a causa imediata da morte é a resolução ou
extinção dos espíritos; a destruição ou corrupção dos órgãos não é senão a causa mediata”.
Assim, pode-se notar que havia um complexo de sentidos
que, a partir de um dado momento da história da língua inglesa, ganharam novas conotações com o uso específico da palavra.
Na verdade, especialmente a partir da tradução de alguns sistemas de pensamento modernos orginalmente concebidos em
língua alemã e dos quais a categoria central Vermittlung foi traduzida para o inglês com a palavra mediação, ou melhor, mediation.
• No uso específico, o sentido de mediação que mais se destacou foi o 1), de reconciliação e, mais precisamente, de
um processo de reconciliação. Ainda assim, este processo
aparece de três maneiras bastante distintas: a) como a busca por um ponto central entre dois opostos, comum na política; b) como a interação de duas forças ou conceitos
opostos pertencentes, suposta ou realmente, a uma mesma
totalidade; c) também como uma interação entre duas forças ou conceitos opostos, mas uma interação substancial
em si mesma, ou seja, não pertencente a uma totalidade.
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Com este deslocamento na direção de um processo, o que
acontece com todos estes três matizes comparativamente
ao daqueles presentes no uso geral da palavra mediação é
a promoção do mediador a um papel que vai além ao de
um mero instrumento. No caso de b), refere-se à aproximação de partes imprescindíveis de um mesmo todo, mas
distintas entre si de diversas maneiras: aparentemente separadas na tradição idealista; contraditórias na marxista; e
conscientes ou inconscientes na psicanalítica. Já em c), a
mediação não é um simples recurso que resolve uma dualidade entre partes, mas uma atividade necessária, positiva e autônoma: “[n]ão é o processo neutro da interação de
formas separadas, mas um processo ativo no qual a forma
da mediação altera as coisas mediadas, ou que, pela sua
natureza, indica a natureza deles” (:205).
Já segundo Sonia Livingstone (2009), que também escreve
a partir das colocações iniciais de Williams, hoje ainda podemos notar as oscilações entre estes dois últimos sentidos da palavra mediação no campo emergente dos estudos da mídia e da
comunicação. Para ela, há aí duas maneiras prevalecentes de
encarar o papel dos meios de comunicação de massa na vida
social atualmente. Por um lado, uma em que eles não são apenas mais uma das muitas esferas que compõem o quadro institucional da modernidade, mas em que já estariam subordinando as demais em termos de poder. Neste sentido, como argumenta Livingstone, nem tudo é mediado, uma vez que os meios de comunicação de massa se impõem sobre as autoridades
governamentais, a educação, a Igreja, a família etc., usurpandolhes poder unilateralmente: “[h]oje, estas instituições perderam
alguma da sua antiga autoridade e a mídia, em alguma medida, assumiu o papel delas como provedoras de informação e
orientação moral” (HJARVARD, 2008:13 apud LIVINGSTONE,
op. cit.:6). Por outro lado e em decorrência de sua crescente oni65
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presença no quotidiano, uma em que eles precisam ser considerados em qualquer análise que se pretenda realizar das interações entre diferentes destas esferas da vida contemporânea.
Aqui, tudo é mediado, já que os próprios meios de comunicação de massa não estão isentos dos efeitos da ação humana realizada através deles:
Podemos argumentar que, como se dá com a linguagem, a
mídia de hoje se tornou significativa por causa da atividade
humana coordenada e, ao mesmo tempo, que as pessoas entendem o mundo e sua posição nele através da mídia. A mediação é uma via de mão-dupla (LIVINGSTONE, op. cit.:5).

A partir daí, podemos esboçar uma generalização para os
sentidos que a palavra mediação pode adquirir na grande área
das ciências humanas, ou seja, num campo de conhecimento
que, embora vasto, faça dela um uso especializado ou, como
diz Williams, específico. Talvez sem grande prejuízo, podemos
dizer que a mediação é aí entendida de duas maneiras distintas:
ora como parte de um todo, ora como uma partícula autônoma.
Como já vimos, a teoria do ator-rede se dedica à análise de relações simétricas entre elementos que não estão dados desde o
início, mas que só existem em conexão uns com os outros. Desse modo, a noção de mediação em Hennion se aproxima bastante daquela última apresentada por Williams, em que a natureza das coisas mediadas depende da natureza da própia mediação. Igualmente, ela também se aproxima bastante da de Livingstone, em que a mediação atua em dois sentidos, isto é, as
pessoas transformam as instituições que as transformam, sejam
elas lingüísticas, econômicas, literárias etc. Aqui e ali, a mediação possui um “valor de ser”, como recorda Vandenberghe
(2006:345), mas sem jamais se fechar numa totalidade sistêmica.
Ainda assim, embora possamos apontar para aproximações entre estes diferentes usos da palavra mediação, também podemos sugerir um parâmetro para o seu distanciamento: a agên66
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cia dos objetos. Ora, de acordo com Hennion, “[u]m mediador
não é nem causa nem conseqüência, nem meio nem fim. É um
evento que transforma radicalmente o que entra e o que sai. Fale com um marionetista e ele lhe falará do que suas marionetes
o fazem fazer” (HENNION; LATOUR, op. cit.:9). Já para Williams, embora todos os “objetos” devam ser colocados entre aspas em conformidade com a ênfase analítica na relação, eles
ainda são “mediados por relações sociais específicas” (op.
cit.:206). Livingstone também não vai adiante neste sentido, argumentando que o mais interessante nos processos de mediação não são os próprios meios de comunicação, mas as “relações cambiantes entre estruturas sociais e agentes” (op. cit.:5).
No fundo, Hennion quer apontar para uma via de análise
sociológica onde não se presuma um abismo entre, por um lado, uma estrutura social englobante de onde despencam todos
os sentidos reais das ações humanas, estrutura esta construída
como um dado natural por alguns sociólogos – sobretudo aqueles da linhagem que se estende de Émile Durkheim até Bourdieu passando pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss; e, por outro lado, as interações face-a-face diádicas que efetivamente
ocorrem no cotidiano, construídas como um locus hermeticamente fechado de onde emergeriam símbolos que abrangem os
atores em relação imprevisivelmente, ao invés de se precipitar
sobre eles sistematicamente – como o fazem Harold Garfinkel
e, principalmente, Erving Goffman, mas também Becker. Para
ele, então, a única maneira de superar este abismo é se livrar do
que chama reflexo anti-fetichista das ciências sociais, isto é, reconhecer que não há uma causalidade mecânica entre a intenção de uma pessoa e o objeto que ela manipula, tampouco o
contrário, algo como uma distopia animista. Admitir esta dose
de fetichismo é, finalmente, perceber, ao invés de uma dualidade entre a Natureza e a Cultura, um único eixo ontológico
composto por densas associações de humanos e não-humanos
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que se medeiam uns aos outros sem jamais alcançarem um extremo fixo:
Esta reabilitação dos objetos passa por uma inversão de tendência: ao invés de purificar seu estado, é necessário misturálos, [...] situar todos os produtos materiais da arte ou da ciência sobre um eixo. As extremidades deste eixo é que, ao contrário, estão vazias, estes pontos de fuga bem pouco verossímeis, que seriam, de um lado, amuletos sem conteúdo, de estatuto puramente social, e, de outro, obras absolutamente verdadeiras ou belas, de estatuto perfeitamente autônomo
(HENNION; LATOUR, op. cit.:6).

Em termos práticos para o sociológo em geral, isto significa adotar ou, pelo menos, “imaginar” uma atitude deliberadamente acrítica e descritiva diante da constituição de redes sócio-técnicas: “aceitar a proliferação de mediadores para permitir que a sociologia integre objetos, corpos, instrumentos e descreva um mundo que seja, enfim, repleto tanto de coisas quanto
de humanos” (:10). Já para o sociólogo que se interessa em tomar a música como seu objeto de investigação, isto significa
tentar ultrapassar a separação entre os conteúdos musicais e as
condições sociais de tais conteúdos (:6). Mais especificamente,
conforme o comentário sobre o trabalho de Hennion realizado
por Tia DeNora (2004), isto significa tentar conciliar as contribuições metodológicas da própria sociologia com as da musicologia para o estudo da música. Neste sentido, deve-se tanto
atentar para as articulações entre formas de música e formas de
vida, como querem os sociólogos, quanto para o papel dos efeitos musicais, quer dizer, dos efeitos não-representacionais da
música na própria constituição destas formas de vida, como
querem os musicólogos; estes
Nos lembram que a vida social não é meramente ‘socialmente’
construída, mas feita referindo-se a materiais, convenções e
68

Cadernos do Sociofilo
tecnologias – das quais a música é uma –, e que estes materiais
podem mediar as coisas que são feitas com eles e a eles (:214).

Segundo DeNora, o que deve resultar de uma abordagem
como essa é uma uma sociologia musical (music sociology), ao
invés de uma sociologia da música (sociology of music). Aqui,
os arranjos de composição, a realização dos parâmetros musicais em performance, as estruturas melódica, rítmica e harmônica, os gêneros, o andamento, o fraseamento, a orquestração;
tudo isso é dotado de um dinamismo interno que incide sobre
aqueles que com ele se relacionam, transformando-se em “tecnologias de identidade” (:211). Assim, fazer uma sociologia musical é tomar a música, também ela, como um agente capaz de
instigar consenso ou subversão, de pressagiar a ação (:213; 218).
Ao invés de explicações sociológicas cristalinas e reveladoras como as de Bourdieu, Hennion e Latour querem produzir composições mal-acabadas: “[o] martelo sólido do iconoclasta se transforma no pincel, no formão, no microscópio do
iconófilo” (HENNION; LATOUR, op. cit.:8). Isto os aproxima
bastante de Becker, novamente, uma vez que ele não quer descobrir uma verdade por trás das ações supostamente iludidas
das pessoas, isto é, ele não quer descobrir nada além do que as
próprias pessoas participando de um determinado mundo social já não saibam elas mesmas: “[s]ociólogos descobrem o que
este daqui sabe e o que aquele dali sabe de maneira que, ao fim,
eles podem juntar o conhecimento parcial dos participantes
num entendimento mais abrangente” (BECKER; PESSIN, op.
cit.). A diferença entre esta perspectiva e aquela delimitada pela
teoria do ator-rede é que, neste caso, nunca se chegará a um entendimento mais abrangente, uma vez que as interações não
são mais esquematicamente reduzidas a um encontro face-aface entre dois corpos nus, mas empiricamente reduzidas pela
mediação ininterrupta dos objetos: “[n]ós somos obrigados, para seguir uma interação, a desenhar um emaranhado bastante
móvel que mistura tempos, lugares e atores heterogêneos, o
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que nos força a rasurar sem parar o quadro fixado” (LATOUR,
op. cit.:43). De acordo com Vandenberghe (2010:6, nota 10), esta
opção por um achatamento ontológico em que os objetos fabricam a realidade em parceria com os seres humanos resulta numa sociologia experimental hipocrítica da qual é válido guardar os pressupostos metodológicos anti-essencialistas, isto é,
que há “realidades” construídas sobre uma realidade que não
se constrói; mas não os irrealistas, ou seja, que toda realidade é
construída:
A meio-caminho entre a micro-história e a grande metafísica, a
cientificização latouriana se apresenta como uma etnografia literária, infra-reflexiva [...], multi-situada [...] e combinatória
[...], que se propõe seguir os atores que configuram e performam tecnicamente o mundo como seguimos e construímos
uma história, que prolifera como um romance (2006:347).

Para Hennion, então, a música não simboliza um social
implícito, isto é, as disputas entre classes ou entre frações de
classe, como ocorre com Bourdieu; nem emerge das redes de
produção de obras de arte, como ocorre com Becker. Antes, ela
se associa aos seres humanos na produção de efeitos estéticos.
Neste sentido, nenhum dos fatores desta relação, nem mesmo
as pessoas, é completamente autônomo, ou seja, nenhum deles
produz significados sozinho, mas apenas relacionalmente. Isto
faz de todos eles, humanos e não-humanos, mediações simétricas de uma cadeia mais ou menos estável ao mesmo tempo que
tendencialmente crescente:
A ideia de que os elementos não têm significados seus e em si
mesmos é crucial para este argumento "relacional" [...]; além
daquela de que, quando um mediador particular é escolhido
por causa de uma preferência estética ou de um significado
social, a introdução deste elemento iniciará toda uma seqüência de mudanças nos valores designados para outros interme70
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diários e resultará na produção de gêneros musicais muito diferentes. Não há espaço global ao qual a música pertença. [...]
Ao aproximar coisas e humanos e ao entretecer as suas interseções, [nota-se que] eles formam um envelope resistente o suficiente para reter os elementos e flexível o suficiente para
crescer, se modificar e se fixar em agrupamentos maiores. O
que a sociologia pode fazer é rastrear esta seqüência de eventos (HENNION, 1997:433, tradução modificada).

Desse modo, o “revival” do barroco na França a partir da
década de 1970, o jazz, o rock e o rap não são apenas o resultado
de disputas simbólicas travadas entre agentes humanos socialmente condicionados ou das negociações quotidianas de quem
diz estar fazendo arte, mas também da interferência de uma
série de objetos que, embora insignificantes em si mesmos, contribuem ativa e mesmo inesperadamente para a produção de
efeitos estéticos. Quer dizer, eles não são apenas ferramentas
previsíveis mobilizadas por produtores artísticos, sejam gênios,
sejam do pessoal de apoio. No caso do “revival” do barroco
(:418-27), por exemplo, a preferência pelo emprego de instrumentos tradicionais provocou uma redefinição gradual do que
era a “verdadeira” música barroca. E não apenas isso, mas
também uma redefinição de quem foi Bach para a música e, finalmente, uma redefinição do que era a música simplesmente,
já que, pelo menos na França, o estatuto desta está intimamente
atrelado ao daquele.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qual o papel da obra de arte na vida social? Buscamos
fundamentar esta pergunta teoricamente. Para tanto, realizamos um breve estudo comparativo, cujo principal intuito foi o
de entender a sociologia das mediações de Antoine Hennion à
luz das abordagens de Pierre Bourdieu e Howard S. Becker para a produção artística. Estabelecidas desde os anos 80 do sécu71
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lo passado, as teorias do campo artístico e dos mundos da arte
convergem, por um lado, na ênfase que dão, ou melhor, que
não dão à obra de arte em comparação à que dão à ação humana: Bourdieu, preocupado a todo momento em denunciá-la
como a ilusão de mecanismos invisíveis de dominação; Becker,
suspendendo qualquer juízo estético para poder se dedicar às
inúmeras interações entre seres humanos que condicionam o
gênio criador e, principalmente, sua criatura. Por outro lado, os
dois autores não poderiam discordar mais um do outro no modo como enxergam esta ação humana por trás da obra de arte.
Para Becker, os indivíduos têm bastante autonomia na definição das redes de um mundo da arte; em alguns casos, como nos
de alguns vanguardistas bem-sucedidos, bastou mesmo que se
nomeasse um objeto como uma “obra de arte” para que ele começasse a ser integrado como uma nova convenção entre aquelas que ali já vigiam. O que é muito diferente do que Bourdieu
sugere: o campo artístico se impõe ao indivíduo, nele se instalando e formatando a sua sensibilidade; desse modo, em meio
aos mais diversos estímulos, ele perceberá apenas alguns como
constituindo obras de arte. Menos ou mais, como tentamos
mostrar, estas duas abordagens contrastam com a que Hennion
nos propõe.
No caso de Bourdieu, pode-se dizer sem grande exagero
que há uma franca discordância. Para tanto, foi necessário expor a principal inspiração teórica da sociologia da música de
Hennion, a teoria do ator-rede. Assim como Bruno Latour,
Hennion rejeita a sociedade como um princípio explicativo do
papel dos objetos em nossas vidas. Mais precisamente, ele argumenta que os objetos, também eles, constituem princípios
como este junto com grupos de seres humanos, não sendo meramente os rebatimentos simbólicos de uma estrutura englobante pressuposta por sociólogos. Quer dizer, há um refluxo
contínuo, crescente e virtualmente infinito de agências: não
mais apenas de cima para baixo, no sentido dos humanos para
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as coisas, mas indo e vindo de todos os lados, inclusive das coisas para os humanos. Chamando a atenção para estes dois pontos, isto é, para o caráter construído do artefato “sociedade” e
para a irredutibilidade de um artefato a um outro, portanto, da
obra de arte à sociedade e vice-versa, Hennion quer superar a
oposição entre a sociologia e a estética, argumentando que há
associações mais ou menos estáveis entre seres humanos e
obras de arte. Não há aí hierarquias verticais rígidas, caracterizadas por um grande abismo a ser superado por uma solução
de continuidade entre dois tipos de seres, no caso, os humanos
e os não-humanos; mas simetrias horizontais muitíssimo densas e sem cortes, caracterizadas pelos vínculos que ligam uns e
outros numa rede sócio-técnica onde todos desfrutam do mesmo estatuto de actante (LATOUR, op. cit.:51; VANDENBERGHE, 2006:341).
Argumentamos que esta é uma perspectiva que diverge
radicalmente da de Bourdieu, não apenas porque se atribui
agência a objetos, mas porque, ao fazê-lo, Hennion desacredita
a ideia de que os seres humanos sejam agentes passivos nas
mãos da sociedade e, no caso da música, a ideia de que eles estejam iludidos em seu gosto. Para ele, dá-se justamente o contrário. Pelo menos em se tratando de suas pesquisas na França,
Hennion (2003:89) afirma que chega a ser difícil dessociologizar o discurso altamente sociologizado do amante da
música sobre a relatividade e a historicidade de seu gosto. Logo, trata-se de analisar como estas pessoas mesmas o realizam:
As mediações nem são meros vetores da obra, nem substitutos
que lhe dissolvem a realidade; elas são a própria arte, como é
particularmente óbvio no caso da música: quando um performer coloca uma partitura em sua estante, ele toca aquela música, certamente, mas a música é igualmente o próprio fato de
tocar; as mediações em música têm um caráter pragmático –
elas são a arte que elas revelam e não podem ser distinguidas da
apreciação que geram (:84, meu grifo).
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Assim, uma vez que não há uma estrutura englobante,
mas redes pouco ou muito povoadas por actantes, não cabe ao
sociólogo adotar uma atitude iconoclasta e destruir os fetiches
que supostamente a esconderiam. Pelo contrário, advogando
uma certa dose de fetichismo ou de iconofilia, ou seja, o reconhecimento de que os objetos não são meras extensões dos seres humanos, Hennion adverte que cabe ao sociólogo remontar
sequências de eventos analítica mas não criticamente:
“[p]odem-se imaginar ciências sociais que não sejam mais críticas (ver Boltanski e Thévenot), mas parece impossível imaginar
ciências sociais privadas de capacidade analítica” (HENNION;
LATOUR, op. cit.:10). Desse modo, uma música não é apenas
um intermediário simbólico que distingue posições dominantes
e posições dominadas dentro de um campo de disputas por
poder; nem, portanto, um objeto fixo e isolado, descartado sem
maiores consequências das relações em que está inserido. Para
Hennion, então, uma música não pode ser entendida como o
produto acabado da ação humana, mas apenas como o efeito
circunstancial de uma série de mediações que conectam coisas
e homens e, mais precisamente, um “envelope” fabricado a partir delas.
Já no caso de Becker, apontamos para uma convergência e,
na verdade, uma radicalização da parte de Hennion. A partir
deste deslocamento teórico no sentido de um achatamento ontológico em que os objetos fabricam a realidade em parceria
com os seres humanos, Hennion avança a ideia de que os elementos caracteristicamente musicais da música, isto é, seus
elementos não-representacionais, devem ganhar destaque nas
investigações sociológicas deste fenômeno. Assim, eles não são
símbolos estufados com os sentidos que emanam de uma estrutura oculta que pesa inexoravelmente sobre o instante de uma
performance musical. Antes, eles são entes independentes que
atuam sobre tantos quantos forem os outros entes independen74
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tes que também venham a atuar sobre eles. É neste sentido que
sugerimos que a proposta de Hennion pode ser entendida como uma radicalização da de Becker. Por um lado, ambas convergem quando dão prioridade teórica às pequenas interações
que configuram os diferentes mundos da arte, rejeitando assim
a inescapabilidade de um campo artístico monolítico sedimentado no curso da história de disputas sociais e que mal se pode
arranhar, como preferiria Bourdieu. Por outro lado, Hennion
extrapola Becker na medida em que estende até os objetos musicais uma agência que antes era atribuída apenas aos seres
humanos tanto na redefinição quanto na manutenção do que é
convencional e aceitável dentro daqueles mundos:
Isto conduz a uma promoção teórica dos objetos em mediadores: não mais suportes das causas decididas pelo sociólogo (o
mercado, a organização, a diferenciação social...), mas produtores de princípios, de meios e de objetos que constituem um
universo científico ou um mundo da arte, segundo a expressão de [Howard S.] Becker (:7).
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INTRODUÇÃO
Talvez o maior best-seller sobre a crise de 1929 seja o livro
The Great Crash, 1929 de John Kenneth Galbraith (1995 [1954]).
Nesse livro, Galbraith fala sobre o papel de instituições, os investment trusts, que, sob pouca ou nenhuma regulação, conseguiam fundos para suas aplicações junto a investidores e possuíam muito pouco capital próprio. Os investidores confiavam
quantidades enormes de recursos a tais instituições. O segredo
do sucesso era a reputação de seus gerentes. Eles conheciam os
meandros dos mercados. Conheciam as tendências, sabiam o
que significava certo comportamento dos preços. O gênio financeiro não precisava divulgar suas operações às autoridades;
tais informações eram a alma do negócio, saber de oportunidades de investimento antes dos outros. Assim, uma série de operações altamente especulativas, sem qualquer exposição à publicidade ou à regulação, explodiu em 1929. E o gênio financeiro explodiu junto. O gênio financeiro parece ter reaparecido
muitas décadas depois. Desde os anos 70, o setor financeiro
voltou a ter um peso considerável na economia dos EUA. Se a
crise de 2008 foi a mais grave desde 1929, como era o mundo
do gênio financeiro desta vez? O presente artigo pretende explorar essa questão, realizando uma sociologia econômica dos
instrumentos que constituem o setor dos especialistas financeiros. Um segundo objetivo é mostrar o que acontece quando a
crise de 2008 destrói a intimidade e a autonomia do setor financeiro: em outras palavras, discutimos a publicização dos instrumentos do gênio financeiro.
A sociologia econômica, assim como outras abordagens
não economicistas, mergulhou rapidamente na crise financeira.
Nos EUA, a abordagem da sociologia econômica produziu um
importante volume, contando com a contribuição de vários autores, sob o sugestivo título de markets on trial (Lounsbury e
Hirsch, 2010). Na França, já existem análises produzidas no
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campo da teoria da regulação (Orléan, 2009; Lordon, 2009) e da
tradição bourdieusiana (Lebaron, 2010); no Reino Unido, MacKenzie (2010a, 2010b) examina a crise sob uma perspectiva performativista; na Alemanha, pode-se mencionar as contribuições
de Beckert (2009) e Mayntz (2010).
A tarefa da sociologia econômica, enquanto disciplina
empírico-conceitual, é entender a crise nos termos de suas principais referências teóricas. O presente artigo busca contribuir
nessa direção, na medida em que aborda os instrumentos que
constituem a competência financeira em um ambiente relativamente autônomo. Um segundo movimento se concentrará no
debate mais amplo provocado pela crise, um debate que abriu
as finanças e seu funcionamento para o público. Essa divisão
entre o fechado/autônomo e o aberto/heterônomo se reflete
nas fontes utilizadas. Para o primeiro caso, usamos a literatura
da sociologia e da antropologia econômica que precisa entrar
em ambientes de acesso restrito. São pesquisadores que adentram bancos, fundos de investimento, bolsas, etc., para revelar
o que existe em seu interior. Além disso, utilizamos biografias e
relatos de atores do mundo financeiro. Para o segundo caso,
nos servimos de jornais e publicações de comissões de investigações. Examinamos essas fontes com base em uma integração
entre duas correntes teóricas influentes para o pensamento
econômico sociológico: a antropologia da ciência e da tecnologia e a teoria das convenções.
Quando falamos de antropologia da ciência e da tecnologia, nos referimos à aplicação das formulações conhecidas como actor-network theory de Bruno Latour e Michel Callon. Essa
corrente tem se aproximado cada vez mais da sociologia econômica como atestam publicações como Callon e Millo (2007) e
Pinch e Swedberg (2008) que apresentam uma série de trabalhos que enfatizam os aspectos tecnológicos (e não humanos)
da construção de mercados. O diálogo entre estudos sociais das
ciências e a sociologia econômica parece bastante consolidado.
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Se tomarmos em conta avaliações recentes da sub-disciplina,
Fligstein e Dauter (2007) e Fourcade (2007) apontam a aplicação
da actor-network theory às questões econômicas – sobretudo na
ênfase da performatividade da ciência econômica (Callon, 1998,
2007a) – como uma das principais linhas de pesquisa.
Embora com uma relação ainda não tão intensa, a teoria
das convenções e a literatura da sociologia econômica já contam com tentativas de aproximação (Wilkinson 1997; Biggart e
Beamish, 2003; Jagd, 2007). Dentre o repertório da teoria das
convenções, nos concentraremos na contribuição de Boltanski e
Thévenot (1991)1. A sociologia da crítica e da justificação elaborada por esses dois autores também já ressoa para fora do
mundo francófono em estudos sobre a economia (Stark, 1996,
2009). O interesse nesses autores está em considerar os arranjos
sócio-técnicos da actor-network theory dentro de uma formulação de ordens normativas de grande generalidade. Boltanski e
Thévenot mostram como a construção de dispositivos – para
utilizar um dos termos favoritos dessa tradição sociológica –
não se dá apenas pelo alistamento de aliados a revelia: os dispositivos assumem formas morais que ajustam pragmaticamente a ação coletiva. Essa corrente enfatiza ainda o papel da
crítica no interior de controvérsias, escândalos, disputas coletivas e a capacidade que tais processos públicos têm de introduzir mudanças (Boltanski et al., 2007; Lemieux, 2007).
Desse modo, o objetivo é, primeiro, discutir os dispositivos que enquadram as interações financeiras em um mundo
autônomo. Segundo, buscamos observar como a crise – enquanto promotora de uma controvérsia pública sobre o mercado financeiro – deu lugar a um cenário de disputa, de argumentações e motor de mudanças no quadro regulatório. Sugerimos que o setor financeiro tem criado dispositivos que vão
Para um panorama mais geral da teoria das convenções, ver o volume especial
sobre as convenções da Revue économique (volume 40, número 20, 1989) e
Orléan (1994).

1
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além da criação de um mercado perfeito e que inauguram uma
economia do risco, isto é, instrumentos que produzem ganho
com base no risco e que se justificam funcionalmente com relação ao risco. O debate público sobre os elementos do mundo financeiro que levaram à crise tem provocado deslocamentos da
gestão do risco. Finalmente, concluímos com considerações sobre como a crise não produziu publicamente questionamentos
mais profundos sobre a organização de mercado.
A primeira seção aborda as ações no mundo financeiro e
os dispositivos que enquadram as interações entre os atores. Na
segunda seção, examinamos a crise enquanto controvérsia pública. Uma terceira seção traz as considerações finais.
1 AS FINANÇAS CONFINADAS
I
O mundo financeiro é povoado por investidores e por instituições que oferecem serviços financeiros a esses investidores.
Embora as minhas e as suas economias possam nos colocar na
primeira categoria, é com indivíduos muito ricos e investidores
institucionais que a definição de investidor fica séria. Quanto a
segunda categoria, ela se refere sobretudo a bancos e a corretoras. Empresas que oferecem serviços financeiros classicamente
intermediam a relação entre investidores e uma contraparte
procurando capital. Para impedir fraudes, elas precisam ser registradas junto à órgãos de regulação (a Securities and Exchange
Commission, SEC, nos Estados Unidos). Bancos, em teoria, realizam intermediações mais complexas, na medida em que administram o recolhimento de depósitos e os subsequentes empréstimos. Corretores agem geralmente na bolsa como agentes autorizados a comprar e a vender títulos e ações conforme desejam seus clientes. Essas descrições são acompanhadas de “em
teoria” e “geralmente”, pois muito da desregulamentação financeira das últimas décadas consistiu justamente em borrar a
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fronteira entre corretores e bancos. Além disso, a sobreposição
entre as figuras que executam serviços financeiros e que são investidores também é generalizada.
Outra divisão é ainda necessária para o entendimento dos
atores elencados acima, assim como para o entendimento de
sua atual indistinção. O que investidores e agentes financeiros
fazem? Suas atividades podem ser, mesmo que grosseiramente,
classificadas como investimento, arbitragem ou especulação. A
diferença entre essas três atividades pode ser entendida com
base em sua atitude perante o risco. Imaginando-se uma dimensão definida por tal atitude, é possível colocar, em um extremo, o investimento – definido pela aversão ao risco – e, em
outro, a especulação – marcada pela propensão ao risco. A arbitragem se localiza entre eles. Investir está associado, portanto, a
análises cuidadosas dos retornos esperados, à construção de
conhecimento prospectivo voltado para decisões que comprometem os recursos no longo prazo. A previsibilidade e a busca
de anulação do risco são vitais para investir. A especulação
consiste, utilizando a definição sucinta de um manual de finanças, na “assunção deliberada de risco para obter lucro” (Moosa,
2003, p.184).
A arbitragem é caracterizada por certa neutralidade com
relação ao risco2, pois se foca em inconsistências geográficas de
preço ou por inconsistências de preço entre ativos semelhantes.
No primeiro caso, procurando por diferenças de preços de um
mesmo ativo em mercados diferentes, o arbitrador compra onde seu preço é mais baixo e vende no outro mercado onde o
preço é mais alto. Seu ganho é justamente a diferença entre os
MacKenzie (2003) e Beunza, Hardie e MacKenzie (2006) discutem brevemente
a relação da arbitragem com o risco. Segundo esses estudos, puristas do mundo
financeiros defenderiam que uma verdadeira arbitragem não envolveria risco
(nem capital próprio). Os estudos apontam, no entanto, que na prática toda
operação de arbitragem está envolta, mesmo que minimamente, em algum tipo
de incerteza.
Desse modo, é possível caracterizar a arbitragem entre
investimento e especulação enquanto uma atitude que, não sendo tendo aversão
ao risco, tampouco o procura deliberadamente.
2
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valores. No segundo caso, o arbitrador identificam discrepâncias de preços entre ativos muito semelhantes. Esse tipo de arbitragem é mais complexo, pois envolve um profundo conhecimento da natureza dos títulos financeiros. Comprando o ativo
temporariamente mais barato e vendendo o ativo mais caro, é
possível obter ganhos quando os preços voltam a convergir. O
principal efeito da arbitragem é a unificação do preço. O ganho
de arbitragem é o ganho típico do mundo financeiro. Além disso, trata-se também da operação que garante a “eficiência dos
mercados financeiros”. Essa eficiência significa que os preços, a
um dado momento, refletem toda a informação relevante para
a formação do valor dos ativos3.
Na prática, essas atividades são realizadas por uma mesma pessoa ou por uma mesma instituição financeira. Elas às
vezes se confundem e podem se transformar uma na outra.
Como nota o negociante de Wall Street e filósofo Nassim Taleb
(2001, p.79), um negociante – agindo como arbitrador ou especulador – facilmente se torna um investidor quando suas operações começam a gerar perdas. A queda nos preços pode fazer, por vezes, com que o negociante acabe segurando os ativos
por mais tempo que seria esperado em uma operação de arbitragem, por exemplo. Entrando inesperadamente no longo prazo, o arbitrador e o especulador se tornam um pouco investidores. A indiferença entre essas atividades é bem ilustrada pela
definição cínica mencionada em um clássico manual de finanças: “um investimento é uma especulação bem sucedida e uma
especulação é um investimento mal sucedido” (Graham e
Dodd, 2009 [1934], p.101). A divisão entre arbitragem e especulação também é bastante tênue. Um especulador pode realizar,
por exemplo, a arbitragem entre preços presentes e futuros. Ao
comprar e vender derivativos, um especulador faz convergir o
preço à vista e futuro do ativo subjacente.

