
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós Graduação em Administração - PROPAD  

 
 
 

Marcio Gomes de Sá 
 
 

Reflexividade e Articulação Empreendedora  
na Sociedade Contemporânea: 

 Podemos Fazer Diferente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife, 2005 
 





 
  

 
 
 

Marcio Gomes de Sá 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexividade e Articulação Empreendedora na 
Sociedade Contemporânea: Podemos Fazer 

Diferente? 
 
 
 
 

 
 

Orientador: Prof. Sérgio Carvalho Benício de Mello, Ph.D 
 
 
 

Dissertação apresentada como 
requisito complementar para obtenção 
do grau de Mestre em Administração, 
do Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Federal 
de Pernambuco 

 
 
 
 
 

Recife, 2005



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sá, Marcio Gomes de 

 Reflexibilidade e articulação empreendedora na 
sociedade contemporânea : podemos fazer diferente? 
/ Marcio Gomes de Sá. – Recife : O Autor, 2005.   

  246 folhas : il., fig. 
 
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

de Pernambuco. CCSA. Administração, 2005. 
 
  Inclui bibliografia e apêndices. 
 
 1. Administração – Empreendedorismo. 2. 

Sociedade contemporânea – Articulação 
empreendedora – Reflexividade. 3. Empreendedores 
– Sociologia da vida cotidiana – Reflexões.  I. Título. 

        
658 CDU 

(2.ed.) 
UFPE 

658 CDD 
(22.ed.) 

BC2
005-362 

 





À Família Sá  
(Zé de Sá, Josete Sá e Taci Sá), 

aos meus irmãos de coração 
(em especial, Ana “Rol” Lemos e “Guiga” Freyre), 

e ao meu eterno primeiro amor  
(“Cila das Flores”).



Agradecer 

 

Sábio verbo para o Ser... 

Aos ventos fortes e às brisas 

Por dores e delícias 

Aos céus, ao mar 

Pelo nascer e pôr do sol 

Ao sorriso de uma flor 

Por novas descobertas 

Aos anjos, às borboletas (azuis) 

Pelo sabor do doce e do amargo 

Ao olhar de uma criança 

Por tanto gostar de escrever 

Também nos ritos da academia 

É adorável agradecer... 

A tudo e a todos 

Por tudo e por todos 

A você, que me escuta (ou lê) 

Hoje é “Dia de Agradecer”. 

Muito obrigado!



Resumo 

Neste início de novo milênio, inúmeras tensões contemporâneas nos levaram a refletir sobre 

uma questão apresentada por C. W. Mills: “Quais as principais questões públicas para a 

coletividade e as preocupações-chaves dos indivíduos em nossa época?” Não estariam estas 

“questões” e “preocupações” inter-relacionadas numa visão de mundo “reflexiva”? A Teoria 

da Estruturação de Anthony Giddens nos ofereceu a inspiração inicial para reflexões sobre o 

imbricamento que acreditamos existir entre agência e estrutura. As “idéias reflexivas” de 

Ulrich Beck nos mostraram que, quer a observemos ou não, a “reflexividade” é algo inerente 

ao nosso tempo, cabendo-nos decidir se continuaremos tratando os problemas herdados da 

“era industrial” a partir de uma visão de mundo moderna tradicional (i.e., ortodoxa ou 

“simples”) ou iremos nos confrontar com estes “reflexivamente”? A articulação 

empreendedora de caráter reflexivo surge então como uma possível “(re)ação reflexiva” e, 

conseqüentemente, fenômeno a ser aqui observado tendo em mente nosso objetivo: construir 

um argumento que apresente como esta pode se dar na sociedade contemporânea; por meio de 

quais práticas pode ser observada; quais são os interesses e significados inerentes a ela? Em 

suma, podemos fazer diferente? Nossa estratégia partiu da perspectiva metodológica da 

“sociologia da vida cotidiana” de Machado Pais que nos conduziu a “bisbilhotar”, num estudo 

de caso ilustrativo, “indícios reflexivos” na ação e articulação de um empreendedor peculiar. 

Ao final, apresentamos reflexões sobre nossa inspiração teórica, principal indagação 

norteadora e algumas questões que nos acompanharam implicitamente ao longo da 

investigação. 

 

Palavras-chave: Teoria da Estruturação. Reflexividade. Ulrich Beck. Articulação 

Empreendedora. Sociologia da Vida Cotidiana. Sociedade Contemporânea. 



Abstract 

At the beginning of this new century, several contemporary questions lead us to reflect on a 

question presented by C.W. Mills: “Which are the main public matters for the community and 

the concern-keys of the subjects nowadays? Wouldn’t these “matters” and “concerns” 

interrelated to a reflexive sight of the world? The Theory of Structure by Anthony Giddens 

offered us the initial inspiration in order to reflect about the imbrication we believe exist 

between agency and structure. Ulrich Beck “reflexive ideas” showed us that, either we notice 

it or not, “reflexivity” is something inherent to our age, being our duty to decide if we go on 

dealing with problems left by industrial age from a traditional modern sight of the world (i.e. 

orthodox or “simple”) or if we face them in a reflexive way. The enterprising articulation in 

such reflexive way appears as a possible “reflexive (re)action” and, in consequence, 

phenomenon to be studied bearing in mind our aim: create an argument which shows how that 

can happens in a contemporary society? Through what skills can it be seen? What are the 

regards and meanings inherent to it? Being brief, can we do it differently? Our strategy started 

from methodological perspective of “everyday life sociology” by Machado Pais (2003) which 

lead us to snoop, during a study of an illustrative case, “reflexive evidences” at a distinctive 

entrepreneur’s action and articulation. At the end, we present reflections about our theoretical 

inspiration, main guide question and some matters that implicit followed us through our 

research.  

 

Key-words: Theory of Structure. Reflexivity. Ulrich Beck. Enterprising Articulation. 

Everyday life sociology. Contemporary society. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Se aqueles que vos guiam disserem,  
‘Olhem, o reino está no céu,’  

então, os pássaros do céu o precederão,  
se vos disserem que está no mar,  
então, os peixes vos precederão.  

Pois bem,  
o reino está dentro de vós,  

e também está em vosso exterior.  
Quando quiserdes conhecer a vós mesmos,  

então, sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo.  
Mas, se não vos conhecerdes,  

vivereis na pobreza e sereis essa pobreza.” 
  

São Tomé (apócrifo)
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1 Para Começar a [nossa] Conversa...  

 

“Não pode haver ausência de boca nas palav
nenhuma fique desamparada do ser que a revel

Manoel de Ba
 

“Dois dedos de prosa” são necessários para oferecer ao leitor uma “vaga idéia” do

há por vir por entre as tantas páginas que se seguem. Vaga mesmo, não haveria sentido

querer explicar-lhe muitas “coisas” em “dois dedos de prosa” e assim dar uma de “chato 

conta o final do filme ainda não assistido”. Teremos muito mais o que “conversar”...   

Este estudo é apresentado à academia de administração através de um texto 

“pouco” diferente dos padrões convencionais da comunidade científica e da impessoalid

por ela tradicionalmente requisitada. O autor e o seu orientador se fazem presentes, tanto

narrativa quanto nas reflexões e divagações que o permeiam.  

Esta irreverência não se dá de forma irresponsável, apenas para “ser do contra”

“diferente”, não, não por isso. Mas sim porque acreditamos também ser possível faze

escrever) ciência de forma leve, em tom de conversa.  

Isso não diminui ou aumenta o valor da contribuição desta dissertação para a ciênc

sociedade. Apenas, sendo escrita desta forma, representa fielmente como ela surgiu e

desenvolveu, além de trazer à tona a nossa postura perante a atividade científica.  

O convite que agora faço é para que você, leitor, “passeie” pelas próximas pág

considerando este modo de fazer (e escrever) ciência. “Abrir a mente”, olhar com respei

curiosidade para o “diferente” é uma atitude que pode engrandecer o ser. Mesmo que

final, discorde de tudo aquilo que neste “diferente” há. Pensando assim, encontrei 
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palavras de Freire (1996, p. 20) o que gostaria de dizer-lhe neste primeiro momento: “De uma 

coisa, qualquer texto necessita: que o leitor ou a leitora a ele se entregue de forma crítica, 

crescentemente curiosa. É isso que este texto espera de você [...]”. 

Dito isso, nesta primeira parte serão oferecidas noções importantes sobre “quem é” e 

“o que pensa” este que vos fala, o construir da problemática – assim como ela própria – e as 

questões que insurgem nesta construção.                            

1.1 De onde vejo o mundo e [como vejo] a ciência: um 

[re]começo!? 

Esta seção – apesar de agora aqui estar – não existia. Surgiu depois de mais uma das 

perspicazes provocações do meu orientador que, após ler um primeiro esboço da introdução e 

problematização deste estudo, disse: “estou sentindo falta de você neste texto, está muito 

impessoal...”.  

Naquele momento, talvez não tenha transparecido o quanto isso me incomodou. Mas, 

somente o fato desta seção passar a existir dá ao leitor uma noção das conseqüências disto que 

soou como um desafio. Logo eu, extremamente passional e emotivo “me escondendo por 

detrás” da impessoalidade tradicionalmente vinculada ao texto científico?  

Pensei bastante sobre isso. Este pensar levou-me a resgatar as primeiras linhas de uma 

obra pela qual guardo muito carinho1.  

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os 
olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como 
alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de 
mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura.  

 

1 Trata-se de “A águia e a Galinha – Uma metáfora da condição humana”, de Leonardo Boff. 
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A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é 
essencial conhecer o lugar de quem olha. (BOFF, 1997, p. 9, grifo nosso) 

 
Para que seja possível compreender determinado ponto de vista é preciso saber de 

“onde” o formulador vê “o ponto” em questão. Jamais poderia fugir a esta responsabilidade! 

Como apresentar este estudo à academia sem oferecer-lhe uma idéia deste “ponto” de onde 

vejo o mundo? Foi a partir desta indagação que tudo precisou [re]começar...  

“Quem sou eu?” Foi refletindo e dialogando em torno de questões como esta que os 

grandes filósofos gregos acabaram construindo as bases do pensamento ocidental 

contemporâneo. Mas parece que não aprendemos “a lição” e, em geral, pouco se reflete – 

muito menos se dialoga – sobre questões como esta – fundamental para o devir de cada um.  

Para este que agora escreve, refletir sobre questões como esta é um desafio instigante e 

que (inevitavelmente) me leva a uma tentativa de resgatar um pouco da minha história, afinal, 

cada um é resultado de sua trajetória, vê o mundo através dos olhos que são frutos desta 

história2. Logo, qual é a minha história de vida? Que história é essa que me traz até 

aqui?  

Não quero, de forma alguma, trazê-la toda (não estou escrevendo uma auto-

biografia!), mas sim apenas alguns dos aspectos fundamentais, um eixo central significante 

que me traz até aqui pode sim ser – sucintamente – resgatado...       

As recordações de minha infância me levam a um cercado3. Foi num desses que 

comecei a ficar em pé. Foram em outros análogos a este que vivi a minha infância, 

adolescência e vivo hoje no início da vida adulta. 

 

2 O sentido do “ver” para Blake, apresentado por Foester, é muito interessante pois ele afirma que “não via com 
os olhos mas através deles” (1996, p. 59), fazendo uso de todos os recursos possíveis para a verdadeira 
observação, a compreensão. Este pensamento leva-me a pensar sobre como enxergo a realidade e o quanto 
fundamental é o entendimento do que se vê, afinal “devemos compreender o que vemos ou, do contrário, não o 
vemos” (FOESTER, 1996, p. 71). Estas reflexões obrigatoriamente levam a minha história de vida. É a partir dela 
que vejo o mundo.   
3 “Algo provido de cerca”. Um “cercado” é um objeto utilizado para deixar crianças pequenas reclusas a uma 
determinada área. Talvez em outras regiões o termo seja diferente (e.g., quadrado), mas o que ele representa aqui 
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Sempre obedeci às regras; na verdade, tinha um enorme medo das conseqüências de 

não obedecê-las. Sempre procurei ser “um bom filho”; na verdade, receava que meus pais 

assim não achassem. Sempre procurei ser um “bom” aluno; na verdade, tinha vergonha de ser 

reprovado. Sempre procurei fazer todas as atividades esportivas, culturais e religiosas (e.g., 

aulas de natação, vôlei, tênis de campo, tênis de mesa, futebol, judô, violão, teclado, inglês, 1a 

eucaristia, crisma); na verdade, não sabia o que realmente queria fazer. Sempre procurei 

“colocar os carros na frente dos bois”; na verdade, cresci apressado, “estressado”, sem uma 

noção madura de onde queria chegar (“subir na vida” e mostrar para todos que poderia “ser 

alguém”, esta era “a meta”). 

Foi assim que me lancei na vida profissional. Trabalhando muito – enfeitiçado por 

uma carreira precoce e promissora que já ia “de vento em popa” – e estudando pouco, 

desestimulado por acreditar que era no mercado onde eu realmente aprendia, seria lá que 

brevemente atingiria “a meta”.  

Apesar de “tamanha” certeza, surpreendentemente surgiu uma outra muito maior. 

Logo poucos meses após obter o tão esperado diploma de bacharel em administração, 

comecei a sentir uma certeza enorme de que precisava estudar, sendo que, agora, “de 

verdade”. Era impressionante como ainda continuava vivendo dentro de um “cercado”4. 

Pensando da mesma forma que os outros pensam. Fazendo as mesmas coisas, todos os dias 

iguais. Repetindo tudo o que os outros repetem. Ignorando os problemas do mundo como 

também ignoram. Obedecendo às normas sociais da “boa-conduta”, mas acordando, dormindo 

 

é algo análogo a uma “prisão”, uma restrição de deslocamentos em sentido amplo. Ritzer (2003), ao abordar a 
mcdonaldização da sociedade, ou seja, o processo de esvaziamento de conteúdo e sentido substantivos das 
“coisas”, discute duas idéias e apresenta sua visão – todas estas podem ser aqui pertinentes quando me refiro ao 
termo “cercado”. As noções de “gaiola de ferro” de Weber (1991), “arquipélago carceral” de Foucault (1983), 
assim como a idéia de “ilhas dos mortos-vivos”, trabalhada por Ritzer, são idéias também pertinentes para um 
entendimento amplo dos significados que o termo “cercado” poderá assumir, aqui acolá, ao longo deste trabalho.        
4 Nesta época ainda não tinha noção disso, mais algo me inquietava na normalidade da vida. Não me via fazendo 
nada de novo ou relevante. Acordar e ir trabalhar passou a ser um martírio. A hipótese de passar o resto dos 
meus dias vivendo desta forma era algo melancólico e deprimente.   
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e não enxergando sentido algum nessa vida. Não poderia continuar assim. Era preciso mudar! 

Tentar ver o mundo de uma forma diferente, buscar esclarecimento.  

Mas como? Voltando a estudar, ou melhor, começando, de fato, a estudar e assim me 

esclarecer e então me encontrar. Logo, aqui estou! Um eterno devir humano5 em busca de 

si mesmo. Um projeto em “interminável construção”. Um errante em busca de 

esclarecimento, inconformado com os tantos “cercados” do mundo. Definitivamente, não 

conseguiria continuar vivendo alienado e passivo dentro deles6. Sou gente, preciso ser. Com 

Freire (1996, pp. 51-52), novamente encontrei palavras que muito bem cabem aqui: 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque não está dado como certo, 
inequívoco, irrevogável que sou ou serei decente, que testemunharei sempre 
gestos puros, que sou e que serei justo, que respeitarei os outros, que não 
mentirei, escondendo o seu valor porque a inveja de sua presença no mundo 
me incomoda e me envaidece. Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei 
que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida. 
Que o meu ‘destino’ não é um dado mas algo que precisa ser feito e de cuja 
responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a História 
em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de 
possibilidades e não de determinismo. [...] Gosto de ser gente porque, 
inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, consciente do 
inacabamento, sei que posso ir mais além dele.  

 
Por mais que este breve relato possa ter apresentado uma atitude conformista perante a 

vida, “gosto muito de ser homem, de ser gente” e sempre alimentei um anseio de “mudar o 

mundo”, trabalhar com algo realmente valoroso, algo com o qual me envolva plenamente, que 

realmente acredite. Comecei então a procurar por isso. E foi justamente esta procura que me 

trouxe até aqui. 

Mas em que realmente acredito?  

 

5 Devo a Edgard Morin (1989) esta idéia de “devir humano”, para ele somos todos “devires humanos”, é assim 
que ele nos observa. De fato, esta idéia de que somos devires é uma das nossas “heranças aristotélicas”. Foi nesta 
forma de ver que me encontrei!    
6 Não que me veja plenamente “liberto”, vivendo fora das delimitações dos “cercados” – na academia mesmo 
podemos ver diversas normas, regras, procedimentos, regulações sociais, aqui também convivo com elas. Por 
isso digo que ainda vivo em “cercados”. Mas neste processo de esclarecimento que é o mestrado tenho uma 
maior nitidez ao olhar estes limites, assim como até onde e de que forma meu pensamento pode ultrapassá-los – 
não numa viagem sem volta, mas num ir e vir enriquecedor e capaz de me transformar, me fazer crescer, me 
esclarecer! Era isso que buscava!     
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Já dizia o poeta7: “Ideologia, eu quero uma pra viver!” Numa época em que muitos 

vivem desiludidos e descrentes, sem “razão para viver”; ou então entregues a dogmatismos 

dos mais diversos tipos, acredito ser possível pensar e agir por um “mundo diferente”. 

Esta é a minha ideologia!8  

Acredito num pensar e agir cada vez mais “libertos dos cercados”9; que observe “o 

humano” em meio a um mundo contemporâneo em diversas crises. Pensar e agir libertos sim, 

porém não de forma extremamente utópica10, e sim conscientes de que este é o mundo do qual 

não podemos fugir. Mas, em contrapartida, podemos modificá-lo, transformá-lo. Não 

necessariamente de forma revolucionária, mas sim por meio de transformações cruciais na 

forma como nos vemos e vivemos neste mundo. Transformações interiores, pessoais, e que, 

ao mesmo tempo, podem ir acontecendo – e sendo estimuladas – por “estruturas”11 que as 

retro-alimentam12. Tudo isso pela busca – esta sim utópica – por equilíbrio e estabilidade 

social13. Se não por completo, pelo menos que demos “passos” neste sentido.  

 

7 O saudoso e brilhante Cazuza em Ideologia.  
8 Ao reler este trecho me soou como um grande jargão “batido, ultrapassado e sonhador”... é assim que o senso 
comum descreve este tipo de pensamento. “Ele é mais um sonhador!” É o que dizem. Mas pobre daquele que 
não o é, pobre daquele que não é capaz de sonhar. Não sou, de forma alguma, uma pessoa ímpar que irá “mudar 
o mundo”, apenas reafirmo acreditar ser possível pensar e agir por um mundo diferente. Esta é a minha 
ideologia!  
9 O leitor deve estar se perguntando: como este que diz ser sua “história de vida” uma história “em cercados” 
vem agora dizer que acredita “num pensar e agir libertos”? Acredito sim porque me sinto vivendo um processo 
libertário no qual cada vez mais conheço os “limites” do cercado e o observo de forma crítica. Estou cada vez 
mais me esclarecendo e isso é libertador! O pensar e agir diferente que acredito é um pensar e agir que caminha 
neste sentido!   
10 Não que a utopia não seja desejável, muito pelo contrário, acredito na sua importância central em nossas vidas, 
mas é preciso pensar e articular ações realizáveis na direção de “onde queremos chegar” na vida e o mundo que 
nos é dado é este que está aí fora. Ou seja, é preciso utopia sim, mas não extrema ao ponto de impedir os 
movimentos que nos são possíveis diante do quadro contemporâneo.    
11 O termo “estrutura” aqui apareceu sem compromisso semântico, mas, relendo-o percebo que se enquadra 
dentro da conceituação apresentada na seção “Definindo os termos”, ou seja, na noção que Giddens (2003) 
apresenta.  
12 Esta crença na retro-alimentação do pessoal com o estrutural pode ser vista em Giddens (2002).    
13 Aqui apenas resgato um exemplo – do que poderia ser esta uma busca utópica de estabilidade e equilíbrio 
social – fruto de uma das lições que recebi “do mestre” durante uma de minhas orientações. Disse ele: “Marcio, 
segurança [em termos sociais] não existe parcialmente! Você acha que ao blindarem seus os carros, colocarem 
cercas elétricas nas suas casas, contratarem seguranças, os mais abastados de nossa sociedade estão seguros? 
Claro que não! Segurança total [neste termos] é uma situação de equilíbrio e estabilidade plena, uma utopia que 
precisa ser perseguida e que somente nós, na forma como tentarmos [re]construir esta sociedade, poderemos, 
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Acredito na revisão e mudança de uma lógica que orienta nossas vidas de forma 

equivocada, sobrevalorizando crenças, valores e aspectos questionáveis (e.g., doutrina neo-

liberal, mercados e comércio livres, crescimento e desenvolvimento econômico, 

globalização). É justamente esta a lógica na qual somos instruídos, ou melhor, tolhidos a 

pensar, lógica esta que “cerca” o nosso pensar.       

Acredito no ser humano, que este é capaz de: não se reduzir à condição de indivíduo-

objeto de um sistema perverso como o capitalista; conquistar a sua “liberdade criadora”; 

buscar novas perspectivas não subjugadas aos “ditames supremos” em voga; trabalhar para 

que a humanidade seja, realmente, a grande beneficiária do desenvolvimento econômico – e 

não o inverso; e observar a importância basilar de valores substantivos e de discussões 

metafísicas para o futuro da humanidade, entre outras nossas latentes capacidades.  

Em tudo isso, mais do que acredito, sonho14, almejo, quero “trabalhar para”. Mesmo 

sabendo que estamos muito distantes. Quando sonho com um mundo melhor, tenho também 

uma convicção: certamente não estarei vivo para ver boa parte das possíveis conquistas. Mas 

espero, como o beija-flor na fábula15, “fazer a minha parte”.   

E, “fazer” significa trabalhar para um ideal de mundo. Um mundo digno de ser legado 

aos nossos filhos. Nossos sim, meus, seus e dos demais contemporâneos que, por hora, co-

habitam o planeta. Qual é o mundo que queremos deixar para os nossos filhos? É este que 

                                                                                                                                                         

senão transformar a segurança utópica em nossa realidade, ao menos trabalhar socialmente neste sentido!” Mas 
como isto seria possível se hoje “vivemos na incerteza”? Pensar sobre este dilema é um desafio instigante!        
14 Sonho sim! Afinal, quem seríamos sem os nossos sonhos? Nietzsche, em um de seus mais brilhantes textos, dá 
razão a Pascal e a importância que este atribui aos sonhos para a felicidade dos seres humanos: “Pascal tem razão 
quando afirma que [...] ‘Se um trabalhador manual tivesse certeza de sonhar cada noite, doze horas a fio, que é 
rei, acredito’ diz Pascal, ‘que seria tão feliz quanto um rei que todas as noites durante doze horas sonhasse que é 
um trabalhador manual”   (1983, p. 50). Para mim, no entanto, não é preciso apenas sonhar, é preciso trabalhar 
para transformá-los em realidade!     
15 Para quem não conhece, esta é uma alegoria à qual Herbert de Souza, o saudoso Betinho, recorria para 
justificar todo e qualquer esforço de “Ação pela cidadania, contra a fome e a miséria e pela vida” (nome da ong 
que fundou). Longe de mim se comparar ao mesmo, que isso fique bem claro! Mas o espírito que me move aqui 
é similar ao que move o “beija-flor” que, na fábula, voa para buscar água longe e trazer uma gota em seu bico 
para ajudar a apagar o incêndio na floresta. Por mais que possa ser algo sem sentido para os demais bichos que o 
viam fazendo tanto esforço por uma contribuição “tão ínfima”, para o “beija-flor” (e para a humanidade!) havia 
muito sentido nisso.       
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hoje vivemos? Estas são perguntas que precisam ecoar pelos “quatro cantos do mundo”, entre 

todos nós que o habitamos agora. Muito me angustia pensar que milhões de crianças nascem 

sem ter a menor idéia de “como estamos arrumando a casa” para sua chegada. Que culpa tem 

elas de nossas inconseqüências? E das inconseqüências das gerações anteriores? Este legado é 

justo?  

Gostaria de deixar para os nossos filhos um mundo mais próximo do que acredito ser 

“um mundo melhor”. Já que o “ideal” é tido pelos céticos como inatingível, ao menos quero 

sempre ter este ideal em mente e deixar “as marcas” do meu esforço16 no sentido de alcançá-

lo.          

Este seria um mundo no qual as múltiplas diferenças (e.g., étnicas, culturais, 

religiosas, sexuais) deveriam ser respeitadas, desde que, em cada uma delas, houvesse o 

respeito necessário à humanidade, ao planeta e aos demais seres que o habitam. Um mundo 

sem ditames totalizantes; com liberdade, sustentabilidade, subsistência e equilíbrio; sem ricos 

que se deleitam em luxúrias completamente vazias; com consciência de coletividade e uma 

menor desigualdade social; sem pobres vivendo na miséria, ou pior ainda, morrendo famintos; 

com povos repletos de saúde, educação17 e alegria; sem degradações ambientais; com 

consciência ecológica; sem doutrinas econômicas exploradoras; com limites para as 

megalomanias dos dominadores; sem guerras tolas e imbecis, aliás, sem qualquer tipo de 

guerra; com muito respeito mútuo; sem violência, ódios e destruições banais; com muita “paz 

e amor”18; sem tantos “cercados” opressores e inibidores de novos pensamentos e ações; com 

 

16 Quero sim, “deixar marcas” da minha “passagem” aqui pela Terra. Por mais que isso soe como algo de 
extrema vaidade, narcíseo, assim não o vejo em sua totalidade. Muito pelo contrário, este anseio é justamente 
fruto do meu afã em fazer diferente e assim deixar contribuições para a humanidade frutos deste fazer. Estas 
contribuições para um “ideal de mundo” seriam “as marcas” que gostaria de deixar.     
17 De acordo com seus princípios e realidades comunais, da forma mais “freireana” possível. Ver as idéias de 
Paulo Freire em: Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997.   
18 “Peace and love”, como disse um outro poeta, John Lennon. 
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liberdade para que todos possam pensar e fazer diferente, ao seu jeito, cada vez mais e 

melhor. 

Estes “cercados” que aparecem na minha trajetória de vida, nas minhas crenças, 

demonstram o que diz C. Wright Mills: “Tudo aquilo que os homens comuns têm consciência 

direta e tudo o que tentam fazer está limitado pelas órbitas privadas que vivem. […] E quanto 

mais consciência têm […] mas encurralados parecem sentir-se” (1982, p. 9). É justamente 

isso que sinto ao começar a me esclarecer. Agora, que acredito ver alguns dos “cercados da 

vida”, quero entendê-los e construir a minha história. É justamente esse o grande desafio que 

me impulsiona a fazer ciência: esclarecimento para fazer história e esperar que esta história 

possa deixar alguma contribuição para a geração que está por vir.  

Seria honesto permitir que o leitor avançasse “páginas adentro” sem ter, ao menos, 

estas “noções básicas” sobre tudo isso? Muito menos seria ainda se permitisse este avanço 

sem apresentar como vejo a ciência...  

Agora preciso “subir nos ombros de gigantes” para que assim seja possível apresentar 

o que imagino ser ciência – o que imagino estar fazendo aqui19. Nesta direção, começo então 

 

19 Este “imagino” vem de uma referência fundamental ao “imaginar científico”. Refiro-me a C. Wright Mills e 
sua brilhante argumentação em prol da “imaginação sociológica” – na qual declara que apenas é sociológica 
pelo fato dele ser sociólogo, mas que esta é basilar nos demais campos do conhecimento social. Mas que 
imaginar é esse? Deixo então o próprio Mills falar: “A imaginação sociológica capacita seu possuidor a 
compreender o cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado para a vida íntima e para a carreira 
exterior de numerosos indivíduos. Permite-lhe levar em conta como os indivíduos, na agitação de sua 
experiência diária, adquirem freqüentemente uma consciência falsa de suas posições sociais. [...] O primeiro 
fruto desta imaginação [...] é a idéia de que o indivíduo só pode compreender sua própria experiência e avaliar 
seu próprio destino localizando-se cônscio das possibilidades de todas as pessoas, nas mesmas circunstâncias em 
que ele. Sob muitos aspectos, é uma lição terrível; sob outros magnífica. [...] A imaginação sociológica nos 
permite compreender a história e a biografia e as relações entre ambas, dentro da sociedade. Essa [é] a sua tarefa 
e a sua promessa. [...] Nenhum estudo social que não volte ao problema da biografia, da história e de suas 
interligações dentro de uma sociedade completou sua a jornada intelectual. [...] Pois essa imaginação é a 
capacidade de passar de uma perspectiva a outra – da política para a psicológica; do exame de uma única família 
para a análise comparativa dos orçamentos nacionais do mundo; da escola teológica para a estrutura militar; de 
considerações de uma indústria petrolífera para estudos da poesia contemporânea. É a capacidade de ir das mais 
impessoais e remotas transformações para características mais íntimas do ser humano – e ver as relações entre as 
duas. Sua utilização se fundamenta sempre na necessidade de conhecer o sentido social e histórico do indivíduo 
na sociedade e no período no qual sua qualidade e seu ser se manifestam.” (1982, pp. 11-14). Proponho – e assim 
o farei daqui em diante – chamar este “imaginar sociológico” de “imaginar científico”, entendendo-se que este 
“científico” engloba as “ciências sociais aplicadas”.    
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recorrendo às palavras de Mills (1982, p. 11): “Espero, decerto, revelar todas as minhas 

tendências, pois julgo que os julgamentos devem ser explícitos”. Assim sendo, seria honesto 

não expor os meus “vieses” para desde já acalmar os meus colegas (principalmente os 

positivistas) quanto a tudo que ainda está por vir? Aqui procurarei fazê-lo me apoiando em 

alguns dos “gigantes” que tive oportunidade de “conhecer” durante este processo de 

esclarecimento. “O que é ciência [para mim] afinal?”20 Como a vejo? 

Novas perspectivas para o estudo da sociedade e de seus diversos aspectos somadas a 

uma pluralidade de condições teóricas e sociais fazem aflorar uma “crise na ciência 

moderna”. A doutrina positiva e a proposição de Comte (1983) de uma “física social”, assim 

como as bases nas quais foram construídos muitos teoremas de “razão indubitável” merecem 

questionamentos e reflexões profundas, até mesmo nas ciências naturais21.  Esta crise na 

ciência moderna tem relação direta com a crise da modernidade, com uma visão de ciência 

atrelada a um dogmatismo quanto à mensuração/validação científica, e à crença na sua 

capacidade de produzir “verdades absolutas”. Afinal, são “cientificamente comprovadas”. 

(SANTOS, 1989, 1996, 2000; ROUANET 1987, 2001; FOUCAULT, 1999). 

A ciência em sua concepção moderna tradicional22 torna-se cada vez mais 

insustentável, suas grandes promessas não foram cumpridas. Há um novo caminho? Qual 

seria? 

 

20 Peço licença a A. F. Chalmers pela apropriação do sugestivo título do seu O que é ciência afinal? São Paulo: 
Brasiliense, 1993. Com esta indagação a idéia é mostrar um pouco da minha visão sobre ciência. Como um 
pesquisador em iniciação, ainda não tenho definido um projeto de ciência. Entretanto, acredito ser pertinente e 
adequado expor este meu “primeiro olhar” sobre a ciência. 
21 Para compreender alguns destes questionamentos, até mesmo nas ciências naturais, basta folhear algumas 
páginas de uma destas duas obras de Bruno Latour: A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos 
estudos científicos. Bauru, SP: EDUSC, 2001; Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade 
afora. São Paulo: UNESP, 2000.  
22 Por esta ciência moderna tradicional, leia-se: uma ciência dogmática, detentora de verdades tidas como 
“cientificamente comprováveis”, alicerçada em regras e procedimentos rigidamente pré-definidos, que ignora o 
senso-comum e que se outorga como única forma de conhecimento confiável e válido. Para Santos (2000), a 
ciência moderna e sua epistemologia são constituídas com base numa “forma moderna de pensar” que será 
refletida num rigor científico. Leis são estabelecidas tentando compreender como funcionam as coisas, a idéia de 
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Nietzsche afirma que  

[...] as verdades são ilusões, das quais se esqueceu que o são, metáforas que 
se tornaram gastas e sem força sensível [...]. Continuamos ainda sem saber 
de onde vem o impulso à verdade: pois até agora só ouvimos falar da 
obrigação que a sociedade, para existir, estabelece: de dizer a verdade, isto é, 
de usar as metáforas usuais, portanto, expresso moralmente: da obrigação de 
mentir segundo uma convenção sólida, mentir em rebanho, em um estilo 
obrigatório para todos. [...] uma verdade é trazida à luz, mas ela é de valor 
limitado [...] não contém um único ponto que seja ‘verdadeiro em si’, efetivo 
e universalmente válido, sem levar em conta o homem. (1983, pp. 48-49)   

 
Vejo então que “a verdade” científica não pode ser tida como “a única verdade” 

apenas por atender a epistemologia do paradigma dominante. Como ter “uma verdade” se 

vivemos num tempo de “incerteza e complexidade” (MORIN, 1996)? Na ciência atual não há 

mais espaço para “absolutismos”, a visão moderna de ciência urge em ser repensada.23 Não 

acredito numa ciência alicerçada em “verdades absolutas” com forças de “dogmas 

universais”. O ser humano que a faz também precisa ser compreendido e observado. 

Vejo a ciência de uma forma “diferente”. Como assim? O que caracteriza esta visão 

“diferente”? Muitos aspectos, entre eles: a incredulidade com relação às “grandes narrativas 

legitimadoras” (LYOTARD, 2002); a compreensão da filosofia e uma capacidade – decorrente 

desta compreensão – de discutir e questionar os métodos; a consciência de que a ciência não é 

neutra, principalmente quando se fala em ciência social; uma busca por interpretar o novo a 

partir do que você já sabe, já adquiriu ao longo de sua experiência de vida, mas que, sempre 

quando necessário, “transpõe o obstáculo epistemológico”24 para o avanço do conhecimento e 

 

“mundo-máquina”, do determinismo mecanicista, é reconhecida como capaz de explicar o real. Compartilha-se 
uma crença de que, assim como foi possível compreender as leis da natureza, assim o será na sociedade. 
23 Ao levantar esta necessidade de mudança na ciência moderna é importante ressaltar que não se ignora 
pensadores que ainda acreditam no projeto moderno, como Habermas. Apenas se quer enfatizar o fato de que, 
mesmo estes, são também críticos da modernidade e destacam a importância de repensar a forma moderna de 
fazer ciência. 
24 Sobre o que é necessário à ruptura epistemológica proposta por Gaston Bachelard, Boaventura de Souza 
Santos tem muito a acrescentar. Diz ele: “A epistemologia bachelardiana representa o máximo de consciência 
possível do paradigma da ciência moderna. [...] As aquisições dessa epistemologia representam um progresso 
notável no sentido de racionalização do mundo, mas têm de ser relativizadas no interior de sua racionalidade 
envolvente. 

É nestes termos que se concebe o reencontro da ciência com o senso-comum. Essa concepção pode 
formular-se do seguinte modo: uma vez feita a ruptura epistemológica, o ato epistemológico mais importante é a 
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do espírito científico (BACHELARD, 1986); numa visão “diferente” de ciência, quem não 

consegue aprender a formar o seu próprio pensar estará condenado a fazê-lo sempre da 

mesma forma que os outros o impõem.  

Também vejo na indução empírica apenas uma possibilidade de se reforçar uma teoria, 

mas nunca o poder de determinar “fórmulas de sucesso universais”. A desconstrução dos 

“mitos” da observação pura e da indução apresentada por Chalmers (1993) é marcante para a 

minha forma de ver a ciência. A postura crítica de Paul Feyerabend (1977) também muito 

enriqueceu a minha visão de ciência. Para ele, a ciência é apenas uma das atividades humanas 

que busca conhecimento. Os fatos não podem “não validar” uma teoria, apenas tem poder 

para ajudá-la a ser aceita (ou não). As teorias e os métodos são estruturados visando a “auto-

comprovação”. A crença nas hipóteses, apesar de fatos adversos, fez a ciência avançar mesmo 

sem comprovações. E, o que acredito ser mais importante: criatividade é primordial para a 

prática científica. Somente sendo feita de forma criativa é que a ciência será capaz de gerar 

“novos conhecimentos” realmente novos.  

Uma ciência “diferente” é a prática de um novo conhecer, um conhecer à maneira do 

pesquisador que observa, atua, se envolve e produz conhecimento de forma responsável e com 

consciência deste envolvimento (MORIN, 1996). Um pesquisador que será modificado ao 

desenvolver sua pesquisa, e vice-versa. Em Latour (2001) observa-se que a elaboração do 

conhecimento se aproxima da idéia de “esclarecer-se” sobre um evento e produzir uma 

interpretação que possa ser compreensível aos demais. Lembra o que vim buscar na 

academia? 

Vejo uma ciência que vai além da observação comportamental, já que, o 

comportamento explícito como fato científico não é suficiente para que se possa compreender 

 

ruptura com a ruptura epistemológica.” (1989, pp. 35-36, grifo do autor). Ou seja, dois “obstáculos” precisam 
serem “saltados”.         
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os seus “porquês”. Ou seja, somente estudando “os sentidos das coisas” será possível saber 

um pouco mais sobre as razões, sentimentos, intenções e interpretações relativos a ação 

humana. A sociedade não é uma entidade fixa, e sim um dinamismo de interações, ou seja,  

estas são decisivas no processo de “construção social da realidade” (BERGER E LUCKMANN, 

1985). As “coisas” estão para além das trocas, laços, relações entre as pessoas, para além da 

linguagem. Há outro nível de conhecimento muito além do comportamento que a ciência 

precisa tentar “ver”. A ação precisa ser observada como sendo detentora de sentido e tudo 

passa a estar relativo a interpretação do sentido que há em cada ação (MEAD, 1972).   

Também vejo a ciência como uma “fabricação social da cultura” (LATOUR, 2000; 

OLIVA, 1994; HOCHMAN, 1994), o conhecimento científico será sempre uma construção 

daquele determinado pesquisador que vive em determinado contexto social, e que passou por 

um determinado processo de aprendizagem e introjecção cultural. Processo este que deixa 

marcas que irão influenciá-lo em qualquer coisa que faça. Qualquer discurso, por mais 

“cientificista” que possa pretender ser, inevitavelmente nos remete para um universo de 

crenças. A plena e autêntica realidade não é a que pensamos ser real, mas sim aquela que 

acreditamos que seja (PAIS, 2003). A ciência e os que a fazem não podem, tolamente, querer 

não observar isso.    

Outro ponto que gostaria de destacar é a influência da linguagem na construção do 

conhecimento. Esta não se restringe ao fato dela ser o recurso através do qual nos fazemos 

compreensíveis, mas também na forma através da qual as idéias de um pesquisador serão 

apresentadas. Ao ser “transformado em texto” o evento trará muito daquele o que relata, será 

praticamente “reconstruído” numa narrativa que poderá ser convincente ou não. As 

inferências obtidas no estudo poderão ter, ou não, receptividade de acordo com características 

desta construção textual. 
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Vejo também uma enorme necessidade de diálogo e pluralismo na prática científica, 

este é um ponto fundamental para o seu crescimento. Não com o intuito de “modificar a forma 

de pensar do outro”, mas sim para que ambos possam, ao menos, tentar compreender como o 

outro pensa. 

Hoje em dia, não vejo a devida arte na ciência, muito pelo contrário, vejo um 

distanciamento equivocadamente cultivado25. Na minha concepção, a prática científica pode 

ser análoga a de um artífice que talha a madeira com as ferramentas disponíveis – ou que ele 

próprio criou. Aquele pedaço de madeira que está sendo talhado é único e a forma como o 

artífice o observa também. Seguindo nesta analogia, o ferramental da metodologia científica 

seria apenas como uma “lima” para o pesquisador.          

Vejo que esta “arte no pesquisar” torna-se cada vez mais restrita a poucos 

pesquisadores capazes de ousar produzir de acordo com “seus dotes artísticos”26. Ela não é 

incentivada, muito pelo contrário, é tida como subversiva, preterida em nossas consciências 

por princípios questionáveis. “Às consciências impõem-se princípios de obediência que vão 

do cumprimento dos ‘mandamentos do senhor’ às ‘regras metodológicas de Durkheim’” 

(PAIS, 2003, p. 36). Estariam então os jovens pesquisadores fadados a serem parte integrante 

dos números da pós-graduação de administração do país, produzindo trabalhos tidos como 

 

25 Zygmunt Bauman, por exemplo, defende a idéia de que a ciência muito perde ao não transpor os muros da 
academia e “se inspirar em romances” (o que diz ele muito fazer!). Assim como ele, Mills (1982, p. 21) também 
acredita na sensibilidade artística para a produção de conhecimento através da imaginação científica: “Os 
romancistas – cujas obras sérias representam as definições mais generalizadas da realidade humana – possuem 
com freqüência essa imaginação e procuram atender à procura que dela existe.” 
26 “Dotes artísticos” sim, afinal, a “imaginação científica” é um talento que pode ser desenvolvido, trabalhado, 
rebuscado, mas nunca ignorado. “A arte de pesquisar” – aqui penso no título do livro de Mirian Goldenberg, A 
arte de pesquisar: como fazer pesquisas qualitativas em Ciências Sociais. 5 ed. Rio de Janeiro: Record, 2001 – 
precisa ser valorizada, estimulada. Não seria a atividade científica uma atividade de extrema criatividade? Não 
precisaríamos de um olhar diferenciado para as realidades em questão? As metodologias, regras, normatizações e 
demais aspectos são importantes e inerentes à atividade científica, mas não seriam estes análogos aos 
instrumentos de apoio que um artista precisa (e.g., uma caneta para um escritor, um pincel para um pintor, uma 
peça de madeira para o escultor)? É importante muita criteriosidade na leitura e interpretação deste termo aqui, 
provocativamente, utilizado. O autor não espera estar, sobremaneira, sendo irresponsável ao fazê-lo, apenas se 
quer provocar reflexões sobre “um toque de arte” que acredito ser extremamente necessário à atividade 
científica.            
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científicos por atenderem aos “padrões de obediência”? O que nós realmente precisamos em 

termos de formação acadêmica? 

Não é apenas de informação que precisam […]. Não é apenas da habilidade 
da razão que precisam […]. O que precisam, e o que sentem precisar é uma 
qualidade de espírito que lhes ajude a usar a informação e a desenvolver a 
razão, a fim de perceber, com lucidez, o que está ocorrendo no mundo e o 
que pode estar acontecendo dentro deles mesmos. (MILLS, 1982, p. 11)  

 
É essa “qualidade”, como afirma Mills, que se espera da imaginação científica. O 

esclarecimento sobre o que realmente vem a ser prática científica é o caminho para que os 

jovens possam desenvolver-se rumo a imaginação científica, com capacidade crítica, sempre 

buscando “dar vazão as suas vocações artísticas”27 através da produção acadêmica de um 

cientista que compreende sua prática e a faz de acordo com suas convicções. Cria e recria 

tendo como ponto de partida sua intuição, e como apoio os instrumentos do ferramental 

metodológico que pode lançar mão. O risco de agir com tamanha ousadia é alto, mas o 

verdadeiro sabor da atividade científica está em trabalhar de acordo com estas convicções e 

não com as tradições conservadoras vigentes que tanto podem vir a tolher a inventividade do 

pesquisador. É assim que vejo a ciência. Está é a visão de ciência que intitulo “diferente”28.   

Gostaria de poder dedicar muito mais tempo (e páginas!) falando sobre o que estou 

aprendendo sobre a ciência, como a imagino. Mas, diante das limitações de tempo e espaço 

que me são impostas (eis mais um “cercado”!), apenas pude tentar ser o mais claro e sintético 

possível.  

Seria honesto ocultar tudo isso por detrás da impessoalidade que o “trabalho científico 

exige”? Mais do que aceitei a provocação do mestre e tentei revelar um pouco “deste ser que 

quer pesquisar”.  

 

27 Os perplexos, favor reler as notas 25 e 26.  
28 Não que seja uma inovação, criação minha, muito pelo contrário. Grandes filósofos e estudiosos como Irme 
Lakátos, Paul Feyerabend, Jacques Derrida, entre outros já apontaram indicativos da necessidade de uma ciência 
“diferente”. Neste sentido é que, humildemente, os sigo.     
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Feitos os devidos esclarecimentos, agora espero do leitor a atenção necessária para dar 

continuidade à leitura e refletir tendo em mente de onde vejo o mundo e (como vejo) a 

ciência.            

1.2 O que move o pesquisador em formação? 

Porque e para que estou fazendo este estudo? O que me move a realizar este 

empreendimento? 

Na realidade, acredito que estas questões já começaram a ser respondidas na seção 

anterior. Ao expor um eixo central da minha história de vida, dizer em que acredito, qual 

mundo quero deixar para os meus filhos e como vejo a ciência, naturalmente já apresentei 

algumas idéias sobre o que me move a fazer ciência. Entretanto, sinto ser necessário e 

pertinente discorrer sobre aspectos específicos e cruciais para este meu “movimento” de 

iniciação científica. 

Estas explicações são – acredito – muito úteis para prepará-lo para a leitura do estudo 

em si. Somente as faço porque vejo este sentido. Peço então mais um pouco de paciência e a 

sua companhia nas próximas páginas. Nelas farei a exposição sucinta das razões deste 

“movimento” para depois apresentar a “gênese” deste estudo, mas aí já é “conversa” para a 

próxima seção... 

Adoro falar, perguntar, pensar nos possíveis “porquês das coisas”. Concordo bastante 

com as idéias de Rubem Alves, principalmente quando este observa que deveríamos ser 

educados e cobrados para saber perguntar e não para sermos meros “papagaios” repetidores 

do que está nos livros, ou seja, a lógica de todo processo educacional está equivocada, 

deveríamos ser instigados a construir nossas próprias questões e investigar “curiosamente” as 

possíveis respostas (ALVES, 1996). Infelizmente, o “cercado” educacional no qual crescemos 
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não estimula a estas construções e a reflexão sobre elas de forma radical29. Bachelard diz que 

“[...] o homem movido pelo espírito científico deseja saber, mas para, imediatamente, melhor 

questionar” (1996, p. 21). Sem dúvidas, o “porquê” e o “para quê” deste estudo passa por uma 

vontade enorme de melhor questionar. Mas, obviamente, não é somente isso...  

O contexto em que cada um de nós vive pode condicionar e limitar o nosso pensar, 

dificultando a auto-transformação, ou seja, a transposição dos “obstáculos epistemológicos” 

que Bachelard destaca. Estes obstáculos podem ser remetidos a outras questões, obstáculos 

em todas as dimensões da vida, obstáculos totais na forma de pensar, de viver30. Afinal, pobre 

daquele que não muda, nasce, cresce, “acha que viveu” e deixa o mundo pensando da mesma 

forma como o fez durante toda a vida. Esclarecer-se é preciso e quanto mais profundo for este 

esclarecimento, maior a dificuldade. Ou seria melhor continuar “vivendo como nossos pais?” 

E assim sermos meros reprodutores de uma realidade tal qual nos foi apresentada! Obstáculos 

diversos estão em nossas vidas, é preciso coragem e esclarecimento para superá-los.  

Acreditar que a ciência pode diminuir o fosso crescente na nossa sociedade entre a 

teoria e a prática também me move a fazer ciência. Quem foi que disse que fazer ciência e 

soerguer teorias não são práticas? Vejo um imbricamento entre teoria e prática, uma 

interdependência atrelada ao aspecto social da construção de ambas. Por mais que haja uma 

tendência em dicotomizá-las, acredito que o anseio de um pesquisador deve ser aproximá-las 

cada vez mais ressaltando sua interligação. Esta dicotomia é perigosa e precisa ser observada 

sempre com o devido cuidado.   

Para que pesquisar? Para que problemáticas de relevância direta para as questões 

públicas urgentes e para os problemas socialmente insistentes sejam, cada vez mais, 

observados com um olhar responsável. Para que haja cientificidade é preciso haver 

 

29 Em seu sentido original de ir, realmente, até a raiz. 
30 Impossível não ver novamente aqui mais “cercados”. 
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responsabilidade e esta não está, de forma alguma, atrelada a padrões, normas, tradições, mas 

sim é fruto de um sério compromisso “interior” assumido com suas convicções científicas. 

Para este que acredita estar começando a fazer ciência, este compromisso está relacionado ao 

teor das problemáticas às quais devo dedicar o meu esforço científico. Estas precisam ser 

socialmente relevantes, somente com a crença nesta relevância é que conseguirei enxergar um 

“para que”. Sem este “para que” talvez até fosse compelido a fazer algum trabalho que receba 

o “rótulo” de “ciência”, mas, sem dúvidas, este não faria sentido para mim.       

O que realmente move um pesquisador é uma pergunta que está atrelada a como este 

vê seu papel nesta condição e, neste caso, envolve não apenas o escopo deste trabalho em si, 

mas sim um processo de reaproximação com a academia. A princípio, um redirecionamento 

de carreira me trouxe de volta a universidade com o objetivo de me esclarecer e descobrir 

como poderia trabalhar com algo no qual fosse possível ver sentido. Acredito ter encontrado 

isso. 

Assim sendo, o que me move a realizar este estudo é acreditar nas pessoas, na 

possibilidade de novas formas destas atuarem na sociedade, se envolver com as inúmeras 

delicadas questões sociais. O direcionamento da imaginação científica para estudos como este 

vem acompanhado da esperança de poder, através dele, ajudar de alguma forma a construir 

conhecimento em favor das transformações sociais que urgem em serem viabilizadas.  

 
Nossa época é uma época de inquietação e indiferença – ainda não 

formuladas de modo a permitir que sobre elas se exerçam a razão e a 
sensibilidade. Ao invés de problemas [...] há com freqüência a miséria da 
inquietação vaga; ao invés das questões explícitas, há com freqüência o 
sentimento desanimador de que algo não está certo. [...] Para os que aceitam 
valores herdados, como razão e liberdade, é a inquietação em si que constitui 
o problema; é a indiferença em si que constitui a questão. E essa condição de 
inquietação e indiferença é que constitui a característica marcante do nosso 
período. 

Tudo isso é tão surpreendente que os observadores freqüentemente 
interpretam tal conjuntura como uma transformação dos tipos mesmos de 
problemas que precisam, agora, ser formulados. [...] o principal perigo do 
homem está nas forças desregradas da própria sociedade contemporânea, 
com seus métodos de produção alienantes, suas técnicas envolventes de 
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domínio político, sua anarquia internacional – numa palavra, suas 
transformações gerais da própria ‘natureza’ do homem e das condições e 
objetivos de sua vida. 

Hoje, a principal tarefa intelectual e política do cientista social – pois 
as duas coincidem – é deixar claros os elementos da inquietação e da 
indiferença contemporâneas. (MILLS, 1982, pp. 18-20, grifo nosso)         

1.3 À procura de um caminho: “a gênese” de nossas 

descobertas 

Esta seção busca trazer os caminhos e descaminhos que me levaram até o problema de 

pesquisa tal qual é apresentado mais adiante. Também marca uma transição na narrativa. Não 

seria justo continuar na primeira pessoa do singular. Agora, o mestre começa a se fazer 

presente também no tempo verbal e, paulatinamente, passamos a compartilhar o “contar desta 

história”. O leitor está mais do que convidado a continuar conosco, também o “receberemos 

de braços abertos” neste nós!      

A escolha de um problema de pesquisa é o ponto culminante da inquietação de 

“curiosos” que querem saber um pouco mais sobre determinados fenômenos. Neste afã, 

existem inúmeros possíveis caminhos que os próprios pesquisadores, em sua maioria, não 

conseguem identificar inicialmente. 

A procura por estes possíveis caminhos começou com nossas primeiras conversas. 

Inevitável relembrar o início do nosso relacionamento. Minha tola insistência em estudar 

“Marketing para Organizações sem Fins Lucrativos”, afinal, era este o tema do meu projeto; e 

a tentativa do mestre em me apresentar novos e mais largos horizontes. Entre um e outro, um 

sem número de possibilidades. 

Aqui não quero me ater aos múltiplos caminhos que passaram em minha mente. Foram 

muitos, confusos, difusos, mas que, sem dúvidas, fazem parte do processo de esclarecimento. 

Diversas problemáticas foram vislumbradas, repensadas, esboçadas, encaminhadas e 
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descaminhadas. O que gostaria de destacar nesta “gênese” é a importância desta procura e, 

principalmente, o amadurecimento que se dá ao longo dela: nossas descobertas. 

Temia bastante estes “novos horizontes”. Achava que estavam diretamente 

relacionados ao nome do nosso núcleo31 de pesquisa. Além do mais, tinha uma visão restrita 

tanto das atividades/interesses de pesquisa do núcleo quanto do que era possível abarcar sob 

esta denominação. Resistia bastante a uma maior aproximação. O temor de acabar sendo 

levado a pesquisar algo com o qual não me identificasse dominava. Tinha a convicção de que 

“não saberia fazê-lo bem sem enxergar um sentido”. Me peguei por diversas vezes repetindo 

isso mentalmente. Acho que este medo imaturo dificultou os nossos primeiros meses.   

Foram momentos de inquietações, elucubrações, tensões, desencontros, mas que, sem 

dúvidas, foram cruciais para o fortalecimento do nosso respeito mútuo. As disciplinas e os 

grupos de estudo do núcleo foram os primeiros espaços nos quais aconteceram nossas 

“aproximações intelectuais”32. Nossas idéias eram sinérgicas, discutíamos bastante e de forma 

extremamente enriquecedora. Começamos a entrar “em sintonia”. Os bate-papos foram 

aumentando. Nos corredores, durante o almoço, lanche, caminhando para/no CFICH33, fomos 

nos aproximando. Nossas confluências foram tomando lugar das divergências e, depois dos 

percalços iniciais, “as coisas” começaram a acontecer... 

É sabedoria dos “velhos lobos do mar” que “o vento não sopra a favor de que não sabe 

para onde quer ir”, no entanto, descobrir “para onde realmente se quer ir” não é algo tão 

simples quanto aparenta. Na realidade, é um processo bastante complexo. Requer calma, 

persistência, aprendizagem, conhecimento e, principalmente, muita imaginação científica. 

 

31 Núcleo MTN – Núcleo de Marketing e Tecnologia de Negócios. 
32 Aqui me refiro às disciplinas que cursei, oferecidas por Sérgio no PROPAD, e aos grupos de estudos que 
sempre temos no núcleo. 
33 Centro de Filosofia e Ciências Humanas Aplicadas – UFPE. Trata-se de outro prédio do campus da UFPE, lá 
estão os cursos e pós-graduações de Ciências Sociais (Ciência Política, Sociologia e Antropologia), Psicologia, 
História, Filosofia, entre outros. Gostamos muito de visitá-lo... 
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Vislumbramos diversas possibilidades, compartilhávamos “achados”, indicativos, novos 

possíveis caminhos. Procuramos juntos e foi assim que descobrimos. 

E descobrimos muito, muitas “outras coisas”. Descobrimos que não queríamos fazer 

um trabalho gerencialista e, assim sendo, deveríamos procurar novos aportes teóricos, 

metodológicos e analíticos, os existentes na administração não nos serviam. Descobrimos uma 

enorme curiosidade em comum em torno de uma questão: “Quais as principais questões 

públicas para a coletividade e as preocupações-chaves dos indivíduos em nossa época?” 

(MILLS, 1982, p. 17). Descobrimos que havia muito mais áreas de confluência entre nossos 

interesses de pesquisa do que pensávamos, poderíamos trabalhar nesta região! Descobrimos 

que a imaginação científica nos era comum, nos unia (esta foi uma grande descoberta!). 

Descobrimos que éramos fãs de Carlos Drummond de Andrade e Cazuza. Descobrimos 

muitos caminhos, escolhemos um.  

Partindo de nossas descobertas, chegamos a um consenso. As relações entre 

“questões” e “pertubações”34 na sociedade contemporânea nos intrigava. Novamente é 

inevitável recorrer a Mills: 

Aquilo que experimentamos em vários e específicos ambientes de pequena 
escala, já o observei, é com freqüência causado por modificações estruturais. 
Assim, para compreender as modificações de muitos ambientes pessoais, 

 

34 Onde vimos estas “questões” e “perturbações”? Quem pode esclarecê-las? Mais uma vez C. Wright Mills volta 
a ser referência necessária para o entendimento da nossa escolha:  
“Talvez a distinção mais proveitosa usada pela imaginação sociológica seja a entre ‘as perturbações pessoais 
originadas no meio mais próximo’ e ‘as questões públicas da estrutura social’. Essa distinção é instrumento 
essencial da imaginação sociológica e de uma característica de todo trabalho clássico na ciência social. 