3

Para uma formulação clássica dessa ideia, ver Fama (1970).
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A realidade quase hagiográfica de figuras como George
Soros ou Warren Buffett é talvez uma boa entrada para um
maior realismo dos esclarecimentos esboçados até aqui. Mas o
abandono gradual das abstrações não pode ignorar que, apesar
da visibilidade desses ícones individuais, o mundo financeiro é
povoado principalmente por investidores institucionais. Aproximando os atores abstratos descritos acima de atores reais, os
investidores institucionais mais importantes são seguradoras,
fundos mútuos, fundos de pensão e fundos de hedge. As seguradoras (como AIG ou Allianz) não vivem apenas da diferença
fortuita entre o pagamento de seus clientes por seguros e as
despesas com sinistros. Os recursos obtidos com a venda de
apólices produzem rendas substanciais, pois são investidos em
diversos tipos de ativos. Os fundos mútuos são investimentos
coletivos comandados por um gerente. Geralmente voltados
para o grande público, eles captam recursos através da emissão
de ações ou quotas do fundo. Dessa maneira, grandes somas
são levantadas para a aplicação no mercado de capitais.
Os fundos de pensão, embora já existindo anteriormente,
se disseminaram apenas depois da década de 1970. Rapidamente se tornando um dos principais atores financeiros mundiais, esses fundos merecem um pouco mais de atenção. Fundos de pensão são organizações que administram recolhimentos e provisões previdenciárias, além de comandar o investimento desses recursos. Já há algumas décadas (e sobretudo nos
países de capitalismo avançado) a elevação da expectativa de
vida e a queda da taxa de fecundidade estariam levando sistemas previdenciários baseados em solidariedade intergeracional ao colapso. Frente a esse cenário, foram propostas
diversas soluções com base em esquemas não estatais. Um
exemplo importante dessas propostas pode ser encontrado em
uma publicação do Banco Mundial (1994), no qual sistemas assentados em fundos de pensão desonerariam o Estado, resolveriam o problema da falta de recursos e, ao mesmo tempo, pro86
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moveriam o desenvolvimento econômico ao fornecer recursos
para investimento. Tal tipo esquema previdenciário já era adotado há algum tempo nos EUA. Devido à provisão previdenciária minimalista da seguridade social estadunidense, esses
fundos são importantes, pois fornecem os meios de complementação da aposentadoria. Os fundos são criados pelos empregadores, seja uma empresa individual, uma associação setorial de empregadores ou o governo e sua administração é partilhada com representantes dos trabalhadores. Sua atuação foi
regulamentada nos EUA em 1974 pelo Employee Retirement Income Security Act e, desde então, seu volume se tornou sensivelmente maior4. Nesse país, a média dos recursos comandados
pelos fundos na década de 1980 foi de 38,9% do PIB. A média
nas décadas de 1990 e 2000 foram, respectivamente, 64,9% e
71,8% do PIB5. A maior parte desses recursos é aplicada em títulos financeiros privados ou governamentais.
Outro investidor institucional que se disseminou mais recentemente e que também digno de maior atenção são os fundos de hedge. Diferentemente dos fundos mútuos, os fundos
de hedge são direcionados a um público mais restrito. Ao invés
de emitir ações ao grande público para captar recursos, seus recursos provem de grandes investidores individuais ou institucionais. Ao não oferecer publicamente ação, os fundos de hedÉ interessante mencionar expectativas que existiram quanto aos fundos de
pensão há algumas décadas. O livro The Unseen Revolution (1976) do guru do
mundo gerencial, Peter Drucker, iniciou a discussão sobre a emergência de um
socialismo de pensão (Blackburn, 2002). A ascensão dos fundos de pensão
marcaria, segundo Drucker, uma possibilidade de condução da economia pelos
trabalhadores, donos dos recursos depositados nos fundos. Tratar-se-ia de uma
forma coletiva de ação dos grupos subordinados dirigida a seus objetivos de
longo prazo, como emprego, proteção social e bem estar. Até a última década, no
entanto, tais iniciativas se reduziram a um mero “ativismo de acionista” em
questões pontuais como oposição a aquisições ambiciosas de outras empresas
(takeovers) e à independência excessiva dos conselhos executivos (Langley,
2008). Esse desfecho possui antes feições de um capitalismo de pensão
(Toporowski, 2000).
5 Dados da OCDE: stats.oecd.org
4
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ge se eximem de uma série de registros nos órgãos regulatórios
e, assim, adquirem mais margem de manobra para suas operações. Os fundos seguem a Regulation D, norma que dispensa os
registros desde que os clientes sejam investidores qualificados
(accredited investor), ou seja, pessoas ou instituições com patrimônio líquido de US$1000000. O que chama atenção nesses
fundos é como, mesmo movimentando quantidades astronômicas de ativos, eles operam com uma estrutura simples e reduzida. Hardie e Mackenzie (2007) narram certos aspectos do interior dessas instituições tão seletas. O fundo por eles estudado
possuía nada mais que cinco funcionários. Dois sócios principais, que executavam os negócios; um economista, que traçava
estratégias menos imediatas; um assistente de informática; e
um assistente geral. Funcionando em um espaço alugado de
duas salas em um bairro central de Londres, Mayfair, essa estrutura material aparentemente simples é típica de outros fundos do gênero, afirmam os dois autores. Essa simplicidade contrasta profundamente com a sofisticação dos computadores utilizados. O negociante principal, por exemplo, trabalhava dividido entre quatro telas de computador. As tecnologias computacionais encontradas por Hardie e MacKenzie nos levam a outro ponto fundamental: aos instrumentos que enquadram a
ação dos atores financeiros.
II
A interação entre os atores financeiros se dá em enquadramentos nada triviais. A famosa formulação goffmaniana de
enquadramento enfatiza aspectos cognitivos da seleção dos traços relevantes para se responder a acontecimentos. Seguimos,
entretanto, a definição proposta por Callon (1998) que procura
estender a noção de enquadramento para os elementos materiais que recortam seletivamente a realidade e dão apoio ao fluxo
da ação. Para o professor da École de Mines, problemas são resolvidos e condutas são regularizadas por meio de abridores de
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lata, paredes, portas, máquinas, vacinas, computadores, etc.
São esses os apoios duráveis dos momentos não problematizados da ação6. O enquadramento das ações financeiras também
pode ser observado como uma combinação de instrumentos. É
necessário um cuidado especial com a descrição desses instrumentos ou, para falar como Latour (1987), dessas caixas pretas
– entendidas como um conjunto de associações momentaneamente estabilizadas de elementos heterogêneos. Argumentamos que a história do mundo financeiro pode ser compreendida como um percurso marcado pela crescente racionalização e
pelo distanciamento gradual das práticas financeiras de relações pessoalizadas ou politizadas. Essa autonomização das finanças é narrada aqui com base nos arranjos sócio-técnicos desenvolvidos para esses fins.
Até a metade do século XIX, aplicar dinheiro em algum
projeto não tinha a reputação de atividade econômica, tampouco era considerado benefício à riqueza da nação: os investidores, antes de serem considerados dessa maneira, eram simplesmente tidos como apostadores, como jogadores. Preda
(2005) argumenta que essa visão se alterou na medida em que a
figura do investidos começou a ser associada com certos dispositivos que neutralizavam seu caráter emocional e impulsivo. O
primeiro desses dispositivos é algo que podemos chamar de ciência da avaliação de investimento – ou a crescente racionalização de tais decisões. Preda menciona como engenheiros de ferrovias, a partir da segunda metade do século XIX, passaram a
voltar sua atenção não só para o projeto estrutural da ferrovia,
mas também para as questões financeiras envolvidas em seu financiamento. Desse modo, foram introduzidas estimações de
demanda e projeções de lucro para facilitar a comercialização
de ações de companhias ferroviárias. Assim, de alguém submetido ao destino caprichoso, o investidor emergia como uma figura legítima da configuração econômica.
6

Para uma formulação exemplar desse argumento, ver Latour (1996).
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Da racionalização avaliativa de empreendimentos, passamos para um segundo dispositivo, o qual aperfeiçoou a visibilidade do produto destilado da interação mercantil: do preço. A
máquina de cotação de preços foi inventada em 1867 nos Estados Unidos, baseada na tecnologia de telégrafos. Os preços
eram telegrafados a partir das bolsas e a máquina – normalmente localizada em salas especiais de corretoras – imprimia
em uma fita a sigla da companhia e o preço de sua ação. Preda
(2008) discute as primeiras décadas dessa invenção e aponta
um de seus principais efeitos. As máquinas possibilitaram uma
visualização inédita da totalidade do mercado. Elas tornaram
cada vez mais tangível a ideia abstrata de um mercado composto por atores anônimos cujas negociações produzem a ordem
via preços. Todas as ações e todos os preços podiam ser expostos em um só ponto, continuamente, imediatamente e, ainda
mais, tais inscrições eram móveis para além do pregão da bolsa7. Se antes as informações sobre a empresa que emitia a ação
(como lucros, projetos de expansão, etc.) era a única coisa na
qual o comprador podia basear sua decisão, as cotações – principalmente quando colocadas em um gráfico (chart) – pareciam
mostrar uma lógica própria. O chartismo não precisa mais de
referências a construções, a estradas de ferro, a maquinário. A
flutuação do preço basta.
Outra mudança considerável aconteceu posteriormente
com a introdução de computadores na vida de investidores,
bancos, corretores, etc. Eles tornaram as relações mais impessoalizadas e permitiram a expansão global de mercados financeiros.
A imagem da bolsa como uma encarnação do modelo da
Ciência Econômica neoclássica – povoada por agentes cujas
Latour (1990) fala de inscrições duráveis, combináveis e móveis – imutáveis
móveis. Sob a luz desse conceito, ele comenta brevemente alguns aspectos do
dinheiro no fim desse artigo e enfatiza o controle à distância por meio de
dispositivos materiais: no caso, pedaços de papel com uma inscrição em cima
correspondendo a seu valor.
7
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considerações se baseiam apenas em sua hierarquia de preferências, no limite de seu orçamento e nos preços – é criticada
por praticamente todas as etnografias do mercado financeiro
(ver, por exemplo, Baker, 1984; Abolafia, 1998; Zaloom, 2006).
Apesar da inegável relevância das “estruturas sociais” das finanças, a cotação eletrônica e as plataformas de negociação online minaram decisivamente a pessoalidade dos pregões. Muniesa (2000) conta como a bolsa de Paris foi uma das primeiras
a romper com o funcionamento tradicional, iniciando, em 1986,
o uso do sistema de cotação e de negociação eletrônicos. Em
1989 todos os títulos já eram negociados por meio de computadores. Tal transformação também assombrava os negociadores
da Chicago Board of Trade (CBOT) estudados por Zaloom
(2006). De fato, ao longo da década de 2000, as práticas do grito
foram substituídas por computadores em Chicago. Sob essas
condições, a sociabilidade dos atores financeiros caminhou cada vez mais na direção da abstração, desarticulando, principalmente no ambiente bursátil, a influência de fatores como a
reciprocidade, a amizade ou a hierarquia. Na descrição de John
Sussex (2009), dono de corretora e membro do conselho da bolsa de contratos futuros de Londres (London international financial futures and options exchange, Liffe) durante a transição
para o sistema eletrônico:
Os gritos e os movimentos das mãos de outros negociantes
(traders) revelavam as posições, os estilos de negociação e as
emoções dominando no mercado. Esses sinais de atividade foram obscurecidos nas telas, tornando a interpretação das estratégias dos outros muito mais difíceis para os negociantes. A
camaradagem do pregão (floor) foi perdida. Ao invés disso,
negociantes entravam nos escritórios das empresas de corretagem, as quais às vezes eram habitadas por apenas um punhado de negociantes. Sozinhos em suas mesas, muitos se tornaram muito solitários e introspectivos. [...] As conversas foram limitadas às pessoas sentadas nas proximidades. Um dia
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inteiro poderia passar sem se falar com ninguém (Sussex,
2009, pp.151-152).

A introdução de computadores nos mercados financeiros
deslocou toda a ação do pregão para as salas de corretoras e de
bancos de investimento. Essa revolução eletrônica permitiu
ainda uma unificação de mercados sem precedentes. Já em
2000, as bolsas de Paris, Amsterdam e Bruxelas fundiram suas
atividades, formando a bolsa supranacional Euronext. Em 2002,
foram incorporadas a bolsa de Lisboa e Porto, além da britânica
Liffe. A bolsa de Nova Iorque se juntou a Euronext em 2007.
Com as bolsas de Varsóvia e de Helsinki, há acordos de mútuo
acesso. Em 2008, houve uma tentativa de fusão da Euronext
com a Deutsche Börse da Alemanha8.
Dispositivos de cotação se desenvolveram ao longo do século XIX e permitiram a difusão da informação mais relevante
em mercados: os preços. Muito tempo depois, os computadores
acentuaram essa difusão, unificando mercados e despessoalizando as transações ao abolir os pregões no grito. Para ilustrar
os efeitos dessas tecnologias, discutimos brevemente o caso da
arbitragem. A crescente unificação dos mercados financeiros
fez com que a arbitragem baseada na discrepância entre preços
em diferentes mercados perdesse muito de seu sentido. Contudo, em seu lugar, surgiu a arbitragem baseada na semelhança
entre ativos. Beunza, Hardie e MacKenzie (2006) relatam um
caso exemplar de arbitragem desse gênero envolvendo títulos
da dívida publica brasileira. Na época dessa pesquisa, os títulos
públicos brasileiros mais negociados internacionalmente eram
aqueles com maturação em 2014 e em 2040 (ou simplesmente
14s e 40s, na denominação dos negociantes). Depois do lançaPara outro aspecto da globalização financeira via tecnologia, ver Knorr-Cetina e
Bruegger (2002), sobre o caso de redes de operadores de bancos de investimento
– que os autores denominam microestruturas globais – operando 24 horas nos
mercados cambiais com base em subsidiárias localizadas de modo a cobrir todos
os fusos horários do globo.

8
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mento de uma minuta do FED (Banco Central dos Estados
Unidos) indicando uma subida de juros, os autores – que observam o interior de um fundo de hedge em Londres – descrevem como os negociantes, em meio à queda geral no preço dos
títulos públicos de “mercados emergentes”, identificam que o
preço dos 14s aumenta. Os negociantes solicitam a um assistente que ele produza um gráfico dos preços dos 14s e dos 40s nos
últimos três meses. Embora o preço dos 40s fosse sempre ligeiramente maior, os dois preços seguiam uma trajetória muito
próxima. O fundo passou a comprar 40s e a vender 14s – e a
enviar e-mails a outras instituições sugerindo fazer o mesmo.
No fim daquela semana, os preços haviam convergido novamente e os negociantes lucraram de modo considerável com essa operação. Se a observação da trajetória dos preços forneceu o
indício de que uma discrepância estava acontecendo, foi a
perspicácia dos negociantes em notar que os 40s, embora com
maturidade mais longa, preveem a possibilidade de resgate pelo governo brasileiro em 2014 e, por essa característica, se tornam semelhante ao 14s. Assim, o hiato só podia ser temporário
e o fundo de hedge – com base em sua ação e na disseminação
da informação – ajudou a convergir os preços. Esse exemplo
mostra como a arbitragem se tornou uma atividade associativa
(Beunza e Stark, 2004). Ela depende das associações realizadas
pelos agentes financeiros entre propriedades particulares de
ativos cuja relação não era evidente.
Dos instrumentos de cotação de preço passamos para uma
tendência mais recente cujo espírito pode ser resumido nos
termos desintermediação e securitização. Mizruchi (2010) fala
da passagem de um modelo emitir-e-segurar para um modelo
emitir-e-distribuir. No primeiro, um empréstimo é emitido (por
exemplo, para uma família desejando comprar uma casa) e esse
contrato é mantido pela instituição que o emitiu até sua maturação. No segundo, a instituição emite o empréstimo e, em seguida, passa esse contrato adiante. Essa distribuição é realizada
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por meio de um processo chamado securitização: resumidamente, a transformação de um conjunto de contratos de dívida
(como hipotecas e cartões de crédito) em um título que pode ser
vendido a investidores9. Um dos efeitos disso é a desintermediação, ou seja, a perda de importância de instituições – como
bancos de poupança e bancos comerciais – que mediam os investimentos, que passar a agir apenas como emissores de empréstimo. São dois os principais argumentos que fundamentam
tal prática. Em primeiro lugar, a securitização permite uma
maior disponibilidade de recursos ao tornar dívidas individuais (como hipotecas, dívidas de cartão de crédito e de financiamento automotivo) acessíveis a grandes investidores. O dinheiro grande pode, assim, penetrar setores que antes não eram viáveis. Segundo, a securitização promete uma distribuição do
risco, ao fazer com que o possível prejuízo dessas dívidas seja
pulverizado (pois se trata de um pacote com muitas outras dívidas) e ao dispor tal investimento para outros atores além de
bancos. Tanto o lado de quem toma quanto o lado de quem
fornece os recursos é bastante fragmentado.
A disseminação da securitização começou na década de
1960 nos EUA. Voltadas para o incentivo ao financiamento
imobiliário, agências (tais como a Fannie Mae) foram criadas
pelo governo dos EUA e encarregadas de comprar hipotecas de
bancos de poupança, securitiza-las e vende-las a investidores
Em uma definição tecnicamente mais completa, securitização se refere “à venda
de ativos, que geram fluxos de caixa, da entidade que os possui para outra
entidade que tenha sido especificamente estabelecida para o propósito, bem
como à emissão de títulos por essa segunda entidade. Esses títulos, lastreados
pelos fluxos de caixa dos ativos originais vendidos para a segunda entidade, são
denominados asset backed securities. [...] A securitização permite que instituições
como bancos e outras entidades financeiras – tais como companhias de seguros,
instituições financeiras e empresas não financeiras – convertam ativos que não
são facilmente comercializáveis, tais como hipotecas residenciais, financiamentos
de automóveis ou recebíveis de arrendamento mercantil, em títulos avaliados
negociáveis no mercado secundário. Os investidores que adquirem esses títulos
obtêm uma exposição aos ativos originais aos quais eles não teriam acesso de
outro modo” (Fabozzi et al., 2006, p.65).

9
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(Quinn, 2008). Essa medida buscava aumentar os recursos disponíveis para a compra de casa. Um empréstimo imobiliário
comum demoraria todo o prazo do contrato (normalmente algo
em torno de 30 anos) para retornar ao banco. Se o banco não
precisa mais manter suas hipotecas até a maturação e pode as
vender, todo o recurso do empréstimo retorna imediatamente.
E isso significa mais recursos para novos empréstimos. A expansão da securitização, junto à desregulamentação, fez abundar recursos financeiros em um setor antes marcado pela crescente escassez (Krippner, 2010). De toda maneira, cabe enfatizar que a securitização foi uma técnica que mudou a paisagem
financeira ao alterar profundamente a relação entre investidores e oportunidades de investimento.
Os instrumentos securitizados foram decisivos na transformação das relações financeiras. Como muitos desses instrumentos não possuem um mercado secundário, é difícil estabelecer um preço de mercado para eles. Um dispositivo fundamental para a estimação de seu valor foram as agências de classificação de risco. Agências de classificação de risco atuam há
muito tempo nos EUA. Desde o século XIX, as publicações de
livros ou periódicos das editoras Poor's, Standard e Moody's,
trazendo estatísticas financeiras, atraiam a atenção de investidores e serviam como guias de orientação sobre as melhores
opções de investimento. A partir da década de 1920, essas
mesmas publicações começam a trazer, além das estatísticas financeiras, notas que são atribuídas a oportunidades de investimento em empresas. Essas agências passam a ter maior importância na década de 1970 quando a Securities and Exchange
Commission (SEC), um órgão de regulação econômica do governo dos EUA, credenciou determinadas agências na chamada
Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO)
para a classificação de títulos. As classificações dessas agências
se tornaram oficiais, na medida em que bancos tinham exigências de reservas bancárias relaxadas, se possuíssem em carteira
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títulos seguros, ou seja, títulos que obtivessem boas notas segundo as agências credenciadas. Certos investidores, como
fundos de pensão, frequentemente são impedidos estatutariamente de investir em títulos com uma avaliação ruim10.
Quanto ao papel dessas agências, cabe ainda mencionar o
procedimento de avaliação. Rona-Tas e Hiss (2010) revelam aspectos importantes desse procedimento e sugerem diferenças
na avaliação de ações corporativas e de títulos securitizados.
No primeiro caso, a avaliação é realizada por uma comissão de
especialistas, com base nos dados da empresa, em testes estatísticos referentes à capacidade da empresa para enfrentar oscilações econômicas (stress test) e em entrevistas com executivos. A
reduzida formalização matemática e estatística do processo coloca uma maior responsabilidade sobre o julgamento de especialistas. Aumentar a precisão da nota é, aqui, aumentar o número de especialistas, de subjetividades estimando o risco da
ação empresarial. A avaliação de títulos securitizados, por sua
vez, conta com procedimentos mais formalizados estatisticamente. Além disso, a nota final é quase uma co-produção entre
agência e seu cliente. A maior formalização se deve à complexidade da securitização. Em um título lastreado, por exemplo,
em centenas de hipotecas, é preciso estimar tanto os riscos tanto de contratos individuais quanto riscos derivados das características agregadas do conjunto de contratos. Dada a grande
quantidade de hipotecas e a dificuldade de realizar avaliações
mais qualitativas, o comitê apela para uma maior formalização
matemático-estatística do procedimento. O caráter de coHá três agências principais em atividade nos EUA: Stadard & Poor’s, Moody’s e
Fitch. Há variações nas denominações, mas, em geral, títulos cujo risco é nulo ou
muito pequeno recebem a classificação AAA – para exemplificar com o padrão
Stardard &Poor’s. A classificação prossegue, conforme aumenta o risco de
crédito, da seguinte maneira: AA+, AA, AA-, A+, ..., BBB+, BBB, BBB-, ..., C, D
(Sinclair, 2003). A empresa que quer ter seus títulos de dívida avaliados contrata
alguma dessas agências, as quais cobram para emitir seus pareceres. Da mesma
maneira, qualquer título de dívida, não só de empresas – como é o caso das MBSs
e CDOS –, pode ser avaliado.

10
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produção resulta da engenharia envolvida para produzir títulos com boa avaliação de um pool de ativos com pior avaliação11. Rona-Tas e Hiss narram que, muitas vezes, as agências de
classificação forneciam seus modelos estatísticos a seus clientes
para que eles mesmos pudessem testar a melhor forma de
agrupar as hipotecas para produzir fatias do título securitizado
com a avaliação desejada.
Um último dispositivo que discutiremos deu uma nova
dimensão nas últimas décadas, ao mesmo tempo, às atividades
especulativas e à gestão de risco. A tomada voluntária de risco
voltada para o lucro e a proteção contra flutuações econômicas
ganharam uma amplitude diferente com a propagação de instrumentos derivativos. Tão importantes no cenário financeiro
atual, os derivativos necessitam de uma atenção mais detalhada. Sucintamente, derivativos são tecnologias de comercialização de riscos12. Se em toda atividade econômica, algo sempre
Tal engenharia era muito comum nos títulos hipotecários – residential
mortgage backed securities (RMBS) e collateralized debt obligations (CDO) –
envolvidos na crise de 2008. Esses títulos não eram comercializados inteiros, mas
em faixas de risco. O principal objetivo do processo criação de faixas (tranches) é
criar pelo menos uma classe cuja avaliação é superior à média do conjunto
subjacente de ativos (BIS, 2005). O negócio é então especificado de modo a criar
títulos com diferentes perfis de risco-retorno. A parcela usualmente denominada
equity absorve qualquer perda inicial sofrida no conjunto das hipotecas
subjacentes, remunerando melhor, porém, devido a essa exposição. Em seguida
vem a parcela mezzanine, que possui remuneração intermediária e absorve
perdas somente quando as perdas foram tão grandes ao ponto da parcela
anterior não ter qualquer remuneração. A lógica é a mesma até se chegar à
parcela mais segura, chamada senior, com a menor remuneração e o menor risco.
12 Existem basicamente quatro tipos de instrumentos derivativos. Em primeiro
lugar temos os contratos a termo, como no exemplo acima, no qual se negocia a
entrega de determinado ativo a certo preço no futuro. Semelhante ao contrato a
termo é o contrato futuro, o qual possui as mesmas características daquele,
sendo, entretanto, padronizado e negociável me mercados secundários. Em
segundo lugar, existe uma forma de derivativo que opera como uma série de
contratos futuros, o swap, o qual estabelece a troca de fluxo de caixa entre duas
partes durante a vigência do contrato. Em terceiro lugar, há um tipo de derivativo
semelhante ao contrato futuro, chamado opção. Como sugere o nome, esse
derivativo dá ao comprador o direito de comprar (opção call) ou vender (opção
11
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pode dar errado, as instituições financeiras encontraram uma
fonte de lucro na oferta de algo como um seguro contra essa
exposição ao acaso.
Se voltarmos à fábrica de alfinetes de Adam Smith, é fácil
perceber como mesmo esse prosaico local de produção capitalista está submetido aos mais diversos riscos. Nosso fabricante
está exposto às variações do preço de seus alfinetes no mercado, os quais podem cair ao ponto de seus lucros se tornarem
negativos. Seus clientes podem comprar os alfinetes, pagando a
prazo e, em um determinado momento, eles podem simplesmente deixar de pagar o que devem. Caso nosso fabricante tenha adquirido um empréstimo cujas prestações variam segundo uma determinada taxa (como a de remuneração dos títulos
do governo) para expandir sua produção e essas taxas repentinamente aumentarem, seu negócio sofrerá. Suponhamos ainda
que esse fabricante de alfinetes importa sua matéria prima de
outro país; se a taxa de câmbio aumenta, seus custos passam a
ser maiores e seus lucros menores. Além disso, o fabricante de
alfinetes está sempre exposto a algum tipo de revés na própria
produção de alfinetes dentro de sua fábrica (pane em uma máquina por erro em sua operação, por exemplo).
A gestão do risco parece hoje imprescindível para a administração dos negócios – seja em empresas não financeiras (Power, 2005) como nas financeiras (Millo e MacKenzie, 2009). É
por isso que todos os riscos elencados no parágrafo anterior
(respectivamente, de risco de mercado, de crédito, de juros,
cambial e operacional) podem utilizar instrumentos derivativos
para serem financeiramente domados. Desvencilhamento entre
risco e empresa acontece por meio de uma negociação entre a
empresa que quer se livrar do risco (vendê-lo) e um banco ou
outra instituição financeira que quer assumi-lo (comprá-lo).
Um exemplo disso pode ser encontrado no mais simples dos
put) o ativo-objeto numa data futura estabelecida no contrato (ou durante o
período de vigência do contrato, como na opção do tipo americana).
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derivativos, o contrato a termo. O fabricante de alfinetes compra sua matéria prima de outro país e, por isso, não quer ficar
exposto às variações cambiais do mundo pós-Bretton Woods;
assim, ele vai a um banco e negocia a entrega de certa quantidade de moeda estrangeira em uma determinada data futura a
um preço definido no presente. Desse modo, se o preço da moeda estrangeira aumentar, ele estará protegido contra perdas
por conta dessa variação. Ele terá moeda estrangeira ao preço
previamente determinado para comprar sua matéria prima e
não terá perdas. O fabricante de alfinetes pode ter prejuízo nessa operação, caso a moeda estrangeira fique mais barata no futuro; entretanto, ele poderá planejar suas operações a longo
prazo pelo fato de estar protegido contra variações adversas.
De todo modo, o risco, além de visível e desemaranhado da
atividade econômica específica de uma empresa, torna-se móvel. Ele pode ser dissociado do lugar onde é criado e pode ser
transferido e circular por diferentes mãos.
Há ainda uma propriedade fundamental da qual depende
a criação do risco como ator independente dentro da economia
e das finanças. Ele precisa ser padronizado e combinável para
se tornar cada vez mais móvel. Uma primeira padronização
acontece pelo simples fato de que o valor desse contrato que
transfere o risco possui um preço. Esse preço é um valor numérico que pode aparecer como uma inscrição no balanço patrimonial do banco que assumiu os riscos e como uma inscrição
de mesma magnitude no balanço do fabricante de alfinetes que
transferiu os riscos. Esse preço é um elemento combinável e é
somado, sem muito rebuliço, às contas do ativo do banco e do
passivo do fabricante. Embora o risco negociado no contrato a
termo, o qual nosso fabricante de alfinetes assinou no parágrafo
acima, se torne móvel e seja padronizado contabilmente por
meio de seu preço, o contrato em si não é padronizado. Isso
significa que ele é produzido para atender a necessidade específica do contratante e, não sendo padronizado como um alfine99
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te, dificilmente o banco poderá vender esse contrato a outro
agente interessado em assumir esse risco. Mas se os contratos
são elaborados com prazos e valores iguais, eles passam a ser
mais como os alfinetes e podem ser negociados pelo banco em
uma bolsa ou mercado secundário13. O risco perde, desse modo, o limite de sua circulação e pode mudar de mãos anonimamente sem qualquer limite aparente. Os derivativos são esses artefatos que possibilitam a circulação do risco. Antes imerso e indissociável das operações das empresas, o risco é então
desligado de sua origem, é isolado das atividades as quais o
produzem e emerge como mais um ator praticamente autônomo.
III
Discutimos, nessa seção, alguns instrumentos que sustentam as práticas financeiras contemporâneas. Investir, arbitrar
ou especular são atividade que se apoiam em cotações, instrumentos securitizados, avaliações de risco, derivativos e todo
aparato de informatização das relações financeiras. Os dispositivos de cotação deram um primeiro senso da existência do
mercado de capitais, na medida em que uma série de transações dispersas se tornou visível em um só ponto: antes em fitas
com nomes de companhias e preços, hoje em telas de computador por meio de uma plataforma Bloomberg. A securitização
encurtou a distância entre os detentores de recursos e aqueles
desejando aplica-los em algum empreendimento, unificando
mais o mercado de capitais. As avaliações de agências de classificação de risco apareceram como referências para investidores
imersos em um mundo povoado por instrumentos financeiros
cada vez mais complexos. Os derivativos desvencilharam o risco econômico de sua origem e possibilitaram sua circulação.
Essa circulação significa um aumento da intensidade da espeO primeiro mercado secundário de derivativos surgiu em Chicago na década de
1970. A história de seu surgimento é narrada em MacKenzie e Millo (2003).
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culação, pois se trata de um instrumento que promove ativamente a tomada voluntária de risco esperando lucro. Os computadores deixaram as relações menos pessoalizadas e serviram como infraestrutura da unificação de bolsas.
Embora pareça haver uma linha evolutiva marcada pelo
gradual surgimento desses diferentes dispositivos, é possível
diferenciá-los em dois grupos. Dispositivos tais como a máquina de cotações e computadores serviram para performar a ideia
de mercado14. Seu advento acentuou a despessoalização das relações no mercado financeiro, reduzindo as interações à barganha e o entendimento mútuo à formação de um preço. Em contraste com essa purificação do mercado, a securitização, as
agências de classificação de risco e os derivativos possuem
identidades mais nuançadas. De fato, esses dispositivos, talvez
principalmente a securitização, expandem ou intensificam a lógica mercantil em terrenos antes sub-explorados (Leyshon e
Thrift, 2007). Sua especificidade está, todavia, em outro aspecto:
eles fundam novas relações entre mercado e risco.
Cabe aqui uma curta reflexão sobre o significado do risco
para o mercado. Voltamo-nos para Boltanski e Thévenot (1991)
que incorporam a noção utilizada até aqui de dispositivo em
uma ampla noção de mundos ou cités, nos quais um princípio
normativo divide espaço com objetos, sujeitos, grandezas, provas, relações, etc. Os autores propõem uma concepção bastante
original da atividade econômica contemporânea enquanto algo
assentado em pelo menos dois mundos: um técnico/industrial
e outro mercantil15. O primeiro é o mundo da racionalização,
no qual o risco deve ser domando com base na análise, na técA ideia de performação da noção abstrata de mercado – ligada à teoria
econômica neoclássica – é discutida em Garcia (1986) e Callon (1998 e 2007a).
15 Esse duplo fundamento é responsável por certas modalidades de críticas que
irrompem quando o delicado compromisso entre esses dois mundos é abalado.
De um lado, há a crítica à rigidez e burocratização do mundo industrial; de outro,
há a crítica aos caprichos do mercado, ao consumo ostentatório e a preços
injustificados.
14
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nica, no cálculo. O segundo é o mundo do mercado em si, no
qual o risco não é necessariamente ameaça, mas pode significar
oportunidade. A importância da estabilidade e do compromisso intertemporal no mundo industrial é quase que um fundamento teórico da atitude de investidor que esboçamos anteriormente. O mundo mercantil aparece como pano de fundo das
atividades de arbitragem e de especulação. Desse modo, os três
dispositivos (a securitização, as agências de classificação de risco e os derivativos) podem ser entendidos como deslocamentos
da riqueza por meio do comércio ou da racionalização em direção à riqueza produzida por meio do risco. A justificação dos
instrumentos securitizados e derivativos segundo o princípio
do mundo industrial segue o argumento da diluição ou transferência do risco como meio para proteger investidores. Sua justificação mercantil vai pelo argumento do risco como fonte de
lucro quando manejado por atores especialistas. As avaliações
de agências de classificação de risco, por sua vez, são uma referência para investidores (justificativa industrial), pois colocam
em um ponto, na nota de risco, as opiniões do mercado (justificativa mercantil).
Cotidianamente, os atores financeiros fazem uso desses
dispositivos, mas poucos, exceto aqueles mais diretamente interessados, prestam atenção neles. A imprensa financeira, por
exemplo, não deixa de ser uma imprensa especializada. Na
próxima seção, discutiremos o caso no qual as atividades financeiras transbordam e levantam o interesse de pessoas que antes
não se viam concernidas. Como a operação de usinas atômicas,
as quais, em períodos sem incidentes, permanecem tema de polêmica apenas a grupos restritos como autoridades governamentais e grupos militantes, as finanças permanecem enclausuradas quando não há acidentes. Crises são o evento para observar as finanças saindo para o meio silvestre.
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2 AS FINANÇAS FORA DO CATIVEIRO
I
Interações envolvendo atores financeiros são enquadradas, organizadas, coordenadas por dispositivos como os discutidos acima. Os instrumentos do mundo das finanças proporcionaram uma crescente purificação das relações financeiras, excluindo, pouco a pouco, elementos pessoalizados ou políticos.
A especificidade, portanto, que essas interações assumem traz à
tona a questão inevitável para a teoria social da proliferação de
espaços de ação dotados de autonomia relativa – que vai de
uma conceptualização tradicional de esferas de ação (Weber) e
desemboca em formulações mais recentes como campos (Bourdieu) ou sub-sistemas da sociedade (Luhmann). Se essa autonomia relativa se realiza, em grande parte, pelo escrutínio inter
pares no interior da esfera particular, há eventos que, repercutindo em um grupo muito maior de atores, deixam de ser problema exclusivo dos especialistas. A crise subprime de 2008
provou ser um de tais eventos para o mundo financeiro. Nessa
seção, procuramos examinar o que acontece quando os instrumentos e os atores que apontamos acima saem de seu confinamento.
Antes de tudo, são necessários breves comentários sobre a
passagem de uma esfera de interações (financeiras) tecnologicamente mediadas a controvérsias – de amplitude variável –
sobre os componentes dessa esfera. Primeiro, é preciso enfatizar que, com Callon (1998, 2007a), tratamos a economia como
um arranjo sócio-técnico, ou seja, como uma realidade na qual
processos heterogêneos, contingentes e locais se estabilizam –
assumindo caráter transsituacional – por meio de instrumentos
materiais. Em sua formulação da questão em Callon (1998), o
autor passa do exame dos enquadramentos (Goffman) para a
103

Segundo Caderno – 2012
discussão de conflitos suscitados pelo avanço técnico. Como
percebem Barry e Slater (2002), trata-se de um argumento semelhante ao desenvolvido por Beck (1986): conforme os benefícios do progresso tecnológico, em sociedades de industrialização avançada, perdem a capacidade de ofuscar os perigos desse
progresso, novas questões políticas emergem em torno de riscos sócio-técnicos16. Callon (1998, 2007b) chama de transbordamento a eclosão de rupturas sócio-técnicas desse gênero. Para entender isso, é preciso mencionar o que Vandenberghe
(2006) identifica como perspectiva vitalista da actor-network theory: a ontologia é a diferença, a constante involução, pontuada
pela estabilização de certas formas, as quais precisam ser explicadas. Há sempre linhas de fuga ou, em outras palavras, uma
riqueza de vida que escapa à tentativa de enquadramento.
Os enquadramentos, portanto, nunca são perfeitos e
transbordam17. O momento reflexivo produzido pelo transbordamento pode, frequentemente, assumir a forma de um conflito entre diferentes atores afetados. Aqui, cabe introduzir a noção de diferentes manifestações do dissenso ou da disputa como formas políticas. O affaire (Boltanski et al., 2007), o escândalo (de Blic e Lemieux, 2005), a controvérsia (Lemieux, 2007) são
formas políticas, pois se tratam de mobilizações coletivas voltadas à instituição de uma nova configuração, de novas distriEnquanto a sociedade do risco de Ulrich Beck ainda conserva uma divisão clara
entre o conhecimento do especialista e o conhecimento leigo, Callon, entretanto,
procura apagar a linha que os divide (Callon, Lascoumes e Barthe, 2001). Ao
confundir conhecimentos eruditos e ordinários, o professor da École des Mines
abre caminho para se pensar justamente os casos nos quais problemas
ultrapassam a competência do especialista e afeta o cotidiano de um grupo muito
mais amplo em contextos de grande incerteza.
17 O exemplo mais evidente, mencionado casualmente por Callon várias vezes,
são as indústrias poluentes. Aí a atividade econômica, enquadrada em
dispositivos tais como preços, custos, demanda, etc, produz efeitos que não são
considerados nesses termos. Ao produzir desutilidade para terceiros –
externalidades negativas, nos termos dos economistas – essas indústrias exercem
uma atividade econômica que transborda seu enquadramento inicial,
normalmente realizado por economistas, administradores e analistas de projetos.
16
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buições de grandeza ou de novos dispositivos voltados a constranger as interações futuras. Esse movimento procura colocar
lado a lado a causalidade de instrumentos/tecnologias e a força
da esfera pública, de pessoas pensando e agindo de modo político/normativo. O público coloca limites aos recursos válidos
na disputa. Constrangimentos de civilidade, no qual a violência
e a força cedem lugar à argumentação, definem o modo como o
litígio transcorre e se encerra18.
Lemieux (2007), por exemplo, sugere uma escala de transformação simples em três etapas. Primeiro, há uma forma de
disputa bastante confinada, o diferendo privado. Segundo, a
controvérsia, é uma forma na qual a disputa passa a ter uma estrutura triádica, com as duas parte mais um público; porém, se
trata ainda de um público especializado em um domínio de
ação específico. Terceiro, a crise institucional é a forma que expõem a disputa, ainda mantendo a estrutura triádica, ao público geral; é um estágio no qual a disputa, abandonando seu cativeiro, pode transbordar para vários setores institucionais.
II
O enquadramento das ações financeiras com base nos dispositivos descritos anteriormente transbordou. Mas isso não é
algo novo. Já há algumas décadas, o transbordamento do mundo financeiro – resumido na ideia de financeirização da economia – é objeto de discussão acadêmica (Mintz e Schwartz, 1985;
Orléan, 1999; Krippner, 2005). Esse fenômeno foi identificado
de diversas formas. Primeiro, ele se reconhece como um deslocamento da importância econômica do setor industrial para o
setor financeiro, seja medido em proporção do setor no PIB, seDisputas não possuem somente uma dimensão normativa e argumentativa.
Parte importante delas se resume em relações de poder. Para considerar não só a
dimensão argumentativa da disputa, é possível introduzir a dimensão estratégica
seguindo a proposta de Lemieux (2007): enquanto disputas levadas ao crivo
público estão menos sujeitas aos efeitos de assimetrias de poder, disputas menos
publicizadas estão mais expostas ao uso de recursos não argumentativos.

18
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ja na proporção dos lucros produzidos. Uma das principais
manifestações do espalhamento das finanças está na transposição da lógica de criação de riqueza financeira – por meio da valorização de ativos financeiros – para o mundo empresarial
mais geral. A lógica do valor para o acionista, da gestão voltada
para a valorização das ações da companhia, conhecida como
nova governança corporativa, introduziu no seio das relações
capital-trabalho muitos dos critérios do setor financeiro: flexibilidade, mobilidade, conectividade (Boltanski e Chiapello, 1999).
A novidade nesse novo transbordamento foi seu caráter radical. Não se trata somente da transformação lenta do sistema
econômico; trata-se de uma ruptura da própria economia. Quase três anos depois de setembro de 2008, a recuperação da economia estadunidense ainda é discutível e os impactos indiretos
por todo o mundo (como as crises fiscais nos países mais endividados da união europeia) ainda não se interromperam.
A crise pode ser vista como um terceiro ponto no qual a
controvérsia pública sobre questões financeiras foi intensificada
nos Estados Unidos. O primeiro ponto foi a Grande Depressão
da década de 1930. Em meio a um clima de profunda desconfiança com relação a bancos e a instituições financeiras em geral,
o governo Roosevelt iniciou a reconstrução da economia nacional sobre a base normativa consensual na opinião pública, segundo a qual o setor financeiro precisava ser controlado. O setor financeiro que emergiu no início da década de 1940 era um
dos mais regulados; dentre essas regulações cabe mencionar a
divisão de funções bancárias (em bancos comerciais, de investimento ou de poupança)19 e o estabelecimento de tetos para as

O objetivo dessa medida, estipulada no Glass-Steagall Act de 1933, era impedir
que problemas em partes mais especulativas do setor financeiro (bancos de
investimento) entrassem em colapso e prejudicassem as operações em outras
partes, tais como nas operações financeiras no vareja (bancos comerciais) e no
financiamento imobiliário (bancos de poupança). Essa divisão, prevista no GlassSteagall Act, foi revogado em 1999.
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taxas de juros20. De uma esfera hipertrofiada na década de
1920, o mundo financeiro passou a coadjuvante na economia
até a década de 1960. Essa década marcou o início da queda do
crescimento econômico em todos os países capitalistas centrais
(Keohane, 1984), condição que, na maioria dos lugares, durou
até o fim da década de 1980. Nos Estados Unidos, essa desaceleração se traduziu na emergência de um conflito distributivo
em torno de recursos financeiros. Em um primeiro momento,
tentou-se achar uma solução ainda no paradigma de forte regulação: várias comissões no congresso foram organizadas para
tentar chegar a um consenso sobre o formato regulatório que
canalizaria os recursos para os melhores fins. Na década de
1970, essa “via comunicativa”, não conseguindo produzir soluções consistentes, se desgastou e passou a ser suplantada por
argumentos mercantis (Krippner, 2010)21. A discussão no interior de instâncias republicanas sobre a questão da alocação foi
substituída pela franca desregulamentação do setor financeiro
estadunidense. Desse modo, a crise subprime pode ser encarada como um rompimento nos dispositivos financeiros que
emergiram dessa segunda conjuntura crítica.
Nessa terceira conjuntura crítica, os dispositivos do mundo financeiro foram novamente jogados no mundo silvestre. A
publicização das questões financeiras desencadeada pela crise
foi ampla e durável. A crise dominou o debate nos meses finais
da campanha para a eleição presidencial de novembro de 2008.
A intenção dos limites de juros era impedir que bancos passassem a uma
competição predatória e especulativa ao oferecer juros maiores por depósitos.
Um exemplo de tal controle pode ser encontrado na Regulation Q, que estabelecia
limites para os juros pagos por bancos de poupança. A Regulation Q foi
completamente revogada em 1986.
21 Uma manifestação exemplar da argumentação mercantil pode ser identificada
no depoimento do secretário do tesouro do governo Ford, William E. Simon, para
o House of representatives Banking, Currency, and Housing Committee, no qual ele
se coloca contra a ameaça de um “Estado policial do crédito nacional”. Segundo o
secretário: “Uma família de seis pessoas que quer uma van poderia ser capaz de
emprestar o dinheiro, ou seria limitada a um carro menor que os funcionários
federais pensam que seria melhor para o país?” (Simon apud. Krippner, 2010).
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Documentários abordaram a crise de maneira crítica, atingindo
um público bastante amplo22. Durante meses, vários jornais no
mundo todo publicaram intensamente sobre o assunto. Além
disso, comissões em âmbito estatal laçaram discussões e investigações sobre a crise e o setor financeiro. Fora do confinamento, instrumentos securitizados, derivativos, agências de avaliação de risco, etc. começaram a passar, em diferentes graus pelo
escrutínio público. Males da hipertrofia do mundo financeiro,
se antes apontados apenas pela esquerda e por acadêmicos, se
tornaram bastante tangíveis para todos.
III
Após esses comentários, já é possível voltar ao mundo financeiro. Desde 2006, alguns precursores alertavam sobre o estado do mercado imobiliário estadunidense. Mas, a discussão
sobre o que se passava nesse mercado e sua relação com o setor
financeiro ainda permanecia contida no círculo de especialistas.
Um dos principais precursores foi o economista Nouriel Roubini, o qual ficou conhecido em 2008, pouco antes da eclosão da
crise com a falência do Lehman Brothers, por um artigo do New
York Times (Mihm, 2008), como Dr. Doom. O artigo começa contando como, em setembro de 2006, os prognósticos de Roubini
foram vistos, por uma plateia de economistas do FMI, quase
como delírios de um pessimista convicto. Para alguém que não
acompanhasse a imprensa especializada em economia, os acontecimentos de setembro de 2008 foram como uma catástrofe natural repentina.
Em setembro de 2008, a situação de várias instituições financeiras se encontrava deteriorada. Soluções como fusões e
ajuda do FED foram adotadas até que as autoridades financeiras dos Estados Unidos decidiram que não haveria socorro para
Para mencionar dois exemplos que atingiram o grande público: Wall Street: a
love story, de Michael Moore e Inside Job, de Charles Ferguson. O segundo ganhou
o prêmio de melhor documentário da Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas dos Estados Unidos em 2011.
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o estado do banco de investimento Lehman Brothers. Na segunda feira, 15 de setembro de 2008, o banco entrou em concordata. A consequência quase imediata foi o colapso da confiança na solvência das instituições financeiras (Swedberg, 2010).
O desaparecimento do crédito e a queda no preço de ações dessas instituições mobilizou repentinamente a atenção completa
da imprensa e das autoridades estadunidenses. Enquanto a
imprensa tentava esclarecer o que havia acontecido, o governo
tentava passar pelo congresso uma ajuda emergencial ao setor
financeiro.
A eclosão da crise foi um marco fundamental na controvérsia
que vinha se desenrolando entre especialistas. A alta alavancagem dos principais bancos e a repentina deterioração do valor
de títulos lastreados em hipotecas (sobretudo hipotecas de alto
risco) foram os fatores imediatamente identificados como responsáveis pelo estado do setor financeiro no fim de 2008. Para
os atores financeiros, ficou evidente que vários dispositivos falharam. Primeiro, a avaliação das agências de rating se provou
inadequada. Se alguns meses antes era possível montar CDOs
com tranches avaliados como AAA, esses mesmos ativos foram
drasticamente rebaixados em setembro (Rona-Tas e Hiss, 2010).
Segundo, a precificação de mercado dos títulos lastreados em
hipotecas se mostrou supervalorizada. Esses títulos ficaram conhecidos como ativos tóxicos, pois seu valor havia desaparecido em questão de dias. No começo de outubro, foi assinada
uma lei, conhecida como Programa de socorro a ativos problemáticos (Troubled Asset Relief Program ou TARP), cujo objetivo era oferecer os meios legais para que a Secretaria do Tesouro
dos Estados Unidos adquirisse esses ativos tóxicos dos bancos,
fornecendo, assim, liquidez ao setor financeiro para atenuar os
problemas de crédito na economia.
As discussões em comissões de investigação formam um
espaço privilegiado para explorar as justificativas que os atores
financeiros davam a suas ações. Nos Estados Unidos, é possível
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mencionar duas investigações principais. Primeiro, a realizada
pela Comissão de investigação da crise financeira (Financial Crisis Inquiry Commission ou FCIC), designada pelo executivo, mas
com membros indicados pelo legislativo federal. Suas atividades se estenderam pelo ano de 2010; um relatório final (FCIC,
2011) foi publicado ao fim das investigações. Segundo, a Subcomissão Permanente de Investigações (PSI) do Comitê do Senado sobre Segurança Interna e Assuntos Governamentais
(Permanent Subcommittee on Investigations of the Senate Committee
on Homeland Security and Governmental Affairs) também iniciou
uma investigação sobre a crise em abril de 2010, concluindo
com um relatório publicado um ano depois (PSI, 2011). Ambas
investigações contaram com depoimentos valiosos em uma série de audiências.
O que queremos dizer com “desconfinar” aspectos das finanças nesses contextos? Na audiência do PSI com o diretor
executivo do banco Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, o senador
Carl Levin insistiu sobre a posição contraditória que o banco
assumia quando vendia títulos lastreados em hipotecas (CDOs)
e, ao mesmo tempo, adquiria derivativos contando com o mau
desempenho desses títulos. Em sua explicação, Blankfein tenta,
por um momento, particularizar a justificativa, confinando-a na
tecnicidade profissional: “Eu sei que nós vivemos em contextos
diferentes... e esse é profissional... é um mercado...”, quando o
senador o interrompe, “coloque no contexto humano”23. Definitivamente, justificativas especializadas tinham que responder a
critérios muito mais amplos nesses ambientes.
IV
Os dispositivos colocados em questão pela crise foram justamente ligados à economia do risco: a securitização, as agências de classificação de risco e os derivativos. Passamos agora
Audiência disponível em: hsgac.senate.gov. No original: “I know that we live in
different contexts... and this is a professional... this is a market... – Put it the
human context”.
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para um balanço do debate em torno deles em jornais e em comissões de investigação. Além disso, indicamos os elementos
do debate incorporados na Lei Dodd-Frank, assinada em julho
de 2010, que foi elaborada em resposta à crise24.
As agências de classificação de risco tem o papel de produzir avaliações de títulos como guia para investidores. Com a
complexificação do mundo financeiro, as notas produzidas pelas agências serviam como indicação de investimentos seguros.
A crise suscitou, numa esfera bem mais ampla que o setor financeiro, a seguinte pergunta: “por que as avaliações se mostraram tão erradas?” A maior parte das respostas apontava para o que os atores denominavam “conflito de interesse”. Em outras palavras, o problema apontado vinha da tensão entre um
cliente querendo uma boa avaliação e as agências podendo
emitir julgamentos diferentes do desejo do cliente em um contexto de competição com outras agências. Para não perder o
negócio, as agências eram pressionadas a aceitar as condições
dos clientes. Evidentemente isso não acontecia de maneira
aberta. Mas, ao longo da década de 2000, os prazos para a finalização de avaliações encurtou de semanas para dias, a documentação necessária era, por vezes, flexibilizada, modelos que
apresentavam resultados não desejados eram omitidos. As circunstâncias jogavam a favor dos clientes – normalmente bancos
de investimento organizando títulos securitizados com lastro
em hipotecas – e o ambiente no interior das agências favorecia
a deterioração da qualidade das avaliações. O resultado por
volta de 2010, como informa o relatório da subcomissão do senado (PSI, 2011, p.31), foi o rebaixamento ao status de junk bond
de mais de 90% das classificações AAA emitidas para títulos
lastreados em hipotecas originados em 2006 e 2007. ResuminAlguns críticos apontam a insuficiência da lei e parte importante ainda não foi
sido aplicada. Se comparada com a reação legal da década de 1930 na Lei GlassSteagall, a Lei Dodd-Frank foi, de fato, um tanto tímida. De todo modo, ainda é
preciso acompanhar um pouco mais como os instrumentos de diluição e
transferência de risco se comportarão nesse novo quadro legal.
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do, a competição em um mercado de avaliações colocava as
agências em uma posição na qual elas pouco podiam defender
suas práticas e seus critérios25.
A crítica às agências de classificação de risco se baseou nas
pressões de mercado e seu papel na deterioração das avaliações. A defesa das agências passava pelo argumento que ninguém podia prever a magnitude do que aconteceria no mercado imobiliário26 e o argumento segundo o qual as avaliações
são apenas opiniões, embora opiniões especializadas. Essa quaUma exposição exemplar disso está no depoimento de Eric Kolchinsky (exdiretor da equipe de derivativos da Moody’s) para a FCIC em 2 de junho de 2010.
Contando sobre a avaliação de um título que, poucos meses depois teve os
pagamentos interrompidos devido à inadimplência das hipotecas, Kolchinsky fala
dos efeitos da pressão competitiva. “What the trouble on this deal was, and this is
crucial about the market share, was that the banker gave us hardly any notice
and any documents and any time to analyze this deal. That was part of the
problem with not being able to say no. If I could say no, and the documents came
outside the window, which we would have appreciated, I would have said, ‘Look,
I'm sorry, I can't give you an opinion. I need at least three or four weeks to
analyze this deal more fully’. But because bankers knew that we could not say no
to a deal, could not walk away from the deal because of a market share, they took
advantage of that. And this deal particularly, the banker sent us various
documents, either a few days before closing or sometimes after closing. […] In the
old days, we had about a month-and-a-half, two months to actually rate a deal. It
took a lot of time. We got the documents. They were sold back and forth. At this
point, the bankers took advantage of the fact that we wouldn't walk away from
the deal and started sending us documents whenever they wanted to” (FCIC,
Official transcript of the Hearing on Credibility of Credit Ratings, the Investment
Decisions Made Based on Those Ratings, and the Financial Crisis. 02/06/2010,
p.68).
26 Muito comum nos depoimentos das comissões governamentais, mencionamos
aqui dois breves exemplos desse argumento. Lloyd Blankfein, director do
Goldman Sachs, afirma o seguinte: “As I look back to the beginning and
throughout the course of the crisis, we couldn’t anticipate its extent” (First Public
Hearing of the Financial Crisis Inquiry Commission, 13/01/2010). Nas palavras de
Jay Siegel, um ex-diretor da Moody’s: “Moody's, like other market participants,
certainly did not foresee as imminent the severity or speed of deterioration that
occurred in the U.S. housing market after that period or the rapidity of credit
tightening that followed and likely exacerbated the situation” (Official transcript
of the Hearing on Credibility of Credit Ratings, the Investment Decisions Made
Based on Those Ratings, and the Financial Crisis, 02/06/2010, p.32).
25
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lificação é utilizada pelas agências para se enquadrar na primeira emenda da constituição estadunidense que protege, por
exemplo, jornalistas em suas opiniões. Desse modo, as agências
não podem ser processadas judicialmente por avaliações que se
mostram imprecisas.
A nova regulação do mercado financeiro previa uma mudança significativa na atuação das agências de classificação de
risco. Ela procura incitar uma vigilância mais cuidadosa com
relação aos critérios de avaliação modificando justamente o caráter de opinião dos ratings. De opiniões, as avaliações passaram a julgamentos técnicos e, nesses status, as agências podem
ser responsabilizadas judicialmente caso houverem imprecisões
expressivas. Tal alteração radical na legislação cobrindo as
agências – a qual teria aberto espaço para inúmeros processos
contra elas no caso da crise – não foi ainda plenamente aplicada. Logo após a assinatura da lei, em julho de 2010, as agências
simplesmente interromperam as avaliações de títulos do mercado imobiliário e isso paralisou os negócios nessa área. O órgão de fiscalização financeira, a SEC, flexibilizou a norma de
modo a neutralizar a responsabilização legal das agências e, no
momento da redação desse artigo (junho de 2011), a determinação da lei Dodd-Frank não havia sido executada27.
A securitização confinada no mundo financeiro promete
levar recursos de investidores a projetos fragmentados e promete também uma distribuição do risco, ao dissolver possíveis
prejuízos desses projetos. O que aconteceu quando os instru“When Dodd-Frank became law last July, it required that ratings agencies
assigning grades to asset-backed securities be subject to expert liability from that
moment on. This opened the agencies to lawsuits from investors, a policing
mechanism that law firms and accountants have contended with for years. The
agencies responded by refusing to allow their ratings to be disclosed in assetbacked securities deals. As a result, the market for these instruments froze on
July 22. The S.E.C. quickly issued a “no action” letter, indicating that it would not
bring enforcement actions against issuers that did not disclose ratings in
prospectuses. This removed the expert-liability threat for the ratings agencies,
and the market began operating again (Morgenson, 2011).
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mentos securitizados passaram para esferas mais amplas de escrutínio?
A crise foi um teste para a securitização e para o argumento da estabilidade proporcionada pela diluição do risco. No debate na imprensa, alguns especialistas defendiam que a securitização havia cumprido seu papel e havia, de fato, dissolvido as
perdas por instituições do mundo inteiro28. A crise poderia ter
sido muito pior em um ponto (nos EUA) se esse mecanismo de
dissolução do risco não estivesse em ação. Do outro lado do tabuleiro, se argumentava que a securitização não diluiu, mas
acentuou o risco existente no sistema econômico. O grande fluxo de recursos indo na direção de negócios em mercados como
o imobiliário fez com que os critérios para empréstimos se tornassem muito mais frouxos. A securitização, desse modo, seria
responsável pela deterioração das condições de empréstimo e
do aumento do risco desses títulos29.A segunda posição, a crítica da securitização, foi rapidamente reconhecida pelas comissões governamentais que examinaram a crise30. Boa parte de
seu trabalho foi a reconstrução dos mecanismos que produziram o aumento do risco e sua difusão internacional por meio
da securitização de hipotecas.
A crise provocou uma ruptura no financiamento imobiliário no fim de 2008. O próprio modelo de financiamento imobiliário via securitização das hipotecas não foi, entretanto, colocado em questão. A discussão se concentrou em maneiras para
proteger os investidores do risco causado pela deterioração dos
critérios de fornecimentos de empréstimos. Autoridades dentro
de órgãos do governo federal dos EUA debatiam duas opções:
Essa é, por exemplo, a posição do professor de Economia em Harvard, Edward
Glaeser (2010).
29 Posição defendida por Paul Krugman (2009).
30 A exposição dessa posição se encontra em FCIC (2011, pp.xxiii-xxiv). O
relatório da PSI (2011) é focado em estudos de caso de instituições – e não em
instrumentos financeiros específicos – e esse argumento se encontra disperso
pelo texto.
28
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o controle governamental da qualidade dos empréstimos ou a
retenção de parte dos empréstimos pelo banco organizador da
securitização31. A primeira solução é baseada em intervenção
governamental; a segunda, embora também envolvendo um
componente de regulação, estaria mais próxima de mecanismos
próprios do mercado, pois obrigaria os bancos a ter alguma
responsabilidade no negócio e os incentivaria a atentar melhor
para a qualidade daquilo que eles securitizam. No novo marco
regulatório que aparece em julho de 2010, foi proposta uma
combinação dessas alternativas. Por um lado foram reforçados
os critérios de empréstimo; por outro lado, bancos foram obrigados a assumir parte do risco envolvido no título organizado32.
No interior do mundo financeiro, os derivativos são instrumentos de transferência de risco. Ao passar o risco daqueles
que não querem estar sujeitos à imprevisibilidade para aqueles
capazes e desejosos de assumi-lo, os derivativos devem estabilizar choque no sistema econômico. Quando os derivativos se
tornaram um tema fora das finanças por causa da crise, sua capacidade de transformar problemas isolados em problemas sistêmicos foi o principal ponto levantado. Sobre isso, é interessante examinar um pouco da trajetória dos derivativos na imprensa ao longo dos últimos anos.
2000 foi um ano crítico para esses instrumentos financeiros, pois o Congresso estadunidense revisava então a regulação
sobre contratos futuros e intencionava legislar ao mesmo tempo
sobre o campo de outros derivativos ainda indiretamente cobertos pela lei. A posição do presidente do Banco Central dos
EUA (FED), Alan Greenspan, assim como do secretário do tesouro, Lawrence Summers, era a favor da completa desregulamentação desses instrumentos. Greenspan apontava as oportunidades de negócio oferecidas pelos derivativos e alertava que
31
32

Um exemplo da cobertura midiática da discussão está em Norris (2010).
Títulos IX e XIII, respectivamente da lei H.R.4173.
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regulações mais intensas poderiam deslocar as atividades com
esses instrumentos para outros países, prejudicando a posição
do país no quadro financeiro mundial33.
Quando os problemas no mercado imobiliário dos EUA se
tornaram mais agudos, a imprensa passou a noticiar a incerteza
em torno dos derivativos. Em 2007, o presidente do Banco Central europeu, Jean-Claude Trichet, afirmou: “Deve-se reconhecer que a opacidade do mercado de derivativos de crédito e especialmente de instrumentos sintéticos estruturados é uma potencial fonte de preocupação. A complexa interação entre os
instrumentos financeiros e derivativos de crédito tornou cada
vez mais difícil de controlar quando posições diferentes, possivelmente consideráveis, são tomadas e onde os riscos estão
concentrados" (Norris, 2007). Ao longo de 2007, efeitos desses
problemas já se alastravam por todo mundo. Tornava-se cada
vez mais tangível a ideia de uma crise local que amarrou o
mundo por meio de derivativos. Em um artigo sobre prejuízos
internacionais com hipotecas dos EUA, Anderson e Timmons
(2007) escrevem: “Fundos e bancos em todo o mundo têm sido
afetados porque eles compraram títulos, ou risco relacionados a
títulos, lastreados em empréstimos imobiliários de má qualidade, muitas vezes agrupados em CDOs. As perdas têm, muitas
vezes, surpreendido os investidores e, em alguns casos, os fundos e os executivos dos bancos, que não tinham conhecimento
da extensão dos seus riscos”. Depois do fatídico setembro de
2008, os derivativos já figuravam explicitamente como uma das
principais fontes da turbulência econômica (Goodman, 2008).
A eclosão da crise foi um ponto de inflexão na trajetória
argumentativa em torno de derivativos. Se no começo da década havia uma disputa sobre a pertinência ou não da regulação
desses instrumentos, a crise firmou um consenso sobre a neces-

“Greenspan urges Congress to fuel growth of derivatives”, New York Times,
11/02/2000.
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sidade de tal regulação34. Da parte do governo, a posição a favor da regulação era evidente. Mesmo para o setor financeiro, a
regulação não era mais tabu. Lobista do setor, Steven Elmendorf declarou aos jornais que “ninguém está em modo ‘apenas dizer não’. Todos entendem que nós passamos por uma crise financeira e que a mudança tem que acontecer. A única questão é como a mudança acontece" (Labaton e Calmes, 2009).
Dentre as comissões de investigação, a FCIC enfatizou
mais a ligação entre desregulamentação, derivativos e crise. A
comissão aponta diretamente o papel de Greenspan na arquitetura de um sistema que permitia ao setor financeiro se engajar
em apostas sem limites35. Nesse ponto, é possível introduzir
melhor as duas críticas aos derivativos. Primeiro: longe dos especialistas de mercado – e de regulações –, os derivativos são
instrumentos de aposta porque permitem assumir posições
com relação à ativos que não se possui. Na explicação da FCIC
(2011, p.50): “o dono de um carro pode segurar apenas o carro
que ele possui – não o de seu vizinho. Mas o comprador de
CDS36 pode usá-lo para especular sobre a inadimplência de um
Alan Greenspan tem moderado sua posição quanto ao caráter desnecessário da
regulação para derivativos. Mesmo assim, em depoimento para a FCIC, ele
defende que a maior parte desses instrumentos não estava envolvida na crise e
se saiu muito bem em meio ao turbilhão subprime: “And if you separate credit
default swaps from the rest of the market and look at the rest of the market
essentially as interest rate derivatives and foreign exchange derivatives, which it
still is, you have the remarkable phenomenon of these unregulated derivatives
having the most extraordinary stress test in 2008, 2009 with no evidence of
which I am aware that they didn't work exactly as they were going to” (FCIC,
Commission Hearing, 07/04/2010, p.88).
35 Em um trecho elucidativo sobre o papel de Greenspan: “Greenspan and others,
supported by successive administrations and Congresses, and actively pushed by
the powerful financial industry at every turn, had stripped away key safeguards,
which could have helped avoid catastrophe. This approach had opened up gaps
in oversight of critical areas with trillions of dollars at risk, such as the shadow
banking system and over-the-counter derivatives markets” (FCIC, 2011, p.xviii).
36 Credit default swap (CDS) é um derivativo com base no qual um ator compra
proteção contra inadimplência de um título de dívida e outro ator assume o risco
de calote por uma taxa.
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empréstimo que o comprador não possui”. Muitos atores financeiros compravam derivativos cuja remuneração dependia
da performance de um ativo (normalmente títulos securitizados lastreados em hipotecas) que o ator não possuía. Tal operação vinculava as finanças novamente ao jogo de azar e à aposta,
segundo os críticos. Segundo: ao invés de realizar a transferência de risco entre atores, tal prática intensificava o risco agregado. Caso houvesse prejuízo no ativo que o ator não possui, mas
para o qual ele comprou um CDS, as perdas recairiam em
quem de fato possui o ativo e em que vendeu o CDS. Além disso, o ator que assumia o risco na negociação (normalmente uma
divisão especializada em derivativos de uma seguradora como
a AIG) não era obrigado a ter em caixa ou a colocar em uma casa de custódia o valor em jogo, ou seja, o valor pago caso o título ficar inadimplente. Isso aumentava a alavancagem e, logo, a
exposição das seguradoras no caso de um solavanco nos mercados.
A Lei Dodd-Frank de julho de 2010 parece ter incorporado
essas críticas. Com a intensão de evitar a difusão do risco, a lei
prevê a criação de casas de custódia para CDSs, as swap execution facilities.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falhas graves expuseram as entranhas do setor financeiro
para o público. A crise interrompeu o curso normal das ações
em nome de um momento reflexivo coletivo sobre o funcionamento das finanças. Mas quais foram os resultados dessa exposição? Até que ponto o que foi instituído como resposta à crise
se diferencia da estrutura anterior?
O caso das agências de classificação de risco ainda permanece indeterminado. Se antes elas eram responsáveis pela gestão de risco de todo sistema financeiro, avaliando os mais diversos títulos com base em seu crédito, ainda não é claro quem
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assumirá esse papel agora. O argumento que dominou a discussão sobre a falha das agências de classificação de risco foi,
como procuramos mostrar na discussão acima, os efeitos perversos da concorrência e do conflito de interesses entre agências e clientes. Dado que as notas das agências não garantem a
estabilidade do sistema por causa desse mecanismo, surgiu o
argumento apontando a omissão do Estado em sua tarefa de
vigiar o setor financeiro37. O Estado seria, assim, omisso em sua
tarefa, terceirizando a supervisão da qualidade dos títulos financeiros em circulação. O problema é: como garantir que os
investidores não serão enganados por produtos financeiros
confeccionados e vendidos com má-fé, ou seja, que terão performance pior que aquela negociada pelas partes? A solução
adotada na Lei Dodd-Frank procura acentuar a “terceirização
da supervisão”, introduzindo responsabilização legal caso as
avaliações se mostrem imprecisas (embora isso ainda não tenha
sido aplicado). A solução favorecida pelas próprias agências
reintroduz o problema da gestão do risco para o governo e para
os atores financeiros38. Elas defendem que os ratings saiam da
regulação do mercado. Avaliações de agências passam a ser só
um elemento dentro de outras formas da gestão.
No caso da securitização, se estruturaram novos dispositivos que dividem a gestão do risco entre bancos em empresas.
Ora, o argumento segundo o qual a securitização dissolveria o
risco e estabilizaria o sistema caiu com a crise. Segundo a Lei
Dodd-Frank, a vigilância do risco ficou dividida entre bancos,
Protess (2011) aborda a discussão: “Banks and corporations that issue debt
must pay the rating agencies to assign them a grade. Lawmakers have long feared
that a quest for profits compromised the integrity of ratings. But the problem,
critics say, starts with the government. Rather than judge the safety of corporate
bonds and other investments, regulators outsource that duty to the rating
agencies”.