As perturbações ocorrem dentro do caráter do indivíduo e dentro do âmbito de suas relações imediatas 
com os outros; estão relacionadas com o seu eu e com as áreas limitadas da vida social, de que ele tem 
consciência direta ou pessoal. Assim, a formulação e a resolução das perturbações se enquadram, 
adequadamente, no âmbito do indivíduo como entidade biográfica e dentro do alcance de seu meio imediato – o 
ambiente social que está aberto diretamente à sua experiência pessoal e, em certas proporções, à sua atividade 
consciente. Uma perturbação é um assunto privado: a pessoa sente que os valores por ela estimados estão 
ameaçados. 

As questões relacionam-se com assuntos que transcendem esses ambientes locais do indivíduo e o 
alcance de sua vida íntima. Relacionam-se com a organização de muitos desses ambientes sob a forma de 
instituições de uma sociedade histórica como um todo. [...] Uma questão é um assunto público: é um valor 
estimado pelo público que está ameaçado. [...] A questão, na verdade, envolve quase sempre uma crise nas 
disposições institucionais, e com freqüência também aquilo que os marxistas chamam de ‘contradições’ ou 
‘antagonismos’”. (1982, p. 14, grifo nosso) 
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temos necessidade de olhar além deles. E o número e variedade dessas 
modificações estruturais aumentam à medida que as instituições dentro das 
quais vivemos se tornam mais gerais e mais complicadas entre si. Ter 
consciência da idéia de estrutura social e utilizá-la com sensibilidade é ser 
capaz de identificar as ligações entre uma grande variedade de ambientes de 
pequena escala. Ser capaz de usar isso é possuir imaginação sociológica. 
(1982, p. 11)  
 

Era isso! Para nós, era evidente o imbricamento de aspectos estruturais com as nossas 

ações cotidianas. Foi assim que descobrimos nosso interesse pelas “questões” contemporâneas 

e as “perturbações” que afligem os indivíduos ao ver e viver num tempo repleto de tensões. 

Foi assim que descobrimos o olhar de Anthony Giddens35 para a dualidade (não dualismo!) 

estrutura-indivíduo e as idéias de Ulrich Beck36. Foi assim que começamos a nos indagar... 

Seria possível argumentarmos sobre como os indivíduos podem ser agentes sociais, 

transformando suas perturbações em “confrontações reflexivas” com estas questões 

estruturais? Existiram estes agentes? Seria possível acessá-los? 

E assim fomos, cada vez mais, descobrindo as questões contemporâneas e as nossas 

perturbações. Fomos amadurecendo e descobrimos – na verdade, estava “em baixo dos nossos 

narizes” – um agente social que cada vez mais ganha destaque em nosso tempo e que, mesmo 

estando imerso no sistema capitalista – é tido como um “mito” deste (cf. OGBOR, 2000) – 

pode ser capaz de, como qualquer outro agente social, se confrontar com as questões de nosso 

tempo. Esta figura seria capaz de se articular de uma forma “diferente”? Uma relação entre 

problemáticas da sociedade contemporânea e o processo de articulação deste agente social 

poderia ser estabelecida? Foi partindo de divagações como esta que começamos a nos 

perguntar: será que podemos, realmente, fazer diferente? Por onde ir então?          

 

35 Giddens (1979, 1984) apresenta um olhar “diferente” para a relação agência-estrutura.   
36 Sobre a “sociedade de risco”, uma possível “modernização reflexiva” e sua teorização sobre a reflexividade 
(BECK 1992, 1997).   
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Foi na procura de “um caminho” que descobrimos “uma trilha”, mas antes de 

apresentá-la é preciso se aventurar por um perigoso “passeio”. É preciso coragem para nos 

acompanhar...    

1.4 “Passeando” num “campo minado”: as tensões 

contemporâneas  

 

“Quais as principais questões públicas para a coletividade e as preocupações-chaves 

dos indivíduos em nossa época?” (MILLS, 1982, p. 17). Resgatamos esta pergunta, ela será 

nossa ilustre companheira, tanto neste “passeio” que agora se inicia quanto na “trilha” pela 

qual caminharemos na próxima seção, assim como por toda esta dissertação.    

“Era da informação”37 (BELL, 1973), “sociedade em rede”38 (CASTELLS, 1999a) e 

imersa em “riscos contemporâneos”39 (BECK, 1992), hoje vivemos num “mundo em 

descontrole”40 (GIDDENS, 2000)41. As desigualdades sociais geradas pelo sistema capitalista 

cada vez mais dividem a sociedade entre incluídos e excluídos. Estas desigualdades se tornam 

 

37 Muito embora exista uma ampla discussão sobre se, de fato, estamos vivendo numa “era da informação”, 
acreditamos que características informacionais são bastante visíveis, principalmente se comparadas com as 
principais características da “era industrial”. O modo de desenvolvimento informacional pode ser contraposto a 
um modo industrial, ou seja, acredita-se que a terminologia é relacional e pertinente neste sentido.  
38 Manuel Castells (1999a) ressalta uma nova organização social, uma configuração distinta da que até então 
estivemos habituados, trata-se de redes interligadas num “espaço de fluxos” que se sobrepõe ao tradicional 
“espaço dos lugares”.   
39 O argumento de Beck (1992) gira em torno da idéia de que inúmeros riscos afetam (e.g., a inversão térmica, 
catástrofes ambientais) a sociedade contemporânea a ponto de podermos afirmar que vivemos numa “sociedade 
de risco”.  
40 Segundo o próprio Giddens (2000), esta expressão foi utilizada anteriormente pelo antropólogo Edmund Leach 
e serve muito bem para ilustrar as mudanças significativas e a situação na qual o mundo se encontra nestes 
tempos.   
41 É importante salientar que estas noções apresentadas não são excludentes, muito pelo contrário, congregam-se 
formando nossa visão da sociedade contemporânea e dos dilemas que esta enfrenta. 
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particularmente perigosas diante do crescimento das expectativas alimentadas por uma 

“sociedade de consumo” (BAUDRILLARD, 1998).  

Com o declínio do industrialismo, uma nova organização produtiva se apresenta como 

mais adequada ao capitalismo contemporâneo42. Neste sentido, o sistema capitalista – durante 

muito tempo alicerçado no modo de desenvolvimento industrial e na economia de escala – 

aproxima-se de um novo modo de desenvolvimento no qual a fonte de produtividade se 

encontra, de forma exacerbada, na tecnologia: (1) de geração de conhecimentos; (2) de 

processamento de informação; e (3) de comunicação de símbolos. Sendo característica 

específica deste modelo a ação de conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como 

fonte de produtividade. (CASTELLS, 1999a) 

A “acumulação flexível” (HARVEY, 2002) projeta os arranjos produtivos horizontais 

para a condição de elementos chave desta nova organização produtiva. Na estruturação destes 

arranjos, as disfunções no processo de interdependência existentes nas redes organizacionais 

são reflexos imediatos de um sistema econômico globalizado. Buscando alcançar maior 

produtividade e competitividade, esse fenômeno leva as relações interfirmas a caminharem à 

margem de mecanismos de regulamentação e de uma ética coletiva. De fato, tais exigências 

de flexibilidade produtiva têm conduzido as ações interorganizacionais a estratégias baseadas 

em condições precárias de trabalho, preços baixos e a uma aprendizagem relacional 

assimétrica ao longo da cadeia (PAIVA et al., 2001). Ou seja, a apologia às redes 

organizacionais enquanto forma de organização produtiva e, conseqüentemente, relações de 

produção simétricas e cooperativas, não condizem com a realidade do fenômeno. Na 

 

42 A visão adotada neste trabalho é de que mudanças na configuração social podem ser observadas – agora há 
possibilidade de estabelecer conexões e viabilizar relações sociais, econômicas e produtivas por todo o globo – 
entretanto, esta nova configuração social emergente não está dissociada do industrialismo – pelo contrário, a 
produção industrial ainda é bastante visível e tem participação significativa na economia mundial, mas está em 
declínio no que se refere à condição de “eixo central” – ou ainda, que esteja surgindo um novo sistema 
econômico. Aqui apenas se quer chamar atenção para os novos arranjos produtivos que agora surgem e ocupam 
lugar de destaque no sistema capitalista contemporâneo, ou seja, o processo de “acumulação flexível” apontado 
por Harvey (2002).   
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configuração destes arranjos, as pressões – por uma maior competitividade, produtividade, e 

naturalmente, melhores resultados – fazem emergir práticas nocivas que perpetram a 

exploração em cadeia “dos mais fracos pelos mais fortes”. 

Este processo de flexibilização da organização produtiva pode ser visto de forma 

muito clara num mundo integrado por redes globais instrumentais através das novas 

tecnologias da informação. Simultaneamente, os sistemas de informação e a formação de 

redes esvaziam o conceito moderno tradicional de ser humano auto-suficiente. E, em seu 

lugar, surge um ser perdido, imerso na opacidade da multiplicidade de conexões do global 

com o local (CASTELLS, 1999a). Surgem as comunidades virtuais e, muito embora a 

capacidade de organização e integração cresça, inúmeros problemas passam a afetar, cada vez 

mais, a humanidade e o planeta. 

Vivemos num mundo de transformações, que afetam quase todos os aspectos 
do que fazemos. Para bem ou para mal, estamos sendo impelidos rumo a 
uma ordem global que ninguém compreende plenamente, mas cujos efeitos 
se fazem sentir sobre nós. (GIDDENS, 2000, p. 17)  

 
Exclusão social, graves problemas ambientais e uma “fome irracional” – resultante de 

uma sociedade capaz de produzir alimento em excesso, mas incapaz de impedir que pessoas 

morram de fome – são apenas algumas das mazelas legadas como “herança” da “sociedade 

industrial”. Enquanto na “era industrial” o foco estava nos aspectos econômicos “das coisas”, 

hoje é clara a necessidade de uma preocupação com aspectos relacionados à própria 

sobrevivência da espécie humana e às condições de vida as quais muitos estão sendo 

submetidos; a sustentabilidade das atividades produtivas; a questões relacionadas ao meio-

ambiente; e a diversas outros “riscos” (BECK, 1992) que, quando notados, geram tensões 

contemporâneas. Vivenciamos hoje o reflexo do “descaso industrial” com questões basilares 

à existência humana. Submergimos em múltiplos problemas que não podem ser simplesmente 

sanados com intervenções pontuais ou grandes investimentos financeiros em setores ou áreas 
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específicas. É preciso ir além e rever a forma como nos enxergamos e nos confrontamos com 

estes riscos por nós mesmos gerados.     

Foram das inúmeras tensões com as quais convivemos neste início de século XXI que 

emergiu nossa problemática de pesquisa. Assim sendo, não poderíamos deixar de aqui trazer 

algumas delas. Temos em mente dois objetivos: ser fiel ao processo de problematização 

original e oferecer ao leitor uma compreensão de onde acontece o fenômeno que aqui será 

estudo, ou seja, contextualizar a sociedade contemporânea – no que tange seus problemas 

centrais, tensões essenciais. São destas tensões que partimos para a construção de nossa 

problemática.  

Em nossa concepção, o desvelar do problema perpassa, inevitavelmente, pela atenção 

em relação a estas que denominamos tensões contemporâneas. E, principalmente, as formas 

como as pessoas podem reagir/agir ao se confrontarem com elas43. Que fique desde já claro: 

não queremos aqui adentrar nas complexas discussões que envolvem cada uma destas tensões 

que serão apresentadas, longe disso. Seria um intento “insano” para o que aqui desejamos. 

Fazemos questão de reforçar a observância dos objetivos declarados para a leitura das linhas 

que se seguem.  

Convidamos então você leitor para um “passeio” que pode não ser muito agradável, 

mas é de extrema necessidade. No entanto, lembre-se, o esclarecimento tem seu preço, é 

preciso encarar a nossa dura realidade. Estas tensões representam grandes perigos inerentes à 

sociedade contemporânea44. “Caminharemos por este campo” nas próximas páginas. 

Esperamos ter a sua companhia...      

A “ditadura do consumo” e seus reflexos sociais nocivos nos saltam aos olhos. 

Observamos no cotidiano, pessoas reduzidas a “corpos sem vontade, dominados pelo 

 

43 Mas estas questões ficam para a próxima seção! 
44 Talvez neste ponto fique esclarecido o porque do título desta seção!   
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movimento, controlados pela disciplina” (VIRILIO, 1997), apenas plenamente obedientes ao 

seu dever maior: consumir.  

O consumo está em toda parte e, para Baudrillard (1998, p. 31), constitui “[...] uma 

mutação fundamental na ecologia das espécies humanas”. As pessoas são domesticadas na 

simples atividade incessante de consumir. O homem agora é o objeto na opacidade desta 

atmosfera de consumo (BAUDRILLARD, 2002). As “ordens de consumo” e a propagação de 

seus símbolos tornam-se lócus de uma compulsão social. “Todos” querem, precisam, 

“somente viverão” se comprar mais e mais, cada vez mais, possuir isso ou aquilo, conforme a 

moda ou os padrões de consumo definidos para sua classe social (VEBLEN, 1988; 

MCCRACKEN, 2003).  

A ética do trabalho foi substituída pela do consumo. O fato de muitos não estarem 

economicamente habilitados para obedecer a estes ditames propicia uma exacerbação de 

desigualdades sociais e outras problemáticas contemporâneas. Como dizer a alguém que ele 

não pode obedecer – por não ser economicamente dotado para tal – às “ordens totais” do 

consumo (muito embora que, assim o fazendo, se reduza a servir de “penduricalho” para os 

símbolos desta ordem)?  

Violência; exclusão e exploração social; doenças psíquicas; sonhos vazios; perda de 

ideais; “projetos de vida” voltados para a obtenção de bens; horas extras desnecessárias; 

enfim, estas são algumas das tensões – bastante complexas – que podem ser relacionadas ao 

consumismo. Mas estas não estão isoladas, segregadas das inúmeras outras, muito pelo 

contrário, estão interligadas aos problemas relacionados ao “futuro do trabalho” (cf. DE 

MASI, 2001) e a idéia de “fim do emprego” (RIFKIN, 1995), por exemplo. Ambas – assim 

como as demais que veremos – acontecem num mesmo lócus, a sociedade contemporânea. 

Rifkin (1995) diz que a organização produtiva nos dias de hoje mudou, inúmeras 

inovações tecnológicas e a tão cultuada liberdade de mercado colaboraram para que a grande 



 37

 

massa de trabalhadores se defronte com um mundo cada vez mais “sem empregos”. Com 

baixos níveis educacionais e de capacitação técnica, fervorosamente exigida pelas grandes 

multinacionais do novo milênio, milhões de “pobre coitados” ficam à margem das atividades 

produtivas fazendo com que o desemprego em âmbito mundial alcance seus níveis mais altos 

desde a grande depressão de 1930. Isso sem falar que o número de pessoas subempregadas, ou 

sem trabalho registrado, tem crescido assustadoramente devido às exigências acima 

mencionadas e ao fato de que significativa parcela das pessoas economicamente ativas se 

ocupa com atividades não dignas para seres humanos dotados de avantajado intelecto. 

Atividades estas tidas como “nocivas à alma” por Schumacher (1997).  

A destruição da iniciativa e dos cérebros de milhões de trabalhadores pode ser 

classificada como “[...] a pior poluição de todas, o maior dos perigos com os quais nos 

defrontamos” (SCHUMACHER, 1997, p.68). Se o trabalho de uma pessoa é uma das mais 

significativas influências no seu caráter e personalidade, o que podemos esperar de uma 

sociedade na qual a grande parte das pessoas ainda se detém a atividades repetitivas que 

dispensam seu intelecto, sua alma e seus valores? Para Schumacher (1997, p. 69), “trabalho 

insano não pode produzir uma sociedade saudável”. 

É por demais óbvio que muitas funções (e.g., caixas de banco, telefonistas, secretárias, 

operários) estão em franca e assustadora (para aqueles que dependem de sua existência para 

sobreviver) decadência e que o mundo se polariza entre uma “elite da informação” e um 

número crescente de “trabalhadores deslocados” pouco esperançosos de encontrar boas 

possibilidades de trabalho num mundo informatizado. (RIFKIN, 1995)    

 O que fazer diante do delicado quadro? É possível a criação de empregos para as 

multidões de desempregados não capacitados? É possível viver dignamente, num mundo 

centrado no sistema do capital, se há poucos empregos e se muitos destes poucos são “nocivos 

à alma”? Os governos nacionais podem provir atividade produtiva digna para aqueles que não 
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a encontram no “livre mercado”? Estas são questões relevantes – e também tensionadoras – 

deste milênio que se inicia.       

As mudanças nas noções de espaço e tempo podem ser vistas como um outro foco 

de tensões de nossa era. Estes conceitos estão sendo reconfigurados para acomodar o 

consumo, de forma ainda mais confortável, tornando-o elemento ainda mais central da 

atividade social e do interesse pessoal. Hoje, tanto qualidades objetivas quanto os significados 

de espaço e tempo são transformados para proporcionar uma estrutura através da qual se 

aprende “quem ou o que somos” numa sociedade que privilegia a dinâmica do consumo. A 

noção do senso-comum que se relaciona com a idéia de que “há um tempo e um lugar para 

tudo” é assimilada por um conjunto de “normas” que replicam a ordem social atribuindo 

sentidos sociais aos espaços e tempos (SÁ; ZENAIDE, 2004). Cada vez mais é preciso tomar 

cuidado para que tempo e espaço não sejam vistos apenas como tempo e espaço ao dispor do 

consumismo e do capital. Não pode ser assim!  

A tecnologia avança mais que a Humanidade e esta não é capaz de acompanhá-la visto 

que o ser humano é finito, obsoleto, diante daquilo que é velozmente novo. Muitas das 

tecnologias obedecem à lógica do gigantismo industrial moderno e ignoram de fato uma visão 

alternativa capaz de observá-las numa dimensão adequada às pessoas (SCHUMACHER, 1973). 

O tempo normal não é mais suficiente, é preciso acelerar (VIRILIO, 1997). O que hoje se pode 

ver é um ritmo acelerado de vida que nos leva a perguntar: por que? Para que? Onde se quer 

chegar? A “compressão do tempo-espaço” (HARVEY, 2002) pede uma contínua aprendizagem 

para “se relacionar com”, assim como vislumbrar novas perspectivas espaciais e temporais.  

O aquecimento térmico do planeta, a diminuição dos mananciais de água, os desastres 

nucleares, a poluição urbana, a agricultura transgênica são apenas alguns dos temas que 

denotam a dificuldade com a qual estamos nos relacionando com o espaço, principalmente 
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quando pensamos nos impactos irreversíveis de agressões ao meio-ambiente. Problemas desta 

natureza trazem à tona debates em torno da forma como interagimos com o ecossistema.  

O meio-ambiente acaba se tornando mais uma mercadoria em consumo, consumo este 

que pode destruir ou exaurir os recursos comuns a toda humanidade, já que, no ecossistema, 

as práticas de cada um trazem conseqüências que podem afetar todos os outros (WILK, 2001). 

Assim, é impossível se calcular os efeitos colaterais em longo prazo da degradação 

ambiental originária da produção de substâncias nocivas, destruição das florestas, poluição 

dos mares e fatos afins (STEVENSON, 2002). 

O “fim da natureza” é uma visão apresentada por Giddens (1999) que merece ser 

observada uma vez que o homem desenvolveu formas diversas de controlá-la, modificá-la e 

construí-la. Ou seja, o “fim da natureza” implica em atentar para o fato de que o mundo 

transformou-se num ambiente criado. Os domínios técnicos alcançados pela humanidade hoje 

são significativos, entretanto, eles são orientados por princípios equivocados. 

De encontro a estes descaminhos, um conceito de justiça ambiental vem ganhando 

força através de manifestações que reafirmam o valor da vida contra os interesses do poder, 

riqueza e tecnologia. A urgência de um equilíbrio sustentável para o planeta é cada vez mais 

evidente, principalmente quando pensamos em qual mundo deixaremos para os nossos filhos? 

Uma outra provocação também vem sendo comumente apresentada, principalmente 

pelos que atentam para a causa ambiental, e parece ser de extrema pertinência: quando iremos 

definitivamente entender que não somos “donos do mundo”, estamos apenas o habitando “por 

ora”...  

E neste agora, seria impossível falar sobre tensões sem dedicar algumas linhas a “tão 

falada” globalização. Esta pode ser vista como um conjunto complexo de processos 
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paradoxais. Ao mesmo tempo em que podem ser observados “avanços globais”45, uma outra 

face perversa – que ignora e marginaliza bolsões de pobreza e os excluídos da “sociedade da 

informação” – está longe de tornar a globalização “bela e atraente” (GIDDENS, 2000). Muito 

pelo contrário, reforça pobreza e miséria gritantes no século XXI, contribuindo decisivamente 

para o crescimento de desigualdades sociais em meio a tanto desenvolvimento tecnológico. 

Como se não tivesse sido bastante a “falácia desenvolvimentista moderna”, ainda não 

aprendemos que o desenvolvimento econômico e tecnológico deve acontecer em função da 

melhoria de vida das pessoas e não para o simples acúmulo de capital (SCHUMACHER, 1973). 

Na realidade, “[...] o processo de globalização tecnoeconômica que vem moldando nosso 

mundo está sendo contestado e será, em última análise, transformado, a partir de uma 

multiplicidade de fatores, de acordo com diferentes culturas, histórias e geografias” 

(CASTELLS, 1999b, p. 19).  

Entretanto, os reflexos destes processos ecoam de forma distinta entre aqueles que são 

seus apologistas – e acreditam em grandes avanços oriundos destas mudanças – e os muitos 

céticos que nada mais vêm do que “mudanças secundárias” que continuam sob a égide de uma 

doutrina neo-liberal totalizante. (CHOMSKY, 2002; GIDDENS, 2000)    

Além das desigualdades sociais e da exclusão de milhões de pessoas que ficam à 

margem destes avanços, a globalização também tenciona aspectos identitários e culturais da 

relação local-global. Ortiz (1994) aponta a existência de processos globais que transcendem 

os grupos, classes sociais e nações, tomando como hipótese à emergência de uma sociedade 

global, justificando que o processo de mundialização da cultura se revela no cotidiano. 

“Somos cada vez mais interdependentes”, diz Featherstone (1997), os diversos “fluxos 

de tudo” têm se intensificado, o que fortalece a idéia de “sociedade em rede”. Mas, segundo 

 

45 Leia-se este termo “avanços globais” no sentido comumente utilizado, não que concordemos com esta noção 
“total” de avanço, por isso a expressão aparece entre aspas. 



 41

 

ele, não se trata de produzir homogeneidade, e sim familiarizar-nos com uma maior 

diversidade, com a grande amplitude das culturas locais. Este processo de homogeneização da 

cultura deve ser entendido como um processo de unificação da cultura, da necessidade de 

ignorar ou, na melhor das hipóteses, de sintetizar e misturar as diferenças locais. A cultura 

pode ser encarada como um modelo integrado, “em nada problemático”, de valores comuns. 

Será? 

Em contrapartida, a crescente familiaridade com “o outro” poderá levar a um 

perturbador senso de imersão e envolvimento, que busca abrigo na segurança da etnicidade, 

do fundamentalismo e do tradicionalismo. Ou seja, falar de uma cultura global significa 

incluir formas de contestação cultural, assim como uma compreensão cada vez maior do 

multiculturalismo e da polietnicidade (FEATHERSTONE, 1997), o que implica numa tentativa 

de se entender o descentramento e a multiplicidade identitária que pode ser observada num 

“sujeito em crise de identidade” já que, para Hall (1999, p. 8), “[...] as identidades modernas 

estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas”. Esta é uma visão de 

identidade não fixa, fechada ou centrada, e sim como um processo aberto e inacabado, “uma 

celebração-móvel”.  

Hall (1999) diz que, agora, a identidade muda de acordo com a forma pela qual o 

sujeito é representado, não é mais automática. Haveria então três possíveis conseqüências 

para este processo: as identidades nacionais estariam se desintegrando; identidades nacionais 

e outras “locais” ou particularistas sendo reforçadas num movimento de resistência; ou as 

identidades nacionais estariam em declínio, mas novas identidades híbridas estariam surgindo 

em seu lugar.   

Uma cultura local pode então ser percebida como uma particularidade antagônica ao 

global. A ênfase recai sobre a natureza assumida, habitual e cotidiana. Há um senso de 

pertença, um sentido de identidade comum ou comunidade, que “nos” demarca “deles”, 
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reforçando a idéia de que o conceito é relacional. Além dos contatos face a face, existe uma 

ameaça à cultura local através da integração da localidade a redes regionais, nacionais e 

transnacionais mais amplas. As fronteiras das culturas locais são vistas como algo que se 

tornou mais permeável e difícil de se manter. Em “todo” lugar, “tudo” é o mesmo que em 

“todos” os outros lugares (FEATHERSTONE, 1997). No entanto, existem movimentos contrários 

a esta homogeneização dos lugares, movimentos que reafirmam o local e buscam raízes 

identitárias, reações localistas e das mais diversas minorias que confrontam, propõem, 

enfrentam estas tensões. 

Num momento no qual se pode perceber o patriarcalismo, “uma das estruturas sobre 

as quais se assentam todas as sociedades contemporâneas” (CASTELLS, 1999b, p. 167), em 

questão, os “gritos” de diversos grupos oprimidos trazem à tona as exigências de 

respeito e igualdade tanto em novas relações de gênero (e.g., FLAX, 1992; WALBY, 1994; 

FRASER; NICHOLSON, 1990), quanto para as diversas minorias (e.g., étnicas-raciais, sexuais, 

culturais, religiosas) que clamam por respeito aos direitos humanos – seus e dos seus pares, 

assim como às suas mais diversas “ambivalências” (BAUMAN, 1999).  

Em contrapartida, os fundamentalismos, alguns grupos locais e certos movimentos 

nacionalistas se fortalecem em diversas partes do mundo, na condição de manifestações 

reativas. São manifestações de “[...] exclusão dos que excluem pelos excluídos, ou seja, a 

construção de uma identidade defensiva nos termos das instituições/ideologias dominantes, 

revertendo o julgamento de valores e, ao mesmo tempo, reforçando os limites da resistência.” 

(CASTELLS, 1999b, p. 25, grifo do autor) 

Fundamentalismo religioso, nacionalismo cultural, comunas territoriais são, 
via de regra, reações defensivas. Representam formas de reação a três 
ameaças fundamentais, detectadas em todas as sociedades, pela maior parte 
da humanidade hoje: à globalização, que dissolve a autonomia das 
instituições, organizações e sistemas de comunicação nos locais onde vivem 
as pessoas; à formação de redes e à flexibilidade, que tornam praticamente 
indistintas as fronteiras de participação e de envolvimento, individualizam as 
relações sociais de produção e provocam a instabilidade estrutural do 
trabalho, do tempo e do espaço; e à crise da família patriarcal, ocorrida nas 
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bases de segurança de transformação dos mecanismos de criação de 
segurança, socialização, sexualidade e, conseqüentemente, de 
personalidades. (CASTELLS, 1999b, p. 85, grifo nosso) 

 
Estas tensões identitárias, sociais e culturais também são evidentes, se fazem presentes 

e se somam às demais neste início de milênio. Juntas – e aqui também poderiam ser 

acrescentadas tantas outras não comentadas – constituem um panorama geral das 

problemáticas observadas em nossa sociedade. Conforme denominamos: as tensões 

contemporâneas.  

Reiteramos aqui apenas ter buscado apresentá-las parcialmente e de forma bastante 

sucinta – até um tanto quanto “pouco responsável” perante a complexa dimensão destas 

questões – sempre tendo em mente o objetivo declarado.   

Terminado este “passeio”, é chegada à hora de iniciar a “trilha” escolhida.      

1.5 Na “trilha” da reflexividade... 

Os questionamentos que surgem acerca das tensões anteriormente apresentadas nos 

levaram a pensar sobre o papel de todos nós diante desta realidade. Estamos fadados a ver e 

viver um mundo que “caminha” para a auto-destruição? Ou podemos transformá-lo? O que as 

pessoas podem fazer neste sentido?   

Tentamos congregar estes questionamentos e representá-los numa única e singela 

questão: podemos fazer diferente?46  

Na busca por “possíveis caminhos” para a formulação de “possíveis respostas”, 

encontramos argumentos que nos conduziram à “trilha” da reflexividade. Este foi o caminho 

escolhido...   

 

46 Caso tenha lido o título deste trabalho atentamente, esta questão lhe é familiar... 
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A autoconfrontação com os efeitos dos riscos contemporâneos é um grande desafio 

para esta sociedade na qual estamos condenados a viver. Na visão de Beck (1992), a 

sociedade contemporânea é uma “sociedade de risco”, na qual, repensar e transformar seus 

aspectos negativos é uma nova forma de conceber a modernidade numa perspectiva 

reflexiva.  

Em nosso tempo, estas preocupações são, cada vez mais, compartilhadas em redes – 

e.g., de pessoas, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas, governos – 

já que não se tratam de riscos isolados, específicos de determinadas localidades, mas sim 

preocupações globais nas quais os reflexos da inoperância põem em risco toda a Humanidade. 

Aponta-se que hoje a sociedade é um problema para ela própria já que há um retorno ao reino 

da incerteza, da ambivalência, da alienação. A sociedade passa a viver e agir nesta 

incerteza, os mais diversos riscos crescem e, independentemente de percebê-los ou não, 

todos os setores sociais estão imbricados nesta problemática. (BECK, 1997)  

O crescimento da percepção de “ambivalência no mundo moderno” (BAUMAN, 1999) 

mexe com as representações políticas. Conceitos e posicionamentos anteriormente bem 

definidos não podem mais ser vistos da mesma forma, tais como: direita/esquerda; 

conservador/socialista. Não há mais clareza, o político está perdendo sua polarização e sua 

qualidade utópica. Para Beck (1997), o subpolítico passa a movimentar diversos campos da 

sociedade, o que gera uma transformação no cenário político mesmo que não haja uma 

substituição das elites no poder. Esta forma de ação política é caracterizada por articulações 

entre grupos de cidadãos, ou seja, agentes formalmente externos ao sistema político vigente, 

que aparecem desta forma no cenário político lutando por espaço e voz na discussão e ação 

para a mudança social. 

O agir político coexiste com um agir social, ou seja, com uma ação efetiva perante as 

problemáticas relacionadas a determinadas causas no sentido de transformar o quadro social 
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que nos é apresentado. Num mundo no qual as pessoas, em geral, se conformam com a 

realidade tal como esta lhe é apresentada, creditando ao determinismo da vida a falta de 

projetos motivantes, algumas outras se engajam em ações contrárias a esta tendência. Ou seja, 

alguns indivíduos se projetam à condição de atores sociais e, por meio de ações e 

articulações, se confrontam com as tensões contemporâneas, assim agindo 

reflexivamente. Quem são? Como o fazem? Por que? Qual sentido atribuem a isso? São 

muitos e atuam de diversas formas, atribuindo diversos sentidos a esta postura.  

A dificuldade de se compreender que é possível viver numa “sociedade de risco” – 

sem ter que obrigatoriamente se entregar ao determinismo, ou então, entrar em desespero 

devido ao sentimento constante de insegurança e o medo de que algum “risco de alta 

conseqüência” (BECK, 1992) (e.g., uma catástrofe nuclear), desestruture por completo a vida 

humana no planeta – tanto pode levar muitas pessoas a terem vidas passivas ou transtornadas, 

devido a um sentimento de impotência em relação a algumas das tensões contemporâneas, 

quanto pode despertar uma “reflexividade latente” e impulsioná-las a se articular levando 

adiante empreendimentos de confrontação a estes riscos.  

Por meio da “proposta reflexiva” (BECK, 1997), seria possível observar o indivíduo 

como agente social, sendo este capaz de potencializar seu “poder transformador” (GIDDENS, 

1997), ou seja, a capacidade de intervir em acontecimentos no anseio de alterar seu curso. 

Dentre os atores que poderiam ser observados nesta perspectiva, este estudo lança um olhar 

para um deles que chama nossa atenção em particular: o empreendedor.     

A crescente visibilidade da figura do “empreendedor”, nos dias de hoje, é ponto 

fundamental para nós. Diferentemente de Filion (1999), que aponta para diferenças nas 

abordagens sobre o universo do empreendedor, aqui se acredita haver uma certa panacéia 

sobre o assunto, tanto no senso-comum quanto nos trabalhos acadêmicos, sendo o 

empreendedor “palavra da moda” em estudos da área. 
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Apesar da escola comportamentalista, a partir do trabalho de McClelland (1961), 

atentar para outros fatores importantes ao estudo deste agente, no que tange sua formação 

empreendedora e seu componente social (tal como o reconhecimento e valor simbólico 

atribuído àquele que empreende), o “porquê” e o “para quê” empreender são questões muito 

mais complexas do que análises comportamentais podem captar. Principalmente quando 

entramos no campo de empreendimentos não mercadológicos, ou seja, aqueles que, não 

apresentam finalidade comercial explícita, muito pelo contrário, declaram buscar a mudança 

social. O que faz com que empreendedores se articulem neste sentido?    

O que se faz necessário compreender inicialmente é que há empreendedores que 

formam um universo complexo para o qual não há formas de rotulações, eles são 

imprevisíveis e a forma de observá-los que parece ser mais interessante é a partir da idéia de  

“desajuste” apresentada por Kets de Vries (1985). Esta seria uma percepção mais intuitiva da 

figura do empreendedor como uma figura difusa, complexa e de difícil enquadramento em 

tipologias e classificações. Trata-se de um agente que “cria” sua forma de subsistência, muitas 

vezes atrelada a um projeto original que também visa libertá-lo da tradicional forma de 

alienação do trabalho – à qual se acostumou assistir no sistema capitalista. Sua forma de 

desenvolver uma atividade produtiva não o enquadra num emprego formal, sua atuação 

profissional “apresenta uma maior propensão para aceitar riscos” (cf. CANTILLON, 2001) em 

busca de autonomia e novos desafios.   

Aqui não se ignora a visão de John Ogbor que procura mostrar os efeitos do controle 

ideológico no discurso e na prática empreendedora dominante. O conceito “empreendedor” é 

visto como sendo discriminatório, preconceituoso em termos de gênero, determinado de 

forma etnocêntrica e ideologicamente controlado, sustentando não somente os preconceitos 

que prevalecem na sociedade, mas também servindo como base para hipóteses contraditórias, 

assim como para a formação de um conhecimento totalizante, consoante com o paradigma 
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moderno tradicional, “a teoria e o método de pesquisa convencional em administração é 

criticado por sua função de legitimação e sustentação das ideologias dominantes na sociedade 

como bases de poder, instrumento de controle e relações de dominação” (OGBOR, 2000, p. 

605). 

Entretanto, diferentemente da visão hegemônica moderna ocidental, na qual o 

empreendedor é visto como um líder nato, um ser dotado de grande potencial e capacidade de 

superar os desafios do mercado, assim o fazendo de forma individual, até constituir um 

grande empreendimento, Johannisson (1998) apresenta uma perspectiva na qual o fenômeno 

do empreendedor pode ser considerado como um fenômeno coletivo e social, assim refletindo 

a conduta humana, para então ser melhor compreendido. Daí enxergarmos este como sendo, 

naturalmente, articulado.  

Para nós, o fenômeno de “empreender” está “para além” de práticas e objetivos que 

visam ao sucesso mercadológico. Em muitos casos, empreende-se movido por desafios 

outros. Desafios estes que podem ser relacionados às “tensões contemporâneas”, cujas 

algumas delas, sucintamente, apresentamos. Nestes casos, acreditamos que este “empreender” 

pode se dar de forma articulada e apresentar indícios de uma “consciência reflexiva”, ou seja, 

ser de “caráter reflexivo” pois observa a reflexividade – apontada por Beck, como inerente ao 

nosso tempo – e, devido a isso, pode acontecer de forma “diferente”.         

1.6 Revelando as indagações norteadoras 

Como pôde ser visto, as tensões inerentes à contemporaneidade são fundamentais para 

nossa problematização. Aqui levantamos a hipótese de um imbricamento entre a 

“reflexividade” (BECK, 1992, 1997) necessária para a confrontação com estas tensões e a 

atuação empreendedora articulada.  
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Crenças, valores, visões compartilhadas e atitudes de confrontação podem ser 

observados em processos de articulação empreendedora que apresentam “caráter reflexivo”? 

Ou a racionalidade moderna “simples” (cf. BECK, 1997) prevalece de tal forma que a 

influência destes aspectos acima apontados não venha a ser observada e, assim sendo, a 

articulação não possa ser considerada de “caráter reflexivo”. Ou ainda, pode-se perceber um 

sincretismo neste processo, assim originando uma nova forma de se articular que apresenta 

“indícios reflexivos”, orientada por uma racionalidade não-instrumental? 

Movido por questionamentos deste tipo, algumas indagações surgiram ao longo do 

processo de envolvimento com a temática e são frutos de progressivas reflexões sobre 

aspectos que mais nos chamaram atenção neste escopo. Foi assim que nos voltamos para o 

esclarecimento sobre algumas destas – priorizadas por relevância e interesse investigativo.  

Dito isso, aqui se procura vislumbrar principalmente: como pode se dar a 

“articulação empreendedora de caráter reflexivo” na sociedade contemporânea?  

Naturalmente, para que possamos construir uma argumentação plausível neste sentido 

será necessário observar outras indagações que também nos nortearam: Por meio de quais 

práticas este “caráter reflexivo” pode ser observado? Quais são os interesses e 

significados inerentes a este tipo de articulação empreendedora? 

Mas não conseguimos parar por aí. Outras indagações precisaram aqui se fazer 

presentes. No entanto, estas não serão abordadas – ao menos, explicitamente – na pesquisa de 

campo, e sim se tornarão objeto de reflexões que, para nós, não poderiam deixar de existir47: 

qual a importância destas articulações empreendedoras “de caráter reflexivo” para a 

sociedade contemporânea? Estas constituem (e são constituídas) pela estrutura social 

dominante deste início de século XXI? Caso sim, por meio de quais aspectos? 

                                                 

47 São estas reflexões que ligam as questões às perturbações o que, conforme declaramos, era preocupação 
comum minha e de Sérgio.    
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Indagações norteadoras reveladas. Ainda há algo a dizer sobre esta “conversa” que se 

inicia...  

1.7 Para que e por que? 

O propósito central deste trabalho é então construir uma argumentação que elucide 

“como se dá a ‘articulação empreendedora de caráter reflexivo’ na sociedade 

contemporânea”, a partir de observação empírica e de reflexões em torno das indagações 

norteadoras anteriormente apresentadas. Para tal, a estratégia metodológica adotada foi um 

estudo de caso. 

Acredita-se ser relevante o estudo deste problema porque é urgente na sociedade 

contemporânea a observância de tensões por nós mesmos geradas. Cada vez mais se fazem 

necessários confrontamentos com o atual cenário – como aponta Beck (1997). O 

envolvimento de pessoas em questões socialmente relevantes, a confluência de interesses 

profissionais e de atuação social sendo reunidos num mesmo contexto – ou seja, uma 

aproximação da prática profissional, área de conhecimento, com algum tipo de “confrontação 

reflexiva” – pode se configurar numa nova forma de (re)agir por meio de ação (e articulação) 

social.   

A temática proposta, além de sua relevância, é teoricamente carente – ao menos nesta 

abordagem que iremos desenvolver – e, ao mesmo tempo, necessária. 

Observar formas de ação social que contrariam as práticas hegemônicas e podem 

apontar para um “fazer diferente” em nossa relação com a humanidade e o planeta, 

principalmente numa sociedade brasileira repleta de “carências coletivas”, é sem dúvidas um 

motivo relevante para empreendermos este estudo. Aqui também queremos ressaltar que 

estudar como acontecem ações deste tipo é uma forma de se produzir conhecimento útil e 



 50

 

                                                

condizente com a realidade social de nosso país. “Quem tem fome, tem pressa” e, assim 

sendo, existem áreas que demandam ações ousadas e investigações perspicazes. Idéias 

precisam ser geradas e colocadas em prática rapidamente... 

O anseio em produzir conhecimento científico de significância social moveu o jovem 

pesquisador desde sua entrada neste programa de pós-graduação. Nele, inseriu-se num núcleo 

de pesquisa48 também ciente de seu papel social49.   

Dito disso, a finalidade pela qual é proposto este estudo é gerar conhecimento sobre 

como estas “articulações empreendedoras de caráter reflexivo” podem acontecer na sociedade 

contemporânea, justamente, por termos em mente que estas podem ser relevantes no sentido 

de apoiar mudanças necessárias.    

1.8 Limitações e delimitações de campo 

Inúmeras são as limitações de um estudo deste tipo. A primeira delas é o próprio fato 

de se tratar de um estudo de caso, desta forma, as análises e interpretações estarão 

concentradas na observação deste caso significativo escolhido como base empírica do estudo. 

Principalmente quando se trata de um estudo de caso instrumental de natureza qualitativa, 

já que, nesta abordagem, um caso particular é examinado para viabilizar avanços na 

investigação de uma questão teórica, sendo o caso em si, de interesse ilustrativo por ter 

apenas o papel de facilitar o entendimento de um fenômeno para o qual este caso é um bom 

exemplo (STAKE, 1994).  

 

48 Núcleo de Marketing e Tecnologia de Negócios – Núcleo MTN.  
49 O que pode ser visto em sua missão: “um mundo orientado pelo ideal humanista, desprovido de egoísmo mas, 
ao mesmo tempo, voltado para a realização pessoal, esta, fonte inesgotável de fecundidade para a sociedade, em 
que atores sociais (por exemplo, consumidores e empreendedores) ajam sobre o conhecimento de maneira a 
democratizá-lo, buscando a cidadania multicultural e a liberdade, em vista a aperfeiçoar o mundo”. 
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Como é característico dos estudos qualitativos, as descobertas e análises oriundas 

deste estudo estarão sujeitas a outras interpretações. Respostas e conclusões “absolutas” não 

foram procuradas. Seria honesto não deixar claro, desde já, o caráter especulativo deste 

estudo? Acreditamos que não. Contudo, este aspecto precisa ser observado como mais uma de 

suas limitações. 

Todas as análises realizadas são interpretativas. A especificidade do caso e do 

fenômeno em estudo também são aspectos restritivos a possíveis generalizações – o que, de 

fato, não é nossa ambição aqui.     

Já em termos de delimitações, o estudo consiste num argumento teórico sobre um 

possível fenômeno, a “articulação empreendedora de caráter reflexivo”, que é desenvolvido e 

tem como apoio uma investigação empírica, mais especificamente, um estudo de caso.       

Este caso é único e peculiar, se dá num contexto específico, o pólo tecnológico do 

estado de Pernambuco. Concerne centralmente na atividade de um empreendedor que tanto 

dirige uma organização do 2º setor, uma empresa, quanto uma do 3º setor, uma ONG.   

1.9 Definindo os principais termos 

Para que o leitor possa compreender as terminologias que muito se fazem presentes (e 

são importantes) neste trabalho, abaixo são apresentadas as definições dos principais termos 

utilizados. 

 

Agência: diz respeito a eventos dos quais um indivíduo é o perpetrador, no sentido que ele 

poderia, em qualquer fase de uma dada seqüência de conduta, ter atuado de modo diferente; 

ser capaz de ‘atuar de outro modo’ significa, ser capaz de intervir no mundo, ou abster-se 

de tal intervenção, com o efeito de influenciar um processo ou estado específico de coisas; ser 
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um agente é ser capaz de exibir (cronicamente, no fluxo da vida cotidiana) uma gama de 

poderes causais, incluindo o de influenciar os manifestados por outros; potencial de ação 

que depende da capacidade do indivíduo de ‘criar uma diferença’ em relação ao estado de 

coisas ou curso de eventos preexistente; ação que envolve logicamente poder no sentido de 

capacidade transformadora (GIDDENS, 2003, p. 10-17, grifo nosso); 

 

Articulação: interações sociais que visam determinados objetivos; 

 

Articulação empreendedora de caráter reflexivo: interações sociais que visam 

determinados objetivos, praticadas por um determinado ator social (o empreendedor), que 

apresentam indícios de reflexividade; ação articulada que apresenta anseios pessoais de 

ação/mudança social e indícios de auto-confrontações/surgimento de “consciências 

reflexivas” compartilhados entre o empreendedor e os demais interagentes nela envolvidos;  

 

Ator (ou agente) reflexivo: indivíduo que detém capacidade de intervir em acontecimentos 

no anseio de alterar seu curso, ou seja, detém agência (e.g., empreendedor) e apresenta 

indícios de “consciência reflexiva” em sua ação; 

 

Auto-confrontação: confrontação com a própria forma de viver de cada um, com os reflexos 

do nosso estilo de vida no mundo e na Humanidade;  

 

Consciência reflexiva: gerada pela auto-confrontação, que se dá num segundo estágio de 

reflexividade, a consciência reflexiva propicia mudança na forma como o ator reflexivo se vê 

(no) e ver (o) mundo, passando a atentar para a reflexividade; 
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Desafios de confrontação: desafios que se apresentam aos agentes sociais como resultado 

das tensões contemporâneas; quando “conscientemente abraçados” (i.e., quando se apresenta 

indícios de uma “consciência reflexiva” e dela parte-se para ações de combate às 

problemáticas envolvidas nestas tensões) podem ser tidos como “desafios reflexivos” que 

pedem atitudes e práticas alinhadas a uma visão de mundo reflexiva;  

 

Empreendedor: trata-se de um agente que “cria” sua forma de subsistência, muitas vezes 

atrelada a um projeto original que também visa, de certa forma, libertá-lo da tradicional forma 

de alienação do trabalho à qual se acostumou assistir no sistema capitalista. Sua forma de 

desenvolver uma atividade produtiva não o enquadra num emprego formal, sua atuação 

profissional apresenta “uma maior propensão para aceitar riscos” (cf. CANTILLON, 2001) em 

busca de autonomia e novos desafios; na perspectiva que aqui adotamos, o fenômeno do 

empreendedor é considerado um fenômeno coletivo e social – daí enxergarmos este como 

sendo, naturalmente, articulado –, assim refletindo a conduta humana (cf. JOHANNISSON, 

1998); 

 

Estrutura: Na visão de Giddens (2003, p. 442), estrutura é uma ordem virtual de relações 

transformadoras, é o conjunto de “regras e recursos recursivamente implicados na reprodução 

de sistemas sociais. A estrutura existe somente como traços de memória, a base orgânica da 

cognoscividade humana, e como exemplificada na ação”. Nesta perspectiva, a estrutura não 

é vista como sendo exterior à agência, mas somente podendo existir através da 

reprodução social, em suma, não existe sem a ação humana; 
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Indivíduo: ser humano que, apesar de naturalmente ser dotado de agência, não faz uso da 

mesma e se limita a restringir sua ação a obediência de normas e regras sociais e assim não 

apresenta possibilidade de transformar, fazer diferente;  

 

Racionalidade moderna simples: racionalidade (instrumental) hegemônica na visão de 

mundo moderna “tradicional ou ortodoxa” (cf. BECK, 1997) e que ignora a reflexividade 

inerente a sociedade contemporânea e orienta as ações humanas para objetivos instrumentais 

específicos (e.g., lucro);    

 

Racionalidade (moderna) reflexiva: nova racionalidade que se apresenta no segundo estágio 

de reflexividade e atenta para os aspectos e questões (reflexivas) da sociedade 

contemporânea;     

 

Redes reflexivas: tipo de arranjo social condizente com a estrutura social dominante de uma 

sociedade conectada por meio de redes globais, mas capaz de, neste mesmo tempo e espaço, 

propiciar o início de transformações que a Humanidade tanto necessita. 

 

Reflexividade: idéia desenvolvida por Ulrich Beck (1992, 1997) que aponta para dois 

possíveis estágios na sociedade contemporânea. (1) No primeiro deles, apesar de nossas ações 

produzirem “reflexos danosos” continuadamente, não os observamos e, conseqüentemente, 

não nos confrontamos com estas ações e reflexos, muito menos os discutimos; continuamos 

observando o mundo sob a perspectiva da modernização simples enquanto as conseqüências 

de nossas ações tendem a ser globais e incontroláveis, ou seja, reflexivas (em sentido restrito); 

ainda geramos riscos e não atentamos para os mesmos; (2) num segundo estágio, os perigos 

por nós mesmos gerados passam a ser vistos como resultantes de nossa postura perante a vida, 
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o globo e os demais seres que o co-habitam; esta perspectiva permite o surgimento de uma 

consciência quanto ao impacto de um estilo de vida (ainda) norteado pela visão de mundo 

moderna tradicional, há então a descoberta da reflexividade de nossos atos, sendo esta 

descoberta geradora de uma “consciência reflexiva”, ou seja, um confrontamento com a 

própria forma de viver de cada um, com os reflexos de nosso estilo de vida; 

 

Riscos: problemas contemporâneos, de dimensões globais, herdados principalmente do 

modelo capitalista industrial de desenvolvimento – que evidenciou a dimensão econômica em 

detrimento de outras (e.g., ecológica) – e não percebidos (ou devidamente confrontados) se 

observados por uma racionalidade moderna “simples”;       

 

Tensões contemporâneas: oposições internas perceptíveis na sociedade contemporânea que 

têm origem nos riscos. 
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2 Fundamentos e Argumentos 

 

“Quem não compreende um olhar 
tampouco compreenderá uma longa explicação.” 

Mario Quintana 

2.1 A Teoria da Estruturação de Anthony Giddens: 

inspirações iniciais  

A Teoria da Estruturação50 concebida pelo sociólogo britânico Anthony Giddens, não 

é uma teoria de “pano de fundo” ou “uma lente” teórica a ser diretamente utilizada neste 

estudo51. Esta, aqui surge – abrindo os nossos fundamentos – devido aos valiosos insights que 

nos ofereceu nos primeiros contatos e reflexões desta investigação. Assim sendo, não 

poderíamos deixar de apresentar os pontos desta teorização que nos são particularmente 

importantes. Eles serão, explicitamente, retomados mais adiante, já na terceira parte, num 

exercício de reflexão que também toma por base nossa “inspiração teórica”. Mas, 

implicitamente, nos acompanharam por toda nossa argumentação.  

 

                                                 

50 As idéias que compõem esta seção giram em torno da argumentação de suas obras originais: Central problems 
in social theory, 1979; The constitution of society, 1984. Logo quando apresentada, esta teoria chamou atenção 
da academia internacional. Foi discutida, pontos fortes e fracos foram apontados. Aqui não entraremos por esta 
seara. Mas, para quem se interessar neste aprofundamento, uma edição especial do Journal for the Theory of 
Social Behavior (v. 13, n. 1, 1983) traz estudos e textos críticos assim como um comentário do próprio Giddens 
sobre as críticas à sua teorização.         
51 Inicialmente, isso chegou até a ser pensado, mas logo vimos que não seria pertinente, tanto porque voltamos 
nosso olhar para a interação (a articulação) no plano da ação social quanto porque não era nosso interesse (muito 
menos viável numa dissertação de mestrado, pelo menos em nosso entendimento!) montar o modelo da 
dualidade da estrutura (central na teorização de Giddens). No entanto, não poderíamos omitir a inspiração – ao 
menos os principais “pontos inspiradores” – obtida na Teoria da Estruturação para a fundamentação deste 
trabalho.  Logo, aqui procuraremos apresentar as valiosas contribuições que obtivemos junto à ela. Ao leitor 
pedimos um olhar atento para estas!  
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Ao entrarmos em contato com a Teoria da Estruturação, também encontramos um 

trabalho que já havia feito a aproximação entre esta e o fenômeno empreendedor. Trata-se de 

artigo de Jack e Anderson (2002) no qual estes fazem uso da teorização de Giddens para 

desenvolver uma concepção do fenômeno empreendedor como um processo de imbricamento 

sócio-econômico. Tanto lá quanto aqui, o empreendedor é visto como um “ator” ou “agente”, 

e com estes termos aqui o denominaremos52.        

A partir de agora enveredamos por um caminho que geralmente não é aconselhado aos 

pesquisadores iniciantes53. Nesta seção fazemos algo próximo de um “recorte” destes pontos 

que julgamos serem importantes para a construção de nossa fundamentação – assim como 

para as reflexões de mais adiante. “Se as idéias são importantes e esclarecedoras, por que não 

fazer uso delas mesmo que seja num quadro de referência diferente daquele que ajudou a 

engendrá-las?” (GIDDENS, 2003, p. XXIV). Sendo assim, o fato de concebermos as 

“perturbações” individuais atreladas às “questões” sociais foi decisivo para este nosso intento. 

Esta é a razão que nos “obriga” a trazer aqui alguns dos aspectos da Teoria da Estruturação 

que nos foram inspiradores, sem falar nas outras significativas contribuições que esta oferece. 

Cohen (1999, p. 395) aponta mais uma delas:  

Uma das contribuições mais significativas da teoria da estruturação, para 
além da reconciliação entre ação e coletividades, é a de desembaraçar, a 
teoria social dos dilemas que são inerentes tanto ao positivismo quanto às 
teorias da ação social que têm absorvido a atenção dos estudiosos, sem 
jamais serem resolvidos [...]. 

 

 

52 Assim como Giddens (1979, 1984), ao longo deste trabalho, fazemos uso dos termos “agente” e “ator” como 
sinônimos. Estes estarão, por diversas vezes, significando “empreendedor” já que é este o ator (ou agente) que 
está em foco neste estudo. Este esclarecimento é fundamental para que o leitor observe, ao avançar na leitura, 
que a figura do empreendedor – sendo ainda mais específico, aquele que apresenta indícios de reflexividade em 
sua ação (e articulação), ou seja, o “empreendedor reflexivo” – aparece no texto, com estas outras 
nomenclaturas, por serem estas mais apropriadas em consonância com a teoria, temática, contexto ou situação 
em discussão.        
53 Em geral, a orientação para iniciantes é: “escolha uma lente teórica, acredite amplamente nela e siga em 
frente!” O problema desta orientação é apontado pelo próprio Giddens (2003, p. XXIV): “O conforto de pontos 
de vista estabelecidos pode, entretanto, servir facilmente de cobertura para a preguiça intelectual”.   
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Giddens (2003, p. XXIII) comenta que sua construção teórica pode ser considerada 

como uma ampla reflexão sobre um pensamento de Marx: “os homens [permitam-nos dizer os 

seres humanos] fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob 

circunstância de sua escolha [...]”. Sendo assim, não acreditamos na dicotomia característica 

da sociologia tradicional (e.g., funcionalismo e estruturalismo) entre as idéias de “estrutura” e 

“agência”, muito menos na segregação dos universos macro e micro-sociológicos54. Foi 

justamente a aproximação com a Teoria da Estruturação que nos ajudou a “abrir os olhos”, 

permitindo assim fortalecer esta crença. 

O chamado estudo ‘microssociológico’ não se ocupa de uma realidade que é, 
de certa maneira, mais substancial do que aquela que interessa à análise 
‘macrossociológica’. Mas tampouco, pelo contrário, a interação em situações 
de co-presença é simplesmente efêmera, em contraste com a solidez de 
instituições em grande escala ou estabelecidas em longa data. Cada ponto de 
vista tem seus proponentes, mas eu vejo essa divisão de opinião como vazia 
[...]. (2003, pp. XXVIII-XXIX)          

 
Partindo deste ponto de vista, a proposição da Teoria da Estruturação se volta para a 

compreensão da agência humana e das instituições sociais, baseando-se na premissa de que o 

dualismo agência-estrutura precisa ser redefinido como uma dualidade, ou seja, a estrutura 

social não está separada da ação humana, muito pelo contrário, constitui (e é constituída) por 

ela, estão imbricadas.  

Ao relacionar a ação cotidiana dos indivíduos a aspectos estruturais sem instituir 

determinismos, esta teoria destaca a complementariedade entre estas dimensões, abrindo 

espaço para a agência humana. Estando esta, não diretamente relacionada à intencionalidade 

das pessoas ao agir, mas sim à capacidade destas de “realizar coisas”. Assim, ressalta-se que 

agência “diz respeito a eventos dos quais um indivíduo é o perpetrador, no sentido que ele 

poderia, em qualquer fase de uma dada seqüência de conduta, ter atuado de modo diferente” 

(GIDDENS, 2003, pp. 10-11).                 

 

54 E aqui nos apoiamos em Giddens (1979, 1984) e em Berger e Luckmann (1985).  
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Esta noção de “agência” nos é significativamente inspiradora, principalmente quando 

atrelada ao poder “fazer diferente”.  