37

“’Standard & Poor’s believes the market — not government mandates —
should decide the value of our work, which is why we support removing rating
requirements from financial regulations’, said Ed Sweeney, an S.&.P. spokesman”
(Protess, 2011).
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assumiriam parte do risco envolvido na securitização, e governo, o qual acentuaria a fiscalização da qualidade de empréstimos. O caso dos derivativos transferiu riscos que se encontravam espalhados no sistema financeiro para instituições que
vendem derivativos. A criação, prevista na Lei Dodd-Frank, de
casa de custódia para derivativos não padronizados faz com
que os vendedores de tais instrumentos coloquem em jogos
seus recursos. Em suma, está em curso um deslocamento da
gestão de risco no mundo financeiro estadunidense, conduzido
pelo debate e pela política incitados durante a crise.
Se a crise foi eficaz em tornar sensíveis problemas dos dispositivos da economia do risco com relação à normatividade
industrial (de previsibilidade e estabilidade), quais foram as
repercussões com relação à normatividade mercantil? A emergência pública dos elementos envolvidos na crise financeira relevou, primeiro, o problema da pressão competitiva sobre as
agências de classificação de risco. Segundo, houve a crítica à
deterioração da qualidade dos empréstimos imobiliários. Terceiro, foram criticadas as operações com derivativos que se assemelhavam a apostas. De fato, as medidas previstas na Lei
Dodd-Frank buscam corrigir esses problemas para um funcionamento correto dos mercados financeiros.
Se críticas internas quanto às falhas no mercado abundaram, críticas externas foram praticamente inexistentes. A posição normativa do mercado se manteve incólume. Isso significa
que o compromisso entre os princípios mercantil e industrial –
base da ideia segundo a qual o mercado é o modo de organização econômica mais eficiente para produzir o bem comum –
não foi afetado significativamente. A crise foi (embora ela ainda
esteja se desenrolando) um momento no qual foi possível reproblematizar vários aspectos do mundo financeiro. Isso é de
vital importância devido ao papel das finanças na expansão
global da lógica mercantil. A internacionalização dos mercados
proporcionou condições de barganha inigualáveis para o gran120
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de capital. A possibilidade aberta para o capital de simplesmente sair (exit de Hirschmann, 1970) significou a introdução
da lógica mercantil na interação das finanças com outros atores
(Estado e trabalho organizado). Nesse contexto, grupos subordinados, desprovidos desses ativos móveis, ficam sujeitos às
instabilidades inerentes da organização mercantil da economia39. De qualquer maneira, frente ao colapso da vanguarda internacional do mercado, a conclusão que se pode esboçar no
momento é que coisas muito pontuais foram colocadas em discussão (se tomarmos como medida os jornais e as comissões
que utilizamos) e que a alteração de dispositivos legais foi muito limitada.
Assim, a crise mostrou que qualquer mudança mais radical com relação ao papel que o mercado deve cumprir ainda
depende de mais que um colapso do mercado sobre si mesmo.
A tradição liberal dos EUA sem dúvida se relaciona fortemente
com a atrofia da atitude crítica aos mecanismos mercantis e
com a incapacidade de instituir algo que vá contra esses mecanismos. Independentemente das tradições estadunidenses, a internacionalização dos mercados e a financeirização das economias, no entanto, difunde imediatamente os efeitos da crise e
da reação à crise para muito mais além dos EUA e de seus grupos dominantes. Se o capitalismo é um sistema mundo, a globalização financeira torna mais imediatos os efeitos de solavancos e crises. O mundo diretamente concernido aponta para a
necessidade de uma esfera pública global, enquanto conjunto
de instâncias inclusivas de debate capaz de reivindicar de autoridades internacionais o governo das finanças mundializadas
(Vandenberghe, no prelo). Se aprendemos que o mercado dificilmente vai se autodestruir (pelo menos num horizonte circunscrito), a alternativa vislumbrável passa pela constituição
Reforçando essas condições – que se fortaleceram primeiramente com a
globalização financeira a partir da década de 1970 – já denunciadas por
economistas tais como Rodrik (1997).
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de esferas transnacionais de discussão para exercer pressão sobre as autoridades das finanças globais, como FMI e BIS. Como
aponta Fraser (2007), todavia, tal projeto encontra dois obstáculos centrais. Primeiro, tal esfera pública global ainda tem legitimidade bastante frágil, pois não tem uma população de direito clara. Segundo, ela ainda possui pouca eficácia, na medida
em que inexistem os dispositivos para aplicar suas deliberações. A crítica externa da economia mundial ainda precisa de
estruturas mais fortes para poder aproveitar momentos de fraqueza dos mercados internacionais.
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INTRODUÇÃO
O estudo apresentado a seguir procura, numa articulação
entre a sociologia do trabalho e a sociologia moral, analisar a
dimensão de sustentação normativa do capitalismo e a forma
como ela se conforma no trabalho de quadros superiores de
empresas de Tecnologia da Informação (TI). Compreende-se
que a dimensão moral do trabalho desse ator social é marcada
pela coexistência de duas formas de justificação do capitalismo:
a justificação industrial e a justificação por projetos.
A ideia é que, atualmente, vivencia-se a coexistência de diferentes modelos de capitalismo que se articulam de modo a
suscitar e a manter o engajamento dos atores a ele. O modelo
industrial (da produção em massa e da organização tayloristafordista do trabalho) entra em crise, mas não é extinto, enquanto o modelo por projetos (da empresa em rede e do trabalho
flexível) ainda está em formação. Assim, questiona-se acerca de
como se dão as potenciais infrações, sobreposições, realizações
problemáticas e tensões de princípios desses paradigmas no
trabalho de um ator social que é emblemático das mudanças e
novas configurações do capitalismo por projetos.
A partir da análise de três tipos de momentos críticos
(BOLTANSKI & THEVENOT, 1999), quais sejam, i) de tensão
entre justificação por projetos e justificação industrial, ii) de infração da justificação por projetos e iii) de realização problemática da justificação por projetos, pretende-se apreender a forma
como os quadros superiores de TI se relacionam com a dimensão moral do seu trabalho. Considera-se que o trabalho tem
uma dimensão moral imanente, porque, além de meio de subsistência material, é meio de integração social, de construção de
identidade e fonte de reconhecimento intersubjetivo. É nessa
dimensão que o trabalho interessa aqui como objeto de estudo.
Por sua vez, o trabalho dos quadros superiores de TI é
meio privilegiado para a observação das dinâmicas que se esta132
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belecem entre essas duas justificações do capitalismo. A exemplaridade desse ator social deriva do fato de que o setor de TI é
onde o novo modelo por projetos pode ser mais bem observado
na realidade empírica: as empresas de TI já nascem flexíveis,
descentralizadas e estruturadas de forma horizontal, em projetos e equipes; seu mercado de trabalho assume grande dinamicidade devido à organização do trabalho por projetos. Seus
quadros superiores, quando inseridos em empresas de TI multinacionais de grande porte (mais de 500 funcionários), emblematizam o ideal de “bom trabalhador” da justificação por projetos: são profissionais que primam por uma grande mobilidade em seu percurso profissional, dissociando-se da ideia de
uma carreira ascendente no seio de uma grande empresa; são
mediadores, seja porque o conteúdo de seu trabalho é construir
pontes entre a equipe que coordenam, a empresa que representam e o cliente, seja porque se inserem e constroem redes que
alavancam novos projetos e garantem sua empregabilidade
(MOSSI, 2009; ROSENFIELD, 2009; 2011). No entanto, essa
exemplaridade do setor de TI em relação à justificação por projetos não implica que seus princípios não sejam por vezes infringidos ou que a lógica industrial tenha desaparecido. Quando inseridos em empresas que se utilizam da TI como meio para a produção ou prestação de serviços, os quadros superiores
de TI, que personificam a figura do mediador símbolo da justificação por projetos, estão inseridos em empresas híbridas, onde há uma presença marcante do modelo industrial que vai de
encontro à necessidade de remodelação e adequação ao modelo
por projetos para melhor atender às demandas de mercado.
A análise da relação que esses atores exemplares do capitalismo por projetos estabelecem com a dimensão moral do seu
trabalho, a qual é marcada pela coexistência de duas justificações contraditórias em alguns aspectos, ocorrerá em 3 etapas.
Primeiramente, expõe-se de forma breve a constituição histórica dessas justificações, destacando-se os elementos que são
133
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mais marcantes no trabalho dos quadros superiores de TI. Em
um segundo momento, examina-se os elementos que são mobilizados pelos atores nos momentos críticos vivenciados no cotidiano do seu trabalho. Por fim, serão traçadas algumas considerações sobre a relação que os quadros superiores de TI estabelecem com a dimensão moral do seu trabalho. Para o estudo
aqui apresentado foram realizadas 14 entrevistas com quadros
superiores de empresas de diferentes portes e setores, entre janeiro e abril de 2011, em Porto Alegre e São Paulo.
DOIS MODELOS DE CAPITALISMO, DUAS FORMAS DE
JUSTIFICAÇÃO
Assumindo a perspectiva teórica da sociologia da crítica,
passa-se a considerar que a dimensão moral da vida social é
composta por diferentes formas de justificação que dão conta
de situações distintas. Uma justificação será entendida como
um sistema coeso de regras e como, no caso deste estudo, ela se
refere à organização capitalista do trabalho, será construída
através da junção dos princípios de justiça de uma cité (BOLTANSKI & THEVENOT, 1991) com as promessas de segurança,
bem comum e autonomia de um espírito do capitalismo (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 1999). Considera-se que uma justificação é composta por um objetivo socialmente construído e
compartilhado que atende e corresponde ao bem comum. Para
atingir a esse objetivo, se faz necessária uma habilidade específica, que se torna o princípio de reconhecimento do trabalho
naquela justificação, e que é atribuída a uma pessoa, que representa o ideal de “bom trabalhador”. Da mesma forma, é necessário um meio para alcançar o bem comum, de modo que os
valores da justificação assumem uma forma material, que trará
consigo os parâmetros para um “bom trabalho”. Ou seja, considerar-se-á que uma forma de justificação é composta por figuras de apoio (a pessoa e a forma material), formas de justiça (o
134
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bem comum), fontes de excitação que suscitam o engajamento
dos atores ao capitalismo, fontes de segurança e um princípio
de reconhecimento do trabalho. Assim, a justificação industrial,
tal qual apresentada a seguir, consiste nessa fusão entre a cité
industrielle e o segundo espírito do capitalismo.
Entre o final da Primeira Guerra Mundial e meados dos
anos 1970, a economia, a produção, o consumo e o trabalho
eram pautados pela combinação de princípios tayloristas e fordistas, que se generalizaram a ponto de ser possível afirmar
que eles configuraram um paradigma do regime de acumulação nesse período (HOLZMANN & CATTANI, 2006: 282).
Através da racionalização do processo de trabalho e de incrementos técnicos, foi possível a configuração de uma economia
de escala, baseada na produção e no consumo padronizados e
em massa. Trata-se de um paradigma orientado ao constante
aumento da produção, à redução dos preços, à elevação do
consumo e ao incremento das taxas de lucro (guimarães, 2006:
134). Na esfera do trabalho, uma das conseqüências desse modelo paradigmático de formatação do capitalismo foi a separação entre concepção e execução, acarretando na sua fragmentação e simplificação. Tendo seu ritmo e velocidade estabelecidos
por máquinas, a rígida disciplina leva a um trabalho repetitivo,
parcelado e monótono, mas, ao mesmo tempo, a um trabalho
mais eficiente, sem desperdício de tempo, que atendia à lógica
de maior produtividade. Nesse modelo que denominaremos
industrial, a elevação da produção possibilitaria a prosperidade
geral e atenderia à promoção do bem comum, sendo “boa” tanto para os empresários, quanto para os trabalhadores. Do mesmo modo, a organização científica do trabalho, baseada nos estudos de Frederic Taylor (1982), argumentava estar “atendendo
a desejos ‘naturais’ dos atores envolvidos no processo de produção, eqüitativamente beneficiados” (HOLZMANN & CATTANI, 2006: 282).
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Desse modo, o paradigma industrial está sustentado por
uma justificação industrial, cuja base reside, por um lado, na
grande empresa burocrática e vertical e na figura do diretor,
cujo objetivo seria o aumento da produção e do lucro da empresa (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 1999), e, por outro, na objetividade da vida social e na eficiência (BOLTANSKI & THEVENOT, 1991). Assim, funda-se uma moral do trabalho pautada pela utilidade e eficiência ligada à produtividade do ator,
que deve fazer-se útil através de um trabalho que contribua para a realização do objetivo de incremento da produção. Nessa
justificação, a eficiência é o princípio de reconhecimento do
trabalho. O quadro abaixo procura sintetizar os elementos que
constituem essa forma de justificação do capitalismo e que servirão de parâmetro para a análise dos momentos críticos vivenciados pelos quadros superiores de TI em seu trabalho:
Figura 1: Elementos da justificação industrial

Fonte: Elaboração própria a partir de Boltanski e Thévenot (1991); Boltanski e
Chiapello (1999); Holzmann e Cattani (2006) e Guimarães (2006)

A partir dos anos 1970 o modelo industrial passa a enfrentar alguns obstáculos e percebe-se um enfraquecimento dos ar136
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gumentos de justificação do engajamento ao capitalismo. Este
passa por diferentes mudanças que ocorrem através da íntima
articulação de processos distintos que vão desde os choques do
petróleo, passando pelo progresso tecnológico promovido no
Vale do Silício, nos EUA, até a crise do modelo de produção e
consumo em massa (CASTELLS, 2008). De acordo com Manuel
Castells (2008), a eclosão desses diferentes fenômenos acaba
por acarretar num processo de reestruturação do capitalismo,
que se apóia na revolução tecnológica baseada nas Tecnologias
de Informação (TIs), a qual se origina e se difunde durante o
processo de desintegração do modelo organizacional de burocracias racionais e verticais, de modo que a interação entre esses processos começa a dar novos formatos à organização da
economia, da produção, do consumo e do trabalho.
Assim, ambas dimensões da justificação industrial são colocadas em questão. Por um lado, a grande empresa burocrática e vertical está em processo de desintegração, pois se tornou
ineficiente face às transformações ocorridas. Por outro, o princípio da eficiência e da produtividade como fontes de reconhecimento do trabalho são intensamente criticados, seja pela heteronomia e inautenticidade do trabalho industrial, seja pelas
profundas desigualdades geradas por essa forma de organização das relações sociais (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 1999).
Torna-se preciso, portanto, reformular a base normativa do capitalismo.
A partir da reestruturação produtiva, as empresas passam,
então, a organizar-se de forma mais descentralizada, compondo redes internas (equipes) e externas (fornecedores, prestadores de serviço e clientes). Desse modo, tem-se uma maior flexibilidade de gerenciamento, em comparação com os princípios
da administração científica (TAYLOR, 1982), como também
uma maior individualização e diversificação das relações de
trabalho (CASTELLS, 2008). No mesmo sentido, Boltanski e
Chiapello (1999) identificam, a partir dos anos 1990, uma proje137
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tização das estruturas organizacionais. Ou seja, as empresas
passam a dividir-se em unidades autônomas, cuja organização
se dá por projetos, de forma a reduzir sua estrutura hierárquica. Com isso, ter-se-ia um menor corte entre trabalhos de execução e de concepção, haja vista que os projetos são compostos
por equipes de trabalho conjunto. O trabalho torna-se mais
complexo e menos repetitivo, uma vez que os projetos têm um
prazo pré-determinado, de modo que as equipes são recompostas de acordo com as necessidades dos projetos em andamento
(BOLTANSKI & CHIAPELLO, 1999). Embora a efetivação e
disseminação desse novo modelo sejam recentes e estejam em
curso, propõe-se pensá-lo sob a forma de um novo paradigma,
que dá ao capitalismo uma nova roupagem, o que permite que
seu aparato justificativo seja revigorado. Tratar-se-ia, em contraposição ao modelo industrial, de um modelo por projetos.
Concomitantemente a essas transformações, Boltanski e
Chiapello (1999) identificam a emergência de uma nova forma
de justificação do engajamento dos atores ao capitalismo: a justificação por projetos1, que surge como resposta às críticas feitas
ao paradigma industrial. A justificação por projetos está apoiada na figura do manager, na sua capacidade de estabelecer conexões a fim de criar novos projetos. Para tanto, recaem sobre o
trabalhador demandas não apenas referentes às suas habilidades técnicas, mas também às suas competências comportamentais e emocionais: é necessário, para tecer redes, mostrar-se
digno de confiança e disposto a confiar, ser polivalente, flexível
e móvel para mostrar-se empregável – o que implica numa disposição a correr riscos. Funda-se, assim, uma moral do trabalho
baseada na capacidade de mediação (de criar e de se inserir em
redes), na volatilidade dos projetos e na fluidez das estruturas
organizacionais. Assumir constantemente novos desafios não é
apenas inevitável, mas também desejável (BOLTANSKI &
A justificação por projetos refere-se à junção da cité par projets e o novo espírito
do capitalismo.
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CHIAPELLO, 1999), de modo que a disposição ao risco se torna
um princípio de reconhecimento (MOSSI, 2009), como demonstra o quadro abaixo:
Figura 2: Elementos da justificação por projetos

Fonte: Elaboração própria a partir de Boltanski e Chiapello (1999), Rosenfield
(2008, 2009, 2011) e Mossi (2009)

AS TENSÕES NO TRABALHO DOS QUADROS SUPERIORES
DE TI
Tendo em vista a intenção de aqui se analisar as dinâmicas
entre diferentes formas de justificação do capitalismo, é importante destacar que um dos pressupostos da perspectiva teórica
aqui adotada é de que a vida social é permeada por valores
morais e princípios de justiça (BOLTANSKI & THEVENOT,
1991; 1999; BOLTANSKI, 2002). Como forma de apreender essa
dimensão da realidade, Luc Boltanski e Laurent Thévenot
(1991) constroem um modelo de formas de justificação, que vi139
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sa a dar conta da pluralidade de princípios de justiça que coexistem na vida social. A idéia é que, embora coetâneos, esses
princípios são situcionalmente incompatíveis. Ou seja, em cada
situação da vida social cotidiana apenas um princípio de justiça
é legítimo, de forma que os atores comuns possam identificá-lo,
relacioná-lo com aquela situação, avaliando-a quando isso se
faz necessário. A avaliação das situações cotidianas e a necessidade de relacioná-las com um princípio de justiça pode ser melhor observada em situações críticas que interrompem o curso
ordinário da ação, já que em seu curso normal predominam os
acordos tácitos (BOLTANSKI & THEVENOT, 1999). Trata-se
dos momentos críticos, que são situações nas quais se instaura
uma disputa e que, por isso, demandam alta reflexividade dos
atores nelas envolvidos.
O primeiro tipo de momento crítico aqui analisado, o de
tensão entre justificação industrial e justificação por projetos,
está fundamentado nessa ideia de que as formas de justificação
são situacionalmente incompatíveis, ou seja, em uma situação,
apenas uma delas é considerada legítima pelos atores envolvidos. Quando elementos de uma justificação são transportados
para situações legitimamente orientadas por outra, as condições se tornam desiguais, pois cada um dos atores está se utilizando de uma forma distinta de ordenar o mundo a sua volta
(BOLTANSKI & THEVENOT, 1999; BLONDEAU & SEVIN,
2004). Em geral, nos momentos críticos de tensão analisados há
um desencontro entre as expectativas do quadro superior de TI
e os elementos que ele encontra mobilizados pelos seus parceiros de interação.
A segurança garantida na justificação industrial através
das idéias de estabilidade e de carreira ascendente no seio de
uma grande empresa aparece, nos momentos críticos vivenciados pelos quadros superiores de TI, em tensão com a instabilidade, à qual se espera que o ator adira na justificação por projetos. No caso abaixo, as expectativas de criar uma estrutura fi140
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nanceira que aportasse segurança foram sistematicamente frustradas pela instabilidade e transitoriedade da inserção por projetos, que tem prazo pré-determinado para terminar.
Dos seis meses que eu fiquei lá, eu... se eu ganhei três meses
de salário foi muito... e o resto... né? [...] E aí, o que aconteceu?
Eu acabei me desiludindo um pouco com a TI, com essa questão da informalidade, com essa questão... da instabilidade, né?
Ao mesmo tempo em que tem bastante emprego hoje, amanhã
termina o projeto... tu tá na rua... Então, eu não tava conseguindo montar um alicerce financeiro interessante pra que eu
pudesse também, digamos assim... criar uma estrutura... tranqüila pra mim, né? [...] Então, eu resolvi tomar essa decisão de
não, vou trabalhar em empresas da família, que é uma coisa mais
estável, dificilmente eu vou ser demitido ou alguma coisa assim (MC de tensão, TI como fim).

Nesse momento crítico, o elemento industrial é introduzido, portanto, pelo quadro superior de TI através de suas expectativas de construir uma estrutura firme e por optar por uma
inserção profissional estável, em que não se visse desempregado repentinamente. É interessante notar que o ator se utiliza da
estrutura da empresa industrial como forma não apenas de trabalhar, mas também de gerir sua vida. Deste modo, é estabelecida uma estreita associação entre segurança, estabilidade e estrutura, às quais o ator se engaja positivamente em contraposição à idéia de engajar-se à instabilidade proposta na justificação
por projetos. No entanto, o ator recorre à justificação industrial
como meio de aproximar-se do ideal de “bom trabalho” da justificação por projetos: o trabalho como aventura, que proporciona aprendizado constante, no qual haveria um sentimento de
liberdade e de trabalhar por prazer.
Eu acredito que eu vou morrer trabalhando, né? Mas eu vou
morrer trabalhando em alguma coisa que eu goste... aí eu acho
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que mais pra frente eu vou... meu livre arbítrio, a tendência é
melhorar cada vez mais. Eu vou trabalhar no que eu to a fim,
não por grana. Hoje, eu vou te dizer assim: por mais que eu
não reclame, que eu esteja bem, mas tem muito dependência
financeira, assim. Eu trabalho muito pra acumular riqueza e
me organizar pra que no futuro eu conquiste: bom, agora isso
aqui, com o que eu tenho... eu posso fazer o que eu quiser, a hora que
eu quiser, e com certeza eu vou suceder porque eu vou tá fazendo
aquilo ali de coração. E eu acho que quando tu faz as coisas assim o retorno vem mais facilmente (MC de tensão, TI como
fim).

Assim, quando estrutura, segurança e estabilidade estão
associadas, a justificação industrial pode ser acomodada pelos
quadros superiores de TI ao lado das expectativas de realização
de si mesmo no trabalho. No entanto, quando a estrutura da
organização – que é fonte de segurança na justificação industrial por remeter à idéia de planejamento para o futuro – está associada à rigidez, à incapacidade de transformação, ela passa a
ser um contraponto a ao ideal de bom trabalho dos atores estudados, que está associado a elementos da justificação por projetos, como a noção de aventura, abaixo mobilizada através da
idéia de batalha.
E aí algumas coisas eu consegui fazer, alguns projetos eu sucedi e em outros projetos, não. Só que digamos que uma questão de proporcionalidade, de 60 a 70% dos projetos que eu tinha não foram pra frente, assim. Pela crença do dono da empresa ser da mentalidade sempre funcionou assim, não precisa
mudar. Muito resistente a mudanças... Então isso me frustrou,
e eu... assim, eu tenho um perfil que eu não consigo ficar insistindo e batendo na mesma tecla, eu não gosto de gastar e investir energia nisso. Se eu vejo-, eu escolho as batalhas que eu
quero brigar, e geralmente as batalhas que eu vá ganhar, né? E
que isso-, que eu vá ganhar tanto-, que eu vá vencer a batalha
mas que eu também vá crescer. E aí eu vi que aquela batalha
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ali eu não ia ganhar, e era uma situação muito complicada,
porque o dono da empresa era o meu sogro. Então, tinha uma
questão de relação familiar, assim. E eu comecei a me frustrar,
me frustrar, me frustrar, me frustrar... Ia trabalhar, assim...
acordava todo dia: meu deus, tenho que ir trabalhar (MC de tensão, TI como meio).

Observa-se novamente uma dissociação entre expectativa
do ator e a realidade que ele encontra quando se coloca em interação com seu parceiro, que desta vez é uma empresa de outro setor. Enquanto o ator esperava introduzir mudanças e assumir uma posição de intermediação, engajando-se a um dos
princípios de reconhecimento do trabalho da justificação por
projetos (a capacidade de mediação), deparou-se com uma empresa cuja estrutura guarda características que são conseqüências de um modelo industrial de configuração do capitalismo:
[...] apesar de empresa ser muito sólida financeiramente, mas
tinha métodos muito retrógrados de gestão, nem tinha gestão
de pessoas. Eu mando e tu faz. Praticamente isso. Foi um choque! (MC de tensão, TI como meio).

Nessas situações em que há uma dissociação entre as expectativas do ator e a realidade com a qual ele se depara, tornase uma tarefa árdua ao ator, portanto, encontrar realização de si
no trabalho, que passa a ser sinônimo de frustração. A rigidez
da estrutura da empresa também engendra uma crítica à justificação industrial por restringir a autonomia do quadro superior em relação aos processos organizacionais que ele gostaria de
mudar para tornar a empresa mais competitiva.
Pra eu poder continuar crescendo, eu tava no lugar errado, eu
tinha atingido o teto e isso me incomodava por vários motivos
[...] Ahn, eu ia ter que mudar questões de estrutura, formas de
relacionamento da organização lá dentro, mecanismos de
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aprovação e liberação de verbas pra poder ter uma agilidade
maior que eu buscava e isso eu não tinha [...] Os problemas
que se tinham aí e que eu enfrentava à época eram muito relacionados à autonomia financeira, ta? Eu não tinha claramente
um orçamento pra minha área, o qual eu pudesse aplicar ele
no formato que eu quisesse (MC de tensão, TI como fim).

Do mesmo modo, a uma estrutura rígida falta a flexibilidade necessária para responder adequadamente ao seu cliente,
de modo que o quadro superior desengaja-se desse aspecto burocrático, de caráter industrial, e passa a burlar as regras de
funcionamento da empresa. Observa-se que, neste caso, a rigidez da estrutura está associada à sua incapacidade de atender
às demandas do mercado.
E em onze anos, eu... tinha coisas que eu já sabia que não adiantava nem pedir, porque aquilo não ia acontecer. E tinha outras que eu simplesmente não pedia nem a benção, só avisava:
oh, fiz assim. Ah, mas como isso? Se eu tivesse feito pelo processo normal e tudo mais, a gente ia levar um mês pra resolver, o cliente queria pra hoje pela manhã, não tinha tempo pra
isso. Eu tinha duas opções: ou eu não atendia o cliente, que ele
ficava insatisfeito e abria a brecha pra concorrência, ou eu
atendia e assumia o risco. Atendi e o risco ta aqui, vamos discutir (MC de tensão, TI como fim).