Ser capaz de ‘atuar de outro modo’ significa ser capaz de intervir no mundo, 
ou abster-se de tal intervenção, com o efeito de influenciar um processo ou 
estado específico de coisas. Isso pressupõe que ser um agente é ser capaz de 
exibir (cronicamente, no fluxo da vida cotidiana) uma gama de poderes 
causais, incluindo o de influenciar os manifestados por outros. A ação 
depende da capacidade do indivíduo de ‘criar uma diferença’ em relação ao 
estado de coisas ou curso de eventos preexistente. [...] Colocando estas 
observações de outro modo, podemos dizer que a ação envolve logicamente 
poder no sentido de capacidade transformadora. (GIDDENS, 2003, p. 17, grifo 
nosso) 

 
Ao observar a ação humana como sendo detentora de “poder transformador”, não 

estando regida por algum tipo de “determinismo estrutural”, encontramos na Teoria da 

Estruturação uma concepção de agência dotada da liberdade fundamental para o “fazer 

diferente”. Contudo, esta “capacidade de ação transformadora” não pode ser vista de forma 

independente dos muitos “cercados” nos quais vivemos. Ou seja, o agente é capaz de fazer 

sua história, mas como bem disse Marx, não de forma totalmente livre. 

Assim, esta ação não é apenas restringida pelas conjunturas nas quais se dá, mas 

também pode ser facilitada por estas. Dito de outra forma, os contextos estruturais nos quais 

os agentes estão inseridos condicionam apenas parcialmente o que estes pensam e fazem, já 

que, estes podem apoiar-se nestes contextos e reinventá-los por meio da ação (JUNQUILHO, 

2003; ROULEAU e JUNQUILHO, 1998). Para Cohen (1999), muito embora grande parte da vida 

social consista em regularidades de conduta, estas regularidades não podem ser vistas como 

elementos de uma ordem de uniformidades “trans-histórica”. Ao fazer uso de sua capacidade 

de “fazer diferente”, o agente pode ir além das regularidades de conduta socialmente 

acordadas e vislumbrar outras formas de ação. Foi justamente neste “dilema aparentemente 

paradoxal” que encontramos um “porto seguro”. Não onde chegamos, mas sim de onde 

partimos...     
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Também concordamos com Giddens (1996, p. 146) quanto a [re]produção social 

através desta capacidade de ação que ele atribui ao agente, “[...] cada ato que contribui para a 

reprodução da estrutura é também um ato de produção, um novo empreendimento e, enquanto 

tal, pode iniciar a mudança pela alteração dessa estrutura, ao mesmo tempo que a reproduz – 

assim como o significado das palavras muda no e através do uso.” 

Ou seja, quando uma ação é produzida também se dá a reprodução do contexto 

estrutural no qual está inserida. Para que seja possível esta reciprocidade entre estrutura e ação 

humana, a Teoria da Estruturação presume que o agente social é cognoscitivo e capaz de 

monitorar reflexivamente a ação, haja vista que este deve saber como definir sua forma de 

agir em sociedade. A idéia de cognoscitividade está relacionada a um conjunto de habilidades 

e o conhecimento de determinadas convenções sociais que norteiam as interações cotidianas, 

ou seja, é o que o agente é capaz de apreender sobre as circunstâncias de sua ação e da de 

outros. A cognoscitividade incorporada às atividades práticas que constituem a maior parte do 

dia-a-dia é uma característica constitutiva do mundo social. Já a monitoração reflexiva da 

ação é a capacidade humana de observar e entender o que faz – e enquanto faz – nas 

interações com seus pares e vice-versa. A continuidade de práticas pressupõe a monitoração 

reflexiva da ação, mas esta, por sua vez, somente torna-se possível devido à continuidade das 

práticas. Desta forma, esta monitoração não deve ser entendida apenas como “auto-

consciência”, mas sim como o caráter basilar ao fluxo contínuo da vida social, considerando a 

influência de aspectos coletivos. Em outras palavras, a prática social observa a ação humana 

sem desconsiderar as estruturas sociais – referências para as interações cotidianas.  

(JUNQUILHO, 2003; GIDDENS, 2003) 

Muito embora estas noções que compõem (e circundam) a concepção de “agência” 

sejam os principais pontos inspiradores que encontramos na Teoria da Estruturação, não são 

os únicos. Mesmo não aparecendo aqui com o destaque central que é aferido pelo autor em 
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sua teorização, os conceitos de “estrutura”, “sistema” e “dualidade da estrutura” nos são 

importantes para que possamos expor o nosso entendimento da relação agência-estrutura.  

Na visão de Giddens (2003, p. 442), estrutura é uma ordem virtual de relações 

transformadoras, é o conjunto de “regras e recursos recursivamente implicados na reprodução 

de sistemas sociais. A estrutura existe somente como traços de memória, a base orgânica da 

cognoscividade humana, e como exemplificada na ação”. Junquilho (2003) explica que estas 

regras representariam as convenções sociais, guias de orientação da conduta humana de 

acordo com os contextos específicos. Os recursos relacionam-se aos potenciais que os agentes 

detém de “fazer acontecer”. E a idéia de recursividade ressalta que as condutas humanas não 

são criadas, mas sim recriadas pelos agentes. Nesta perspectiva, a estrutura não é vista como 

sendo exterior à agência, mas somente podendo existir através da reprodução social. Em 

suma, não existe sem a ação humana. Diante disso, fica a questão: pode a ação humana ser 

(e fazer) diferente? 

Na Teoria da Estruturação, sistema seria a “padronização das relações sociais ao longo 

do tempo-espaço, entendidas como práticas reproduzidas. Os sistemas sociais devem ser 

considerados amplamente variáveis em termos de grau de ‘sistemidade’ que apresentam” 

(GIDDENS, 2003, p. 444). Há espaço para mudanças perpetradas pela ação humana nestes 

sistemas?  

Acreditamos encontrar respostas afirmativas para as duas últimas questões nas 

entrelinhas da conceituação central desta teorização, a idéia de dualidade da estrutura. Nela, 

observa-se “a estrutura como meio e resultado da conduta que ela recursivamente organiza; as 

propriedades estruturais de sistemas sociais não existem fora da ação, mas estão cronicamente 

envolvidas em sua produção e reprodução” (GIDDENS, 2003, p. 441). Se as propriedades 
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estruturais55 dos sistemas sociais existem no interior da ação – que, como vimos, envolve uma 

“capacidade transformadora” –, esta ação tem o poder de, mesmo sob a influência destas 

propriedades estruturais, [re]produzir os sistemas sociais. Acreditamos nestas possibilidades e 

devemos à Giddens (2003, p. 201) a inspiração desta crença: “As sociedades humanas, ou os 

sistemas sociais, não existiriam, em absoluto, sem a agência humana. Mas não se trata de que 

os agentes, ou autores, criam [independentemente] sistemas sociais: eles os reproduzem ou 

transformam [...]”.           

 As “inspirações Giddeneanas” ainda não pararam por aí. O ponto de partida 

hermenêutico observado na idéia de estruturação, ao se reconhecer que descrever as 

atividades humanas pede por familiaridade com as formas de vida expressas naquelas 

atividades, bem como as idéias relacionadas à interação social – ou seja, a “reciprocidade de 

práticas entre atores em circunstâncias de co-presença, entendida como continuidades e 

disjunções de encontros” (2003, p. 442) – nos fizeram atentar para a importância do cotidiano 

em nossa investigação. 

 O sociólogo britânico sugere que: 

Um sentido de confiança no mundo objetivo e no tecido da atividade social 
depende de certas conexões especificáveis entre o agente individual e os 
contextos sociais através dos quais este agente se movimenta no decorrer da 
vida cotidiana. Se o sujeito só pode ser apreendido através da constituição 
reflexiva de atividades diárias em práticas sociais, não podemos entender a 
mecânica da personalidade separada das rotinas da vida do dia-a-dia, através 
das quais o corpo passa e que o agente produz e reproduz. (2003, p. 70)   

 
 Podemos então perceber a importância das atividades rotineiras do cotidiano para a 

organização da sociedade já que, é justamente no decorrer destas atividades que os indivíduos 

se encontram nos “contextos de interação”. Estes contextos ligam os componentes mais 

íntimos e detalhados da interação às propriedades mais amplas da vida social. Desta maneira, 

toda interação social é uma interação contextualizada, situada no espaço e no tempo 
 

55 Como para Giddens (2003) a estrutura é virtual, apenas podem ser observadas, nos sistemas sociais, 
“propriedades estruturais”. Ou seja, estas propriedades seriam características observáveis destes sistemas sociais. 



 63

 

(GIDDENS, 1979, 1984). Para nós, este tempo-espaço pode ser “encontrado” no cotidiano dos 

agentes, e vice-versa.  

 Giddens (2003) diz que, o impressionante nas habilidades de interação exibidas pelos 

atores na produção e reprodução de encontros é seu embasamento na consciência prática. Esta 

engloba aquilo que os atores sabem sobre as condições sociais – especialmente as de sua 

própria ação – mas não podem expressar discursivamente. Já a outra idéia de consciência 

apresentada, a discursiva, refere-se ao que os atores são capazes de dizer, ou expressar 

verbalmente, sobre as mesmas condições sociais e, especialmente, as de sua própria ação. Não 

seria interessante observar (e comparar) estas “duas consciências” no dia-a-dia de um agente? 

Estas idéias de “consciência” também nos foram inspiradoras. 

 Não somente a Teoria da Estruturação, mas todo o pensamento social de Anthony 

Giddens é uma “fonte abundante”. Certamente recorreremos a ele novamente mais adiante. 

Por ora, acreditamos ter cumprido com o objetivo traçado para esta seção: recuperar e 

apresentar os principais pontos inspiradores que encontramos na Teoria da Estruturação. 

 Agora, já é hora de retomarmos o caminho da “trilha” escolhida em busca de novas e 

mais aprofundadas descobertas.    

2.2 A Reflexividade de Ulrich Beck 

Não é à toa que “reflexividade” compõe o título desta dissertação. Esta é a idéia 

fundamental que guia o nosso olhar sobre a articulação empreendedora. Apesar de, bastante 

sucintamente, já tê-la apresentado em nossa problematização, é preciso nos aprofundarmos no 

pensamento original do sociólogo alemão Ulrich Beck – no que tange sua concepção teórica 

sobre “reflexividade”. 
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Esta seção será dedicada a uma “caminhada um pouco mais longa” por esta “trilha”, 

de tal forma a torná-la compreensível, assim como apresentá-la na condição de sustentáculo 

central de nossos fundamentos. É partindo dela que iremos observar o “fenômeno 

empreendedor”, mais especificamente, a “articulação empreendedora de caráter reflexivo”. 

Este é o tipo específico de articulação que é de interesse central neste estudo. Na realidade, 

será a Teoria da Reflexividade que nos norteará ao voltarmos nosso olhar para o fenômeno em 

questão. Não de uma forma ampla e genérica, mas sim procurando por indícios de 

reflexividade na articulação empreendedora. Indícios estes que possibilitem denominá-la 

como sendo “de caráter reflexivo” já que, é justamente a reflexividade – de acordo com a 

concepção que detalharemos ao longo desta seção – que acreditamos ser basilar ao “fazer 

diferente”.          

 Porque e como surge esta teorização sobre reflexividade? O que, de fato, ela significa? 

Porque é importante para a sociedade contemporânea? Para tentar responder estas e outras 

indagações (ainda por vir), recorremos, basicamente, a duas obras de Ulrich Beck: Risk 

Society (1992) e “Modernização Reflexiva” (1997) – sendo esta, uma discussão protagonizada 

com Anthony Giddens e Scott Lash56. 

 A Teoria da Reflexividade tem raízes numa visão de modernidade que se contrapõe a 

sua concepção “tradicional”, “simples” ou “ortodoxa”, que está diretamente relacionada à 

sociedade (e ao capitalismo) industrial. O conceito “modernização reflexiva” é desenvolvido 

pelos três autores e, apesar de trazerem alguns pontos de confluência, são divergentes em 

outros tantos. Na perspectiva de Beck, assim como a modernização simples está relacionada à 

 

56 Na realidade este livro é composto de três ensaios (capítulos), sendo um de cada autor, seguidos por um quarto 
(e último capítulo) no qual cada um deles apresenta suas réplicas e críticas aos demais. Desta feita, chamamos de 
“uma discussão”.  



 65

 

                                                

sociedade industrial, a modernização reflexiva está diretamente ligada à “sociedade de 

risco”57.      

 No prefácio de “Modernização Reflexiva”, escrito a seis mãos, Giddens, Beck e Lash 

(1997, p. 7) nos oferecem uma noção da importância que é dada ao tema “reflexividade” nesta 

obra, assim como apresentam a inovação da “proposta reflexiva” por eles abarcada. 

A reflexividade – embora compreendida de maneiras muito diferentes em 
cada um dos três autores – é um dos temas mais importantes. Para todos nós, 
a prolongada discussão sobre modernidade versus pós-modernidade tornou-
se cansativa e, assim como muitas discussões desse tipo, acabou resultando 
pouco produtiva. A idéia de modernização reflexiva, independente de se usar 
ou não este termo como tal, rompe as amarras em que estas discussões 
tenderam a manter a inovação conceitual. (grifo dos autores)  

 
 Isto posto, aqui iremos, primeiramente, apresentar as idéias centrais que compõe a 

visão de Beck sobre “modernização reflexiva” – a qual tomaremos como nossa visão de 

mundo – e, em seguida, fazer uma diferenciação fundamental entre a Teoria da Reflexividade 

e “reflexão da [ou na] modernidade”, já expondo nosso alinhamento teórico com a primeira. 

Concluímos esta seção com uma aproximação que intitulamos de “delicada” pois coloca lado 

 

57 Sim, mas o que vem a ser esta “sociedade de risco”? Acreditamos agora já ser o momento adequado para 
pedirmos ao próprio Beck, explicações mais detalhadas sobre esta concepção de sociedade que ele contrapõe a 
industrial: “Qualquer um que conceba a modernização como um processo de inovação autônoma deve contar até 
mesmo com a obsolescência da sociedade industrial. O outro lado dessa obsolescência é a emergência de uma 
sociedade de risco. [...] Duas fases podem ser aqui distinguidas: primeiro, um estágio em que os efeitos e as 
auto-ameaças são sistematicamente produzidos, mas não se tornam questões públicas ou centro de conflitos 
políticos. Aqui, o autoconceito de sociedade industrial ainda predomina [...]. Segundo, uma situação 
completamente diferente surge quando os perigos da sociedade industrial começam a dominar os debates e 
conflitos públicos, tanto políticos quanto privados. [...] O que acontece é que alguns aspectos da sociedade 
industrial tornam-se social e politicamente problemáticos. Por um lado, a sociedade ainda toma decisões e 
realiza ações segundo o padrão da velha sociedade industrial, mas, por outro, as organizações de interesse, o 
sistema judicial e a política são obscurecidos por debates e conflitos que se originam no dinamismo da sociedade 
de risco. [...] [A sociedade de risco] não é uma opção que se possa escolher ou rejeitar [...]. Ela surge na 
continuidade dos processos de modernização autônoma, que são cegos e surdos a seus próprios efeitos e 
ameaças. De maneira cumulativa e latente, estes últimos produzem ameaças que questionam e finalmente 
destroem as bases da sociedade industrial. [...] Suas conseqüências sistemáticas aparecem apenas nos conceitos e 
na perspectiva da sociedade de risco, e somente então elas nos tornam conscientes da necessidade de uma nova 
autodeterminação reflexiva. Na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das ameaças 
provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a auto-reflexão em relação às bases da coesão social e 
o exame das convenções e dos fundamentos predominantes da ‘racionalidade’. No autoconceito da sociedade de 
risco, a sociedade torna-se reflexiva (no sentido mais restrito da palavra), o que significa dizer que ela se torna 
um tema e um problema para ela própria.” (1997, pp. 15-19, grifos do autor).       
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a lado as “idéias reflexivas” e o tipo específico de articulação empreendedora que, partindo 

destas idéias, aqui concebemos.        

2.2.1 Modernização reflexiva: uma visão de mundo 

Como já dito anteriormente, a Teoria da Reflexividade surge de uma visão de mundo 

“diferente”. Moderna, mas não como tradicionalmente estamos acostumados a conceber a 

modernidade, e sim numa perspectiva crítica a esta, leia-se: reflexiva.  

Nossa opção teórica surge desta forma de ver o nosso tempo. Desta feita, observamos, 

juntamente com Beck, a sociedade contemporânea sob este “olhar” que é oferecido em suas 

proposições congregadas na idéia de “modernização reflexiva”. Sendo ainda mais claros, a 

“modernidade reflexiva” – sob o olhar de Ulrich Beck – além de ser a visão de mundo 

adotada neste trabalho, é basilar para o entendimento da Teoria da Reflexividade.  

Na contemporaneidade, a visão de mundo ocidental é confrontada com problemáticas 

que desafiam os princípios básicos do sistema sócio-político-econômico vigente. Com o 

“desmoronamento” do industrialismo, a modernização reflexiva surge como uma 

possibilidade de auto-destruição criativa da “era industrial”58. Graças a sua dinâmica mutante, 

a sociedade hoje está revendo suas rígidas definições (e.g., classes de trabalhadores, camadas 

sociais, papéis dos sexos, familiar nuclear), assim como as diretrizes lineares para o progresso 

técnico-econômico. Nesta etapa, um tipo de modernização destrói outro, o modifica. É esta 

fase que Beck (1992) chama de “modernização reflexiva”. Supõe-se então que a 

 

58 Aqui acreditamos ser importante e esclarecedor a releitura da nota anterior.  



 67

 

                                                

modernização reflexiva represente a radicalização da modernidade abrindo novos horizontes 

para uma nova sociedade59. 

Acompanhamos o sociólogo alemão ao propor que, muito mais do que a exarcebação 

do potencial de reflexão crítica sobre as condições sociais e sua conseqüentemente possível 

modificação, ou seja, a “reflexão na modernidade”, é preciso ver a modernização reflexiva 

como uma possibilidade alternativa ao reducionismo implicado na auto-reflexão. Diz ele, 

“[...] defendo a tese – a primeira vista bastante paradoxal – de que não é o conhecimento, mas 

sim o não-conhecimento, o meio da ‘modernização reflexiva’. Em outras palavras, estamos 

vivendo na era dos efeitos colaterais, e é precisamente isso que tem de ser decodificado” 

(1997, pp. 208-209, grifos do autor). 

Este “que” de paradoxal pode ser desfeito numa “segunda vista”. Nela, é possível 

observar que as bases da sociedade de risco são incertas. Esta é sua certeza! Os efeitos 

colaterais herdados do modo industrial de desenvolvimento são imprevisíveis. Como 

“realmente conhecer” os danos de um derramamento de petróleo ou então de milhões de 

pessoas subjugadas a rotinas de trabalho “nocivas à mente” (SCHUMACHER, 1973)? Nestes 

casos os “calculistas” são desafiados a mensurar os “custos” destes danos, mas não têm 

instrumentos nem medidas adequadas para fazê-lo. Muito menos podem pensá-los de forma 

diferente da moderna (tradicional). É por isso que parecem sempre querer calcular o 

“incalculável”.  

 

59 Para não correr o risco de recebemos o rótulo de “inocentes apologéticos de uma nova sociedade”, trazemos 
aqui os argumentos de Beck (1997, pp. 12-13) que podem nos ajudar na defesa desta possível crítica: “A idéia de 
que o dinamismo da sociedade industrial acaba com suas próprias fundações recorda a mensagem de Karl Marx 
de que o capitalismo é seu próprio coveiro, mas significa algo completamente diferente. Primeiro, não é a crise, 
mas, repito, as vitórias do capitalismo que produzem uma nova forma social. Segundo, isto significa que não é a 
luta de classe, mas a modernização normal e a modernização adicional que estão dissolvendo os contornos da 
sociedade industrial. A constelação que está surgindo como resultado disso também nada tem em comum com as 
utopias até agora fracassadas de uma sociedade socialista. Em vez disso, o que se enfatiza é que o dinamismo 
industrial, extremamente veloz, está se transformando em uma nova sociedade sem a explosão primeva de uma 
revolução, sobrepondo-se a discussões e decisões políticas de parlamentos e governos.”            
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Para que as idéias que surgem do “olhar” de Ulrich Beck sobre a modernidade fiquem 

claras, aqui trazemos (e fazemos nossas!) a questão levantada (e as respostas apresentadas) 

pelo próprio autor ao se contrapor com as teorias da modernização simples:  

Como, então, as épocas e as teorias da modernização simples 
(ortodoxa) e da modernização reflexiva (na minha concepção) diferem? 
Cinco contrastes e grupos de características delineiam o horizonte. 

Primeiro, com respeito à situação de vida, à conduta de vida e a 
estrutura social: as categorias dos grandes grupos e as teorias de classe são 
essencialmente diferentes da individualização60 (e intensificação) da 
desigualdade social. 

Segundo: as problemáticas da diferenciação funcional das esferas de 
ação ‘autonomizadas’ são substituídas pelas problemáticas de coordenação 
funcional, articulação e fusão de subsistemas diferenciados (assim como 
seus ‘códigos de comunicação’). 

Terceiro: os modelos de linearidade (e crenças atávicas no controle) 
característicos da fé no progresso a partir da modernização perpétua são 
substituídos pelas imagens de discussões múltiplas e de níveis múltiplos da 
automodificação, do auto-risco e da autodissolução das bases da 
racionalidade e das formas de racionalização nos centros (de poder) da 
modernização industrial. Como? Como efeitos (colaterais) incontroláveis 
dos triunfos da modernização autonomizada: retorna a incerteza. 

Quarto: enquanto a modernização simples ultimamente situa o motor 
da transformação social nas categorias de racionalidade instrumental 
(reflexão), a modernização ‘reflexiva’ concebe a força motriz da mudança 
social em categorias do efeito colateral (reflexividade). O que não é visto, 
não é refletido, mas, ao contrário, é externalizado, acrescentando-se à 
ruptura estrutural que separa a sociedade industrial da sociedade de risco, 
que separa das ‘novas’ modernidades do presente e do futuro. 

Quinto: além da esquerda e da direita – a metáfora espacial que se 
tornou estabelecida ao longo da sociedade industrial como ordenação do 
político – conflitos políticos, ideológicos e teóricos estão começando, os 
quais (em razão de todo seu experimentalismo) podem ser capturados nos 
eixos e nas dicotomias do certo-incerto, dentro-fora e político-apolítico. 
(1997, p. 216)  

 

O que mais nos chama atenção no pensamento de Beck é sua lucidez ao expor o 

quadro social que, quer queiramos vê-lo ou não, nos é “dado”, legado pelas gerações 

anteriores e acentuado por nossa forma de viver (e ver) o mundo. Foi justamente neste olhar 

que “nos encontramos”. É partindo dele que seguimos em nossa caminhada para tentar 

esclarecer um pouco mais sobre esta “trilha” escolhida.  
 

60  Para o próprio Beck (1997, p. 204), individualização “[...] significa, primeiro, a desincorporação e, segundo, a 
reincorporação dos modos de vida da sociedade industrial por outros modos novos, em que os indivíduos devem 
produzir, representar e acomodar suas próprias biografias.” 
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2.2.2 Reflexividade não é “reflexão da [ou na] modernidade”! 

Aqui será preciso esclarecer o que acima exclamamos. Os argumento de Ulrich Beck 

continuam nos fornecendo os subsídios necessários (também) a este intento. 

Esta distinção entre reflexão (conhecimento) e reflexividade (autodissolução ou auto-

risco não intencional) da modernidade é de suma importância para nós. Indo além, fornece 

subsídios para tornarmos claro que a reflexividade está “para além” da idéia moderna de 

reflexão per se. Ela simplesmente acontece, quer estejamos “aptos para refletir” ou não, 

podendo nos projetar para um outro tipo de postura perante o quadro contemporâneo.  

Primeiramente, “reflexão da modernidade” não é reflexividade porque esta teorização 

aponta para dois estágios nos quais “podemos estar” na sociedade contemporânea: (1) apesar 

de nossas ações produzirem “reflexos danosos” continuadamente, não os observamos e, 

conseqüentemente, não nos confrontamos com estas ações e reflexos (note-se bem que 

podemos refletir sobre nossas atividades profissionais, temos mais e mais conhecimento para 

isso, somos cada vez mais especializados, o desenvolvimento moderno nos proporciona este 

tipo de pensamento mas, ainda assim, neste estágio, não somos capazes de atentar para a 

reflexividade inerente aos nossos atos e aos riscos por eles gerados), muito menos os 

discutimos; continuamos observando o mundo sob a perspectiva da modernização simples 

enquanto as conseqüências de nossas ações tendem a ser globais e incontroláveis, ou seja, 

reflexivas (em sentido restrito); (2) um estágio diferente se dá quando os perigos gerados por 

nossa sociedade passam a ser vistos como sendo resultantes de nossa postura perante a vida, o 

globo e os demais que o co-habitam; esta perspectiva permite o surgimento de uma 

consciência quanto ao impacto de um estilo de vida (ainda) norteado pela visão de mundo da 

sociedade industrial. Há então a descoberta da reflexividade de nossos atos, sendo esta 

descoberta geradora de uma “consciência reflexiva”, ou seja, um confrontamento com a 

própria forma de viver de cada um, com os reflexos de nosso estilo de vida. 



 70

 

                                                

À luz destes dois estágios, o conceito de ‘modernização reflexiva’ pode ser 
diferenciado em contraposição a um equívoco fundamental. Este conceito 
não implica (como pode sugerir o adjetivo ‘reflexivo’) reflexão, mas (antes) 
autoconfrontação. [...] O tipo de confrontação das bases da modernização 
com as conseqüências da modernização deve ser claramente distinguido do 
aumento do conhecimento e da cientificação no sentido de auto-reflexão 
sobre a modernização. (Beck, 1997, p. 16)    

 
Conhecimento prático e teórico sobre atividades desempenhadas e apenas reflexão 

com base numa “racionalidade técnica” (SCHÖN, 1991) não representam reflexividade61. Uma 

“coisa” é refletir sobre o que é feito, como é feito, promover mudanças com base em 

inovações produzidas pelo desenvolvimento da ciência moderna especializada, ou até mesmo 

na práxis profissional de cada um.  Outra “coisa” é a reflexividade que acontece nestes dois 

estágios acima apresentados. No primeiro, uma reflexividade (em sentido restrito) relacionada 

aos reflexos – propriamente ditos – das nossas ações (e omissões). No segundo, além desta 

reflexividade (restrita), uma consciência reflexiva, uma autoconfrontação com as 

problemáticas por nós mesmos geradas, inerentes ao nosso tempo. 

Para que esta diferenciação fique bastante clara, acreditamos ser de suma importância 

trazer as palavras do próprio Beck sobre a questão:   

Em termos precisos, a ‘reflexividade’ da modernidade e da 
modernização, a meu ver, não significa reflexão sobre a modernidade, a 
auto-relação, a auto-referencialidade da modernidade, nem significa a 
autojustificativa ou autocrítica da modernidade no sentido da sociologia 
clássica; em vez disso (e antes de tudo), a modernização reduz a 
modernização, não intencional e não vista, e por isso, também livre da 
reflexão, com a força da modernização autonomizada. 

A premissa clássica da teoria da reflexão da modernidade pode 
ser simplificada a tese inicialmente sustentada: quanto mais as 
sociedades são modernizadas, mais os agentes (sujeitos) adquirem 
capacidade de refletir sobre as condições sociais de sua existência e, 
assim, modificá-las. Em contraste com isso, a tese fundamental da teoria 
da reflexividade da modernidade, grosseiramente simplificada, afirma o 
seguinte: quanto mais avança a modernização das sociedades modernas, 
mais ficam dissolvidas, consumidas, modificadas e ameaçadas as bases 
da sociedade industrial. O contraste está no fato de que isso pode muito 

 

61 Este “auto-ajuste” ao sistema pode até vir a ser observada por alguns autores – de certa forma, até o é pelo 
próprio Beck – como uma forma limitada de “reflexividade” atrelada ao conhecimento técnico e a ação 
instrumental. Mas, de fato, como aqui a descrevemos, não pode ser tida como tal. 
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bem ocorrer sem reflexão, ultrapassando o conhecimento e a 
consciência. 