O cerne da crítica do ator não reside na própria idéia de
estrutura, mas sim na rigidez desta. Quando a estrutura é associada a uma empresa organizada, “mais estruturada”, ela é
compatível com a flexibilidade e a autonomia no trabalho,
idéias tão caras à justificação por projetos, justamente porque
emergem como resposta aos problemas gerados pela rigidez
característica das empresas industriais. Deste modo, percebe-se
que o ator mobiliza a idéia de estruturação, da justificação industrial, como meio de se ter um trabalho autônomo e flexível,
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elementos típicos da lógica da justificação por projetos. Neste
caso, a tensão entre justificação industrial – estruturação – e justificação por projetos – flexibilidade e autonomia – reside na
própria expectativa do ator.
[é possível que em] uma organização mais estruturada, maior,
pensada de forma diferente, tu vá ter uma autonomia maior
em cima da questão financeira pra ta investindo num curso de
10 ou 15 mil reais que seja que custe esse curso, pra poder capacitar aquele profissional e tu vai ter uma flexibilidade pra
isso, não se investe sem cobrar um retorno, mas tu tem que ter
a condição de investir dinheiro pra depois cobrar o retorno me
agradou bem mais. E eu não tinha essa autonomia lá, então, os
meus processos eu mudava dentro da minha área, mas qualquer interface que tivesse com financeiro, com contábil, com
recursos humanos, aí a coisa já era bem mais complicada, aí eu
já não era mais o dono do processo. Isso acontece em outras
organizações? Acontece, mas o nível de flexibilidade que tu
tem conta muito pra conseguir ter tranqüilidade na gestão, na
forma de gerir aqueles problemas (MC de tensão, TI como
fim).

Em outra situação, a estrutura está associada à fragmentação do trabalho que entra em tensão com a idéia de realização
de si no trabalho. O sujeito, inserido em uma empresa de TI
como meio percebe-se como apenas mais uma peça na estrutura daquele negócio, uma peça que pode não fazer diferença.
Trata-se de uma expectativa do ator que vai ao encontro da justificação por projetos através do anseio em contribuir, em diferenciar-se e em mostrar-se capaz, que, ao não se realizar, reverte-se em frustração com o trabalho.
Então, na [empresa de TI como meio], tive um upgrade financeiro muito bom, o upgrade de emprego é muito bom, só que
aí veio a frustração! Por que a frustração? Porque na [empresa]
eu era uma engrenagem. Tinha 50 pessoas na área de TI e eu
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era analista de sistemas pleno, certo? Então eu era uma peça! E
ficava no meu mundinho ali e isso eu achava pouco, porque
eu sempre achei que eu podia dar mais [...] eu não quero esperar esse tempo todo pra ter esse crescimento, eu quero fazer o
diferencial e crescer rápido, eu quero mostrar pras pessoas
que eu sou diferente e aí buscar essa ascensão profissional
(MC de tensão, TI como meio).

Na justificação industrial, o princípio de reconhecimento
do trabalho configura-se através da idéia de eficiência, atrelada
à satisfação das necessidades e à utilidade daquele trabalho,
constituindo-se uma meritocracia da competência, na qual é legítima a demanda da empresa por produtividade a seus trabalhadores. Assim, quando a produtividade é associada a um
ambiente de trabalho tenso, marcado por um alto nível de pressão por um trabalho eficiente, ela engendra sofrimento no trabalho.
Quem trabalha com isso sofre uma pressão muito grande,
principalmente quem trabalha com infraestrutura, suporte,
porque é uma área que não tem recompensa, a gente não
tem... quando teu computador dá problema, tu não vai ligar
pra nós pra agradecer! [...] O maior trauma que tinha com o
pessoal de TI é ficar parado, então tem alguém parado, a gente
não conseguia vender. Então, aí vinha uma pressão enorme da
diretoria, da presidência de nos questionar, pra fazer as coisas
funcionarem, então é uma pressão constante... (MC de tensão,
TI como meio).

Ou seja, o princípio de reconhecimento do trabalho da justificação industrial, quando confrontado com um ator que tem
suas expectativas associadas à justificação por projetos, revertese em seu contrário: o sentimento de não reconhecimento, pois
não é por sua eficiência e produtividade que o ator espera ser
reconhecido, mas por sua capacidade de mediação.
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[...] eu consigo hoje reconhecer essa minha satisfação quando a
minha equipe se desenvolve, começa, vamos supor, a tratar
diferente as questões, fazer os projetos, construir como fazer,
desenvolver a opinião dele (MC de tensão, TI como meio).

Assim, a pressão por produtividade é vivenciada negativamente, enquanto a pressão de um novo desafio significa
adrenalina, ou seja, que o trabalho é uma aventura e que o sujeito aprende com ele (MOSSI, 2009: 43). Mas, além do sentimento de não reconhecimento no trabalho, a demanda por eficiência através da pressão gera medo, de modo que o ator recua
em relação a esse elemento.
[...] eu participava de todas as etapas e sempre, ao longo de
todas essas fases, trabalhando a questão financeira desses projetos. Se os projetos eram saudáveis ou não, quais eram os
ajustes que deveriam ser feitos. Então, aí pra mim foi um
MBA, assim. Aí que eu pude, digamos assim, desenvolver características mais de relacionamento, né? De sentar à mesa
com o cliente, de conversar, discutir idéias, não simplesmente
vender, mas ajudá-lo a comprar, tentar fazer com que... [gaguejo] a minha idéia e as soluções que eu trouxesse pra ele
pudessem fazer a diferença no negócio dele. E isso é uma cachaça, assim, porque tu acaba... te apaixonando. Isso é uma
coisa que foi um momento, digamos, conturbado, mas feliz. E
assim... eu, depois de algum tempo, na [empresa de TI] é nítido que a questão do teu rendimento, ela cai um pouco, assim.
E eu vou te dizer que eu trabalhava com medo lá. Assim, eu
sentia medo dos donos da empresa pelo método de gestão deles, assim. Então, era uma liderança exercida pelo, pela, pelo
medo, assim. Tu fazia porque tu tinha medo. (MC de tensão,
TI como fim)

De acordo com Boltanski e Thévenot (1991), além da eficiência, outro pilar da justificação industrial é a objetividade da
vida social. Ou seja, o cálculo como forma de garantir previsibi147
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lidade de modo a assegurar projetos consistentes para o futuro.
Quando esse elemento da justificação industrial entra em tensão com a incerteza da justificação por projetos, observa-se um
rompimento do ator com a objetividade e seu engajamento ao
risco e à idéia de trabalho como aventura.
Meu sócio era uma pessoa muito conservadora, e eu queria fazer algo mais agressivo e buscar investimentos, sócios... [...] eu
tava com tanta vontade de fazer outra coisa, que eu não pensei
em produzir isso, eu não avaliei mercado, eu não avaliei- foi
algo mais de emoção do que de razão (MC de tensão, TI como
fim).

Sabe-se que o trabalho dos quadros superiores de TI é orientado, ordinariamente, pela lógica da justificação por projetos.
No entanto, isso não significa que seus princípios não sejam infringidos em uma situação, o que vem a gerar os momentos críticos analisados a seguir. Os momentos críticos de infração da
justificação por projetos ocorrem quando o próprio ator ou seu
parceiro de interação desrespeitam um elemento da justificação
por projetos – sem colocá-lo em tensão com um elemento da
justificação industrial –, ou quando um elemento da justificação
por projetos é levado às últimas conseqüências de modo a infringir seu próprio princípio de justiça, qual seja, a distribuição
das conexões. A diferença central entre um momento crítico de
tensão e um momento crítico de infração é que nestes não há
um desacordo sobre qual é o princípio legítimo como há naqueles, de modo que a introdução de um elemento industrial pode
se dar no curso da disputa, mas não é o estopim para ela (como
foi o caso do momento crítico de infração apresentado na seção
anterior).
Na nova forma de justificação do capitalismo, o ideal de
“bom trabalho” está apoiado na organização por projetos, que
proporciona que o trabalho se renove e gere constantemente
novos desafios, o que por sua vez possibilita que o sujeito vi148
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vencie este trabalho como uma aventura, e que aprenda com
ele. Para o quadro superior de TI, portanto, é fundamental
aprender com o trabalho. O ato de aceitar manter-se num trabalho com o qual não se aprende traduz-se num sentimento de
inutilidade, de não ser necessário naquele espaço.
Então, tinha dias que eu ia trabalhar, e não tinha o que fazer.
Só ficava lá, parado, porque não demandava mais do conhecimento que eu tinha. Aí eu conversei com o dono da empresa
na época e falei pra ele: olha... eu to me sentindo aqui subutilizado,
tem um monte de coisa que eu sei, que eu posso fazer, mas aqui dentro eu não posso fazer dado aos clientes que a gente tem, dado à tecnologia que a gente tem. Então, assim, da forma como ta não dá, eu
não to me sentindo bem. E já fazia... acho que durou um mês, assim, minha situação de não se sentir bem ali, e aí eu falei pra
ele: to saindo, ta? Tudo bem? Ta, pra onde é que tu vai? Ah, não
vou pra lugar nenhum. To saindo sem rumo, eu só não agüento mais
ficar aqui sem ser utilizado (MC de infração, TI como fim).

Outra conseqüência deste ideal de trabalho é que os quadros superiores de TI, em busca dele, estabelecem uma relação
instrumental com a empresa, tendo em vista que ela deve servir
como meio de proporcionar esse aprendizado e o desenvolvimento profissional do ator (NEVES, 2011). Assim, quando a
empresa não mais cumpre esse papel de proporcionar novos
desafios, infringe um elemento da justificação por projetos,
desrespeitando seu ideal de “bom trabalho”.
Foram dois anos trabalhando com a mesma tecnologia, com o
mesmo grupo, então, no final do primeiro ano, a gente já não
tinha muito mais como... Eu já não tinha muito mais o que fazer de coisas novas, porque, assim, não tinha novas tecnologias pra gente colocar, ta? E na gestão de projetos, eu entendo
que o maior desafio não é tecnologia, é pessoas, é lidar com
pessoas. E nesse um ano, eu trabalhei sempre com a mesma
equipe do lado de cá e sempre com a mesma equipe do lado
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de lá, eu conhecia a forma de trabalho das duas. Então, assim,
a gente não teve, depois de um determinado tempo, depois da
equipe conhecida, a gente não teve mais problemas que precisassem ser resolvidos, porque a equipe já tava bem integrada e
bem unificada, trabalhando de forma consistente. Então, não
precisava muito do meu papel como gestor, de orientar, de tirar pedras do meio do caminho, de resolver conflitos entre
equipe... No primeiro ano a gente resolveu a situação, montou,
e depois eu passei uns seis meses angustiado, porque não tinha coisas novas pra trabalhar (MC de infração, TI como fim).

Se o trabalho não mais proporciona desafios, o ator passa
a vivenciar uma frustração pela falta de aprendizado no trabalho. Quando a empresa não mais cumpre o papel que lhe é
atribuído, o quadro superior de TI percebe-se numa bifurcação:
deve demonstrar seu interesse em continuar na empresa, demandando novas oportunidades ou deve buscar uma nova inserção profissional, mais desafiadora e que lhe possibilite crescimento? Essa questão remete à dinâmica entre mobilidade e
empregabilidade protagonizada pelos quadros superiores de TI
na busca por um equilíbrio entre diversificação de experiências
profissionais e não demonstrar uma suposta imaturidade, característica de alguém que não é capaz de manter um emprego
(MOSSI, 2009). No caso analisado, o quadro superior decide
demandar por novos desafios no interior da empresa, haja vista
que a mobilidade intra-firma é preferível para profissionais de
nível gerencial (ROSENFIELD, 2009).
Eu conversei com [o diretor] seis meses antes de sair, aí eu pedi pra ele: tem algum outro lugar dentro da empresa? Porque eu
queria continuar dentro da empresa, né? Tem algum outro lugar dentro da empresa que eu possa assumir? Ele ficou de ver,
em três meses eu perguntei de novo, no final de seis meses eu
chamei ele pra conversar: conversei contigo há seis meses atrás,
não... estou entendendo que não há interesse da empresa em que eu
continue, porque se não já teriam me colocado em uma outra posição,
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então, em função disso, eu to pedindo pra sair. Ta? [pausa, suspiro,
respira fundo] (MC de infração, TI como fim).

Contudo, a infração da idéia de que a empresa deveria
ofertar de novos desafios não necessariamente desperta a frustração em relação ao trabalho. Ela também pode ser vivenciada
como um sentimento de dever cumprido e como o entendimento de que é hora de procurar uma nova inserção profissional.
Mas, me senti com a tarefa feita. Eu me senti com uma... senti
pô, aqui eu acho que eu cumpri... Acho que foi isso
P: Sensação de dever cumprido!
Eu achei isso! Aí eu teria uma opção: o que que faço? Eu continuo aqui, continuo me beneficiando do que a gente construiu, do porte da empresa, eh, o ritmo vai diminuir um pouco,
talvez seja bom; ou eu vou pegar um outro desafio e vou pra
uma outra briga, vou comprar uma outra briga? E eu comprei
a outra briga, entendeu? (MC de infração, TI como meio).

Nesse caso, o ator mostra-se disposto a aderir à idéia de
mobilidade inter-firmas, cumprindo um papel próximo ao da
figura do consultor, que é contratado temporariamente para
implementar uma operação ou resolver um problema específico. Uma vez resolvida a questão inicial, é praticamente natural
a idéia de procurar uma nova inserção. Essa disponibilidade
remete à noção do trabalho como aventura, um trabalho no
qual a pressão se transforma em “adrenalina”.
E eu acho que tem uma adrenalina que eu acostumei, entendeu?! É uma adrenalina... [rindo] pra mim é boa, não sei. Eh,
eu sou uma pessoa muito ansiosa e... acho que eu acabo sempre buscando isso, entendeu? Essa adrenalina das entregas, eu
até pensei isso recentemente, eu falei: será que o período que
eu saí da [empresa] não era por causa disso? Que de repente
eu tava baixando a adrenalina, ela sempre foi muito alta e de
repente tem uma possibilidade aqui de eu de novo buscar
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um... né? eu acho que é muito medido, eu não acho que eu
saio, assim, como eu disse, como aventureiro, pô, tem esse negócio aqui eu vou lá. Não! Não acho que é assim, não. Por isso que
eu tava te falando de ousadia em vez de aventura, mas eu
acho que eu espero deixar um legado, acho que é isso (MC de
infração, TI como meio).

No entanto, o engajamento ao trabalho como uma aventura tem um limitador. Em alguns casos, a fluidez da relação com
o trabalho – um trabalho por prazer associado ao sentimento
do quadro superior estar livre de coerções de caráter social
(ROSENFIELD, 2009) – assume a forma de algo que pode se
aproximar da irresponsabilidade ou da incompetência, se não
for conduzida de forma apropriada pelo ator. Não se trata de
ser um “aventureiro”, da aventura pela aventura, mas sim da
aventura pelo sentimento de prazer no trabalho associado a
uma boa conduta profissional, marcada por um relativo compromisso do quadro superior com a empresa. Esse compromisso é relativo porque o limite do quadro superior é a oferta de
novos desafios e aprendizado, o que é tácita e mutuamente
acordado entre ele e a empresa. Desse modo, a transitoriedade
dos projetos corrobora este ideal de “bom trabalho”, de modo
que é possível mesmo resgatar a noção de trabalho como obra.
O trabalho por projetos permitiria e favoreceria a reabilitação
dessa noção uma vez que se fundamenta na performance individual, o que permite perceber o trabalho como criação (ROSENFIELD, 2011), e que possibilita ao sujeito visualizar seu trabalho como um processo completo, não fragmentado.
Eu consigo no coaching satisfazer meu desejo de um trabalho
com início, meio e fim. O cliente me contrata: eu quero desenvolver essa competência aqui. A gente começa a trabalhar, a gente coloca uma meta, um objetivo e início, meio e fim. Acabou,
tchau! A volta pra casa e eu paro de trabalhar com ele. Não é
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uma coisa contínua, é um projeto! Isso é muito bom, essa satisfação (MC de tensão, consultoria de TI).

Na justificação por projetos, as características socialmente
valorizadas no trabalho e no trabalhador são a sua capacidade
de realizar a mediação entre empresa, equipe e cliente, e de estabelecer relações de confiança com seus colaboradores, haja
vista que, como gerente, deve auxiliar cada um deles no seu
crescimento profissional; o caráter desafiador e arriscado do
trabalho e a disponibilidade do ator a assumir esses riscos; e o
engajamento positivo do ator à instabilidade do trabalho por
projetos. É a partir da idéia de que o manager guarda responsabilidade pelo desenvolvimento de seus colaboradores que se
configura a forma de justiça dessa justificação, que consiste na
distribuição das conexões daquele para estes. A partir dessas
conexões, os demais atores podem começar a tecer suas próprias redes de forma a garantir sua empregabilidade. Deste
modo, quando o princípio da mediação é infringido em uma
situação, trata-se de um fato grave, que incita diferentes reações
dos quadros superiores de TI.
[o período na empresa] foi um pouco... foi um pouco... traumático, porque... na realidade, essa pessoa que entrou, eu não
me adaptei em nada com os valores dela, assim. Acho que ela
tinha valores bem diferentes do meu chefe anterior, e uma coisa assim, [gaguejo] os skills dele de gerente de pessoas eram
muito ruins, assim. Então, era uma pessoa que vem de uma
realidade muito ultrapassada, do relho, assim, sabe? Ele só
exigia, só ver o lado dele e utilizar as pessoas pro crescimento
dele, tá? Isso é uma coisa que eu percebi rápido, assim. E a
gente não tinha uma empatia, assim. Eu não consigo trabalhar
com uma pessoa se eu não admiro essa pessoa... Se eu não
admiro, eu não vou me esforçar, não vou dar 120% de mim.
Ele, sinceramente, não era o modelo que eu queria seguir (MC
de infração, TI como meio).
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No caso acima, o parceiro de interação desrespeita o princípio da mediação por não ser um bom gerente de pessoas,
quando avaliado nos termos da justificação por projetos, na
qual o princípio de justiça consiste em distribuir a própria empregabilidade. Por isso, o quadro superior entrevistado, em um
momento de seu percurso em que ocupava sua primeira posição ligada à gestão, não concorda em trabalhar sob outros valores e “espera pelo pior”, quando é demitido. Em outras situações, o parceiro de interação não respeita a posição de intermediação ocupada pelo quadro superior, o que pode se dar de diferentes formas. Uma delas, próxima ao caso anterior, é quando
o parceiro de interação demanda que outros elementos pautem
o trabalho do sujeito.
[O dono da empresa] pensa muito em dinheiro, em financeiro,
e eu penso mais nas pessoas, desenvolver as pessoas. E as duas coisas estavam se conflitando.
P: E tu concorda com os motivos que te apresentaram [para a
demissão], tu achas corretos e suficientes?
Não. Na visão dele, pode ser, ta? Se é isso que ele quer pra
empresa dele, eu acho que não vai muito longe, ta? [gaguejo] e
eu imagino que pra uma empresa se dar bem, pra uma empresa se desenvolver, ela tem que ter uma preocupação com seus
colaboradores [...] E eu disse pra ele, eu disse, exatamente o
que eu to dizendo pra ti, eu disse pra ele: cara, tu te preocupa
só com o dinheiro, tu não te preocupa com as pessoas e aí, pra
mim não serve. Porque eu, como responsável por uma equipe,
eu me preocupo com as pessoas, mas como é que eu vou conseguir ter essa preocupação com as pessoas se a pessoa que ta
em cima de mim, se o meu superior não me deixa trabalhar
dessa forma? E aí a gente tava conflitando muito... (MC de infração, TI como fim).

Outra forma de infração da mediação é quando o parceiro
de interação ignora a posição ocupada pelo quadro superior,
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não respeitando o papel de “meio de campo” que este deve
cumprir.
[o gerente sênior] chegava e ia direto na equipe questionando,
perguntando, fazendo pressão e colocando uma pressão negativa na equipe. Então, o meu papel era blindar: se tu quer saber
alguma coisa do projeto, tu fala comigo, não fala com a equipe, deixa
que eu trato com a equipe. Então, assim, e isso eu passei pra
equipe: problemas, se ele vier perguntar qualquer coisa pra vocês,
falem, pede pra ele falar comigo que eu tenho as informações. Ta?
Então, esse foi um trabalho que eu fiz e acho, acho não, foi,
pode ser por isso que a gente conseguiu trabalhar bem e a
equipe se conheceu bem durante esse período que a gente ficou lá, porque ficou bem isolado. A equipe trabalhava, eu trabalhava com a equipe bem e fazia o meio campo com a chefia... Chegou num momento que não... não dava mais. Não
dava mais porque tava ficando muito cansativo pra mim fazer
a gestão... dele, e não mais a gestão do projeto (MC de infração, TI como meio).

É interessante notar que o desrespeito do princípio de reconhecimento do trabalho da justificação por projetos acaba
por acarretar na mudança de emprego, que apenas no último
caso é voluntária (o ator não foi demitido). Os atores elaboram
diferentes estratégias a fim de resistirem a essa violação e não
incorrerem no mesmo desrespeito do princípio de mediação, de
modo que passam a vivenciar um conflito no ambiente de trabalho, que acaba por tornar a situação insustentável no longo
prazo. Em suma, não ter respeitado o papel de intermediador e
não poder desempenhá-lo sob a lógica do desenvolvimento dos
colaboradores desperta o senso de justiça dos quadros superiores de TI. Mas para que os quadros superiores possam distribuir sua empregabilidade, desenvolvendo profissionalmente os
membros de sua equipe, é necessário que se criem laços de confiança. Esses laços são de extrema importância na justificação
155

Segundo Caderno – 2012
por projetos, tendo em vista que o trabalho por projetos se realiza em equipes, de modo que a relação de confiança não deve
se estabelecer apenas entre quadro superior e trabalhadores de
execução, mas também entre pares.
o conceito era esse: a gente tem uma empresa, 50 a 50, não interessa quem trabalha, quem vende, quem faz isso e quem faz
aquilo, nós vamos dividir tudo. Ta OK, por que não deu certo?
Porque ele achou que em determinado momento que tava trabalhando mais do que eu. Aí começa aquelas coisas, assim, tinha projetos que eu trabalhava, tinha projetos que ele trabalhava, inclusive pra dentro da empresa, e dividia. No momento em que ele achou, por algum motivo, que tava trabalhando
um pouco mais do que eu, ele quis mudar a regra. Aí muda a
regra, mas a partir de agora, não teve isso até agora. Então,
não tem problema mudar, mas aquilo que tá certo... não dá
porque o ano passado eu achava que tava sobrecarregado,
nem por isso eu levantei, acho que a gente tem que construir a
empresa, não é uma hora pra gente ta planejando coisa pra tirar vantagem... Então, conseguiu emprego, depois a gente vê
como é que faz com a tua porcentagem, e não tentar tirar dinheiro um do outro, isso afundou a sociedade... (MC de infração, TI como fim)

No entanto, é necessário um ambiente de trabalho estruturado para que essas relações se desenvolvam. Ou seja, elementos da justificação por projetos não podem ser mobilizados a
ponto de criar um ambiente de trabalho em que os atores não
se sintam seguros. Um desses elementos é a flexibilidade, que
quando levada ao extremo pode assumir caráter negativo. É
preciso considerar também que o engajamento dos quadros superiores de TI à estruturação da justificação industrial coloca
um limite ao seu engajamento à flexibilidade. No caso abaixo, o
parceiro de interação opta ser flexível ao negociar com o cliente, o que gera uma sobrecarga de trabalho para todos.
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[...] a gente fez uma análise criteriosa antes de dar o orçamento
pras pessoas e o cara que era o meu chefe não é que ele ignorou porque ele estava junto fazendo e acabou dando um orçamento que ele tinha na cabeça meio do começo. Tinha 2
anos e 8 pessoas pra tocar o projeto, era um projeto que não
tinha condições de ser feito neste prazo. Porque tu sabe que tu
está deixando toda a tua equipe numa situação desastrosa
porque tu vai ter que dar mais trabalho do que os caras têm
capacidade pra pegar. Umas coisas, claro, não tem como tu fazer um negócio que vai levar 20 pessoas em 5 anos e tu fazer
em 2 anos com 8 pessoas e fui obrigado a... aceitar isso aí e fazer... Passar pra tua equipe as coisas como se eles realmente
tivessem condições de fazer, se tu sabe que não têm (MC de
infração, TI como fim).

Já neste caso, o ator demonstra seu descontentamento por
não poder padronizar processos de resolução de problemas, o
que leva ao emprego do “modelo heróico”.
Ahn... a empresa, por ser uma empresa de porte médio pra
pequeno, 100 funcionários não é uma grande empresa, muitas
coisas ainda eram resolvidas no modelo heróico, ta?
P: Como que é o modelo heróico?
É que tu não um processo definido, tu não sabe como a coisa
vai dar, mas tu confia no taco daquele profissional, o cara é
bom pra caramba, ela vai resolver isso! Como? Tu não tem a
menor idéia! Mas ele é o meu herói, ele vai resolver aquilo.
Entendeu? Então, ahn, isso de certa forma te dá um pouco até
mesmo, assim, de tempero, de desafio na situação, ahn, mas tu
chega num momento que tu cansa de resolver as coisas no
modelo heróico. Tu... na primeira vez, ta, tu vai lá, resolve,
OK, maravilha, deu certo, tivemos sorte, ou bah, o cara é bom
pra caramba, dependemos dele pra esse tipo de coisa. A segunda vez, tu fica pensando: poxa, de novo isso acontecendo?
A gente não tomou nenhuma ação pra modificar ou pra resolver isso de uma forma que nós não venhamos a depender do
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[F]. E na terceira vez que isso acontece, poxa, ta virando palhaçada! Então isso aqui não é mais uma exceção, isso aqui ta
virando rotina e a gente não conseguiu fazer nada pra mudar
isso (MC de tensão, TI como fim).

No entanto, é interessante perceber que o quadro superior
de TI, apesar de emblematizar o novo ideal de trabalhador da
justificação por projetos (ROSENFIELD, 2009; 2011; MOSSI,
2009; NEVES, 2011) e de reagir frente à infração de seus princípios, também infringe os elementos dessa justificação. Aqui, o
ator desrespeita o imperativo de que não se deve acomodar em
um trabalho insatisfatório, ao mesmo tempo em que não demonstra disposição ao risco.
Então, realmente, eu estava meio, assim... eu tava meio aflito
em sair. Só que é difícil de tu sair... Tu sair de uma empresa,
assim, que tu tem uma função executiva boa, que tu tem um
salário bom, tu tem benefícios bons, assim, é... é complicado
sair. Ou tu-, assim, o que que tu tem que fazer? Tu decide sair,
tu tem que procurar alguma coisa, por uma recolocação, enfim. Então, eu... sabe? Eu tava naquela, assim, to a fim, mas
não to a fim, não sei se quero, se não quero... (MC de infração,
TI como fim).

No entanto, não é apenas quando infringida que a justificação por projetos se torna problemática para os quadros superiores de TI. Isso também ocorre quando alguns de seus elementos se realizam, mas não são acompanhados da efetivação
de suas promessas de bem estar. Ou seja, mesmo diante da realização dos pressupostos de um “bom trabalho” da justificação
por projetos, o ator não se encontra diante de um trabalho que
considera bom, que possibilite a realização de si que almeja. Estas situações serão denominadas momentos críticos de realização da justificação por projetos. Isso se torna mais claro quando
se analisa o momento crítico em que o quadro superior se vê
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sem novos desafios e sem possibilidade de crescimento profissional no interior da empresa e passa, como propõe a justificação por projetos, a demandar por isso, haja vista que não deve
se acomodar em um trabalho que não lhe aporte aprendizado.
Chegou lá final de 2009 e eu fui falar com meu superintendente olha, eu quero crescer aqui dentro, e ele disse tu não tem como
crescer aqui, tu bateu o teto [...] Ahn... eu tava muito bem financeiramente no final de 2009, muito bem mesmo. E aí eu queria
ir pro mercado, novos desafios. E aí não consegui ir, porque
como eu ganhava muito, tinha dificuldade de novos desafios.
E aí tinha oportunidade, era pra ganhar menos do que eu ganhava. Aí eu disse ah, é complicado, como profissional, tu ganhar x
e ir pra um lugar, por exemplo, x-20. E assim foi uma vez, foi duas vezes, passou 2009... a partir de agosto de 2009, aí ficou
2009, aí entrou 2010, eu procurando no mercado e não achava.
Óbvio, tocando o meu trabalho muito bem feito ali na [empresa], mas... com um ar de frustração, né? [...] e aí eu comecei a
expor pro meu superintendente, até de maneira muito mais
forte, que eu queria crescer na empresa, que eu tava insatisfeito, assim, que eu olhava e eu podia mais. E aí chegou um momento lá, em setembro de 2010, ano passado, que ele disse: a
gente sabe que tu precisa ter novos desafios na vida e como tu ta aqui
bem, e o que tu tem aqui dentro tu não vai conseguir lá fora, e tu vai
te frustrar, a empresa resolveu então conversar contigo, e vamos fazer um rompimento amigável (MC de realização, TI como meio).

Contudo, mesmo que o quadro superior estivesse livre para procurar novos desafios, sem o entrave da dimensão financeira, que, se antes lhe prendia ao trabalho, agora lhe aporta
urgência em ter uma nova inserção profissional, seu sentimento
não foi de liberdade, como esperava.
Aí foi um baque! Porque, na realidade, eu... tão seguro de mim
que quando a empresa fez a proposta de rompimento amigável, foi um baita de um baque. Aí a gente conversou o lado fi159
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nanceiro, eu tinha já nove anos de empresa, como PJ, e isso era
uma preocupação, assim, fui indenizado de uma forma que
nem eu esperava, acima do que eu esperava, foi por uma ótima... Foi tudo muito, foi tudo muito bem e bababa, só que eu
estava agora livre pro mercado, só que aí vem aquele lado... tu
quer as coisas, mas quando acontece tu toma aquele susto!
[rindo] (MC de realização, TI como meio).

Já nesta primeira situação o sentimento experimentado –
susto – não correspondeu à expectativa – liberdade. Essa lacuna
entre expectativa e realidade de sentimentos se repete quando,
reinserido, o quadro superior se depara com o novo desafio
que almejara durante algum tempo. No entanto, seu sentimento não foi de realização e satisfação com o trabalho, como esperava. Pelo contrário, seu desejo, no momento, era de recusar o
desafio.
Mas, eu vou te dizer assim, logo depois de quando eu vim pra
cá, é coisa [gaguejo] assim... que não sabe se vai acontecer de
novo nessa vida, mas quando eu vim pra cá, os primeiros dias
que eu vim pra cá, a vontade era de chorar, de assim, de... bah!
Entendeu? De tá triste, que tu tava com uma coisa toda arrumadinha, e aqui tava tudo desarrumado...
P: Qual foi tua sensação nesse momento de ver tudo desarrumado?
Ah! foi de tristeza, foi, assim, a vontade era de pegar minhas
coisas e ir embora... Os primeiros dias aqui foi de pegar as minhas coisas e ir embora (MC de realização, TI como meio).

A partir dessa experiência, a ator reavalia seu anseio por
novos desafios, questionando-se sobre a pertinência da busca
pelo novo e pelo crescimento.
Lá eu tinha um ambiente de trabalho que tava muito seguro,
por quê? Eu tinha uma equipe bem montada, eu consegui
montar uma estrutura muito boa, então tava tudo tão redon160
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dinho que eu brincava até com a minha esposa e dizia assim:
eu pareço que não faço falta! [...] Ta tão redondinho que eu tava muito tranqüilo. E aí sim, aí vem aquele lado da... aí vem
aquilo que eu te falei antes, o ser humano sempre quer algo
novo, isso é um... não sei o quanto é bom o desafio novo e
quanto é problema tu ta sempre querendo algo novo. Então,
foi bom essa troca, essa frustração, pra eu dar mais valor a algumas coisas, porque é... sendo muito franco. Olhando lá pra
trás, eu seria diferente, eu não teria tido aquela postura, eu
mudaria a minha vida.
P: Qual postura?
De querer ir pra outro emprego, aquela coisa assim. Eu podia
continuar fazendo bons trabalhos lá, tinha projetos pra fazer lá
(MC de realização, TI como meio).