Vistas à luz do dia, essas teorias não são completamente diferentes? O 
que elas têm em comum? Minha resposta, no mínimo, é uma conseqüência 
central. Ambas afirmam que, na modernidade reflexiva, os indivíduos 
tornaram-se cada vez mais livres da estrutura; na verdade eles têm de 
redefinir estrutura [...] ou, de maneira ainda mais radical, reinventar a 
sociedade e a política. 

Minha segunda resposta é que a teoria da reflexividade (sob certas 
condições) inclui a teoria da reflexão da modernização – mas não ao 
contrário. A modernização reflexiva, no sentido da teoria cognitiva [ou seja, 
a “reflexão da modernidade”], ignora (se a interpreto corretamente) a 
possibilidade de que a transição para outra época da modernidade possa 
ocorrer de maneira não intencional, não vista, e superando as categorias e 
teorias dominantes da sociedade industrial (incluindo suas controvérsias na 
ciência social). (1997, pp. 209-210, grifo nosso) 

 
Dessa maneira, a Teoria da Reflexividade contradiz o otimismo instrumental da 

modernização simples em relação à possibilidade de controle predeterminado daquilo que é 

incontrolável. O seu cerne analítico ressalta que a reflexividade produz choques 

fundamentais que podem: ser tratados (equivocadamente) conforme a racionalidade 

moderna “simples”; alimentar fundamentalismos62 (e.g., neonacionalismo, neofascismo); ou 

levar a uma reformulação dos objetivos e das bases da sociedade contemporânea.  

Feito estes devidos esclarecimentos, a reflexividade – a qual queremos chegar – surge 

com base nestas distinções. Acreditamos numa reflexividade “para além” da reflexão 

condicionada pela instrumentalidade imperante na sociedade contemporânea e também “para 

além” da não-intencional – característica da sociedade de risco. Acreditamos no segundo 

estágio que apresentamos de início, uma reflexividade relacionada à (auto)confrontação com 

os problemas por nós mesmos gerados, uma “reflexividade esperançosa”.  

 

62 Isso porque estes movimentos, diante da incerteza contemporânea, tentam reerguer os antigos rigores e assim 
buscam “falsear” algo que as pessoas tanto procuram e que Giddens (2002) chama de “segurança ontológica”.  
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2.2.2.1 Um parêntese sobre racionalidade 

Questões relacionadas à racionalidade são cruciais para a proposição central da Teoria 

da Reflexividade. Sendo assim, para que seja possível compreender a (auto)confrontação 

inerente à postura reflexiva perante os “riscos contemporâneos” – conforme a nossa crença de 

uma possível consciência “reflexiva” –, é preciso um entendimento elementar sobre a 

racionalidade que norteia estas práticas.  

Antes de seguirmos, uma ressalva precisa ser feita. Discussões sobre racionalidade 

são, geralmente, complexas e polêmicas (o que as tornam difíceis de serem abordadas com a 

profundidade adequada em poucos parágrafos). O que aqui procuramos é apenas trazer as 

incipientes63 proposições sobre racionalidade relacionadas à Teoria da Reflexividade, em 

contraposição à razão instrumental moderna.  

A racionalidade da reflexividade é “não-instrumental” (BECK, 1997). Também não 

é finalista, não tem objetivos definidos (e.g., princípio da precaução ecológica). É incerta, 

afinal, o risco é imponderável. Mas esta “razão diferente” tem como ponto de partida a 

instrumental e, dela vai “para além”. São proposições como estas que nos conscientizam de 

que ainda há muito o que pensar e discutir sobre isso... 

A inovação tecnológica – tida como força motriz do progresso – também se tornou 

fonte de nossa auto-destruição ao subjugar as pessoas a um aparato constantemente efêmero. 

Neste sentido, uma necessidade profissional não leva obrigatoriamente a reflexividade, mas 

sim, apenas (e talvez!) à reflexão. Reflexão esta circunscrita à atuação especializada, o que 

leva a manutenção dos ditames tecnocráticos do status quo. A tecnocracia decorrente deste 

processo – no qual os especialistas passam a ser “palavra abalizada” para as questões 

específicas inseridas no seu escopo de especialização – deve ser questionada. Afinal, esta 

 

63 E ainda “modestas” segundo o próprio Beck (1997). 
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“palavra abalizada” dos especialistas tende a estar comprometida com os interesses 

tecnocratas, ou seja, estão sob a égide do instrumentalismo imperante. 

As idéias de “risco” e “reflexividade” revelam um tipo de pensamento que extrapola a 

racionalidade tecnocrata. Os riscos se originam na hegemonia da ordem instrumentalmente 

racional. Tem potencial de reprodução infinito já que se reproduzem juntamente com as 

decisões que tomamos. As questões de risco não podem ser transformadas em questões de 

ordem por necessitarem do reconhecimento da “ambivalência”. Aqui então tem início uma 

ruptura, um conflito no interior da modernidade sobre as bases da racionalidade e o 

autoconceito de sociedade industrial. Em outras palavras, a sociedade de risco tende a ser uma 

sociedade autocrítica, e é justamente nesta autocrítica sobre a reflexividade (em sentido 

restrito) de nossa forma de vida que pode surgir a “consciência reflexiva” (e, atrelada a ela, 

uma conseqüente mudança nesta forma de viver). Mas aqui surge um novo paradoxo: o que 

pensamos e falamos pode não ser o que, de fato, fazemos. E assim, um conflito fundamental é 

revelado. 

Em um sentido político e existencial, a questão e decisão fundamental que 
aparece é: será que a nova imprevisão e desordem fabricadas sofrerão 
oposição segundo o padrão do controle racional instrumental – ou seja, 
recorrendo às velhas ofertas da sociedade industrial (mais tecnologia, 
mercado, governo etc.)? Ou estão tendo início aqui um repensar e uma 
nova maneira de agir, que aceitam e afirmam ambivalência – mas, então, 
com conseqüências de longo alcance para todas as áreas da ação social? Em 
correspondência ao eixo teórico pode-se chamar o primeiro de linear e o 
segundo de reflexivo. (Beck, 1997, p. 23, grifos do autor e nosso) 

 
A reflexividade também – e essencialmente – significa uma “reforma da 

racionalidade” que passa a considerar a ambivalência histórica numa época de abolição das 

categorias de ordenação tradicionalmente modernas. Não por uma racionalidade em excesso, 

mas sim por uma marcante ausência de racionalidade, por uma predominância da 

irracionalidade capaz de explicar as mazelas do industrialismo. A alternativa que é subjacente 

a reflexividade não é a retirada da racionalidade, mais sim sua radicalização ao ponto desta 

ser capaz de absorver a incerteza reprimida de nosso tempo. Mais que isso, e ao contrário do 
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que seria lógico (em termos tradicionalmente modernos), a dúvida traz a possibilidade do 

novo, do diferente, é mais curiosa e aberta ao que é aparentemente contrário e/ou 

incompatível. Desbloqueia o horizonte para futuras possibilidades. Admite sincretismos, 

reinvenções, os viabiliza. Desperta novas questões...   

A questão em termos clássicos é a seguinte: como a verdade pode ser 
combinada com a beleza, a tecnologia com a arte, os negócios com a 
política, e assim por diante? Que realidades e racionalidades se tornam 
possíveis e realmente entram em ação quando os códigos de 
comunicação são aplicados uns aos outros e se fundem em uma terceira 
entidade, nova e independente dos resultados, que torna as coisas novas 
possíveis e permanentes? (BECK, 1997, p. 46, grifo nosso) 

 
Viver, pensar e fazer na incerteza passa a ser um tipo de experiência básica. Quem 

pode aprender a assim viver, pensar e aprender? Como e por que (ou por que não)? Estes são 

questionamentos sugeridos por Beck (1997) e que nos são fundamentais (como veremos logo 

mais adiante). 

Por ora, é partindo destas considerações (e questões) que compõem (e circundam) a 

Teoria da Reflexividade que seguimos em direção da articulação empreendedora... 

2.2.3 Reflexividade e Articulação Empreendedora: uma 

aproximação delicada 

Após esta “caminhada” pelas “idéias reflexivas” de Ulrich Beck e logo quando 

começamos a avançar em direção à articulação empreendedora, nos defrontamos (já neste 

primeiro parágrafo!) com novos desafios: quais fundamentos, da literatura do campo do 

empreendedorismo, poderiam ser alinhados com a nossa visão de mundo, com a Teoria da 

Reflexividade e com a sua inerente racionalidade “não-instrumental”? Como fazer esta 

“delicada aproximação” entre reflexividade e articulação empreendedora? 
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Estas duas questões consumiram muito do nosso tempo. Tínhamos em mente que, 

partindo da declarada visão de mundo, não poderíamos recorrer a argumentos e conhecimento 

alicerçados num pensar genuinamente moderno, ou seja, simples, tradicional ou ortodoxo. No 

entanto, quanto mais adentrávamos no campo de estudo, mais se reduziam as perspectivas de 

uma alternativa satisfatória.  

Por mais que o campo seja tido como “em expansão”, é claramente observável o que 

Kuhn (1974) rotulou como “ciência normal” – uma orientação epistêmica que produz 

“conhecimento” sob a égide do paradigma dominante. Muito embora não haja um consenso 

sobre o que venha a ser “o empreendedor”, em geral, existem visões de um agente 

instrumental procurando nichos mercadológicos ou então como um “agente movido por 

desafios”, mas sendo estes desafios relacionados à criação, desenvolvimento e direção de 

empreendimentos inovadores orientados para o mercado.  

Nossa problematização – e a conseqüente opção teórica – nos colocou diante de uma 

situação delicada. A aproximação entre “reflexividade” e “articulação empreendedora” não 

pôde ser apoiada (como desejávamos) na literatura temática. Tentar relacionar estas duas 

idéias é um intento “diferente” e, conseqüentemente, não abarcado pelo conhecimento até 

agora constituído – ao menos até onde conseguimos chegar64. 

Isto posto, vislumbramos duas alternativas: recuar quanto a problematização da 

pesquisa, assim abrindo mão das nossas “convicções científicas”, e recomeçar; ou então 

avançar e “se aventurar” por caminhos desconhecidos...  
 

64 Uma ressalva aqui deve ser feita para a crítica de Ogbor (2000). Este estudo nos forneceu muitos insights, no 
entanto, trata-se de um trabalho (crítico) que visa mostrar os efeitos do controle ideológico no discurso e na 
prática empreendedora dominante. Nele, conceito “empreendedor” é visto como sendo discriminatório, 
preconceituoso em termos de gênero, determinado de forma etnocêntrica e ideologicamente controlado. O 
argumento de que a ideologia tem influência significativa na aceitação ou não de uma teoria é defendido, e como 
foi apontado por Kuhn, a ciência procede tipicamente buscando confirmações do paradigma dominante. O 
problemático impacto do controle ideológico na construção de teoria sobre o fenômeno empreendedor é 
reforçada por uma influência passiva da ideologia nas formas de investigação. 

Tudo isso nos pareceu muito lúcido e tornou mais aguçado o nosso olhar crítico sobre o campo, mas não 
nos forneceu os fundamentos que precisávamos, muito pelo contrário, nos fez perceber o dilema que seria insistir 
em tentar obtê-lo – o que nos afastou da literatura da área.  
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Foi então que a frustração – por não encontrar fundamentos ao tomarmos a direção da 

articulação empreendedora – deu lugar a um novo desafio: construir e concatenar argumentos 

que aproximem o nosso aporte teórico da questão temática (a “articulação empreendedora de 

caráter reflexivo”), nos mantendo fiéis a nossa visão de mundo. Primeiramente, retornamos ao 

título desta parte e, ao inicial “fundamentos”, acrescentamos “argumentos”. Estes agora 

começam a ser tecidos65...  

Na realidade, estes serão aqui apenas iniciados, tendo como ponto de partida a Teoria 

da Reflexividade, porém engendrados ao longo da investigação e de nossas reflexões sobre a 

mesma. Assim, mais adiante nos apoiaremos nos subsídios que obtivermos na observação 

empírica, ficando a apresentação de um “esboço final” para a terceira (e última) parte do 

estudo. Prometemos muito empenho, dedicação e seriedade no sentido de não frustrar o leitor 

diante da expectativa aqui gerada. 

Como diz o título, esta seção será então dedicada a iniciar esta “aproximação delicada” 

fazendo “a ponte” de nossa fundamentação na Teoria da Reflexividade com uma possível 

“articulação empreendedora de caráter reflexivo”. 

2.2.3.1 As contribuições das “idéias reflexivas” para o nosso intento 

As raízes “reflexivas” de nossa visão de mundo (e opção teórica) nos afastam do 

pensamento moderno (tradicional) e nos “obrigam” a intentar uma construção argumentativa 

de “caráter reflexivo”. 

 Como pôde ser visto, a modernização reflexiva se apresenta na condição de uma 

alternativa para a revisão das diretrizes lineares do progresso técnico-econômico. O modelo 

 

65 Fazemos esta distinção porque até agora estávamos sendo “um tanto quanto fiéis” aos autores referenciados, 
ou seja, estávamos nos fundamentando em suas construções teóricas. Agora não, iniciamos algo mais próximo 
de um “vôo próprio”... apertemos os cintos! 
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desenvolvimentista moderno e industrial é questionado por estar orientado por uma 

racionalidade limitada (a instrumental) enquanto que, como alternativa à “reflexão na [ou da] 

modernidade”, o pensamento reflexivo propõe, em linhas gerais, uma conscientização sobre 

os reflexos (i.e., “efeitos colaterais”) inerentes à sociedade de risco e uma fundamental 

(auto)confrontação com os mesmos – numa “radicalização da modernidade” capaz de apontar 

perspectivas para uma sociedade “diferente”.   

 Mas o que tudo isso tem a ver com articulação empreendedora? Como acontece esta 

aproximação? E mais, o que nos leva a acreditar que o empreendedor pode ter uma “atitude 

reflexiva” perante as tensões contemporâneas? Por que, justamente, ele? 

Comecemos “de trás pra frente”. Algumas páginas atrás dissemos que: “Viver, pensar 

e fazer na incerteza passa a ser um tipo de experiência básica. Quem pode aprender a assim 

viver, pensar e aprender? Como e por quê (ou por quê não)? Estas perguntas são sugeridas por 

Beck e nos são fundamentais.” Enxergamos no empreendedor um “agente da incerteza”, ele 

nasce e vive nela ao se lançar ao mercado num novo negócio e encarar os desafios de torná-lo 

“vencedor”66. Muito embora seja um “mito reificado” pela ideologia do discurso neo-liberal 

(OGBOR, 2000), de certo modo, o empreendedor inova ao romper com o emprego formal e se 

lançar em aventuras no mercado. Sem falar que alguns deles são “movidos por desafios”. Esta 

forma de ver sua atuação profissional abre espaço para que outros desafios – “para além” dos 

mercadológicos – chamem sua atenção...  

 Aqui enxergamos a figura do empreendedor “para além” das limitações que a visão 

neo-liberal o impõe. Na verdade, enxergamos um agente por trás da “couraça mitológica” que 

o discurso hegemônico fortalece. O empreendedor não é apenas um “gladiador” 

contemporâneo em busca de sucesso mercadológico. Antes disso, ele pode ser um ator social 

 

66 Mesmo sendo esta uma incerteza moderna “simples”, pode ser entendida, em sentido amplo, como um indício 
de familiaridade com a idéia de “risco”.  
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(como outro qualquer) com potencial de ação e articulação que podem ser orientados por uma 

racionalidade “diferente”. 

Conforme entendemos, a ação e articulação de alguns empreendedores específicos está 

“para além” das práticas econômicas relacionadas a estratégias mercadológicas e têm como 

foco o engajamento em “empreendimentos” que enfrentam os “desafios de confrontação”.  

Estes tipos de desafios que se apresentam aos agentes sociais como resultado das 

tensões contemporâneas, quando “conscientemente abraçados” (i.e., quando se tem uma 

“consciência reflexiva” e dela parte-se para ações de combate às problemáticas envolvidas 

nestas tensões), podem ser tidos como “desafios reflexivos” que pedem atitudes e práticas 

alinhadas com esta “visão reflexiva”. Diante destes desafios, estes agentes se articulam, 

constroem e fortalecem redes de relacionamentos através dos quais forças são aliadas. O 

empreendedor aqui se distancia de um “indivíduo individualista” em busca de seu sucesso 

mercadológico e se aproxima da idéia de um agente político-social que se articula com seus 

pares congregados em torno destes desafios de confrontação compartilhados. É justamente 

esta possibilidade que o aproxima da idéia de “reflexividade”.  

 Nesta perspectiva, apenas os desafios “simples” (modernamente instrumentais) não 

mais o satisfazem. Mesmo vivendo num contexto mercadológico extremamente competitivo, 

ele é capaz de agir “para além” da racionalidade imperante nestes espaços e enxergar a 

reflexividade da sociedade contemporânea. Mais ainda, aproveita a configuração atual do 

capitalismo informacional, um “espaço de fluxos” (CASTELLS, 1999a), e se articula em favor 

destes desafios que encara. Indícios de “consciência reflexiva” passam a surgir no seu pensar 

e agir. Esta consciência pode ser compartilhada em suas interações cotidianas e as “coisas” 
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podem começar a acontecer de uma forma “diferente”. É justamente esta possibilidade de 

compartilhar e “fazer (juntos) diferente” que desperta nossa curiosidade científica67. 

 Vemos neste processo de “articulação empreendedora de caráter reflexivo” uma 

possível nova forma de interagir com potencial para apoiar a reformulação dos objetivos e 

das bases da sociedade contemporânea. No âmago do capitalismo do novo milênio, agentes 

podem não estar apenas preocupados com a lucratividade dos seus negócios, mas, ao serem 

“convidados” por uma nova visão de mundo, podem se confrontar com a realidade que está 

“para além” dos negócios em si (de forma restrita), mas que se faz presente “nas esquinas”, 

“batendo à sua porta”. 

 A articulação do empreendedor passa a ser então um “elo” que tende a ser estendido 

por aqueles que compartilharem desta visão. Pode ser justamente o canal através do qual os 

desafios de confrontação possam ser disseminados e conseqüentemente enfrentados. Não de 

forma individualista, como o “mito moderno do empreendedor”, mas sim como agentes 

articulados (e articuladores) deste confrontamento. 

  Neste exercício teórico, a racionalidade tem importância central. Para que uma 

articulação possa ser denominada como “reflexiva”, em outras palavras, para ser configurado 

um “caráter reflexivo” na articulação empreendedora, é preciso que sejam identificados 

indícios de uma racionalidade reflexiva neste processo.  

É então chegada a hora de fazer um esclarecimento68. Quando denominamos a 

articulação empreendedora como sendo de “caráter reflexivo” não está implicado que esta 

seja reflexiva “por completo”. Quando assim denominamos o fenômeno em questão é por 

enxergarmos indícios de “consciência reflexiva” em determinadas atitudes, declarações e nas 

formas de interação com os demais agentes envolvidos. Em suma, há, mesmo que incipiente, 

 

67 Lembremos de nossa indagação primeira: como pode se dar a articulação empreendedora de caráter reflexivo? 
68 Acreditamos que a releitura do item “1.6 Revelando as indagações norteadoras” seja importante neste 
momento.  
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uma forma “diferente” de agir, pensar e interagir movido por esta racionalidade não-

instrumental. Ou não!? E aí sim, neste caso de ausência de quaisquer “indícios reflexivos”, 

nossa tese pode até perder poder de persuasão, mas como disse Feyerabend (1977), os fatos 

não têm poder para refutar (por completo) uma teoria, eles apenas podem “fortalecê-la” e 

ajudá-la a ser aceita pela comunidade científica (ou não!?).  

 A “articulação empreendedora de caráter reflexivo” precisa atentar para os efeitos 

colaterais inerentes à sociedade de risco, já que deve ter como força motriz o reconhecimento 

(e a conseqüente confrontação) com a reflexividade geradora destes efeitos. Sendo assim, 

“pede”: que os agentes sejam capazes de rever suas práticas cotidianas (na medida em que 

passam a observar a reflexividade inerente ao nosso tempo); por atitudes condizentes com esta 

visão de mundo (ou seja, o surgimento de uma “consciência reflexiva”); uma racionalidade 

não-instrumental; que crenças, valores e significados sejam resgatados e/ou constituídos e 

compartilhados com pares; pelo desenvolvimento de competências de confrontação; 

autocrítica e aproximação do discurso com a ação; ação na incerteza; observação, 

compreensão e respeito às ambivalências. 

Como pode se dar este fenômeno na sociedade contemporânea? É justamente esta a 

nossa “indagação primeira”. É para construir uma “possível resposta”69 a esta pergunta que 

aqui estamos. 

 

69 E que fique claro que esta será apenas uma “possível resposta” mesmo. Na verdade, temos sempre receio de 
utilizar o termo “resposta” já que não queremos, de forma alguma, chegar ao fim deste estudo apresentando uma 
fórmula de “como se dá articulação empreendedora de caráter reflexivo”. Apenas desejamos apontar uma 
perspectiva que não buscará obter o veredicto: “resposta correta”. As generalizações ficam por conta e risco do 
leitor!  
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2.3 Explicando nossas ousadias [e estripulias] teóricas 

Nos momentos em que precisamos dar as explicações mais difíceis é sempre 

importante lembrarmos – e recuperarmos – os autores que são particularmente “caros” para a 

nossa visão de ciência. Afinal, o que seria de nós sem eles? 

Sorte nossa ter existido Paul Feyerabend e sua “teoria anarquista do conhecimento”. É 

justamente nele que nos inspiramos para justificar as “ousadas estripulias” teóricas que 

fazemos neste trabalho. Não poderíamos, de forma alguma, deixar de explicitar os devidos 

“senões” aos usos que fazemos das nossas teorias fundamentais70. Recorremos ao pensador 

revolucionário para justificá-los.  

Mas a que se referem estes “senões”? Porque Feyerabend pode nos ajudar neste 

ponto? Prometemos tentar ser o mais diretos e concisos possíveis nesta argumentação, já que 

ela não faz parte (diretamente) de nossa “costura teórica”, mas tem sua devida importância 

por apresentar as ressalvas necessárias ao “tecer” dos nossos argumentos. Seríamos omissos 

caso continuássemos sem externalizar estas nossas “composições”. É claro que eles não 

devem ser os únicos, outros poderão ser encontrados pelo leitor cuidadoso, mas (infelizmente) 

não o foram por nós!    

Dito isso, tentemos responder à primeira pergunta de forma ordenada: 

 

a) Quanto à Teoria da Estruturação; 

Aqui não há “senões” a serem expostos (ao menos não os identificamos!) e sim um 

resgate que precisa ser feito para fundamentar uma “ousada estripulia” que fizemos com a 

Teoria da Reflexividade (item b.1). “A proposição da Teoria da Estruturação se volta para a 

compreensão da agência humana e das instituições sociais, baseando-se na premissa de que o 

 

70 “Senões” estes que estão diretamente relacionados às temáticas previamente abordadas (como faremos na 
seqüência). 
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dualismo agência-estrutura precisa ser redefinido como uma dualidade, ou seja, a estrutura 

social não está separada da ação humana, muito pelo contrário, constitui (e é constituída) por 

ela, estão imbricadas.  

Ao relacionar a ação cotidiana dos indivíduos a aspectos estruturais sem instituir 

determinismos, esta teoria destaca a complementaridade entre estas dimensões, abrindo 

espaço para a agência humana.”  

 

b) Quanto à Teoria da Reflexividade;  

b.1) O pensamento de Beck versa sobre as instituições e parte de uma perspectiva 

estrutural. Para ele, as estruturas desempenham um papel central, “[...] as estruturas mudam as 

estruturas, pelas quais se torna possível – na verdade, obrigatória – a ação” (1997, p. 208). Ou 

seja, ele dá a entender uma sobreposição da estrutura sobre a agência com a qual não 

concordamos (ao menos obrigatoriamente). 

A relação que vemos entre estrutura e agência se alinha com a que Giddens apresenta 

na Teoria da Estruturação. Deste modo, este “senão” deu ainda mais utilidade à teorização de 

Giddens (para este estudo) do que pensávamos (e declaramos anteriormente ao introduzir a 

seção 2.1). Ela se tornou uma aporia necessária para nos defender de uma aparente 

contradição: como um estudo voltado – principalmente – para agência baseia-se num 

pensamento que versa sobre as instituições e parte de uma perspectiva estrutural?  

É em resposta a esta questão que o resgate feito acima nos ofereceu o apoio necessário 

para que ultrapassássemos este impasse. Para observamos as “idéias reflexivas” na “agência” 

nos distanciamos de sua perspectiva estrutural e recorremos a visão da relação agência-

estrutura em Giddens (resgatada no item a);  

b.2) A Teoria da Reflexividade é constituída com base no paradigma da crise 

ecológica. Mas, em momento algum, percebemos algum tipo de limitação capaz de impedir a 
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extensão desta teorização para as demais tensões contemporâneas. A sociedade é de risco não 

apenas por causa das questões ecológicas per se, mas sim por uma visão de mundo 

tradicionalmente moderna geradora destes riscos que tencionam o nosso tempo. Logo, nos 

sentimos bastante à vontade em expandir as questões de reflexividade “para além” das 

ecológicas. Como pode ser visto (na seção 2.2), há evidências que apontam para isso e nos 

dão sustentação, na própria Teoria da Reflexividade. 

 

c) Quanto à aproximação entre reflexividade e articulação empreendedora; 

c.1) É preciso enfatizar que esta é uma aproximação de nossa total responsabilidade, o 

pensamento de Ulrich Beck não se volta para este tipo de questão específica. Reiteramos que 

seu pensamento tem como foco as instituições. Assim, quando relacionamos a Teoria da 

Reflexividade à um fenômeno que não está direta (e explicitamente) contemplado em seu 

escopo original, sentimos necessidade de deixar isso claro e fazê-la com cuidado...   

c.2) Este é um ponto delicado. Não o omitimos (muito pelo contrário!). Muito mais do 

que um simples “não encontrar” fundamentos no campo do empreendedorismo, houve um 

anseio (somente agora revelado) – em resposta a constatação de que a Teoria da 

Reflexividade necessita de uma abordagem própria ao ser aproximada do fenômeno em 

questão – de construir argumentos para esta aproximação. Este nosso intento “diferente” 

encontrou forças iniciais nas contribuições que obtivemos do pensamento de Beck. E, como 

dito anteriormente, será estruturado ao longo do estudo com o apoio das descobertas e 

análises empíricas.   

Sabemos que, ao tomar esta decisão, abrimos um enorme “flanco” para “ataques” dos 

críticos. Mas, trabalhamos para engendrar argumentos consistentes que justifiquem este nosso 

“afastamento declarado”.       
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Já quanto à segunda questão, Feyerabend (1977) pode nos ajudar devido a sua simples 

e singela “pregação”: para o avanço no conhecimento científico é preciso produzi-lo com 

criatividade e ousadia. Elas detêm a primazia da atividade. Como somos “devotos obedientes” 

deste tipo de “pregação”, nela acreditamos, seguimos piamente e aqui nos esforçamos para 

colocar em prática! 

2.4 A construção social da realidade em Berger e 

Luckmann 

 

Nossa orientação epistemológica é interacionista, mais especificamente, sócio-

construcionista. Esta seção surge então destinada à apresentação dos pontos que nos são mais 

significativos de “A Construção Social da Realidade”, de Peter L. Berger e Thomas 

Luckmann71, publicada em português em 1985. É nesta obra que nos apoiamos. 

Nela, os autores se propõem a redefinir escopo central da sociologia do conhecimento, 

ou seja, suas problemáticas centrais. Em suas palavras,  

[...] o ‘conhecimento’ do senso comum, e não as ‘idéias’, deve ser o foco 
central da sociologia do conhecimento. É precisamente este ‘conhecimento’ 
que constitui o tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia 
existir. 

A sociologia do conhecimento, portanto, deve tratar da construção 
social da realidade. A articulação teórica desta realidade continuará 
certamente sendo uma parte de seu interesse, mas não a parte mais 
importante. Ficará claro que, apesar da exclusão dos problemas 
epistemológicos e metodológicos, o que estamos sugerindo aqui é uma 
redifinição de longo alcance do âmbito da sociologia do conhecimento, 
muito mais ampla do que tudo quanto até agora tem sido entendido como 
constituindo esta disciplina. (p. 30)    

 

 

71 As idéias e citações presentes nesta seção se referem à obra supracitada. 
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Trata-se de uma proposta bastante ousada, principalmente se observarmos o ano da 

publicação original (1966). A questão que é apresentada, “[...] saber quais são os ingredientes 

teóricos que devem ser acrescentados à sociologia do conhecimento para permitirem que seja 

redefinida no sentido acima indicado [...]” (p. 30), possibilita a abertura de uma nova 

perspectiva para o estudo do conhecimento na realidade cotidiana em sua construção social. É 

justamente esta perspectiva que orientará nossa investigação. 

De fato, o conhecimento não se constrói apenas através de elaborações teóricas. O 

mundo objetivo, o dia-a-dia do convívio social, requer uma série de aprendizagens por parte 

do indivíduo. Informações e dados precisam ser apreendidos para que este indivíduo seja 

capaz de participar da vida em sociedade. É para este processo que os autores atentam ao 

afirmarem que a adequada compreensão da “realidade sui generis” da sociedade exige uma 

investigação da maneira pela qual esta realidade é construída. Sendo, esta investigação, a 

tarefa da sociologia do conhecimento. A vida cotidiana – em suas objetivações e significações 

– é o foco da análise à qual os autores se dedicam.  

Após apresentarem os fundamentos da sociologia do conhecimento, Berger e 

Luckmann dedicam a segunda parte da obra para analisar a sociedade como uma realidade 

objetiva. O fato de viver numa sociedade específica proporciona ao indivíduo uma série de 

possibilidades e limitações contingenciais, “[...] embora seja relativamente difícil impor 

padrões rígidos à interação face a face, desde o início esta já é padronizada se ocorre dentro 

da rotina da vida cotidiana” (p. 49), ou seja, tanto este poderá explorar a sua capacidade de 

ação dentro daquele conjunto de códigos, significados e significantes, quanto estes poderão 

ser aspectos que reduzirão sua agência em determinado contexto, já que, o acervo social do 

conhecimento inclui o conhecimento, por parte de cada indivíduo, de sua situação, limites e 

possibilidades. 



 86

 

É interessante observar que as tipificações são tendências naturais nestes processos, 

sendo concebidas de acordo com a lógica moderna tradicional que orienta as padronizações 

das mesmas quando estabelecidas nos diversos sistemas sociais. Para Berger e Luckmann, os 

esquemas tipificadores que orientam as interações face a face são naturalmente recíprocos, e 

entram em ‘negociação’ nesta situação, ou seja, as tipificações do outro são suscetíveis de 

sofrerem interferências de minha parte e vice-versa.  

A realidade social da vida cotidiana é portanto apreendida num contínuo de 
tipificações, que vão se tornando progressivamente anônimas à medida que 
se distanciam do ‘aqui e agora’ da situação face a face. [...] A estrutura 
social é a soma dessas tipificações e dos padrões recorrentes de interação 
estabelecidos por meio delas. Assim sendo, a estrutura social é um elemento 
essencial da realidade da vida cotidiana. (p. 52) 

 
Podemos perceber que a construção social que se dá na interação face a face pode ser 

interativa e específica, mas isso não implica dizer que ela não esteja inserida numa macro-

estrutura que contempla as possibilidades de interação entre “A” e “B”. Este é um argumento 

pertinente para análise da interação social humana, ou seja, da construção social da realidade 

(e.g., em interações face a face), tomando por base uma estrutura social.    

Também é pertinente observar o imbricamento da sociedade, de sua realidade objetiva 

e do homem como produto e produtor social. Este imbricamento somente pode ser viabilizado 

através de sistemas simbólicos e de comunicação. Neste ponto, torna-se elementar a 

importância da produção humana de sinais, a significação. Assim sendo, a linguagem pode ser 

vista como o mais importante sistema de sinais da sociedade humana. 

A linguagem constrói [...] campos semânticos ou zonas de significação 
linguisticamente circunscritas [...], então, imensos edifícios de representação 
simbólica que parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana como 
gigantescas presenças de um outro mundo. [...] o simbolismo e a linguagem 
simbólica tornaram-se componentes essenciais da realidade da vida cotidiana 
e da apreensão pelo senso comum desta realidade. Vivo em um mundo de 
sinais e símbolos todos os dias. (p. 61) 

 
 A linguagem é capaz de inserir ou excluir muitos dos elementos inerentes ao convívio 

social já que a distribuição social do conhecimento (de certos elementos) da realidade 
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cotidiana pode tornar-se altamente complexa e mesmo confusa para os estranhos. Ou seja, 

somente aqueles aptos a interagirem através das convenções simbólicas estabelecidas na 

linguagem é que poderão se relacionar com os demais que compartilham daquela realidade. 

As verdades serão ali acordadas, mais que isso, serão institucionalizadas e perpassadas por 

gerações. A institucionalização irá ocorrer sempre que houver uma tipificação recíproca de 

ações e significados habituais por tipos de atores. As tipificações recíprocas das ações são 

construídas no curso de uma história compartilhada. Não podem ser criadas instantaneamente. 

O mundo institucional é então experimentado como realidade objetiva. Em outras palavras, é 

a atividade humana objetivada em cada instituição particular.  

O conhecimento concernente à sociedade é uma realização tanto no sentido de 

entender a realidade social objetivada quanto no de gerar continuamente esta realidade. 

Entretanto, somente uma pequena parte das experiências humanas são retidas na consciência. 

As experiências que ficam assim retidas são sedimentadas, isto é, se consolidam na lembrança 

como entidades reconhecíveis e capazes de serem lembradas. Os significados objetivados da 

atividade institucional são concebidos como “conhecimento” e transmitidos como tais. 

 “A cristalização dos universos simbólicos segue os processos anteriormente descritos 

de objetivação, sedimentação e acumulação do conhecimento” (p. 133). A elaboração dos 

universos simbólicos é um ponto de destaque na argumentação dos autores já que estes 

passam a compor a realidade objetiva da sociedade, e não apenas o significante, ao adquirir 

significado e serem socialmente reconhecidos como objetivações.    

As idéias apresentadas são fundamentais para que se possa observar a sociedade como 

uma estrutura a qual os indivíduos constroem, e são construídos por ela, através de uma clara 

interdependência que toma por base a estrutura social vigente.      

Após apresentarem os pressupostos nos quais se baseiam para a construção objetiva da 

realidade, Berger e Luckmann partem para explicar como se dá o processo social dialético 
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relativo à formação subjetiva dos indivíduos, analisando a sociedade também como sendo 

constituída por uma realidade subjetiva. Para isso, faz-se necessário à conscientização a 

respeito do “outro” enquanto referência, e de sua generalização social, como aspectos 

fundamentais para a interiorização da sociedade e de sua realidade objetiva.  

A formação da consciência do outro generalizado marca uma fase decisiva 
na socialização. Implica a interiorização da sociedade enquanto tal e da 
realidade objetiva nela estabelecida e, ao mesmo tempo, o estabelecimento 
subjetivo de uma identidade coerente e contínua. A sociedade, a identidade e 
a realidade cristalizam subjetivamente no mesmo processo de interiorização. 
(p. 179) 

 
Muito embora se saiba que há sempre elementos da realidade subjetiva que não se 

originaram na socialização (e.g., a existência da consciência do próprio corpo do indivíduo), a 

significância daquilo que está socialmente institucionalizado na formação das realidades 

subjetivas é notável. Principalmente em se tratando de um processo de socialização que se dá 

nos seguintes termos:   

A socialização primária termina quando o conceito do outro generalizado (e 
tudo quanto o acompanha) foi estabelecido na consciência do indivíduo. 
Neste momento é um membro efetivo da sociedade e possui subjetivamente 
uma personalidade e um mundo. Mas esta interiorização da sociedade, da 
identidade e da realidade não se faz de uma vez para sempre. [...][Surge ao 
longo da vida do indivíduo,  numa segunda etapa do processo, a socialização 
secundária. Esta] é a interiorização de ‘submundos’ institucionais ou 
baseados em instituições. (p. 184)     

 
Algumas das “crises” que acontecem depois da socialização primária são causadas na 

verdade pelo reconhecimento de que “o mundo dos pais não é o único mundo existente”. No 

entanto, estas “crises” podem ser “contidas” através da aderência do indivíduo aos padrões 

que lhes são socialmente “impostos”, ou afirmados, pelos “outros significativos” e pela 

totalidade da situação social do mesmo.       

Os outros significativos na vida do indivíduo são os principais agentes da 
conservação de sua realidade subjetiva. Os outros menos significativos 
funcionam como uma espécie de coro. A mulher, os filhos e a secretária 
reafirmam solenemente cada dia que o indivíduo é um homem importante ou 
um fracassado sem esperança [ou o contrário]. [...] [Contudo a] conservação 
e a confirmação da realidade implicam assim a totalidade da situação social 
do indivíduo, embora os outros significativos ocupem uma posição 
privilegiada nestes processos. (pp. 200-201)    
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Neste ponto, a formação identitária do indivíduo pode decidir seu destino. A 

identidade é evidentemente um elemento-chave da realidade subjetiva, e tal como toda 

realidade subjetiva, acha-se em relação dialética com a sociedade. Ou seja, é formada por 

processos sociais “direcionados” pela estrutura social. No entanto, as identidades produzidas 

inversamente pela interação do organismo, da consciência individual e da estrutura social 

reagem sobre a estrutura dada, mantendo-a, modificando-a ou mesmo remodelando-a. As 

sociedades têm histórias no curso das quais emergem particulares identidades. Estas histórias, 

porém, são feitas por homens com identidades específicas.   

    O contexto social do empreendedor tem influência substancial na sua formação e ação, 

afinal, estar em sociedade significa participar de sua dialética. E, neste processo, as pessoas 

interagem, o organismo se transforma, o homem produz a realidade e com isso “se produz a si 

mesmo”. Tudo isso no decorrer destas interações entre a natureza humana e o mundo 

socialmente construído. 

No entanto, há restrições para isso já que “[...] todas as identificações realizam-se em 

horizonte que implicam um mundo social específico” (p. 177). O contexto social de referência 

do indivíduo será o seu horizonte. Mas as pessoas podem enxergar além deste horizonte e 

atuar na realidade objetiva forçando os limites estruturais da sociedade na qual vive. Ou seja, 

enquanto a sociedade se estrutura no sentido de “[...] criar procedimentos de conservação da 

realidade para salvaguardar um certo grau de simetria entre a realidade objetiva e a subjetiva” 

(p. 196), um agente social pode tentar extrapolar estes procedimentos de conservação, “alçar 

vôos subjetivos” e, paralelamente, trabalhar na realidade objetiva para aproximá-los desta. 

Assim, as realidades subjetiva e objetiva que, a princípio estão distantes, podem ser 

aproximadas pela ação deste agente. “Pode-se considerar a vida cotidiana do indivíduo em 

termos do funcionamento de um aparelho de conversa, que continuamente mantém, modifica 
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e reconstrói a sua realidade subjetiva” (p. 202). A articulação social – que se dá através da 

linguagem – é decisiva neste processo.   

Muito embora, a força das interações sociais seja destacada na formação do indivíduo, 

a natureza biológica não pode ser esquecida, como bem ressalvam os autores. “A animalidade 

do homem transforma-se em socialização, mas não é abolida” (p. 236). Contudo, obviamente, 

é afetada por procedimentos inerentes à socialização.  

A sociedade determina durante quanto tempo e de que maneira o organismo 
viverá. [...] A canalização social da atividade é a essência da 
institucionalização, que é o fundamento da construção social da realidade. 
[...] Assim, funções biológicas tão intrínsecas quanto o orgasmo e a digestão 
são socialmente estruturadas. A sociedade também determina a maneira pela 
qual o organismo é usado na atividade. [...] A questão é que a sociedade 
estabelece limites para o organismo, assim como o organismo estabelece 
limites para a sociedade. [...] No indivíduo completamente socializado há 
uma dialética interna contínua entre a identidade e seu substrato biológico. O 
indivíduo continua a sentir-se como um organismo, à parte das objetivações 
de si mesmo de origem social, e às vezes contra elas. Esta dialética é 
freqüentemente apreendida como luta entre um eu superior e um eu inferior, 
equiparados respectivamente à identidade social e a animalidade pré-social, 
possivelmente anti-social [...]. O homem é biologicamente predestinado a 
construir e habitar um mundo com os outros. Este mundo torna-se para ele a 
realidade dominante e definitiva. Seus limites são estabelecidos pela 
natureza, mas, uma vez construído, este mundo atua de retorno sobre a 
natureza. (pp. 238-241)  

 
Expandir os limites da sua natureza humana, lutando pela construção dos seus projetos 

e contra as normatizações sociais parecem ser pontos de destaque na misteriosa “dialética do 

empreendedor reflexivo” em nosso tempo:  

[...] o homem ocidental contemporâneo, de modo geral, vive em um mundo 
extensamente diferente de qualquer outro precedente. No entanto, está longe 
de ser claro o que isso significa, no que se refere à realidade, objetiva e 
subjetiva, em que esses homens levam a vida cotidiana e na qual suas crises 
ocorrem. (p. 246) 
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2.5 O estudo da vida cotidiana: uma perspectiva 

metodológica 

Feliz é aquele que vê, 
sente, 

faz versos presentes, 
recria o cotidiano. 

Vê no dia-a-dia, 
sente quase que “por encanto”, 

faz da vida uma alquimia, 
transforma minutos em poesia. 

 

Ao procurarmos por um “um método a ser adotado” nos deparamos com inúmeras 

questões e hesitações que fazem parte do processo de investigação científica. Procurávamos 

por um “caminho a seguir” mas, como diz o poeta Antonio Machado, “caminante, no hay 

camino, se hace camino al andar”72. Foi desta forma que percebemos, na sociologia da vida 

cotidiana, uma perspectiva metodológica que possibilitaria “fazer o caminho ao caminhar”. 

Encontramos na obra do sociólogo português José Machado Pais, “Vida Cotidiana: 

enigmas e revelações”, edição brasileira de 2003, um lastro adequado para nos apoiar nesta 

possibilidade propiciada pelo cotidiano. São referentes a esta obra, as citações e idéias que 

apresentamos nesta seção.     

O autor – ao se deter numa discussão que toma o cotidiano como fonte de 

conhecimento, concebendo seu estudo como uma perspectiva metodológica – acredita que a 

sociologia da vida cotidiana precisa observar, nas situações de interação, um novo objeto de 

estudo que deve ter como unidade de análise o “universo das atividades relacionais”. Em sua 

versão interacionista, parte-se da premissa de que a realidade da vida cotidiana é 

 

72 Como Machado Pais esclarece: “Da mesma forma que o caminho se faz no caminhar, também os métodos se 
vão descobrindo investigando. Método vem do grego méthodos, isto é, de méta (ao longo, percorrido) e odos 
(caminho). Método é, pois, o caminho que se percorre” (p.64).  
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necessariamente interação, tomando como postulado metodológico a concepção de que a 

conduta social somente pode ser explicada através da interpretação da intersubjetividade.  

Quais seriam as melhores estratégias de pesquisa neste sentido? Como observar as 

estruturas sociais no estudo dos comportamentos de indivíduos em interação? E de que forma 

as ações individuais renunciam estas estruturas? Como compreender o sentido das ações da 

vida cotidiana? Como “decifrar” o significado das expressões e representações que dela fazem 

parte? Como dar conta das vertentes, fluxos ou produtos de comunicação que se dão nos 

contextos cotidianos dos indivíduos? Foram questões como estas, colocadas por Machado 

Pais, que nos aproximaram desta forma de olhar, retratar e compreender a realidade. Neste 

sentido, a sociologia do cotidiano pode ser tida como uma alternativa às diversas formas de 

reificação do social.  

Para a sociologia do quotidiano, o importante é fazer insinuar o social, 
através de alusões sugestivas ou de insinuações insidiosas, em vez de 
fabricar a ilusão da sua posse. A posse do real é uma verdadeira 
impossibilidade e a consciência epistemológica desta impossibilidade é uma 
condição necessária para entendermos alguma coisa do que se passa no 
quotidiano.” (p. 28)73  

 

Fica claro então, desde já, que o estudo do cotidiano nos fornece uma perspectiva 

diferenciada. Mas em que consiste esta perspectiva metodológica? Para o autor, “[...] em 

aconchegar-se ao calor da intimidade da compreensão, fugindo das arrepiantes e gélidas 

explicações que, insensíveis às pluralidades disseminadas do vivido, erguem fronteiras entre 

os fenómenos, limitando ou anulando as suas relações recíprocas” (p. 30). Assim, o estudo do 

cotidiano busca revelá-lo e não demonstrá-lo de acordo com quadros teóricos ou 

(pré)conceitos de partida, posto que: “Os conceitos e as teorias devem entender-se como 

instrumentos metodológicos de investigação ao serviço da capacidade criadora de quem 

pesquisa” (p. 31). No estudo do cotidiano, faz-se um uso diferente da teoria, o esforço de 
 

73 Nas citações literais referentes a Machado Pais (2003) será mantida a ortografia vigente em Portugal, 
respeitando a recomendação do autor para a publicação da edição brasileira.   
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teorização é concebido como indissociável da prática de pesquisa. Muito deste esforço é 

movido por uma necessidade em dar resposta a dilemas e interrogações concretas que 

desafiam a imaginação do pesquisador. 

Ao definir o cotidiano como uma “rota de conhecimento”, o sociólogo português 

destaca que os aspectos realmente essenciais nesta prática não são os fatos, mas sim a forma 

como voltamos nossas questões para eles, como nos cercamos destes mesmos fatos e como os 

revelamos. Estando esta revelação, não sob a orientação de uma lógica de demonstração, mas 

sim de uma “lógica de descoberta” na qual a realidade “se insinua”, apresenta indícios. O 

verdadeiro interesse deste tipo de estudo está direcionado para os processos através dos quais 

as micro e macro estruturas são produzidas, ou seja, para práticas sociais produtoras da 

realidade social. Nesta perspectiva, a própria natureza do “perguntar” pode abrir caminhos 

para possíveis respostas...  

É que toda a pergunta é um buscar. E, como etimologicamente método 
significa caminho e como o caminho se faz ao andar, o método que nos deve 
orientar é esse mesmo: o de trotar a realidade, passear por ela em 
deambulações vadias, indiciando-se de uma forma bisbilhoteira, tentando ver 
o que nela se passa mesmo quando [aparentemente] ‘nada se passa’. (p. 33) 

 
O que queremos, ao adotar esta orientação, é uma nova forma de ir, estar, observar e 

compreender o campo, a realidade, atentando para pormenores que normalmente estão fora da 

“janela” determinada pela técnica metodológica adotada – através da qual o pesquisador 

limita-se a cumprir com os roteiros pré-determinados para suas observações de campo e 

entrevistas. Optamos pela possibilidade de descobertas outras. Descobertas estas que podem 

estar entre uma “xícara de café e outra”, ou entre um e outro “pormenor” geralmente 

ignorado. Somente um olhar livre e “distraidamente atento” poderá contemplá-las. 

Este “desprendimento metódico” proposto nos coloca frente a frente com os dilemas 

que circundam a discussão sobre a objetividade do conhecimento nas ciências. Considerando 

que tendemos a adotar uma postura um tanto quanto ousada neste aspecto, encontramos em 
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Machado Pais – que acredita ser a objetividade relativa – argumentos aos quais nos 

alinhamos.     

O que é conhecimento objectivo? Aquele que se produz a propósito de 
realidades objectivas? E estas o que são? A ‘objectiva’ de uma máquina 
fotográfica nunca é objectiva; corresponde sempre a um ponto de vista. A 
contemplação do mundo é já transformação do objecto. O conhecimento 
corresponde sempre a um processo de transfiguração, transformação, 
metamorfose. [...] o conhecimento produz-se sempre por uma 
multiplicidade de vias. Saibamos, então, explorar as vias nobres do 
desvio. Em que sentido? No sentido de exaltar os desvios em relação aos 
trilhos que nos encurralam a imaginação [...]. Porque não cultivar o 
anarquismo do olhar? São nas brechas do saber consolidado que se dão 
as possibilidades criativas, de desvio. (pp. 45-46, grifo nosso) 

 
Observamos também, assim como o autor referido, que o conhecimento é mimético, 

não no sentido de ser uma imitação do real, mas sim ao conceber que elementos do real 

compõem sua representação.  

Ao ser pintado, o objecto é transposto para o interior de um quadro diferente. 
Passa-se da contemplação do objecto real para a contemplação do mesmo 
objecto como parte de uma recriação: seja ela a pintura ou a explicação 
sociológica. Procurar fazer surgir o quadro real através da alusão, e não da 
ilusão. [...] [Segue ele com outra analogia] Toma-se as falas do quotidiano 
como matéria-prima do conhecimento, num processo de transfiguração 
semelhante ao do poeta que transfigura as palavras do dia a dia em poesia. A 
fonte primeira de todo o conhecimento é o quotidiano, é o vivido. (p. 47, 
grifos do autor) 

 
É por este vivido que devemos “perambular”, “trilhar novos e sinuosos caminhos”, 

“fazer diferente”. A sociologia do cotidiano nos propicia e estimula este intento, não pede que 

tenhamos roteiro prévio da “aventura” na qual iremos “embarcar”. Pede sim, muita 

consciência e abertura para este “encontro com o real”. Pede também que levemos em “nossa 

mochila” as indagações que nos norteiam nesta “viagem”.  

A arte do viajante flâneur reside precisamente na combinação da descoberta 
com o gosto pela aventura – ao contrário do turista, preso aos roteiros 
turísticos e à necessidade de visitar o que ‘imperativamente’ deve ser 
visitado [...] o turista não viaja, circula apenas [...] posição semelhante têm 
os pesquisadores que condicionam os seus percursos de pesquisa ao que os 
guias teóricos mais em voga e sistemáticos têm para lhes oferecer.” (p. 53, 
grifo do autor)                  
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A realidade não requer manuais e roteiros (turísticos ou de quaisquer outras 

naturezas!) para que seja vista, interpretada. Com isso, não se despreza a importância de 

métodos apropriados para cada “viagem”, mas sim se enfatiza que estes não devem ser 

confundidos com os objetivos, ou seja, o meio com o fim. Já que, “[...] realidade social não 

existe a não ser de forma interpretada. Não é um objecto que possamos ver de maneira neutra 

ou que nos seja dado; antes é uma estrutura semiótica construída, enquanto representação e 

através da interpretação. A interpretação é sempre construção” (p. 66).       

Um outro aspecto importante que precisa ser ressaltado quanto ao estudo do cotidiano 

é que este não se atém apenas ao regular, rotineiro, aquilo que os indivíduos repetem dia após 

dia, mas também dá a devida atenção ao perturbador, inquietante, o “diferente”. É no dia-a-

dia que os indivíduos, através de suas condutas comportamentais, se adequam ou não às 

representações sociais, dando continuidade ou não às atividades diárias, e, em ambos os casos, 

podem ser de interesse nesta orientação – a depender do foco da investigação em questão.  

De facto, o quebrar a rotina pressupõe a existência da rotina. Da mesma 
forma, o rito é a condição de possibilidade do ser. Como na música, em que 
o ritmo é a condição do solo. Ora o quotidiano, a vida quotidiana, 
assemelha-se a uma melodia. A melodia da vida. Como quotidiano, também 
a música é mobilidade, fluxo, temporalidade. [...] Há na melodia, como no 
quotidiano, repetições de motivos, de temas, de combinações de intervalo, de 
emoções, de sentimentos desaparecidos, de evocações. Contudo, toda a 
melodia avança e se distingue por notas ágeis e altas que dão o tom e o toque 
distintivo à melodia. São as notas mais agudas que guiam o canto e 
desempenham a melodia; o mesmo se passa na vida quotidiana quando a 
aventura emerge da rotina e a objectiva. [...] as actividades produtivas e 
reprodutivas do quotidiano constituem um processo de dialéticas entre o 
acontecimento e a rotina. Do quotidiano faz também parte o excepcional, a 
aventura, o inesperado, o sonho. (pp. 80-82) 

2.6 Por que um estudo de caso? 

Um estudo de caso é tanto o processo de aprendizagem sobre um caso quanto o 

produto final ao qual se pode chegar através do seu estudo, ou seja, o que se pode aprender 
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com ele. Para Pais (2003), os estudos de caso são formas, das mais proveitosas, de abordagem 

do social. Como sugere Becker (1994, p. 119), estes preparam o investigador para “lidar com 

descobertas inesperadas e, de fato, exigem que ele reoriente o seu estudo à luz de tais 

descobrimentos”.  

De acordo com Stake (1995), esta nossa investigação se enquadra como sendo um 

estudo de caso instrumental de natureza qualitativa, já que, nesta abordagem, um caso 

particular é examinado para viabilizar avanços na investigação de uma questão teórica, sendo 

o caso em si, de importância auxiliar por ter apenas o papel de facilitar o entendimento de um 

fenômeno para o qual este caso é um bom exemplo, por isso o chamamos de “ilustrativo”.  

Mas porque um estudo de caso instrumental como estratégia?  

Porque aqui buscamos construir uma argumentação teórica e um caso instrumental 

poderá nos fornecer subsídios relevantes neste sentido. Para tal, o caso escolhido precisa então 

ser observado profundamente em seus diversos aspectos, não por estes aspectos em si, mas 

sim por sua importância para a compreensão daquilo que é realmente o interesse do 

pesquisador. Esta escolha deve ser feita em relação à expectativa que se tem de, por meio 

dele, melhor analisar determinado fenômeno. Ou seja, de que forma este caso pode nos ajudar 

a elucidar nossas indagações norteadoras?  

Pesquisadores de caso observam tanto aquilo que é comum quanto o que é particular 

em um determinado caso, mas o resultado final normalmente apresenta algo único. Esta 

unicidade precisa ser difundida e estendida para: (1) a natureza do caso; (2) sua historicidade; 

(3) seu ambiente físico; (4) outros contextos, incluindo econômico, político, legal, entre 

outros; (5) outros casos por meio dos quais este caso é reconhecido; (6) os informantes por 

meio dos quais se pode observar o caso. Para estudar um caso, é preciso observar a relevância 

destes aspectos na coleta de dados. (STAKE, 1994)     
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O pesquisador que opta por estudar um caso se defronta com uma escolha estratégica 

ao decidir quanto e por quanto tempo as complexidades do caso devem ser estudadas. Stake 

(1995) destaca que nem tudo sobre um caso pode ser compreendido, logo, é preciso ter em 

mente o que, de fato, é importante para aquilo que se quer compreender? Esta sim é uma 

questão crucial sobre a qual cada pesquisador deverá formar opinião. 

Caso o leitor queira rememorar o que buscamos no caso que estudamos, basta reler a 

seção 1.6.    

2.6.1 Por que este caso? 

Em Pernambuco, um pólo tecnológico surge e se projeta com grande destaque no 

cenário da tecnologia da informação (TI) do país74. Neste pólo, Marcelo Fernandes75 é sócio 

da Global Tech76 (empresa de e-solutions e e-results) e, ao mesmo tempo, preside a filial 

estadual do CDI-Comitê para Democratização da Informática77 (ONG que trabalha visando a 

inclusão social e o resgate da cidadania de jovens, de comunidades de baixa renda, por meio 

da inclusão digital). 

 A Global Tech (GT) tem hoje sua sede no Porto Digital, estrutura de negócios 

viabilizada com investimentos do Governo do Estado para “embarcar” empresas que 

trabalham com TI. Anteriormente ocupava duas salas no ITEP-Instituto Tecnológico do 

Estado de Pernambuco – outra estrutura, também viabilizada pelo Governo do Estado, para a 

 

74 Para um melhor entendimento sobre este pólo e o ambiente tecnológico do Estado como um todo, vide o 
APÊNDICE A. 
75 Uma entrevista realizada com Marcelo Fernandes também é apresentada neste trabalho, mais especificamente, 
no APÊNDICE D. O fizemos por acreditar que esta seja de grande valia para um melhor conhecimento sobre o 
mesmo. Sua leitura é fundamental antes que se siga a diante!  
76 Para um melhor entendimento sobre a Global Tech, vide o APÊNDICE B.  
77 Para um melhor entendimento sobre o CDI, vide o APÊNDICE C. Neste é preciso uma atenção especial já 
que, muitos dos índicos de reflexividade que encontramos se justificam e se somam a missão, visão e valores 
desta organização.    
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incubação de empreendimentos de base tecnológica (entre outras atividades) e que hoje é uma 

fundação de direito público vinculada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio-Ambiente 

do Estado de Pernambuco. A sede do CDI-PE fica lá, no ITEP, ocupando as duas salas 

anteriormente ocupadas pela GT e outras nove mais. 