O ideal de um trabalho desafiador, que proporcione
aprendizado não se concretizou de forma virtuosa. É interessante perceber como o ator, a partir dessa experiência de frustração das expectativas frente à realidade, questiona-se acerca
dos elementos daquela justificação, os mesmos que ele almejava: novos desafios e crescimento profissional. Quando esses
elementos não são vivenciados positivamente pelo ator, tendo
em vista a grande mobilização subjetiva que eles demandam
para serem assim experienciados (MOSSI, 2009), a promessa de
encontrar um trabalho que seja bom não se cumpre.
A partir disso, é possível empreender uma reflexão acerca
de como, na justificação por projetos, as promessas de bem estar do capitalismo em sua formatação atual não se efetivam,
mesmo quando seus valores se realizam. Outro elemento de realização problemática é a disposição ao risco. No momento crítico abaixo, o ator se vê diante de uma situação em que o investimento em um negócio inovador e arriscado – uma corretora
de ações online, no início dos anos 2000 – beira o fracasso. Seu
temor em ver a operação ser encerrada – ao contrário do caso
anterior em que há um questionamento da justificação por pro161
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jetos – leva-o a procurar uma nova inserção profissional, engajando-se na mobilidade proposta pela justificação por projetos.
Eu fiquei dois anos lá, tive uma experiência fantástica. A gente
criou, na época, o que era a maior corretora online do Brasil,
uma corretora de compra e venda de ações. Só que a bolha da
internet estourou e eu vi que a empresa provavelmente não
seria aquilo que a gente imaginava que ela seria. E naquela
época em que eu comecei a questionar o futuro da empresa
[...] Naquele momento, a minha saída se deu muito por uma...
por um medo: naquele momento eu já tinha casado, meu segundo filho tava pra nascer, eu ganhava relativamente pouco,
mas não era isso, eu fiquei com medo de, um belo dia, alguém
me falar que acabou e, por mais que eu me desse bem com
meu chefe, meu chefe ia ser racional e eu ia ficar... sem ter o
que fazer. Então, acabou acontecendo que eu fui pra [outra
empresa], acabei recebendo o convite através de conhecidos
pra trabalhar lá (MC de realização, TI como fim)

Embora a situação não tenha carga emocional tão pesada
como no momento crítico anterior, é importante notar o temor
que a possibilidade de não efetivação de uma promessa da justificação por projetos – o sucesso àqueles que se dispõem ao
risco e se engajam à instabilidade – causa quando um dos seus
elementos está prestes a assumir uma faceta negativa. Lidar
com a incerteza proposta por um sistema de justificação que
valoriza o risco é, como demonstrado a seguir, uma tarefa problemática para os quadros superiores de TI em algumas situações.
Mas o argumento da minha saída foi em razão disso, né? Eu
não tinha como me sustentar e eu, quando saí da [empresa],
dois anos era me preparando a cabeça pra ir pro mercado, que
era uma mudança, depois de 20 anos trabalhando dentro de
uma empresa, e segundo, ter uma reserva, na minha cabeça eu
tinha que ter uma reserva de um ano e meio, que se eu não
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ganhasse nada ia continuar me sustentando. Isso foram os
dois anos de preparação. Então, quando passou aquele um
ano e pouco em que eu não tive quase nenhuma entrada, eu
digo não, eu não consigo [...] pela minha ansiedade, pela minha questão de não conseguir ter uma reserva adequada durante muito tempo, de agüentar a pressão do mercado, nesse
sentido (MC de realização, TI como fim).

Nesses casos, diante da realização problemática da justificação por projetos, os próprios atores passam a infringi-la ou
pelo menos a analisar a possibilidade de fazê-lo. No primeiro
caso de realização citado, o ator questiona o desafio e a necessidade de renovação para sentir prazer no trabalho. No entanto, avalia que não pode desengajar-se da justificação por projetos uma vez que deve preocupar-se em garantir sua empregabilidade.
A vontade que eu tinha nos primeiros dias era pegar minhas
coisas e dizer não, quero mais, tchau! Só que eu não posso fazer
isso, porque eu tenho família, eu tenho dois filhos, então, assim, contas pra pagar. Aqui, no patamar, pô, sair de um lugar
depois de um mês aqui, se eu desisto, isso é muito ruim no
currículo. Saiu de lá, saiu de cá, o que que houve? Então, a gente
tem que ter cuidado (MC de realização, TI como meio).

Já nos outros dois casos, ligados ao risco e à incerteza, os
atores acabam por infringirem elementos da justificação por
projetos ao se desengajarem em relação à vivência positiva da
instabilidade. Assim, a realização do risco e o enfrentamento da
incerteza são elementos de realização problemática por demandarem forte mobilização subjetiva sem poder garantir que
as promessas de bem estar da justificação por projetos serão
cumpridas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A RELAÇÃO COM A DIMENSÃO MORAL DO TRABALHO
Os elementos da justificação industrial assumem diferentes facetas no trabalho dos quadros superiores de TI, o que depende da relação que o ator estabelece entre eles mesmos e entre eles e os elementos da justificação por projetos. Observa-se
que a idéia de estrutura assume um caráter mais amplo, não
restrito à estrutura da empresa e à dimensão do trabalho, sendo
associada à idéia de organização, de ordenação, em contraposição a uma possível desordem conseqüente da justificação por
projetos. A associação entre estrutura, segurança e estabilidade
assume caráter fortemente positivo nas vivências dos quadros
superiores de TI, haja vista que esses atores resgatam esses
elementos industriais para auxiliá-los a construir sentido nos
momentos de crise. O princípio da eficiência, traduzido em
demanda por produtividade, engendra uma relação negativa
dos quadros superiores de TI com seu trabalho, uma vez que
coloca obstáculos à idéia de um trabalho que signifique aprendizado e prazer, possibilitando que o sujeito se realize através
dele.
Por outro lado, é interessante notar como os quadros superiores aderem ao ideal de “bom trabalho” da justificação por
projetos – ao buscarem aprender com o trabalho, terem novos
desafios, serem móveis, viverem o trabalho como aventura, e
disporem-se à transitoriedade dos projetos – de modo que a infração desses princípios por parceiros de interação engendra
uma situação de crise em que o sentido precisa ser restaurado,
da mesma forma como a infração destes por eles mesmos também provoca uma reavaliação da situação. Ao mesmo tempo,
esses atores apontam limites do seu engajamento à noção de
trabalho como aventura e, sobretudo, à flexibilidade, demandando organização e seriedade no trabalho e demonstrando
que, em um ambiente em que esses elementos são levados ao
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extremo, se torna problemático construir relações de confiança
que possibilitarão que eles exerçam o princípio da mediação, de
modo que se infringe o próprio princípio de justiça da justificação por projetos.
Além disso, elementos como o risco e a demanda de viver
positivamente a incerteza são problemáticos na vivência dos
quadros superiores de TI, de modo que os atores podem desengajar-se deles quando sua efetivação não é acompanhada da
realização da promessa de sucesso da justificação por projetos.
Deste modo, nossa análise sugere a dimensão moral do
trabalho dos quadros superiores de TI é constituída através do
entrelaçamento entre elementos da justificação por projetos e
da justificação industrial. Esse entrelaçamento é tecido pelos
próprios atores, que, em uma virada retrospectiva (BOLTANSKI & THEVENOT, 1999), procuram construir um sentido coeso
às suas experiências. E essa coesão é encontrada mesmo na interposição de formas de justificação do capitalismo que são, em
alguma medida, antagonistas, uma vez que a justificação por
projetos emerge como resposta e solução das críticas feitas à
justificação industrial. Contudo, essa atribuição de sentido único a lógicas distintas não ocorre sem a vivência de frustrações,
anseios e temores.
Desta forma, concluiu-se que a relação dos quadros superiores de TI com a dimensão moral de seu trabalho se constitui
através de uma dinâmica de interposições. A construção de
sentido dessa dimensão se dá através da interposição dessas
lógicas distintas. Embora a relação dos quadros superiores de
TI com a dimensão moral de seu trabalho seja fluida e marcada
pela diversidade, sua análise dá indícios de que a justificação
por projetos não se sustenta sozinha como fonte de sentido para as situações de crise vivenciadas pelos quadros superiores de
TI. Observando-se os momentos críticos, percebe-se que, neles,
os atores investigados recorrem a outros elementos, de caráter
industrial, mesmo quando a justificação industrial não está na
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experiência motor que desencadeia o momento crítico. Executar
um trabalho fragmentado pode assumir um caráter positivo
quando contraposto ao excesso de responsabilidades conseqüente da demanda por polivalência e flexibilidade. Relações
de confiança que possibilitam que os quadros superiores distribuam sua empregabilidade entre os colaboradores – a forma de
justiça na justificação por projetos – não podem se estabelecer
em ambientes de trabalho onde a fluidez da estrutura organizacional acarreta em desorganização e desrespeito da posição
de mediação. Os atores estudados demandam estruturação, associada à organização, do ambiente de trabalho para estabelecerem essas relações. A busca incessante de novos desafios nem
sempre significa encontrar um trabalho bom, e é confrontada
com o sentimento de segurança, que foi perdido, e a promessa
de realização de si no trabalho não se cumpre. A disposição ao
risco, quando não assume o formato do sucesso, gera medo e,
novamente, anseio por segurança. Viver positivamente a incerteza inerente a uma forma de justificação do capitalismo que
coloca o risco acima da previsibilidade do futuro engendra o
mesmo anseio por segurança. Os próprios atores recuam em
relação à justificação por projetos, infringindo-a, quando ela
não mais possibilita a construção de um sentido “pacífico” (a
conclusão da disputa) às suas experiências. Da mesma forma, a
demanda por aderência à instabilidade, a qual se espera que o
ator vivencie positivamente na justificação por projetos – sob a
forma de aventura – é confrontada com o anseio por estabilidade, que está associada à uma organização estruturada.
A partir desses momentos em que a justificação industrial
se sobrepõe à justificação por projetos como fonte de construção de sentido para um ator social que é emblemático da nova
configuração do capitalismo, pode-se inferir que a nova forma
de justificação do capitalismo não se sustenta em si mesma.
Tendo em vista que os momentos críticos levam à recorrência
desses atores a outros elementos, de caráter industrial, sugere166
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se que a eficiência da justificação por projetos em ser uma fonte
excitação do engajamento ao capitalismo está restrita às situações em que tudo vai bem, em que se realiza de forma virtuosa
na vivência dos atores. Já nas situações de crise, em que os
acordos tácitos não são mais suficientes, em que os atores reavaliam a legitimidade da justificação naquela situação, a justificação por projetos se vê entrecortada por elementos da justificação industrial, os quais também passam a sustentar o sentido
da experiência para os atores.
Deste modo, quando a incerteza e o risco não são vividos
positivamente, sob a forma de uma aventura que diverte o ator,
haja vista que demandam alta mobilização subjetiva para tanto,
os atores recorrem à segurança da justificação industrial, como
meio de construir sentido à sua vivência. A idéia de aventura,
cara a essa justificação por legitimar a incerteza e a demanda de
engajamento ao risco e à instabilidade, e cara aos atores estudados por possibilitar que eles vivenciem positivamente a falta
de suportes sociais de segurança e estabilidade, assume traços
de uma falácia, de uma promessa que não pode ser cumprida,
uma vez que, em alguns casos, não se mantém em momentos
de crise e, em outros, é a desencadeadora da crise. Contudo, ao
mesmo tempo em que é possível apontar que os quadros superiores de TI não encerram a construção de sentido de suas experiências críticas à justificação por projetos, recorrendo à segurança da justificação industrial, é imprescindível destacar que
aquela justificação é a fonte principal de sentido para esses atores, de modo que mesmo nas situações mais críticas – em que
há sofrimento no trabalho em decorrência da realização problemática de elementos da justificação por projetos – os atores
novamente se reengajam a ela, mesmo que esse engajamento
seja interposto por elementos da justificação industrial. Assim,
não se trata de dizer que a justificação por projetos não é meio
de encerrar as situações de crise nas quais os quadros superiores de TI estão engajados, mas apenas que os atores não conse167
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guem sustentar – apoiando-se apenas nos elementos dela – a
construção de sentido a suas experiências problemáticas. Ou
seja, a justificação por projetos só é “boa” (experienciada positivamente pelo ator) quando tudo vai bem, sendo vivenciada
como uma falácia quando a realização do risco se dá desacompanhada da efetivação de suas promessas de bem estar, sobretudo daquelas associadas à idéia do trabalho como uma aventura.
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A construção de um problema público: o caso CEG e a edificação de
um coletivo.
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Cadernos do Sociofilo
RESUMO
Este texto tem como objetivo analisar as formas cognitivas e
críticas que participaram da construção do coletivo circunstancial
criado a partir das mortes ocorridas pelos equipamentos de responsabilidade da Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro (CEG).
Este estudo tentará dar inteligibilidade ao modo como se construiu
um problema público através da forma como este evento em questão
tangenciou o Espaço Público, além de ter mobilizado outras entidades coletivas em torno de si, como a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
Mais especificamente, o presente texto propõe descrever e acompanhar o processo de publicização desta operação, com vistas a compreender a maneira como as diversas arenas que participaram de
sua problematização recorreram a uma diversidade de “gramáticas
políticas”. E como, dentre essas gramáticas disponíveis, um repertório limitado foi utilizado para justificar a emergência do grupo
circunstancial Morte Por Gás Nunca Mais.
A compreensão do processo de edificação desse coletivo nos
permitirá analisar não apenas como se edificam novos grupos e
formas sociais (Simmel), bem como, mediante a construção e a confecção de um porta-voz, torna-se possível repensar o problema da
representação, sem a priori reduzi-lo ao procedimento crítico tradicional, defendido pela sociologia crítica, que tende a enxergar toda
e qualquer estratégia de oficialização a partir de seus efeitos ideológicos. Com isso, sem recorrer a universos estruturados, mas sobretudo aos fluxos capazes de engendrar novas formas sociais, pretendemos dar uma dimensão mais ampla do que se poder entender
por espaço público e por cultura política e social.
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INTRODUÇÃO
A chegada ao grupo circunstancial Morte por Gás Nunca
Mais remonta alguns elementos da briografia do autor deste
texto. Para que a entrada no problema, fique mais claro, convém retomar alguns pontos. No final da graduação, organizei,
com outros colegas de curso, a primeira semana de Ciências
Sociais da PUC-Rio. Montamos as mesas e decidimos que, além
dos professores, os alunos também apresentariam trabalhos.
No que me concerne, apresentei um trabalho comparativo entre
o professor Jessé Souza, o qual foi um dos convidados da mesa,
e o professor Roberto Damatta, que acabara de entrar no quadro de professores da PUC-Rio. Tive a oportunidade de conversar com o Jessé, que pediu, então, para que eu o enviasse
meu trabalho; depois de lê-lo, o professor convidou-me para
publicar um artigo em um livro, publicado pouco depois, cujo
título era A Invisibilidade da desigualdade.
Foi então que decidi ir trabalhar com o professor Jessé
Souza em Juiz de Fora, onde ele acabara de chegar. Estava cada
vez mais engajado no projeto crítico e meu objetivo era, até então, trabalhar a questão da desigualdade, com o intuito de validar empiricamente o conceito proposto pelo mesmo em a Construção Social da Sub-cidadania, chamado “ralé estrutural”. No
entanto, já um pouco antes de dar início às aulas, comecei a me
deparar com uma bibliografia pós-crítica, isto é, pósbourdieusiana. Li o artigo sobre a denúncia pública e tive acesso ao livro De la justification. Também, comecei a ler alguns outros artigos de Laurent Thévenot, Nicolas Dodier e Cyril Lemieux. Lembro-me de que o livro l’Amour et la justice comme compétences marcou-me profundamente, pois, além de estabelecer
um quadro de análise de uma sociedade crítica, permitia uma
análise das modalidades dos diferentes regimes em que se pode transitar em uma sociedade plural. Essa passagem que já
havia acontecido na França de uma sociologia crítica, voltada
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para uma crítica social da realidade, e uma sociologia da crítica,
que se propunha a analisar as críticas ordinárias dos atores sociais em situação de disputa, fez-me refletir acerca de problemas que estavam incutidos no projeto da sociologia crítica. Percebi o quão o conceito de “ralé estrutural” era encharcado de
um viés normativo e, por isso mesmo, incompatível a tarefa
descritiva da sociologia. Isso era claro no projeto de Souza: sua
ânsia para criticar o impedia de olhar a realidade social brasileira. Ele simplesmente queria provar o que todos sabíamos, a
saber, que o país era um país desigual. Mas ao invés de descrever as situações em que isso se desvela, Souza propunha uma
teoria objetivista que invocava “fios invisíveis” em uma sociedade moderna – embora tal modernidade fosse periférica.
Diante dessas divergências teóricas, acrescente-se o fato de
o pouco heterogêneo grupo montado pelo professor mencionado parecer não muito disposto ao diálogo, negando a possibilidade de incorporar outros autores que não aqueles por eles trabalhados: Charles Taylor e Pierre Bourdieu. Ir além disso era
visto como uma traição, como se tivéssemos virando as costas
para eles. Em razão dessas dissonâncias, houve um afastamento natural, que desembocou na troca de orientador.
Foi ao longo desse período que busquei conhecer pesquisadores que tinham afinidade com a bibliografia com a qual
passei a trabalhar, sendo o Frédéric Vandenberghe a principal
pessoa, uma vez que pude, no segundo semestre de 2007, assistir a um de seus cursos (Teoria Social III) no IUERJ. De publicação, em português, que abarcasse a sociologia que eu estava
começando a conhecer, só havia um artigo seu e a excelente tese de Jussara Freire, de quem também me aproximei.
De modo concomitante a esse processo, meu projeto sofreu profundas modificações. Dois artigos de Luc Boltanski foram decisivos nessa mudança: um sobre a sociologia crítica e a
sociologia da crítica, além do artigo sobre a denúncia pública. E
foi a partir desse último que tive a intuição de ir até a Comissão
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de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro. Meu objetivo era analisar as denúncias feitas pelas pessoas ordinárias, quando enfrentavam uma situação em que seu
senso de justiça havia sido abalado. Partindo da ideia de que a
Comissão de Direitos Humanos era órgão receptor de denúncias, a ideia inicial era analisar e codificar quais tipos de denúncias eram para lá enviadas... Seriam elas semelhantes àquelas
analisadas por Luc Boltanski em seu famoso artigo? A partir da
leitura e do acompanhamento de algumas dessas denúncias,
resolvi, ao invés de codificar, como Boltanski o fizera em seu
aludido artigo, tentar retraçar um caso exemplar.
Dos casos analisados juntamente com a coordenadora da
Comissão, Renata Pelizon, o caso de mortes de pessoas vitimadas por equipamentos de responsabilidade da CEG (Companhia de Gás Estadual) foi considerado o que atingiu o maior
grau de generalidade (isto é, saiu do caso particular e mobilizou o maior número de pessoas e entidades coletivas).
Daí em diante algumas reuniões foram feitas com a portavoz do Grupo Morte Por Gás Nunca Mais, Fátima Rodriguez.
Ela havia perdido uma filha que, devido a um vazamento de
gás no dispositivo de aquecimento de agua, inalou uma dose
excessiva e faleceu.
O presente projeto propugna uma análise da experiência
das denúncias mobilizadas pelos agentes diretamente envolvidos no caso das mortes, isto é, os parentes das vítimas, de modo a demonstrar como tais denúncias articuladas em torno de
uma causa comum, e da formação de um porta-voz, dão um estatuto de coletividade às mortes, a princípio, dispersas e particulares. Com essa análise, esperamos trazer a tona alguns elementos que permitem dar ao caso de infortúnios e sofrimentos
singulares a legitimidade de uma reivindicação de utilidade
pública, com conseqüências e efeitos até mesmo na casa legislativo, na qual existe hoje um projeto de lei tramitando cujo intui-
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to é responsabilizar a CEG pelos danos e potenciais acidentes
causados pelos equipamentos de sua responsabilidade.
Nosso objetivo é, por meio do desenvolvimento desse caso
empírico, fazer uma discussão teórica que envolve, ao menos,
três pontos basilares. O primeiro visa demonstrar o valor heurístico de uma concepção do social não redutível aos efeitos de
dominação e de poder e a universos previamente estruturados.
O segundo objetivo é revelar a possibilidade de se fazer uma
análise que leve as competências morais dos atores a sério, sem
pressupor que sua consciência seja mistificada e que ao sociólogo caiba mostrar as reais causas e motivações que subjazem
as ações de indivíduos particulares. Desse modo, pretendemos
seguir a intuição da sociologia pragmática francesa, tal qual
praticada pela pragmática dos julgamentos ordinário de Boltanski e Thévenot, dando ênfase ao modo como os atores, eles
mesmos, a partir de momentos críticos, mobilizam suas competências morais sem que, para isso, necessitem de uma instância
metafísica como a classe, a cultura ou a sociedade, capazes de
explicar seu comportamento para além do que eles fazem. Por
fim, temos por escopo demonstrar como é possível, por meio
da análise da construção de coletivos, vislumbrar processos nos
quais o conceito de representação política pode ser levado a sério, sem que isso implique em uma ingenuidade analítica. Isto
é: nosso objetivo é revelar de que forma a construção de um coletivo e a eleição de um porta-voz pode funcionar como um
grupo de pressão capaz de pleitear causas legítimas que tenham por desdobramento a construção de um problema público. Nesse sentido, o porta-voz e a boa representação é o que
pode ser avaliado pelo sucesso ou fracasso dos desdobramentos das composições de interesses heterogêneos que emergem
do processo de formação de uma causa.
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A Companhia de Gás Estadual (CEG)
A CEG é uma empresa cuja fundação se deu em 25 de
março de 1854, com o nome de Companhia de Iluminação a
Gás. Foi então que, no século de sua fundação, iniciou-se o uso
do gás nas cozinhas e para a iluminação pública, sendo o gás,
naquela ocasião, fabricado a partir do carvão. No século XX, o
gás passou a ser produzido a partir dos derivados do petróleo.
Em meados da década de 40, o gás natural surgiu como uma
energia possível.
Das modificações sofridas ao longo do último século, cuja
extensão fogem aos propósitos do trabalho, uma teve importância marcante: a privatização. A CEG foi privatizada em Julho de 1997, passando a ter, a partir de então, como operador
técnico, o grupo Gás Natural. Tornando-se fornecedora de três
tipos de gás (o gás natural, o gás manufaturado e o gás liquefeito de Petróleo), uma tarefa nada modesta foi posta diante da
Companhia: fazer a revisão e a conversão do gás manufaturado
para o gás natural em todo o Estado do Rio de Janeiro.
A Gás Natural, a nova operadora da CEG, é considerada a
maior empresa de Gás da Espanha, a qual fora responsável pela
conversão do gás manufaturado para o gás natural em diversas
cidades espanholas, das quais merecem destaque Madri, Barcelona, Sevilha. A justificativa da mudança do gás manufaturado
para o gás natural é de ordem ambiental e funcional; estudos
afirmam que o gás natural não é poluente, pelo fato de não conter enxofre, e que, ademais, possui como vantagem substituir
diversos combustíveis que degradam a natureza, como a lenha.
“O gás natural é uma energia de origem fóssil, mistura de hidrocarbonetos leves entre os quais se destaca o metano (CH4), que se
localiza no subsolo da terra e é procedente da decomposição da matéria orgânica espalhada entre os extratos rochosos. Tal e como é ex176
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traído das jazidas, o gás natural é um produto incolor e inodoro,
não é tóxico e é mais leve que o ar. Além disso, o gás natural é uma
energia carente de enxofre e a sua combustão é completa, liberando
como produtos da mesma o dióxido de carbono (CO2) e vapor de
água, sendo os dois componentes não tóxicos, o que faz do gás natural uma energia ecológica e não poluente. Uma vez extraído do
subsolo, o gás natural deve ser transportado até as zonas de consumo, que podem estar perto ou bastante distante. O transporte,
desde as jazidas até estas zonas, é realizado através de tubulações
de grande diâmetro, denominadas gasodutos. Quando o transporte
é feito por mar e não é possível construir gasodutos submarinos, o
gás é carregado em navios metaneiros. Nestes casos o gás é liquefeito a 160 graus abaixo de zero reduzindo seu volume 600 vezes para
poder ser transportado. No porto receptor, o gás é descarregado em
plantas ou terminais de armazenamento e regasificação. Sendo assim o gás permanece armazenado em grandes depósitos na pressão
atmosférica e é injetado depois na rede de gasodutos para ser
transportado aos pontos de consumo. Todas estas instalações são
construídas preservando o meio ambiente, sendo em grande parte
subterrâneas favorecendo a possível restituição do paisagem.”1

Uma vez a privatização efetivada, o objetivo da nova operadora foi, até junho de 2006, concretizar o processo de conversão, o qual foi posteriormente adiado para 2007. Como diz a
carta do Presidente da empresa, quando da comemoração de
cinco anos da privatização, três eram os desafios maiores:
“primeiro, completar a conversão de gás manufaturado para
gás natural; segundo, aumentar o número de clientes, o que
exigiria investimentos na expansão de rede de gasodutos e na
interiorização da companhia; terceiro, por fim, buscar excelên-

Extraído do Site:
http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=4-602&centralassetname=4-60-2-1-5-1
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cia no atendimento ao cliente, aumentando a conectividade”.2
Para a execução do plano, já em 1997, havia sido constatada,
pelos técnicos da nova operadora, a necessidade de renovar 1,5
mil km de dutos de uma rede que possuía 2,2 mil km de dutos.
Dos 941 km da rede de aço, apenas 491 tinham proteção catódica. Das quase oitenta mil válvulas, somente 5% funcionavam
em perfeito estado. No momento da privatização, a CEG não
tinha veículos para situações emergenciais, e a taxa de perda
com escapamentos era de 23%. Até 2004, já havia sido concluído o processo de renovação de 300 km da rede, implantado um
tele atendimento 24 horas e um centro de Controle e Operação
da Rede, que teria por função fazer a monitoração de toda a rede canalizada. Um processo de mapeamento e digitalização fora também concluído, passando os mapas de papel, que tinham
sido herdados, para as telas do computador. Em um orçamento
previsto para R$ 150 milhões, já havia sido investidos R$ 52 milhões apenas para a conversão residencial.
Tais são alguns dados apresentados pela CEG, que visam
a produção de uma justificação pública acerca do trabalho por
ela executado. A todo momento, a empresa busca comprovar a
utilidade pública do serviço prestado. É imperativo observar
que todos esses avanços e melhoras descritos pela CEG não
somente indicam os benefícios produzidos para a empresa (em
termos claros, o lucro), bem como apontam para os melhoramentos gerais produzidos para a população de modo genérico.
Nos dados descritos acima, vislumbram-se não apenas fatos,
mas uma narrativa que imputa à empresa a responsabilidade
pela melhora da qualidade de vida dos que habitam a cidade
do Rio de Janeiro e fazem uso desse serviço tão elementar que é
o gás. Um serviço de gás bem prestado não concerne somente
aos índices comerciais e financeiros da empresa, mas princiRetirado do site:
http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=4-602&centralassetname=4-63-7-9-5-1
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palmente ao bem comum (Boltanski e Thévenot, 1991; Boltanski, 1990). Ele interfere na vida das pessoas ordinárias que utilizam o gás em seus aquecedores, em seus fogões, em seus respectivos carros, em sua indústria, etc. Em última análise, a descrição não é apenas de ordem factual, mas moral: ela propala os
avanços de um serviço fundamental para a população cuja melhoria contribui para o bem estar geral.
“Ações para melhoria da cidade do Rio de Janeiro
Dentro de suas áreas de atuação, a CEG se orgulha de ter levado, em seis anos, o gás natural para 31 municípios do estado.
Uma energia limpa que vem substituindo a lenha e o óleo combustível nas fábricas e a gasolina e o diesel nos automóveis. Um estudo
recente da Feema revela que, com o crescimento do uso do gás natural, o Rio de Janeiro já deixa de emitir 500 mil toneladas de CO2
na atmosfera.
A substituição do gás manufaturado pelo natural em residências e comércios da cidade já permitiu a desativação da Estação Leblon, uma área de 4.015 metros quadrados, que reunia 11 gasômetros para estocagem de gás manufaturado. A intenção é desativar
mais três pontos de armazenamento de gás manufaturado, incluindo a fábrica localizada em São Cristóvão, ao final da do projeto de
conversão, previsto para o início de 2007.
Também através do processo de conversão, a companhia tem
procurado sensibilizar seus clientes sobre a importância do cumprimento das normas de segurança. Graças a este trabalho o índice
de defeitos nas instalações de gás canalizado das residências em diversos bairros da cidade tem caído de 92% para 2% .Também foram
renovados mais de 500 Km. de rede, elevando sensivelmente a segurança de todo o sistema de distribuição.
Em 2004, durante a construção do gasoduto de Petrópolis, foram descobertos seis sítios arqueológicos na localidade do Vale do
Mato Grosso. Em parceria com o Instituto do de Arqueologia Brasileira (IAB) a Companhia ajudou a resgatar estruturas de rodasd´água, um forno para fabricar farinha e até uma moeda de 1868.
Todo trabalho foi supervisionado pelo Instituto do Patrimônio His179
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tórico e Artístico Nacional.
São ações que demonstram o compromisso com o Estado do
Rio de Janeiro.”3

O grupo circunstancial Morte Por Gás Nunca Mais
Em 1997, começam os trabalhos para a conversão do gás
natural. Em 1998, dia vinte e quatro de fevereiro, Rodrigo Tabata Talarico entra em seu banheiro, como de praxe, para tomar
banho. Pouco tempo depois é encontrado, ainda com vida, intoxicado. Até meados de 2008, encontra-se em um leito de hospital em estado vegetativo. Alguns dias antes, no dia vinte,
ocorrera um vazamento de gás na Rua Antônio Parreiras, em
Ipanema. Os moradores saíram assustados, de madrugada.
Dia 28 de Marco, uma explosão: um rombo foi feito na sobreloja do Prédio do Ministério da Fazenda, na Av. Presidente
Antônio Carlos, no Centro, às 16:40h e destruiu o restaurante
do edifício. Um motorista de ônibus, que passava pelo local,
disse que, no momento da explosão, pensou que o prédio estava a desabar. Outros acidentes se seguem: dia 26 de Abril, vazamento de gás na Ilha do Governador; dia 28 de Setembro do
mesmo ano: uma menina, Lorena Texeira, de onze anos, morre
intoxicada.
Dia 03 de Outubro, Rayrl da Silveira Bodevan, quinze
anos, morre asfixiado durante o banho na Rua General Ribeiro
da Costa; no dia 04 do mês seguinte ocorre um vazamento de
gás na Tijuca. Letícia Vasconcelos reclama do forte cheiro de
gás, do barulho das britadeiras e do fechamento total das calçadas. Pouco adiante, no dia 21 de Novembro Flávio Teófilo, ao
tomar banho em seu apartamento na Av. Ataulfo de Paiva, vai
às pressas para o CTI da Clinica São Vicente. Dois dias depois,
a CEG é proibida de fazer a conversão de gás no Leblon, área
http://portal.gasnatural.com/servlet/ContentServer?gnpage=4-602&centralassetname=4-60-2-4-0-0
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nobre do Rio de Janeiro. A Agência Reguladora de Serviços
Públicos (ASEP) proíbe a empresa de dar continuidade ao programa de conversão; a liberação se dá apenas após serem cumpridas as normas de segurança fixadas pela própria ASEP, por
um especialista da UFRJ e do Inmetro. Mas a conversão e os
acidentes continuam: dia 04 de Dezembro um aquecedor do
apartamento 202 do Condomínio James Leblon, na Av. Bartolomeu Mitre, explode de madrugada. Durante o ano de 1999
são contabilizados 2760 casos de escapamento.
Em 2000, os acidentes não cessam; em maio, dia 18, um
bueiro explode na rua Voluntários da Pátria; e no dia 22 do
mesmo mês, uma tampa de um outro bueiro voou, na rua
Humberto de Campos, próximo à rua Carlos Góis. No dia primeiro de junho, um casal, Ivone Ferreira e André Santana, morre durante um banho no apartamento da rua Maria Amália na
Tijuca.
As mortes vão se sucedendo, mas não há a criação de um
grupo mobilizado em torno delas. Cada qual permanece em estado isolado, singular, sem que haja tipificação e a configuração
de um problema maior. Em alguns casos existe uma mobilização judicial buscando a reparação de um dano provocado, mas,
em torno disso, não se articula um grupo de pessoas mediante
o qual se produz a criação de um caso exemplar, com base no
qual todos os outros serão tipificados.
No entanto, anos mais tarde, mais precisamente em 2006,
no mês de setembro, acontecem três mortes em dois dias.
No dia doze de setembro, Raquel Gonçalves Coutinho e
Alexander Oliveira Martins entram na casa do rapaz, na Tijuca.
Resolvem tomar banhos juntos. Pouco depois, ambos são encontrados mortos no banheiro. Em um primeiro momento, conjeturas são produzidas. Atribuem ao fato um pacto de morte
entre o casal, que teriam escolhido morrer. Juntos. No dia seguinte o Jornal o Dia noticia uma versão distinta. Sua manchete
é clara: “Vazamento de Gás mata jovem em Laranjeiras”.
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Essa experiência, que faz da existência dos parentes dessas
pessoas escaparem ao estado de rotina, as põe em contato imediato com o arbitrário. Diz Fátima, uma das porta-vozes:
“Tudo começou assim: com o caso da Suzana e o meu caso.
Por quê? Porque foram três mortes em dois dias. Então, isso
gerou uma repercussão muito grande na mídia. E o que a CEG
fez contra a gente? Ela saiu batendo na gente. Ela, no caso da
Suzana, quis fazer crer que foi suicídio e, no meu caso, disse
que eu tinha rompido o lacre.” (Fátima, em entrevista).
“Namorados são achados mortos em banheiro
Publicada em 13/09/2006 às 11h31m
Antônio Werneck - O Globo
RIO - Policiais da 19ª DP (Tijuca) investigam as causas das
mortes da estudante Raquel Gonçalves Coutinho, de 15 anos, e de
seu namorado, Alexander de Oliveira Martins, de 22, na tarde desta
terça-feira, no banheiro do apartamento 102 da Rua Uruguai 508, na
Tijuca, onde ela morava com a família. Os dois jovens foram encontrados caídos no chão do banheiro, nus. Segundo a polícia, não havia nenhum sinal que aparentasse crime. Peritos do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli apontaram indícios de que as mortes
possam ter ocorrido por inalação de monóxido de carbono. A hipótese de suicídio, no entanto, ainda não está descartada. Os dois foram levados para uma clínica particular próximo à casa dele, a São
Victor.
Os corpos de Raquel e Alexander serão enterrados no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na tarde desta quarta-feira. Os
dois foram encontrados pelo irmão dela, Daniel Gonçalves Coutinho, por volta das 14h30m de terça. Ele estranhou que os dois estivessem demorando muito no banheiro, bateu na porta, mas ninguém respondeu. Foi então que ele resolveu chamar sua mãe, Suzana Gonçalves. Ela deu a ordem para que Daniel arrombasse a
porta. Os dois estavam estirados no chão, com o chuveiro aberto,
caindo água, e a chama do gás acesa. Não havia cheiro de gás.
A perícia do ICCE constatou que, aparentemente, não houve
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vazamento de gás e que o aparelho estava funcionando perfeitamente. A CEG informou que não foi chamada para verificar o equipamento. Na lixeira do banheiro, a polícia recolheu uma cartela de
um medicamento de tarja preta. Trata-se de cloridrato de fluoxetina, um antidepressivo. A cartela não continha comprimidos.
O delegado da 19ª DP, Orlando Zaconne, conversou com o diretor do Instituto Médico-Legal (IML), Roger Ancillotti, e ouviu dele ser verossímil a hipótese levantada pelo ICCE. Os corpos foram
levados para o IML à noite. Raquel era estudante, e o namorado
trabalhava temporariamente.
A família de Raquel, que namorava há dois anos, descartou a
hipótese de suicídio. Zaconne perguntou à mãe dela se os dois costumavam tomar banho juntos. Ela respondeu que sim e que a família permitia que eles namorassem em casa.”4

Suzana, a outra porta-voz, também comenta:
“Tudo isso que aconteceu aqui, para mim tem uma ligação
que eu não sei qual é. Toda a adaptação, em Laranjeiras, onde
mora a Fátima... Eles na época estavam fazendo a conversão.
No meu caso, eu moro na Tijuca, já era gás natural. Desde
2000, já tem gás natural lá. O que acontece é que [...] eles tinham compromisso, eles tinham compromisso de terminar até
2006, então eles estavam com pressa e fizeram tudo nas coxas.
Eles não adaptaram como deveriam. O que parece é que meu
prédio não era, não tinha ninguém impedido de usar. A pessoa que me vendeu o apartamento tava com tudo funcionando. Mas parece que as instalações não eram adequadas para o
gás natural. Então, aconteceram três mortes em dois dias.
Acontece um, num dia, outro, no outro. Pra mim tem ligação.
Não vou crer que uma coisa que não acontece nunca, vai ter
três mortes em dois dias.” (Suzana, em entrevista).

4

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/09/12/285635961.asp
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“Mais uma jovem é encontrada morta dentro do banheiro
Publicada em 14/09/2006 às 10h28m
Extra, O Globo e O Globo Online
RIO - Carolina Rodrigues Macchiorlatti, de 19 anos, foi encontrada morta no banheiro do apartamento onde morava, em Laranjeiras, na Zona Sul, na noite de quarta-feira. O corpo será enterrado
às 17h desta quinta, no Cemitério São João Batista. A delegadaadjunta da 9ª DP (Catete), Elen Souto, afirmou que foi encontrado
no banheiro um pequeno vazamento, que pode ter sido a causa da
morte. O caso é o segundo que acontece em apenas dois dias. Raquel Gonçalves Coutinho, de 15 anos, e seu namorado, Alexander
de Oliveira Martins, de 22, foram encontrados mortos no banheiro
do apartamento 102 da Rua Uruguai 508, na Tijuca, na terça. Os
laudos da morte confirmaram que ambos foram asfixiados por monóxido de carbono .
O corpo da estudante Carolina foi encontrado dentro do banheiro por sua irmã mais nova. Ela bateu na porta do banheiro e,
como não houve resposta, pediu ajuda do porteiro. Quando os dois
conseguiram abrir a porta, a jovem já estava morta. A irmã chegou
a chamar os bombeiros, mas eles não puderam fazer nada. A mãe
da Carolina, a empresária Fátima Rodrigues, era acompanhada por
um médico na noite desta quarta. Ela sofre de problemas cardíacos
e teve uma alta de pressão quando chegou em casa e descobriu que
a filha havia morrido.
De acordo com o setor de relações públicas do Corpo de Bombeiros do Humaitá, a causa mais provável da morte é o de inalação
de gás. Técnicos da CEG voltarão nesta quinta ao imóvel a pedido
da delegada Elen Souto para fazerem mais testes na instalação de
gás do banheiro.
O laudo da morte do casal de namorados na Tijuca constatou
que ambos tinham as regiões posteriores do corpo e da face corados, características de asfixia por monóxido de carbono. O delegado
da 19ª DP (Tijuca), Orlando Zaconne, disse que a hipótese de suicídio está praticamente descartada. Cerca de 50 pessoas estiveram
nesta quarta no enterro de Raquel e Alexander, no Cemitério São
João Batista.
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— O monóxido de carbono tem poder sete vezes maior de ser absorvido pelo sangue do que outros gases. Os jovens devem ter ficado um tempo prolongado no banheiro, que não tem ventilação
adequada — disse o diretor do Instituto Médico-Legal, Roger Ancillotti."5

A controvérsia entre a CEG e o grupo Morte Por Gás Nunca Mais
É sobretudo ao deparar-se com o arbitrário, quer dizer,
com um fenômeno extremamente doloroso e pouco aceitável,
que se dá o ato inaugural a partir do qual o grupo circunstancial emerge. Um grupo, então, surge em razão da experimentação de uma arbitrariedade, um choque, da experiência de uma
falha. Nos termos da sociologia pragmática francesa, há algo
que foge ao regime de rotina (justesse) e que, por motivos cuja
previsão só se torna mensurável a posteriori, produz uma mudança na configuração do estado de coisas. Quando a rotina falha, ao menos por alguns instantes, as medidas e as equivalências parecem se desvanecer (quando entramos no estado de violência) e requerer críticas que visam novas justificações
(quando passamos para o regime de justiça) e rearranjos. Essa
nova mobilização reorganiza o quadro de acontecimentos.
Das versões apresentadas, malgrado distintas interpretações, um fato ocorreu: a morte de três pessoas em dois dias. E
algo quis que essas mortes não se encerrassem ali, naquele
acontecimento. Foi então que um coletivo circunstancial (Lemieux, Vilain, 1998), isto é, um conjunto de pessoas mobilizadas
em torno de um acontecimento trágico comum começava a se
formar. Um grupo de pessoas, que até então não tinham qualquer vínculo, qualquer identidade categorial – opinião política,
filiação religiosa, modos de vida consoantes a uma classe ou a
um habitus comum etc. –, que a princípio não tinham qualquer
razão para estarem mobilizados em torno de uma causa simi5

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2006/09/14/285651228.asp
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lar, se encontram lado a lado. E é o acontecimento trágico sofrido por um parente próximo que as põe em contato. Diante de
um acontecimento fortuito, inesperado, que produz sofrimento
no curso da existência dessas pessoas, um coletivo autojustificado moralmente se insurge.
Nossa hipótese é que essa modalidade de grupos cuja origem se dá a partir de circunstâncias completamente imprevisíveis pelas pessoas envolvidas, é um meio legítimo de análise da
emergência dos coletivos em nossa sociedade. Um coletivo cuja
formação encontra-se à margem dos parâmetros sociológicos
tradicionais de análise, uma vez que esses estudos costumam
vincular a ação comum aos pertencimentos sociais convencionais, tais como sexo, profissão, local, cultura, geração, etc., torna-se um objeto rico para pensar como a ação coletiva coordenada se produz. Não apenas isso, pensar a emergência de um
grupo circunstancial, isto é, um grupo formado por pessoas cuja vinculação é construída com base em um acontecimento trágico comum, o qual não fora procurado nem suscitado por elas
mesmas, é também pensar a possibilidade da emergência de
um problema público (Gusfield, 1980), posto que, comprovada
a reivindicação pleiteada pelo grupo, e uma vez efetivado o
processo de ascensão em generalidade (Boltanski e Thévenot,
1991; Boltanski, 1990), tal problema passa a concernir não apenas as pessoas diretamente envolvidas no caso, bem como as
virtuais vítimas daquele mal. A construção de um coletivo que
se auto-justifica moralmente está ligada à tipificação de uma
noção de vítima, referida a um problema especifico. No caso de
nosso estudo, trata-se dos riscos que incorrem a conversão do
gás manufaturado para o gás natural. Da relação causal e de
responsabilização, passa-se ao aspecto prescritivo. A responsabilização implica em um conjunto de medidas que, além de
punir os males praticados por quem deveria ter previsto e impedido a ocorrência do mal sofrido pela vítima, visam vigiar a
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ação do causador do mal e impedir que outras pessoas possam
sofrer o mesmo infortúnio.
A adversidade produz um critério de mensuração em torno do qual o passado e o futuro vão ganhar novos contornos. A
partir do problema primeiro, as versões pululam acerca do que
ocorreu e tendem, ao modo de um caso, abarcar perspectivas
divergentes, por vezes opostas. De um lado a CEG e, de outro,
o grupo circunstancial: cada qual, mobilizando os recursos de
que dispõem, provas e argumentos, tenta-nos convencer de sua
versão sobre o que “de fato” aconteceu. Diz-nos Fátima:
“Quando eles foram fazer a vistoria na minha casa, no dia 13
de janeiro de 2006, eram dois rapazes de uma terceirizada que
brincavam entre si o tempo todo. E eu tenho dois banheiros
sociais. O aquecedor ficava em um dos banheiros que alimenta esses os dois. Eles disseram para mim: olha, na época da
conversão, a CEG vai vir aqui e vai tirar esse aquecedor daqui
e vai passar para a área de serviço. Botaram um nylon vermelho, que disseram ser um sinalizador. Aí eu perguntei: eu vou
ficar impedida de usar meu banheiro? Eles disseram: claro que
não. E o meu banheiro era totalmente impróprio. Mas eu não
sabia. Eles teriam que ter lacrado o meu banheiro imediatamente. E ir lá em baixo no relógio verificar se estava trancado
para a minha segurança.” (Fátima, em entrevista).

A versão da CEG, por sua vez, parece diferente. Como segue a nota oficial apresentada no jornal O Globo, logo após o
acidente:
“A versão da CEG
A Companhia Estadual de Gás (CEG) divulgou nota oficial informando que uma vistoria feita no apartamento da estudante Carolina Rodrigues Macchiorlatti condenou toda a instalação. O
aquecedor estava lacrado desde 13 de janeiro deste ano.
A CEG diz ainda que a vistoria constatou ainda inexistência
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de ventilação inferior na porta, chaminé inadequada por diâmetro
e comprimento vertical da chaminé menor do que 35 cm.
A polícia abriu inquérito para apurar as circunstâncias da
morte da estudante de 19 anos, encontrada no banheiro do apartamento em Laranjeiras, na Zona Sul, nesta quarta-feira (13).
Os policiais estiveram no apartamento para recolher mais dados.
Carolina foi tomar banho por volta de 18h30 de quarta-feira
(13) e, segundo os parentes, teria ficado mais de uma hora no chuveiro.
A irmã dela, de 13 anos, que também estava no apartamento,
estranhou a demora e tentou falar com Carolina, que não respondia. A jovem resolveu pedir ajuda ao porteiro, que conseguiu abrir
a porta do banheiro e encontrou a estudante caída no chão.
O aquecedor estaria ligado e o chuveiro aberto.
Os bombeiros foram chamados e constataram a morte de Carolina.
Técnicos da companhia de gás estiveram no local acompanhados
por peritos. Segundo a polícia, o laudo preliminar indicou um pequeno vazamento de gás no aquecedor.
O caso da estudante ocorreu um dia após a morte de um casal
de namorados durante o banho em um apartamento na Tijuca, na
Zona Norte.
Alexander Martins, de 22 anos, e Raquel Coutinho, de 15, tomavam banho juntos quando foram encontrados mortos pelo irmão
da jovem.
Peritos não encontraram vazamento de gás no banheiro mas o
laudo preliminar do Instituto Médico Legal indicou que os dois
morreram de asfixia por monóxido de carbono.”

Ambos os lados, apresentando suas respectivas versões,
não apenas tomam o acontecimento como ponto de partida,
bem como, através desse processo, formam uma rede, à medida
que o acontecimento vai remontando outros momentos – outras temporalidades –, outros elementos e associando-se a outras situações. No curso do processo controverso novos senti188
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dos dos elementos pertinentes vão se modificando. O comportamento dos funcionários, a visita, o lacre vermelho, as mortes
anteriores, tudo isso ganha novos contornos – o novo ponto de
vista, muda (a relação com) os objetos. Tanto o porta-voz da
CEG quanto a porta-voz do grupo Morte Por Gás Nunca Mais
tentam englobar a totalidade dos acontecimentos em sua versão, embora nenhum dos lados consiga abarcar tudo. A rede é
“caracterizada, de um lado, grosso modo, pela ausência de contornos nítidos; de outro, pelo fato que ninguém poder controlála, a partir de uma posição superior, sua totalidade e, por
exemplo, de dela se fazer porta-voz. A rede é opaca [...] Pode-se
procurar reconstituí-la, mas é sempre preciso partir de um núcleo particular e remontar, paulatinamente, a cadeia de associações”. (Boltanski e Clavérie, 2007: 427). O núcleo particular é o
que dá consistência e permite com que as duas versões entrem
em confronto: trata-se de descrever o que “de fato” ocorreu e,
com isso, encontrar algum responsável pelas mortes.
A CEG, no caso da morte do casal, atribui a responsabilidade aos próprios, fazendo-se porta-voz dos mortos. No caso
de Carolina, filha da Fátima, ela atribui à mãe a
(ir)responsabilidade pelo rompimento do lacre. Remonta-se
uma cadeia de associações heterogêneas que se subsumem na
categoria comum gerada pelo evento ocorrido. Os objetos e os
seus sentidos se modificam pouco a pouco: o remédio tarja preta e o lacre vermelho, por exemplo, mostram-se como “objetos
cabeludos”, revelando uma série de mediações que indicam
sua composição e seus respectivos desvios.
Do fato que ocorrera em sua casa, Fátima passa a
(re)explicar o que os funcionários terceirizados fizeram naquele
dia e a razão pela qual aquele acontecimento foi calhar de ocorrer logo em seu apartamento. Não se trata aqui de reduzir a posição da Fátima a sua parcialidade. Ao contrário, sem partir do
pressuposto de que sua visão é parcial, tomamos a própria porta-voz, ao modo da Latour, como um ator-mundo, quer dizer,
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alguém capaz de montar e compor, a partir dos elementos heterogêneos com os quais se depara, uma ontologia a propósito do
que “realmente” se passou. Assim explica a Fátima:
“E o que ocorreu no dia 12 de Setembro de 2006? Houve o acidente com a Suzana dia 12 de setembro de 2006. E no dia 12 de
Setembro de 2006 abriram um buraco gigantesco na porta no
do meu prédio. Era um buraco enorme e largo, para fazer o
chamado teste de estanqueidade. Você sabe o que é isso? Eles
injetam uma pressão de ar comprimido na tubulação da rua
para verificar como estão aas tubulações de dentro das nossas
casas. Tubulação do banheiro e da cozinha. Se der algum problema algum vazamento nas tubulações, o que eles fazem?
Eles pedem ao condomínio para fazer a tubulação externa? Só
quem que vai pagar a tubulação externa que custa 4, 6 mil reais? É o condomínio: então os moradores tem que se cotizar
para pagar em parcelas. Se não tiver, o morador fica sem gás.
É um monopólio [...] Eles não encontraram nenhum vazamento e taparam as válvulas. Aí é que está o problema. Eles erraram ali, houve um erro, né? O perito acusou [...] é, é, facilmente que eles injetaram o gás natural dentro do meu prédio, sem
que ainda tivesse convertido. O que aconteceu comigo poderia
ter acontecido com qualquer um. Estourou no meu relógio. A
pressão era violentíssima. E o nível do monóxido de carbono,
no dia 13 de Setembro, na hora em que minha filha tomava
banho, [...] era 20 vezes acima do que um ser humano pode
suportar. Então eu perdi a minha filha em um minuto, um minuto e meio. Toda minha coluna sentia o cheiro de gás. Eu
moro no quarto andar. Dava pra sentir o cheiro do nono andar. No dia seguinte, dia 14, a CEG chega antes do dia clarear
e tapa os buracos com o intuito de ludibriar.” (Fátima, em entrevista).

O buraco do dia anterior, as tubulações, o monopólio do
gás, o monóxido de carbono, o teste de estanqueidade, a má-fé
da CEG, o aquecedor de sua casa, a morte de sua filha, tudo é
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mobilizado e associado para explicar o evento. Em suma, tudo
é configurado de forma a dar validade ao sentimento de injustiça – que fica no entremeio da justiça e da vingança –, pela
qual Fátima foi tomada. Como conseqüência disso, e de modo a
fazer-se reconhecer, Fátima mobiliza uma série de entidades
para que a causa pleiteada se engrandeça – e ganhe visibilidade; e, pouco a pouco, não é senão associando-se a outras entidades, individuais ou coletivas, que ocorre o engrandecimento
da causa. Como diz Latour, “um actante não ganha força senão
à medida que se associa a outros” (Latour, 2001: 244).
Convém perguntar de que forma isso ocorre? Em um primeiro momento, as adesões são de pessoas diretamente concernidas em casos semelhantes, quer dizer, pessoas que tiveram
parentes envolvidos em acidentes com equipamentos de responsabilidade da CEG, cujo critério de mensuração foi formado
juntamente com próprio grupo circunstancial, pessoas às quais
a Fátima obteve acesso através de uma jornalista que havia falado sobre o caso no jornal, pouco depois das três mortes.
“Depois, no dia seguinte, havia uma matéria da jornalista X,
do Jornal OGLOBO; eu liguei pra ela e falei: olha, eu não entendo nada de gás, eu não sei o que está acontecendo, mas
uma coisa eu sei: meu aquecedor nunca esteve lacrado. Aí eu
comecei a contar o que contei até agora: eu queria gritar! Quero gritar! Mataram a minha filha e eu quero gritar. Meu aquecedor nunca esteve lacrado. Eu quero o nome de todas essas
vítimas que você pôs no jornal. Aí ela me deu os telefones que
ela tinha. Aí eu liguei pra ela, Suzana, e encontrei a mãe do Felipe Bonin. Aí apareceu a cunhada da Lúcia Bonin, pelo Orkut.
Aí eu procurei o Talarico Barata, o filho dele leva vida vegetativa até hoje.” (Fátima, em entrevista).

Para se produzir um caso, “o reclamante admitido deve se
dobrar a certas condições”, ou seja, “ele deve renunciar a agir
em pessoa própria e aceitar ver sua reclamação, e as acusações
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que a subentendem, substituídas por um acusado em nome de
um terceiro muito maior que ele – o Rei, a República, o Estado,
etc. – e marcar assim sua vontade de separação principal com o
mundo pessoal da vingança, do próximo, do contato” (Boltanski e Claverie, 2007: 401). Fátima foi então em busca de entidades coletivas como o Viva Rio e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aquelas que
poderiam fazer engrandecer a causa que pleiteava.
“De cara eu comecei a ligar pra todo mundo e, de cara, eu liguei pro sociólogo Rubem Cesar Fernandes. Porque ele é uma
referência do Viva Rio, e que só não faz mais por falta de espaço, porque depois aprendi que a corrupção é muito grande.
Então eu o procurei e expliquei pra ele o que tava acontecendo
e disse: eu quero gritar! E ele falou assim: vou te mandar pra
comissão de Direitos Humanos da Alerj e você vai entrar em
contato. Levada por um membro do Viva Rio, você vai entrar
em contato com o Alessandro Molon e o Marcelo Freixo. Eu
disse: não quero, não quero saber de políticos. Tenho horror a
isso, não quero. Ele disse: você vai lá, você vai ouvir. Então fui
eu, Suzana, Lúcia, a mãe do Felipe e o pai.” (Fátima, em entrevista).

Assim, sabendo intuitivamente que o sucesso do grupo
dependeria de sua capacidade de efetivar o processo de ascensão em generalidade (montée en généralité), Fátima buscou a
mobilização de instâncias aptas a influírem nesse processo de
“engrandecimento”. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj
(Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro) é um dos principais
exemplos de instância coletiva capaz de fazer uma causa atingir
um índice de generalidade superior. O trabalho da Comissão
não é senão esse: não sendo uma instância com competência
para julgar ou mesmo punir infrações e delitos, seu trabalho
consiste basicamente em filtrar os casos pequenos e irrelevantes, separando-os daqueles que possuem relevância, que por192
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tam um potencial de causa coletiva, encaminhando-os para as
instâncias competentes. Essas instâncias (Defensoria Pública,
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, por exemplo), por
sua vez, não recebem do mesmo modo um caso diretamente
enviado pela entidade singular (a Fátima enquanto mãe que
perdeu sua filha) e um caso mediado pela Comissão: a última
funciona, grosso modo, como um operador que promove o índice de coletividade da causa. E não é senão desse modo que a
mesma contribui para fazer o Grupo Morte por Gás Nunca
Mais ascender a um estrato de grandeza maior. Analisemos:
uma coisa é a Fátima, enquanto mãe de Carolina, morta em razão de um vazamento de gás do aquecedor de sua casa, outra
coisa bem diferente é a Fátima enquanto representante do Grupo Morto por Gás Nunca Mais (o qual conjuga em torno de si
tantos outras entidades singulares e coletivas), juntamente com
a Comissão de Direitos Humanos, instância coletiva que reconhece sua legitimidade. A primeira Fátima, singular, não possui o mesmo “tamanho” (segundo a grandeza cívica) da segunda quando, por exemplo, se propõe a processar a CEG ou
mesmo exige e exerce pressão sobre a Assembleia Legislativa
para a aprovação de um projeto de lei, responsabilizando a
empresa a quem foi dada a concessão pela administração do
Gás no Estado do Rio por uma série de medidas preventivas a
serem tomadas.
PROJETO DE LEI Nº 762/2007
EMENTA:
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA INSPEÇÃO ANUAL DE
SEGURANÇA NAS UNIDADES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS ATENDIDAS PELAS CONCESSIONÁRIAS
DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
193

Segundo Caderno – 2012
Autor(es): Deputado ALESSANDRO

MOLON

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLVE:
Art. 1º – Fica instituída a obrigatoriedade da inspeção anual
de segurança nas unidades residenciais e comerciais atendidas
pelas concessionárias de distribuição de gás canalizado do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º – A inspeção a que se refere o artigo anterior será realizada pela própria concessionária ou empresas por ela credenciadas junto ao órgão público competente e não acarretará em
ônus financeiro para o consumidor.
Art. 3º - A inspeção abrangerá todos os equipamentos e instalações integrantes do sistemas de fornecimento e utilização do
produto, em especial, fogões e aquecedores.
Parágrafo único - Após a realização das vistorias consignadas
na presente lei, a concessionária ou seu representante credenciado, fixará na unidade consumidora selo indicativo da última vistoria, com a data prevista para a próxima inspeção.
Art. 4º - As concessionárias fornecedoras de gás canalizado,
para efeitos da presente lei, terão a obrigação de interromper
imediatamente o fornecimento do produto às unidades porventura reprovadas na vistoria de que trata a presente.
Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no caput
do presente artigo, sujeitará as concessionárias às seguintes
sanções:
I - Multa de 50 (cinqüenta) a 100 (cem) UFIR-RJ por unidade
consumidora que não tenha sido vistoriada no prazo anual;
II - Pagamento de todas as despesas decorrentes do atendimento efetuado ao consumidor prejudicado, por danos materiais ou acidentes pessoais, causados por sinistro em equipamentos e instalações inadequadas.
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Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, em 21 de agosto de 2007.
Deputado Alessandro Molon
JUSTIFICATIVA
Nos últimos anos em nosso Estado, presenciamos inúmeros
acidentes com gás canalizado. Os acidentes envolvem vazamento,
incêndio e em alguns casos até explosões. Infelizmente, muitos cidadãos fluminenses perderam suas vidas em alguns desses acidentes.
Os argumentos apresentados pela concessionária CEG para
justificar tais fatos, como culpa exclusiva da vítima ou condições
inadequadas dos ambientes onde se encontram instalados os aquecedores, por desrespeito as áreas necessárias para ventilação, não
podem continuar a vitimar a população fluminense.
A responsabilidade da CEG com as instalações não pode se
restringir até o medidor. O consumidor necessita que a concessionária possa periodicamente atestar que todo o sistema de fornecimento e de utilização de gás canalizado se encontra de acordo com
as normas de segurança.
Deste modo, solicito a aprovação do presente projeto junto aos
meus pares.

O mesmo pode ser dito para aquela a quem se acusa. Afinal, como mostramos acima, o desvelamento segue sempre a
mesma estrutura: procura-se demonstrar como por detrás do
que deveria agir em prol do beneficio comum, age-se em prol
de um particular. Ademais, a CEG e toda conversão para o gás
natural se justifica, ao menos no que diz respeito às suas ações
oficiais, em razão dos benefícios genéricos gerados pelo novo
combustível. Não é senão à medida que se mostra capaz de agir
em prol do bem comum que seu trabalho encontra sua legitimação pública, fazendo com que críticas não adquiram um
grau de generalidade grande. Entretanto, uma vez que isso não
está sendo cumprido, ou que para seu cumprimento, há uma
195

Segundo Caderno – 2012
série de mortes e problemas que afetam os cidadãos, isto gera
um ambiente bastante propício para críticas e desvelamentos.
Um desses exemplos se segue:
“Quando a CEG lá atrás foi privatizada, ela decidiu a fazer a
conversão. Ela descobriu que 92% dos imóveis do Rio de Janeiro, residenciais ou comerciais, não tinham condições de ter
aquecedores em seus banheiros. Os banheiros não foram concebidos para dar segurança ao consumidor. Então, sabendo de
um risco desse, por que eles não lacraram os 92% desses imóveis, dando segurança ao cidadão carioca? Por quê? Por que
será que só com 8% de consumidores pagantes a CEG iria sobreviver? O que seria mais importante, o poder econômico ou
o poder do cidadão? Claro que ele [o advogado da CEG] não
me respondeu, ele não soube responder” (Suzana, em entrevista).

Ora, a prova de que as metafísicas morais funcionam, em
geral, quando visam a uma crítica que se encontra dentro de
um horizonte de publicidade é que sempre se é mais fácil denunciar um ator cuja capacidade de encarnar o bem público é
grande, como o juiz, o policial, o político, do que qualquer outro. E se esse não age em prol do interesse público, mas de razões particulares (Fátima acima denuncia a CEG por agir em
prol dos seus próprios interesses comerciais e não da garantia
da segurança e do bem estar da população), a denúncia é quase
que uma consequência imediata. Esta, embora pareça mostrar
como algum princípio de moralidade não funciona – ou que
seu funcionamento está aquém do que deveria –, reafirma-o, de
outro modo, na medida em que afirma a necessidade de sua validação.
E é nesse mesmo âmbito que a CEG se defende:
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“A palavra da Ceg sobre mortes por gás
RIO - A Ceg não quis comentar o Projeto de Lei do deputado
Alessandro Molon, alegando que ainda se encontra em estágio de
análise na Alerj. Sobre as demais questões, a empresa respondeu:
"Nos últimos 10 anos, a CEG vem cumprindo com às determinações do Regulamento de Instalações Prediais de Gás do Rio de
Janeiro, com todas as normas técnicas nacionais e internacionais,
sendo fiscalizada pela Agencia Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro.
Essas normas de segurança são válidas para qualquer tipo de
gás, isto é natural, manufaturado ou GLP. No Rio a CEG distribui o
gás canalizado para 25% da população e os demais 75% utilizam
botijão de gás fornecido por outras empresas.
A CEG, diferente de outros distribuidoras de gás no município no Estado do Rio de Janeiro, disponibiliza à população de canais de comunicação (agências, call center, site) para sanar eventuais dúvidas e realizar serviços de adequação de instalações conforme os regulamentos.
Estas normas falam sobre a importância da conservação e manutenção das instalações internas, fogões e aquecedores a gás que,
como ocorre com os demais serviços públicos e conforme a legislação, devem ser realizadas periodicamente pelos usuários.
A CEG é uma empresa distribuidora e não um órgão fiscalizador.
No entanto, a segurança é um princípio básico na linha de atuação
da Companhia. Por isso, oferece serviço de assistência técnica que
realiza vistorias e verifica condições de uso de instalações internas e
equipamentos, toda vez que o cliente solicita.
O gás natural ao ser utilizado de forma correta, é uma energia
limpa e segura e a CEG, na qualidade de concessionária de serviço público,
sempre buscou sensibilizar seus clientes para a sua correta utilização. Para
tanto, a CEG vem realizando campanhas de comunicação em todos
os meios de comunicação de forma sistemática, visando a conscientização quanto ao uso adequado do gás.
Nos últimos 10 anos, a CEG renovou e modernizou 652 km de
rede pública de distribuição, realizou mais de 250 mil serviços de
assistência técnica solicitados pelos clientes e, adicionalmente, por
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exigência do projeto de conversão para gás natural, revisou as instalações de 492 mil residências, realizando 317 mil reparos, melhorando substancialmente as condições de segurança da população.
Ocorre que as condições devem ser mantidas pelos consumidores ao
longo dos anos, ao realizarem obras ou qualquer outra alteração no imóvel.
Além disso, a CEG, amparada pela legislação, recomenda que os
consumidores realizem manutenção em instalações internas e equipamentos a cada dois anos”6

Desse modo, as justificações engendradas pela CEG, em
respostas (sempre indiretas) às críticas proferidas pelo grupo
Morte Por Gás Nunca Mais, intentam responder afirmando que
sua empresa age em prol do benefício público, e que a responsabilidade por eventuais acidentes está na negligência do próprio consumidor. E que, ainda que a CEG seja uma “empresa
distribuidora e não um órgão fiscalizador”, está sempre disposta a ajudar. De certo modo, pode-se dizer que o caso segue
sempre uma estrutura comum, dentro de um sistema actancial
(móvel, pois segundo cada versão apresentada, muda-se a vítima e o algoz): contínuas críticas e justificações, sendo que ambos os lados tentam comprovar a validade e legitimidade pública de sua causa. Um sempre tenta mostrar o outro como
agindo em prol de seus próprios interesses, enquanto demonstra a si mesmo como agindo em prol do interesse público. A
versão do outro é sempre não a realidade, mas uma de suas
versões. A noção de interpretação revela o seu caráter político:
trata-se sempre de mostrar que a perspectiva do outro é uma interpretação da realidade e não a realidade mesma. A estrutura comum é a seguinte: enquanto eu apresento a realidade tal como
ela é o outro a apresenta de forma enviesada – e esse viés é tido, em geral, pela noção de interesse. Nessa perspectiva, pouco
importam quem são os atores, mas, como chamava a atenção
Benveniste (1995), mais relevante é a posição pronominal ocuExtraído do site:
http://extra.globo.com/rio/materias/2007/10/03/297997507.asp

6
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pada. O “Eu” é sempre o que age em prol do bem comum; já o
“Ele” é aquele que não age senão visando o seu próprio interessa. Em contraposição ao meu altruísmo eu coloca-se o utilitarismo
dele. No caso da CEG, defende-se a necessidade da manutenção
das conversões, uma vez que estas seriam benéficas à população em geral; no caso do grupo Morte Por Gás Nunca Mais, defende-se a sua interrupção e uma fiscalização rígida, que não
esteja adstrita aos interesses comerciais da empresa. Alerta-se,
igualmente, para os potenciais riscos engendrados pelo processo de conversão.
Mas a questão não se encerra nessa disputa. Fátima vai
além e explica não apenas as razões dos acidentes que acometeram ela e Suzana, mas também os potenciais riscos a que todos
os cidadãos estão sujeitos. Como no livro sobre os alertas de
Francis Chateauraynaud e Didier Torny (1999), o imperativo de
reparação não vai se volta para uma situação crítica passada,
mas sobre potenciais problemas futuros:
“Eles fizeram a conversão. Mas vai lá nas regras [...], o que cabe a eles trocarem as tubulações depois da conversão feita. Então tem muita gente correndo risco. Em Botafogo, só agora
eles estão trocando as tubulações. Só agora estão trocando tubulações. E nessas tubulações novas, eles têm que ficar fazendo manutenção disso, injetando resina, sabe por quê? Porque
esse gás é seco. E ele vai ressecando as juntas. E esse é o problema. Só que vai chegar um tempo que essa manutenção da
cidade inteira, e foi isso que aquele juiz viu lá, isso vai sair do
controle deles. Por isso que vão ter mortes. Aí, por isso, na São
Clemente o bueiro explodiu. Feriu um rapaz lá na frente e a
moça que tava dirigindo ficou em estado de choque.” (Fátima,
em entrevista).

Do mesmo modo que uma falta de manutenção da CEG
em seu aquecedor levou ao trágico evento com sua filha, a ausência de uma manutenção adequada nas tubulações terá como
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consequência natural várias mortes... Como ela mesma diz, essa manutenção fugirá ao controle da CEG, e isso terá uma série
de explosões consecutivas.
Para que isso não ocorra, o Grupo Morte Por Gás Nunca
Mais pleiteia uma punição exemplar à CEG. Isso fica explícito
quando Suzana se refere ao projeto de lei que está sendo votado na casa:
“O que nós pedimos no projeto de lei? Que ele quebre com o
que a CEG fala. Ela pode matar e o presidente chega lá e diz:
sinto muito, sou pai de três filhos. Sente é nada! É o caramba
que ele sente. Ai é, é, o Molon fez um projeto de lei que pede
que haja a fiscalização interna dos usuários, ele pede a fiscalização anual com todos os aquecedores com selos e data. 26 de
outubro, vai ter que voltar lá, se não voltar, se não voltar, vai
ter que pagar multa de 50 UFIR por dia. O projeto sofreu algumas emendas porque nós sabemos que tem um lobby dentro da casa e alguns deputados se vendendo.” (Suzana, em entrevista).

Ao ter uma lei que responsabilize a CEG diretamente por
eventuais males, o objetivo final e maior do grupo terá se cumprido. Já que a morte é, por definição, irreparável, resta uma
compensação financeira pelo dano, além de um conjunto de
medidas que evitem futuras tragédias. Assim Fátima define o
objetivo maior do grupo:
“o mais importante do movimento é isso: não queremos que
aconteça com os outros o que aconteceu com a gente. A gente
só vai conseguir esse tipo de coisa se você, enquanto cidadão,
tomar as rédeas e levar adiante esse processo. A gente tem
uma agência reguladora, que não regula nada. Ela é uma
agência que deve defender o direito do cidadão, não o poder
econômico. O cidadão não tem proteção. Ele depende do Estado para isso. O dia que a gente chegar nesse nível, a gente
deixa de ser necessário e faz justiça às mortes [...] Eu rezo pra
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todos nós, porque todos nós nos tornamos uma família. Eu
sou uma mulher cristã, eu tenho muita fé. Pra que isso realmente venha à tona e possa beneficiar toda a nossa cidade, pra
que nenhuma mãe passe mais pelo que nos passamos, entendeu?” (Fátima, em entrevista).

Daí uma tensão constitutiva se explicita através do movimento da causa pleiteada. Há uma tensão entre a generalidade
e a singularidade. De um lado, a generalidade da causa pleiteada refere-se aos potenciais males. Aqui entram tanto uma medida de reparação pelo dando ocorrido por negligência quanto
uma lei que melhor regule essa punição caso um outro acidente
ocorra. Isso é geral e serve para todo e qualquer cidadão. De
outro, está a singularidade do sofrimento de alguém que perdeu um parente por motivos aparentemente evitáveis. Se a
primeira questão nos reenvia à possibilidade da justiça, a segunda nos remete à impossibilidade de que o mal seja, de alguma forma, resolvido, através de uma espécie de restituição.
Nesse segundo ponto, o discurso transcende a esfera do justo e
parece, por vezes, cair no mundo da vingança – onde o desejo
de restituição se torna infindável. Afinal, como restituir a perda
de um filho? Esse sentimento assim se expressa:
“Eu estou processando a CEG na área cível e criminal. Mas
pra mim não basta. O que eu quero é provar, como já provei,
no laudo do instituto Carlos Éboli, que meu aquecedor nunca
havia sido lacrado, e mostrar à população dessa cidade a sujeira que a CEG faz.” (Fátima, em entrevista).

Aqui entramos no problema que não é abordado por Boltanski e Thévenot em seu trabalho sobre a justificação pública,
mas que se estende pela esfera do reconhecimento. É na discussão feita por Paul Ricœur sobre o modelo trabalho em De la justification que esse ponto se evidencia. O filósofo francês nos
propõe uma leitura particular do livro de Boltanski e Thévenot:
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“onde digo reconhecimento, nossos autores dizem justificações.
A justificação é a estratégia por meio da qual os competidores
fazem reconhecer seus lugares respectivos no que os autores
denominam economias da grandeza” (Ricoeur, 2006: 219). De
fato, esse tipo de reconhecimento é ainda possível no primeiro
caso: conquanto reconhecida a causa pleiteada, e tendo ela
atingido um certo grau de generalidade, a justificação perpetrada pelo Grupo, qual seja, a de que a CEG foi a responsável
pela morte de seus parentes e que, além disso, novas medidas
precisam ser tomadas para que novos acidentes não ocorram, é
possível encerrar o caso. Existe a possibilidade de um encerramento justo do caso. Entretanto, esse reconhecimento não é capaz de suprir a segunda demanda por reconhecimento gerada
pela dor da perda. Da generalidade do caso, passamos à singularidade do sofrimento7. Eis um exemplo extraído da entrevista com a porta-voz:
“Eu sou uma mulher muito forte, mas sou absolutamente frágil na emoção. Então, a minha imagem confunde um pouco.
Então eu ouvi da médica X, que é presidente da associação
dos moradores da Lagoa, no dia audiência pública, no dia em
que vi o Presidente da CEG na minha frente, a vontade que eu
tinha que era pra voar na cara dele. Falando pelo meu sentimento, como mãe, minha vontade era de voar, de esganar.
Mas aí a X me liga: Ah! Eu sempre escuto falar que quem grita
é quem tá querendo um cargo político. Eu disse: ou não. Então
quem grita é quem viu um filho morto em cima da cama. Então ela calou a boca. Ela vai dizer o quê? Ela não teve um filho
Não por acaso a própria obra de Boltanski passa da análise das operações de
justificação que visam a generalidade da causa pleiteada para, em um momento
posterior, tratar dos casos de sofrimento à distância em um contexto pósmidiático. Em nosso ponto de vista, trata-se aí de um problema, já presente no
primeiro trabalho feito conjuntamente com Thévenot, que é, para além da
comprovação da universalidade da causa, a seguinte questão: como sensibilizar e
gerar adesão por meio da apresentação do problema. E, sem dúvida, o sofrimento
– seja a distância ou não – tem sido um dos meios de expressão privilegiados
para gerar adesão.
7
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morto. Ela até tentou brigar por essa causa e não conseguiu. Graças
a Deus ela não teve um filho morto. O que ela vai responder a uma
mãe que chega em casa e se depara com um filho morto. Não tem palavra que possa dizer isso. Isso não tem nomenclatura, não tem como
nomear, não tem como qualificar. Que possa falar o que é ver uma
caixa daquela, e seu filho dentro, em um velório. Você pensa que
vai viver tudo na vida e que já viveu tudo, e que já sofreu tudo. Eu me pergunto: Será que Deus existe? Eu trabalho, sou
honesta, digna, honesta, cumpridora dos meus deveres. Por
que eu? Acho que é isso que a Suzana se pergunta, a Lúcia se
pergunta.” (Fátima, em entrevista).

Essa mesma sensação da singularidade absoluta é expressa quando da segunda audiência pública, em que o Presidente
da CEG, disse no início de sua fala: “eu sou pai de cinco filhos e
imagino como seja essa dor”, ao que a Fátima retrucou: “não,
não imagina”. Diversos foram os momentos nos quais, ao longo
da entrevista, a porta-voz do grupo mencionada, fez referência
à impossibilidade de transmitir em palavras da sensação dessa
perda, o que nos coloca diante de uma questão de reconhecimento que parece insolúvel – no sentido de não ter fim.
Por outro lado, não se pode negar que a exposição desse
sofrimento é bastante eficaz no que se refere à sua capacidade
de produzir adesões. A exposição e um sofrimento singular é,
sem dúvida, um poderoso mecanismo de sensibilização, ajudando a mobilizar pessoas para além do círculo daqueles diretamente afetados pelo caso. Se em um primeiro momento as
pessoas envolvidas no Grupo Morte Por Gás Nunca Mais são
aquelas que tiveram seus parentes acidentados, em um momento seguinte, os aliados não necessariamente possuem uma
relação direta com as vítimas. Não por acaso, em apenas dois
dias, com uma tenda no centro da Cidade do Rio de Janeiro,
com fotos das vítimas e panfletos explicativos do caso, os parentes das vítimas conseguiram mais de duas mil assinaturas.
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“Eu comecei a pipocar, vamos fazer um abaixo assinado8, que
eu quero mandar pra Brasília. Aí compramos aqueles livros,
compra um livro preto e recolhe assinatura. Depois descobri
que aquilo podia ser mandado pro Ministério Público, porque
eu tenho dois amigos de infância que sacam tudo de política,
que me ajudaram. Fomos à Cinelândia e montamos uma barraca para acolher assinaturas. Esse aqui é o baner do Filipe, essa é
o da Carol, minha filha. É, a gente ficava lá o dia todo, ficamos dois
dias; em dois dias recolhemos mais de duas mil assinaturas. Posso
dizer que 80% das pessoas tinham um caso pra contar da
CEG.” (Fátima, em entrevista).

Pode-se dizer, portanto, que o próprio reconhecimento da
legitimidade da causa é impulsionado por sua capacidade de
comoção. E que isso não se restringe a mobilização em quantiEis as demandas presentes no abaixo assinado:
“Os pais que tiveram ou poderão ter seus filhos vitimados em razão da conversão
de gás manufaturado para gás natural, pela CEG, no Estado do Rio de Janeiro, se
reúnem neste para ser encaminhado ao MP, ALERJ e AGENERSA, o presente
pedido:
- Que sejam apuradas as condições de segurança para a POPULAÇÃO quanto às
obras realizadas em vias públicas, residências, comércio, etc;
- Que seja apurado o preparo técnico dos funcionários e das empresas
contratadas pela CEG para a execução dos serviços de conversão e de vistoria
técnica no Rio de Janeiro;
- Que a CEG promova uma chamada geral (“RECALL”) a todos os seus
CONSUMIDORES, individualmente, no sentido de revisar todas as instalações e
ambientes já convertidos para o fornecimento de gás natural, a fim de verificar se
os mesmos encontram-se enquadrados dentro das NORMAS LEGAIS VIGENTES,
de conhecimento e de observância obrigatória pela CEG e pelo Estado.
- Que quaisquer custas visando à adequação das instalações e ambientes dos
CONSUMIDORES para as normas vigentes sejam de responsabilidade única e
exclusiva da CEG;
- Que o Poder Público tome medidas que dêem segurança e tranqüilidade à
POPULAÇÃO com relação às ações executadas pela CEG no Rio de Janeiro;
- Que o CONSUMIDOR seja informado dos cuidados com relação à manutenção
dos equipamentos de gás;
- Que os culpados pelos fatos que vitimaram nossos filhos sejam
responsabilizados.”
8

204

Cadernos do Sociofilo
dade, mas também em qualidade. A singularidade do sofrimento tanto permitiu o recolhimento de duas mil assinaturas,
bem como abriu à Fátima o acesso a uma pessoa inusitada, o
então Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva. Nos
conta Fátima como foi:
“Comecei a ligar pra Brasília, pro Gabinete do presidente. Eu
falei: Por favor, eu quero falar com o Lula. Aí disseram: quem
tá falando? Aqui é Fátima Rodrigues, eu lidero um movimento de mães aqui no Rio de Janeiro. As pessoas me acham louca, sabe? Aí eu ligo pra todo mundo, olha eu tô procurando o
Presidente, aí ninguém entende nada, sabe? Aí tá. Quatro meses procurando o Lula, e nada, nada. Fala pra um, falo pra outro, me descabelo, choro. Eu não aceito, não aceito, acho que
tem que me atender mesmo. É minha filha, é meu caso, entende? E acho que se ele tá lá é porque todo mundo votou. E tem
quer atender mesmo, por mais que ele seja importante. Ele é,
antes de tudo, ser humano, cidadão como nós, né? Aí tá. Minha filha caçula faz aula de música na escola Villa-lobos. Um
belo dia, eu venho, minha filha errou o horário, e viemos uma
hora mais cedo. Coisa de Deus mesmo. Vim e deixei minha filha na escolha e fui pra Cinelândia pra um compromisso. Fui
pro ponto de ônibus e tava chovendo muito. Eu tava de branco. Aí todo mundo correu pra de baixo da marquise. Eu corri
pra de baixo da marquise. Aí dois cidadãos do meu lado: “é,
todo esse aparato do teatro municipal, é porque o homem vem
aí hoje”. Aí eu olhei pra ele, já pressentindo:
Que homem? O Lula?” Olha, nessa hora, tava passando uma
Sra. com um guarda chuva enorme. Aí eu pedi uma carona no
guarda chuva até o Municipal. Cheguei na porta do Municipal, vi uns seguranças, botei minha postura e falei: olha, tão
me aguardando ali dentro. Mentira, mas entrei. Fala com um,
fala com outro. Aí veio um cara da Federal, esses que são da
Federal, da nata, sabe? E falou assim: eu vou te ajudar. Aí eu
expliquei o nosso caso pra ele, falei que tava há dias procurando o Lula. Aí o cara virou pra mim e disse: tá vindo pra cá
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o assessor do Presidente, vou explicar pra ele o assunto com
calma e com certeza ele vai te levar até ele. Mas eu disse pra
ele: “eu preciso ir em casa, pegar o material pra poder mostrar
pro Presidente”. Ele falou: “são 15 pras 3 e você só pode chegar aqui ate três e meia. Eu entrei no taxi e quase enlouqueci o
motorista. Corre moço, corre!” [...] Aí cheguei em casa e cadê a
camiseta? Deu um branco! Peguei a camisa, passei, cheguei no
teatro e liguei pra Suzana: tira foto do projeto de lei, disso, daquilo, só deixaram eu chamar mais uma mãe. Cheguei lá a
tempo, o federal me olhou, riu pra mim e disse: deixa ela entrar. Eu não respirei. Aí veio um assessor, só tava eu e ela, as
duas falando ao mesmo tempo, aí ele veio: um baiano, nordestino, simpático, boa praça, ele falou: “tenho certeza que o Presidente vai recebê-las, mas primeiro quero falar como deputado”. Ligou pro deputado e o Molon foi pra lá. Chegaram a Suzana e o Molon, quase ao mesmo tempo. O Presidente tinha
ido dar medalha para as crianças que tinham tirado nota alta
na escola e tal. Crianças da escola pública. Ficamos quatro horas esperando. Fome apertava, sede, lá fora tinha um pipoqueiro, mas cadê a coragem? Podiam chamar a gente. Até que
o cara nos chama. Juntas, em silencio total, de mãos dadas,
fomos andando. O coração, ele batia aqui, né? Não dá pra descrever o que foi aquele momento. Ainda ficamos paradas um
pouco. Até que a assessoria vem e nos pega. Fomos lá e caminhamos até o presidente que tava premiando os atores que tinham atuado no tropa de elite. E ele veio. No que ele veio, ele
veio olhando. Olha: foi a surpresa mais grata que eu já tive.
Foi surpresa muito grande pelo carinho que ele teve, pela
atenção, pelo respeito à nossa dor, à nossa historia. As duas falavam ao mesmo tempo. Ele calado. Uma hora me deu uma
falha de memória, e eu falava pra ele e ele parado, me olhando. Ele tem um magnetismo fortíssimo. E ele ia olhando e entendendo tudo. Ao mesmo tempo, o pessoal da assessoria,
mesmo o Molon, tavam achando que nós só íamos tirar uma
foto com ele, e acabou. Nada! O Presidente surpreendeu a todos, com certeza ele ali quebrou o protocolo, e conversou conosco. Eu pedi a ele, mostrei a foto da Carol na hora, ele ficou
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olhando [...] e, e, falamos tudo. A Suzana pediu para que ele
acelerasse a votação do projeto junto àAlerj. Ele perguntou
quem era o autor e Molon falou: “sou eu, presidente. E encaminhou para Graça Fortes da Petrobras, uma pessoa fortíssima lá, e é a Petrobras que vende o gás pra CEG”. [ ...] E mandou que a procurássemos em nome dele, coisa que vamos fazer agora. E ele pediu um relatório do número de vítimas e de
vítimas com seqüelas irreversíveis. Teremos uma semana e
meia porque ele vai voltar ao Rio pra lançar as obras do PAC.
Foi uma semana e meia de maluquice. Eu ligava pra Renata
[coordenadora da Comissão de Direitos Humanos] e ela ficava
louca. Era um relatório muito bem elaborado porque se fosse
muita coisa, ele não ia ler, então tinha que ser enxugado em 2
folhas para ele ler. E na pasta em anexo colocamos todos os
casos. E colocamos enfim e tal. Já recebemos, tiramos a foto, e
já recebemos que foi enviado ao Ministro da Minas e Energia.
E nele eu pedi ao Presidente que fosse baixado um ato normativo pelo ministério das Minas e Energia. Porque baixando esse ato normativo, obrigando a CEG a agir de acordo com que a
norma que vem da Federal, a gente já ultrapassa qualquer risco de perder a votação de lei do projeto aqui. E a gente não
precisa mais da lei. E se ele for baixado, ganhamos. E eu ainda
não sei qual é o sabor dessa vitória. Porque eu não consigo
agora me imaginar, ver minha vida sem o movimento porque
ele é a mola, ele é pedaço da minha filha.” (Fátima, em entrevista).

O interessante é que, uma vez isso feito, a própria Fátima
nos diz que: “Caso o Presidente baixe o ato normativo, ganhamos. E eu ainda não sei o sabor da vitória. Porque eu não consigo agora me imaginar, ver minha vida sem o movimento porque ele é a mola, ele é o pedaço da minha filha”. Isso nos remete aos limites do modelo de De la justification no que concerne
ao encerramento da disputa pelo viés do justo. A justiça e o tipo de reconhecimento por ela engendrado pode saciar apenas
uma parcela do desejo de Fátima: a conquista da generalidade.
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Já a restituição da perda parece não ser jamais saciada pelo acolhimento público de uma causa. O sentimento de injustiça parece continuar, pois a arbitrariedade do fato, embora progressivamente pública e notoriamente reconhecida, ainda deixa escapar um aspecto mais profundo: a (restituição da) perda.
É interessante encerrarmos aqui o acompanhamento, no
que concerne ao presente texto ao menos, do movimento. É na
incerteza do futuro e mesmo do que a própria porta-voz quer,
deseja, que paramos. A emergência de uma causa, de um coletivo é sempre incerta. E são os desdobramentos que o definem
e redefinem progressivamente. Se o Grupo Morte por Gás
Nunca Mais continuará seu processo de ascenção em generalidade ou se, ao contrário, se tornará desnecessário, não temos
como saber. Abandonamos aqui o processo de seguir as múltiplas associações e engrandecimentos que podem ou não continuar ao longo desse processo. O tempo da escrita e do acompanhamento dos movimentos do grupo nos impedem de saber o
que ocorrerá no porvir da vida desse grupo circunstancial (que,
pelo próprio nome, deve ter, algum dia, data para terminar). Se
é verdade que o caso só termina quando “o jogo de qualificações se interrompe, permitindo à narrativa do que é ‘realmente’
passado se estabilizar, com as consequências que devem ‘normalmente’ se seguir” (Boltanski e Clavérie, 2007: 443), não nos
é possível avançar até que ele se termine. Ou, em outros termos, é-nos até mesmo possível dizer que, em certo sentido, ele
nunca terminará, ao menos para as pessoas diretamente envolvidas no caso. Por que aqui ele deixa de ser intenção estratégica
para a produção de um certo reconhecimento com efeitos públicos, mas torna-se expressão da singularidade da dor – que
parece não ter fim. Afinal, como diz a Fátima, “esse movimento, ele é o nossos filhos. Os nossos filhos, agora, viraram o movimento.”
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CONCLUSÃO
Tudo o que fizemos até agora foi relacionar os movimentos do grupo circunstancial estudado com os parâmetros teóricos da sociologia pragmática francesa, mais precisamente em
sua versão expressa no livro De la justification de Luc Boltanski
e Laurent Thévenot. Acentuamos (1) os procedimentos por
meio dos quais as integrantes do grupo buscaram construir
uma causa e (2) as formas por meio das quais as integrantes intentaram se de-singularizar. Não só isso, (3) mostramos as tensões e alternâncias entre as duas estratégias principais de desingularização, qual sejam, a comprovação da generalidade do
problema através dos riscos implicados na causa pleiteada e a
exposição contínua da singularidade do sofrimento e de sua insaciabilidade.
Assim, nossa ênfase foi conferida aos momentos referidos
sobretudo aos constrangimentos de legitimidade que pesam
sobre uma argumentação para que ela seja considerada como
justa – quer dizer, vá ao encontro de nosso senso ordinário de
justiça – e, com isso, consiga se de-singularizar, ou seja, gerar
adesões para além de si mesma, comprovando, assim, sua condição de um problema público, não concernindo apenas às pessoas diretamente envolvidas, bem como aquelas (singulares ou
coletivas) que, sensibilizadas pela causa, a ela se vinculam por
adesão. Entretanto, deixamos de lado, talvez em demasia, a
questão do poder e dos constrangimentos que pesam sobre
uma causa que, embora justa e legítima – quer dizer, capaz de
respeitar os princípios de universalização9 a que uma argumentação que se pretende justa precisa estar adstrita –, não consegue de pleno direito fazer-se prevalecer. Digamos que, embora
o caso privilegiado seja exemplar no que concerne às possíveis
aplicações do modelo da grandeza de Boltanski e Thévenot
Embora não tratada de forma direta, é indubitável a relação do imperativo de
justificação com o imperativo categórico kantiano: “Age somente, segundo uma
máxima tal, que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal.”

9
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(1991), não significa, por outro lado, que relações de poder –
por vezes experimentadas de forma arbitrária – estejam ausentes.
Nosso foco, todavia, foi outro, por uma razão bastante
simples. Enfatizamos as relações ou os tipos de relações em que
os constrangimentos, dentro de um horizonte de publicidade,
podem ser circunscritos nos termos de metafísicas morais. As
relações de força foram, portanto, secundarizadas em prol das
relações de sentido e de justiça.
Faço uma espécie de mea-culpa que não deixa de ter sua
motivação biográfica. Como acima se disse na introdução, a
minha entrada no mestrado se deu com vistas a aplicação de
uma sociologia crítica ao modo bourdieusiano, ou seja, meu intuito inicial era desvendar as “reais” causas da desigualdade,
refletindo sobre as condições que fazem com que os dominantes obtenham predominância sobre os dominados. Ao longo da
pesquisa, todavia, não foram poucos os momentos em que percebi o quão inconseqüente era esse modelo, além dos possíveis
problemas gerados por uma aplicação desavisada do mesmo.
Para além do ajustamento teórico entre o caso estudado e
a sociologia da crítica, objetivamos apresentar sua utilidade
uma vez que, no Brasil, os trabalhos de sociologia têm enfatizado, em minha opinião muitas vezes de forma excessiva, o
modelo crítico. Raríssimos são os trabalhos que utilizam como
fundamento os autores da sociologia pragmática francesa10.
Ademais, penso que, para pensar o Brasil, tornou-se, ao longo
dos últimos anos, “lógico demais” que toda relação é submetida a um arbitrário cultural, cujo eixo fundamental está dividido
entre dominados e dominantes, sob pena de, em caso de discordância, ser taxado de inocente, ingênuo ou mesmo alienado.
Sendo o Brasil tratado como o país mais desigual do mundo e o
tema da desigualdade um dos temas que mais possui imersão
no senso comum, o repertório crítico acabou por se tornar o que
10

Bons exemplos são Machado (2004), Freire (2008).
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há de mais banal e ordinário, tanto no mundo da vida quanto
na academia.
No caso brasileiro, por exemplo, uma das análises que tem
tido bastante imersão no senso comum acadêmico (e tem tido
parte de seu sucesso devido ao truísmo que é afirmar que no
Brasil a desigualdade é brutal) é aquela que promulga a idéia
de que teríamos em nosso país uma espécie de “modernidade
periférica”. Assim, o autor que professa essa idéia, tecendo
uma crítica em que acusa, julga e condena a maior parte dos intérpretes nacionais (Souza, 2000), tratando-os como pueris e
superficiais, dado que teriam caído na “crença doxológica” do
“iberismo culturalista ou do patrimonialismo”, deixa se perceber que, ele próprio, recai no mesmo problema, na medida em
que reduz as relações desiguais (que, segundo ele, “realmente
importam”) à uma impessoalidade que, “ao modo de fios invisíveis”, permeiam as mentes dos atores sociais. A análise olvida
que, em um mundo plural, como bem mostraram William James, Alfred Schutz, Erving Goffman, Luc Boltanski, Laurent
Thévenot, etc, há relações das mais diversas formas e que, do
mesmo modo que não se pode reduzir o Brasil a um amálgama
de relações pessoais e impessoais (como Damatta [1979] o fizera), pior ainda seria reduzi-lo às impessoais. Em verdade, a
análise de Souza faz o que há de mais arcaico, só que sob as
vestes do novo e do científico: a teoria de Souza nos “emancipa” dizendo-nos modernos, porém condena-nos à periferia. Ao
menos a primeira, quer dizer, a análise de Damatta, nos parece
ter a vantagem de ser mais plural e abarcar um maior número
de relações em sua grade analítica. Se não somos mais prémodernos ou uma espécie de conjugação de relações modernas
e não modernas (a casa e a rua, para Damatta), somos agora
ainda mais infelizes: somos modernamente periféricos, ou seja:
temos uma modernidade bastarda. O essencialismo é o mesmo,
embora não os seus termos. Ao invés de uma cultura ou um
conjunto de relações pré-modernas, invoca Souza, para tanto,
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“a existência de redes invisíveis e objetivas que desqualificam
os indivíduos e grupos sociais precarizados como subprodutores e subcidadãos, e isso sob a forma de uma evidência social
insofismável, tanto para os privilegiados como para as próprias
vítimas da precariedade”. (Souza, 2003: 177). Sem sequer fazer
uma reflexão acerca dos procedimentos críticos, menos ainda
sobre a concepção de habitus tal qual teorizada por Bourdieu (a
qual é aplicada por Souza de forma instrumental), a teoria do
sociólogo brasileiro sobre a sub-cidadania parece superar em
nada aqueles a quem critica. Pelo contrário. Reafirma o essencialismo anterior e, mais do que isso, extrai seu sucesso exatamente daquilo que acusa nas teorias anteriores. Ora, perguntome se existe algum tema que seja mais próprio e próximo ao
senso comum do que a desigualdade? Ou melhor, será que
nossa desigualdade é tão irreflexiva ou será que ela está todo
tempo imersa no senso crítico ordinário e sendo empregada e
atualizada.
Não vou me alongar em tal discussão. Sua breve apresentação serve apenas para mostrar que a sociologia francesa (pósbourdieusiana) pode nos ajudar, e muito, a pensar as infindáveis relações e questões do caso brasileiro, sobretudo no que
concerne aos impasses legados pela tradição crítica cuja importância, é preciso deixar claro, foi inegável.
Penso ainda que, mais para frente, será possível – o que
não foi ainda nesse trabalho – conciliar a perspectiva da sociologia da crítica com as contribuições do esquema crítico tradicional, chegando a um meio termo entre os constrangimentos de
legitimidade que pesam sobre os atores e as situações nas
quais, embora esses sejam respeitados, não se consegue prevalecer o justo.
Fato é que não vivemos nem em um éden, nem em um inferno. É preciso que haja um meio termo que consiga analisar
as diferentes situações em meio às quais pessoas se fazem descritíveis e mobilizam suas competências. Em uma perspectiva
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pragmátista, é possível englobar tanto o modelo da sociologia
da crítica de Luc Boltanski e Laurent Thévenot quando a sociologia crítica. Pode-se lê-las como diferentes modalidades de
formalização das situações. No caso da sociologia da crítica, trata-se da formalização das situações em que a realidade se mostra reversível e moldável segundo um princípio moral coletivamente compartilhado. No caso da sociologia crítica, a ênfase
tende para as situações em que a realidade se mostra dura e intransponível. As duas, portanto, formalizam em teoria sociológico o que é parte integrante e constitutiva da experiência ordinária dos atores. Se a a análise da formação do grupo circunstancial enfatizou os constrangimentos de legitimidade respeitados para que uma causa consiga se expandir e tornar-se relevante coletivamente, isso não significa que uma análise crítica
seja, em nosso ponto de vista, irrelevante.
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