 Em entrevista realizada dentro do escopo de uma outra investigação (prévia a esta, 

mas realizada pelo mesmo núcleo de pesquisa), observou-se que o empreender de Marcelo era 

peculiar. Sua inserção em problemáticas sociais de forma ativa (e empreendedora) tornava sua 

ação “diferente”. Mais do que isso, a forma como costurava parcerias, ou seja, se articulava, 

nos levou a escolhê-lo como caso ilustrativo para este estudo. 

Marcelo Fernandes acredita ter no empreendedorismo e no associativismo vocações 

natas, já que sempre esteve envolvido em atividades desta natureza, tendo sido: presidente da 

associação dos funcionários da White Martins S/A; ativador da EMASPE - Empreendedores 

Associados de Pernambuco, associação sem fins lucrativos que visa estimular os 

empreendedores de pequenos e médios negócios no estado de Pernambuco, tendo sido 

presidente desta organização na qual, até hoje, integra seu quadro diretivo; um dos primeiros 

associados da Câmara Americana de Comércio78 de Pernambuco-AMCHAM-PE, e vice-

presidente durante 3 anos (CDI..., 2004). Hoje é também membro (eleito como representante 

das organizações do terceiro setor) do Comitê Gestor da Internet no Brasil79.

Em outubro de 2000, Marcelo conheceu o CDI e foi então que teve início a inserção 

do empreendedor nas problemáticas sociais. Ainda não plenamente satisfeito com suas 

atividades no CDI, Marcelo foi um dos fundadores e hoje é também conselheiro do Instituto 

Porto Digital, organização sem fins lucrativos, vinculada ao parque tecnológico do Bairro do 
 

78 Organização não-governamental, sem fins lucrativos, a AMCHAM-Câmara Americana de Comércio tem 
como missão servir os associados influenciando construtivamente políticas públicas no Brasil e nos Estados 
Unidos, promovendo o comércio, o investimento e a cidadania empresarial. Fonte: www.amcham.com.br. 
79 O Comitê Gestor da Internet no Brasil tem como objetivo fomentar as atividades de implantação, 
administração e uso da Internet em nosso país. Neste sentido, promove reuniões periódicas com seus membros 
para tratar dos assuntos referentes à Internet no Brasil. Fonte: http://www.cg.org.br. 
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Recife e criada em novembro de 2001, com o objetivo promover a melhoria da qualidade de 

vida de comunidades de baixa renda por meio da utilização das tecnologias de informação e 

comunicação. (CDI..., 2004) 

2.6.2 Sobre os próximos passos... 

Antes de irmos além, que tal falarmos um pouco sobre o que há por vir pelas próximas 

páginas? Não iremos, de forma alguma, tirar do leitor o prazer de ir descobrindo, aos poucos, 

assim como aconteceu conosco, os caminhos e descaminhos desta investigação. Assim como 

fizemos “o caminho ao caminhar” – muito embora estivéssemos conscientes da estratégia 

esboçada e das técnicas de pesquisas as quais poderíamos e deveríamos recorrer –, 

acreditamos também ser esta a forma mais apropriada para que você adentre no universo do 

caso, nas etapas investigativas e em nossas análises. Aqui julgamos ser apenas pertinente um 

“norteamento básico” quanto aos próximos passos, além de alguns esclarecimentos basilares.  

Primeiro esclarecemos que o acesso às fontes e a constituição do corpus aconteceu 

simultaneamente ao longo do período (um mês80) de campo no qual o pesquisador 

acompanhou diariamente as atividades profissionais do ator central do caso em estudo. Este 

divide o seu dia de trabalho em manhãs dedicadas ao CDI e tardes à Global Tech81. 

Naturalmente, para efeito de ordenação construtiva/argumentativa, análise e apresentação aos 

pares, foi necessário aqui nos estruturarmos em etapas. Estas surgiram, e foram sendo 

constituídas na seqüência que as apresentamos, tendo em mente o processo de fechamento do 

foco investigativo.   

 

80 De 01/03/2005 à 01/04/2005, com exceção da primeira das notas de campo conforme veremos mais adiante. 
81 Desta feita, escolhendo alternadamente um dos expedientes (de forma eqüitativa entre as duas organizações), o 
pesquisador acompanhou suas atividades durante este período. Algumas vezes almoçamos juntos com terceiros, 
noutras fomos juntos a reuniões com clientes e, até em locais como o aeroporto, conversamos sobre temas dos 
mais diversos. Tivemos uma convivência bastante saudável.  
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Aqui também é importante recuperar as indagações norteadoras com as quais fomos ao 

campo. Estas nos acompanharam por todo o processo. Resgatemo-las: “a) Como pode se dar a 

‘articulação empreendedora de caráter reflexivo’ na sociedade contemporânea? b) Por meio 

de quais práticas este “caráter reflexivo” pode ser observado? c) Quais são os interesses e 

significados inerentes a este tipo de articulação?” 

 Ao irmos ao campo, desdobramos cada uma delas nas seguintes questões abaixo 

agrupadas: 

 

a) Indivíduos podem ser agentes sociais “reflexivos” capazes de transformar suas 

“perturbações” (MILLS, 1982) em “confrontações reflexivas” com “desafios de 

confrontação”? Neste sentido, podemos considerar um “ator reflexivo” e alguns dos pares 

com os quais se articula como “agentes sociais”? Podemos estabelecer uma relação entre 

“tensões contemporâneas”, “desafios de confrontação” e “articulação empreendedora de 

caráter reflexivo”? Pode a ação humana ser (e fazer) diferente? (Como seria então?)  

 

b) Como Marcelo acessa seus pares e se articula com eles? Por meio de quais práticas 

podemos observar aproximação das idéias de “reflexividade” e “articulação empreendedora” 

no caso em questão? Quais “indícios do cotidiano” nos apontam “ações e interações 

reflexivas”? Quais “posturas e ações de confrontação” podemos observar neste processo? 

Pode o empreendedor aprender a viver, pensar, fazer e aprender “na incerteza”? Como ele o 

faz? Por meio de quais práticas “competências de confrontação” são desenvolvidas? Como 

Marcelo se relaciona com o trabalho? E com o trabalho dos outros? E com as pessoas? Como 

Marcelo preenche os “espaços” em sua vida? Como vemos o seu cotidiano? Como e onde 

posso observar a racionalidade instrumental em seus atos/fala? E a não-instrumental? 
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c) Quais são os interesses e significados inerentes a este tipo de articulação? Quais são 

os interesses que podemos observar? Quais deles estão explícitos? Quais não explícitos? 

Podemos observar interesses mercadológicos (tácitos) nestas articulações? Quais outros 

podem ser observados? Podemos observar crenças e valores “reflexivos” neste processo? 

Estes são compartilhados com os pares? Há respeito pelas diferenças nestas interações? Há 

significados não-instrumentais neste processo? Quais? 

 

Obviamente, percebe-se que “a) e seus desdobramentos” não são questões 

propriamente voltadas para o trabalho de campo em si, estas serão objeto de reflexões 

posteriores (vide parte 3). Neste momento, vamos ao campo buscando nos esclarecer quanto 

às questões “b) e c) e seus respectivos desdobramentos”. 

Já falando mais especificamente dos próximos passos, um a um, no primeiro deles o 

leitor terá contato com algo que surgiu de forma surpreendente (e emocionante) por entre as 

notas do caderninho de campo – o “blues” – e nos acompanhou durante todo o estudo. No 

segundo, nos atemos ao processo de observação, descrição densa e interpretação das notas de 

campo – com base em nosso aporte teórico. Este se mostrou fundamental para a consolidação 

dos nossos focos e questões de interesse. Em seguida, fomos compelidos a enveredar pela 

“arte da costura” ao tecer (e explicar como o fizemos) um corpus linguístico e interpretá-lo 

em suas nuances, não reduzidos às especificidades do caso ilustrativo escolhido, mas sim 

retomando nossa “lente teórica” e – de sua posse, voltando-nos ao caso – entrelaçando com 

este “olhar”, indícios empíricos capazes de apoiar nossa argumentação. Ou seja, 

compreendendo um pouco mais sobre aspectos de um – outrora suposto – fenômeno com o 

apoio deste caso, mas não restritos a ele. Já ao escutarmos o “Era uma vez...”, nos 

propusemos a aprender sobre a experiência do ator central (e dos seus interagentes) por meio 

de suas narrativas. Com estas buscamos saber “como se deu a articulação empreendedora de 
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caráter reflexivo”, assim como mais um apoio para revelar os interesses e significados 

inerentes a este processo. Estes interesses e significados são desvelados na seção que encerra 

esta parte empírico-analítica.  

As analogias e metáforas as quais recorremos surgiram naturalmente, talvez por uma 

característica própria do pesquisador, quiçá pela riqueza da “forma de pensar”82 (MORGAN, 

1996) que, por meio delas, vislumbramos. De uma forma ou de outra acreditamos que estas 

não comprometam o esforço investigativo aqui apresentado, muito pelo contrário, além de 

terem facilitado o nosso pensar, também podem auxiliar na compreensão do que se procurou 

fazer em cada uma das referidas etapas.                

Por ora, acreditamos ser apropriado nada mais dizer. Caso continuemos, entraremos 

em contradição com o que poucas linhas atrás declaramos e aqui dizemos novamente: não 

queremos privá-lo de ir descobrindo as etapas, paulatinamente, assim como estas foram, 

naturalmente, surgindo. Definitivamente, não queremos deixar isso acontecer...   

2.6.3 Notas em “blues”  

Notas em Blues 
Rimas do cotidiano 

Prefiro as curtas 
Poucas palavras 

Muito sentimento... 

 

82 Na verdade, acreditamos e muito trabalhamos com a proposta que faz Gareth Morgan, em Imagens da 
Organização, ao conceber e apresentar as metáforas como uma “forma de pensar”, ou seja, mais do que valiosos 
recursos para a construção de arcabouços analíticos no universo organizacional. O uso do recurso 
analógico/metafórico enquanto “forma de pensar” não é uma novidade que agora surge neste trabalho, afinal, o 
leitor já deve ter cruzado com diversas metáforas anteriormente. No entanto, como agora entramos na seara 
empírica, acreditamos ser pertinente este esclarecimento que aqui fazemos. As etapas que se seguem, cada uma 
delas, são apresentadas através de analogias sugestivas que em muito foram inspiradoras ao pesquisador.        
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2.6.3.1 Primeiros “acordes” 

“Podemos ‘ouvir blues’ na pesquisa em administração?” Foi uma questão que veio a 

nossa mente quando em campo, partindo de uma idéia inspiradora, o “anthropological blues”, 

de Roberto DaMatta.  

Por mais que a “melodia mais tocada” na curta “trilha sonora” na pesquisa nas 

“ciências administrativas” seja a positivista, acreditamos haver espaço para outros “estilos 

musicais”. Nesta sintonia, as notas de campo – aspecto próprio da metodologia de pesquisa 

dos etnólogos – podem também ser úteis e pertinentes na prática da pesquisa em 

administração, mais ainda se o pesquisador se permitir alguns “rabiscos com blues”.  

O caderninho de campo geralmente abriga rabiscos que extrapolam o escopo da 

investigação nele documentada. Este valoroso instrumento de trabalho pode nos revelar outras 

facetas da pesquisa acadêmica. Dele, sempre podem emanar novas notas, sentimentos, 

impressões sobre relacionamentos, “causos” contados, “experiências do vivido” (PAIS, 2003); 

enfim, tudo isso que é inerente a esta “bela harmonia” que é a investigação científica. No 

entanto, somos doutrinados a “varrer para debaixo do tapete”, ou melhor, fingir “não escutar”, 

estes “acordes” que insistem em se fazer presentes por entre uma e outra nota, em “tolos” 

rabiscos. 

Porque não abrir espaço por entre modelos, equações, escalas e construtos para outras 

“melodias”? Não seria o blues um estilo musical que também pode ser “escutado” ao se 

pesquisar em administração? Estas (e outras) analogias e questões, somadas a riqueza das 

notas em “blues” que o caderninho abrigou, nos compeliram a dedicar esta seção ao 

aprendizado que pode haver na subjetividade, no sentimento, relacionamentos humanos 

(pesquisador e “pesquisados”), histórias ouvidas e vividas; enfim, tudo aquilo que não 

podemos continuar fingindo “não escutar”. Ou seja, o registrar destas emoções foi parte 

significativa do processo de imersão no caso pelo qual passamos.  
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Estes “rabiscos melódicos” não podem ser apagados, foram escritos à caneta, são 

facilmente “audíveis”, basta abrirmos a mente e escutarmos seus diversos “acordes”...      

2.6.3.2 Sobre blues e “blues”   

O blues, em termos musicais, foi inventado pelos escravos negros americanos, ao 

adaptarem livremente os hinos religiosos protestantes – ao mesmo tempo em que 

reinventavam os instrumentos dos brancos – aos seus sentimentos e buscas por transcender. 

Este ritmo seria então uma melodia de origem negra que reflete um estado de espírito triste e 

melancólico, uma viagem em direção às suas origens, um sentimento. 

É este sentimento que chama a atenção de DaMatta (1978) e o serve como uma 

interessante analogia à sua visão das “lições de vida” que ficam para o ser humano-autor de 

uma investigação etnológica. Em “O Ofício de Etnólogo, ou como Ter ‘Anthropological 

Blues’”, o antropólogo ressalta que “o plano existencial da pesquisa em Etnologia fala mais 

das lições que devo extrair do meu próprio caso. É por causa disso que eu a considero como 

essencialmente globalizadora e integradora: ela deve sintetizar a biografia com a teoria, e a 

prática do mundo com a do ofício” (p. 25). E, mais adiante, define o que vem a ser esta 

“melodia” na pesquisa neste campo. 

Por anthropological blues se quer cobrir e descobrir, de um modo mais 
sistemático, os aspectos interpretativos do ofício de etnólogo. Trata-se de 
incorporar no campo mesmo das rotinas oficiais, já legitimadas como 
parte do treinamento do antropólogo, aqueles aspectos extraordinários, 
sempre prontos a emergir em todo relacionamento humano. [...] Seria 
então possível demarcar a área básica do anthropological blues como aquele 
do elemento que se insinua na prática etnológica, mas que não estava sendo 
esperado. Como um blues, cuja melodia ganha força pela repetição das suas 
frases de modo a cada vez mais se tornar perceptível. (p. 27-30, grifo nosso) 

 
Poderíamos então dizer que, no trabalho de campo, se insinuam sentimentos e 

emoções? Nos relatos de outros estudiosos, comentados por DaMatta, “parecem sugerir, 

dentre os muitos temas que elaboram, a fantástica surpresa do antropólogo diante de um 
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verdadeiro assalto pelas emoções.” (p. 31). Extraindo um trecho do seu caderninho de notas, 

disse ele que a prática do etnólogo é “uma atividade que, ao menos para mim, tem muito de 

artesanato, de confusão [...]” (p. 32).   

Para nós, “blues” (anthropological ou não!) é a “melodia” de sentimentos, percepções, 

divagações livres, relações humanas espontâneas, fatos pitorescos, elucubrações, anedotas; 

enfim, um ritmo que toca a alma e que, por ela, é tocado. E assim propicia vivências 

inesquecíveis durante a pesquisa social. Não apenas de forma triste e melancólica como 

originariamente o conceberam os negros americanos, mas sim com muito sentimento, com o 

“sentir além” inerente ao transcender que estes buscavam. Acreditamos ter aprendido muito 

com tudo isso. A pesquisa em administração, por referenciar-se como ciência social (mesmo 

que aplicada), não poderia ser contemplada com um pouco deste “blues”?  

2.6.3.3 As notas que emanam do caderninho... 

“Ouvimos blues” no cotidiano? Sim, claro que sim! Assim como a sociologia do 

cotidiano, “blues” requer certo “desprendimento metódico”. Considerando que seguimos em 

direção ao campo à luz da perspectiva metodológica apresentada por Machado Pais (2003), 

esse desprendimento se deu naturalmente. Observamos que o cotidiano se insinua repleto de 

“blues” e, assim como o é para uma adequada interpretação de um blues, no cotidiano não é 

diferente, também é preciso senti-lo. Vamos adiante!  

Agora, nos voltemos para estas notas das quais falamos acima. Aqui tenho a anuência 

do meu orientador para resgatá-las tal e qual foram escritas, ou seja, na primeira pessoa do 

singular. Delas, trazemos apenas alguns excertos na condição de exemplos83 nos quais 

encontramos aquilo que acreditamos ser puro “blues”. O que queremos com isso? Demonstrar 

 

83 Os quais preservamos a originalidade, exceto alguns nomes de pessoas e empresas que foram substituídos. 
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através destes exemplos que há todo um universo “não percebido” ou melhor, que tende a ser 

ignorado no pesquisar e que pode ser muito rico, no sentido de propiciar um outro tipo de 

compreensão do cotidiano, do contexto do caso em estudo, do próprio pesquisador e dos 

pesquisados, seres humanos em interação. Vejamos, ou melhor, “escutemos” as notas84 que 

emanam do caderninho...         

Hoje, finalmente, após um bom período de espera e adiamentos tem início a 
investigação de campo de minha pesquisa. Não que este seja o primeiro 
contato (a ser registrado) com Marcelo, mas é que o simbolismo do início do 
“período de campo” propriamente dito me leva a querer escrever algumas 
linhas sobre tudo isso, afinal, talvez assim eu consiga “transformar” em texto 
toda a ansiedade que vivi nos últimos dias. 
Bom, estou aqui na Global Tech e “perdi” Marcelo por alguns minutos. 
Assim que cheguei, ele tinha saído para o médico. Fiquei muito triste pois, 
como tinha chegado um pouco antes da hora marcada, fui até a praça do 
Arsenal, dar uma arejada e reler, mais uma vez, as “indagações norteadoras” 
que trago “em minha mochila” nesta “viagem” que agora se inicia. 
O meu caderninho de notas “me chamou” à escrita para começar a fazer o 
que deverá ser a minha atividade mais constante nos próximos dias: escrever 
nele! Mesmo Marcelo não estando, achei que haveria o que escrever sobre 
este momento – impossível não lembrar do “antrophological blues” de 
Roberto DaMatta, um texto que li na semana passada e que me fez refletir 
sobre a importância do vivido pelo pesquisador na “aventura” do campo, 
principalmente, quando se parte de princípios da etnologia e se aproxima da 
dia-a-dia dos envolvidos naquilo que se quer estudar. São, em momentos 
como estes, que certas nuances, muitas vezes, se perdem por não haver, no 
trabalho científico, espaço para sentimentos, momentos pitorescos, reflexões 
e divagações deste ser humano que pesquisa interagindo com os outros da 
mesma espécie. Resolvi então começar a escrever um pouco sobre isso. 
Acho que para mim mesmo, para que eu possa aprender bastante com esta 
etapa da minha formação. Quando falo “bastante”, falo em não apenas “o” 
bastante (digo: necessário) para a conclusão desta etapa, mas também, tudo 
que está “para além” dos aspectos formais da pesquisa em si, mas que são, 
ao mesmo tempo inerentes a ela. 
Acho que agora estou entendendo onde quero chegar. Estou vivendo um 
momento no qual peço ao meu “daímon”85 para que eu seja capaz de 
aprender ao máximo (em todos os sentidos!) com o que irei observar, viver, 
sentir e também escrever. Agora já estou gostando muito do fato de “ter 
perdido” Marcelo. Seria estranho “começar tudo” sem refletir um pouco 
sobre este momento aqui, in loco, no contexto do estudo. 
[...] 

                                                 

84 Os extratos apresentados fazem parte das notas de campo escritas entre 01/03/2005 e 31/03/2005, com exceção 
de uma relativa a um contato prévio ao período acima mencionado, mais precisamente em 27/01/2005. Demais 
trechos exemplificadores constam no APÊNCIDE F.    
85 Aqui pensando nos gregos que li recentemente, Heráclito e Sócrates, ao se referirem a esta “força estranha” 
que nos habita e que também está presente em todo o universo... Deus!? 
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Segundo dia de campo, chego no CDI e logo vejo Marcelo numa situação 
bem peculiar, ele estava arrumando a sua nova sala, empurrando os móveis. 
Eu, é claro, acabei ajudando-o a empurrar o birô e o frigobar. 
[...] 
Durante uma reunião, Marcelo começa a falar das mudanças visíveis nos 
meninos que fazem parte do projeto. Seu discurso torna-se eloqüente. Aqui 
ele me emocionou! 
[...] 
De repente, ele me pergunta: “quer tomar café Marcio?” Pensei que fosse 
café mesmo (“do preto”) e logo disse que não. Mas quando olhei, lá estava 
ele abrindo uma embalagem que tinha um sanduíche natural e, logo em 
seguida, um Tampico que trouxe numa sacolinha plástica. Já suspeitava que 
ele fizesse refeições aqui na GT, na terça-feira tinha visto sachês de 
maionese e catchup sobre a parte da mesa que ele ocupa, mas vê-lo 
“tomando café”, diante do seu laptop86, foi realmente algo que “assaltou” a 
minha atenção. 
 Mas calma, não era apenas um sanduíche e um Tampico, vira e mexe, 
Marcelo bota a mão na sacola e bota uma mini-coxinha na boca. O jeito 
naturalmente despojado como ele se alimenta e trabalha tornou-se o foco das 
minhas anotações [neste momento]. Não esperava vê-lo tomando café no 
trabalho. Isso me surpreendeu. 
[...] 
Sobre a mesa de Marcelo, um “caderno” com ilustrações de Romero Britto 
na capa “pede” para ser notado. 
[...] 
Marcelo gosta mesmo de uma “graça”. De forma bastante natural, vira e 
mexe, solta uma aqui, outra acolá, comenta em tom de chacota uma notícia 
que leu e retoma a concentração. 
[...] 
Todos se divertem com um desses “causos” que circulam na internet e 
Marcelo liga para um colega somente para “tirar uma onda” com ele sobre 
um que está em voga. 
[...] 
Acredito que ele não tem se incomodado muito com a minha presença, o 
vejo agindo com muita naturalidade. A certa altura da manhã, no entanto, ele 
se dirige a mim e diz: “ontem foi mais emocionante [se referindo ao meu 
trabalho]...” e emenda “a minha vida é assim, tem dias dinâmicos e outros 
operacionais...”. 
[...] 
Acho que o mais importante do dia de hoje foi ver o mesmo Marcelo, que 
ontem vi fazendo um discurso eloqüente e apaixonado pelo futuro dos jovens 
que “tenta incluir”, tirando nota fiscal da sua empresa. Isso somente pôde ser 
visto porque ontem estive lá (CDI) e hoje aqui (Global Tech)!  
[...] 
Hoje tive orientação via telefone com Sérgio pela manhã, ele me ligou logo 
cedo. A reportagem do evento de ontem passou no “Bom Dia PE” de hoje. 
Ele viu, eu perdi! Pensava que tinha passado ontem... 
 Rimos e conversamos bastante, compartilhei com ele um pouco do 
vivido de ontem. Falei-lhe da riqueza do dia e das emoções que senti. Ele 
disse que me viu na TV no que pareceu ser uma falha de edição. Disse ele: 
“lá estava ‘o sombra’, com o gravadorzinho na mão e um sorriso maroto no 

 

86 Pela indiferença dos demais e pela forma natural como procedeu, este fato parece ser cotidiano.  
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rosto...”. “Claro mestre”, com tantas evidências “emergindo” num só dia... 
tinha que estar com um só não, era preciso “uma avalanche” de sorrisos 
marotos (e todos os outros!).   

Voltei a me emocionar de forma mais forte. Foi durante a entrevista de 
Marcelo à Globo. O seu discurso foi “felomenal”, como diria o José Wilker 
na novela das “oito”. Enfim, como escrevi ontem, “são tantas emoções”... 
Mas o dever do pesquisador continua. Agora chegou uma nova etapa. Sérgio 
me aponta para a chegada da hora de focar em Marcelo. Fazer-lhe as 
perguntas que preciso fazer. Chega ao fim a “era do sombra” diário e 
constante. Hoje termina os expedientes com Marcelo. Agora, é preciso 
perguntar e observar suas interações externas ao CDI e GT. Hoje vim aqui 
para a GT logo no início da tarde para falar-lhe isso. Já o avisei que preciso 
conversar duas coisas com ele. Agora o aguardo aqui do lado. Escrevendo, 
quiçá, as minhas últimas notas no meu bom companheiro de aventura, o 
inseparável caderninho. 
 Página 107, aqui chegamos! Hora das últimas notas? Não, claro que 
não. Estas, que agora escrevo, estão muito mais próximas das primeiras, 106 
páginas atrás. Tenho ainda muitas notas a escrever pelas pesquisas que 
surgiram à frente... Mas, no que se refere a esta jornada, estou sim, perto do 
“fim”. Não havendo mais expedientes com Marcelo, não mais haverá notas 
diárias a serem escritas de forma sistemática. O caderninho continua aberto 
para anotações que farei sobre as observações e questões que ainda virão, 
mas as notas diárias aqui chegam ao fim. Se é assim, faço uma única 
exigência: as quero “em blues”, tal e qual as comecei. Quero um bem 
improvisado, emocionado, bem-humorado. Quero “acordes de blues”. Mas 
estes não aparecem propositalmente, não podemos vê-los, é preciso senti-los. 
Eles podem vir no vento, no alento, num só momento. E como me disse um 
“irmão de coração” certo dia: “o essencial é aquilo que não conseguimos ver 
com os olhos...”. Ou seja, é o mais puro blues!  

2.6.3.4  Pausa no “blues”: acertando o compasso com a razão 

O “blues” pede uma pausa para fundamentação. E neste momento nos encontramos 

com o neurologista português António Damásio e o seu “O Erro de Descartes: emoção, razão 

e o cérebro humano”. É nesta obra que nos apoiamos para colocar em compasso com a razão 

(principalmente a necessária à investigação científica), o sentimento e as emoções que 

emanam das “notas em blues”.  

Para este autor, “[...] os sentimentos exercem uma forte influência sobre a razão, já que 

os sistemas cerebrais necessários aos primeiros se encontram enredados nos sistemas 

necessários à segunda e que esses sistemas específicos estão interligados com os que regulam 

o corpo” (1996, p. 276). E propõe que  
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[...] a razão pode não ser tão pura quanto a maioria de nós pensa que é ou 
desejaria que fosse, e que as emoções e os sentimentos podem não ser de 
todo uns intrusos no bastião da razão, podendo encontrar-se, pelo contrário, 
enredados nas suas teias, para o melhor e para o pior [...] Não se pretende 
negar com isso que as emoções e os sentimentos podem provocar distúrbios 
destrutivos nos processos de raciocínio em determinadas circunstâncias. O 
bom senso tradicional ensinou-nos que isso acontece na realidade. (p. 12, 
grifo nosso)  

 

Nem tanto nem tampouco. Nesta visão neurológica, a ausência de emoção é também 

incapacitadora como sua excessiva preponderância sobre a razão. Damásio diz apenas que se 

limita “a sugerir que certos aspectos do processo da emoção e do sentimento são 

indispensáveis para a racionalidade”, já que “os níveis mais baixos do edifício neurológico da 

razão são os mesmos que regulam o processamento das emoções e dos sentimentos e ainda as 

funções do corpo necessárias para a sobrevivência do organismo”, ou seja, “emoção, 

sentimento e regulação biológica, desempenham um papel na razão humana” (p. 12-13). “Os 

sentimentos, juntamente com as emoções que os originam, não são luxo. Servem de guias 

internos e ajudam-nos a comunicar aos outros sinais que também os podem guiar” (p. 

15, grifo nosso). “A emoção e os sentimentos constituem a base daquilo que os seres humanos 

têm descrito há milênios como alma ou espírito humano” (p. 16). 

 Para ilustrar esta perspectiva, nada mais interessante do que uma passagem na qual o 

próprio autor fala sobre como fora habituado a pensar sobre razão e emoção e assim conta a 

história de uma “sugestiva” experiência que viveu: 

Cresci habituado a aceitar que os mecanismos da razão existiam numa região 
separada da mente onde as emoções não estavam autorizadas a penetrar [...]. 
Essa era então uma perspectiva largamente difundida acerca da relação entre 
razão e emoção, tanto em termos mentais como em termos neurológicos. 
Tinha agora, porém, diante de mim, o ser inteligente mais frio e menos 
emotivo que se poderia imaginar e, apesar disso, o seu raciocínio prático 
encontrava-se tão prejudicado que produzia, nas andanças da vida cotidiana, 
erros sucessivos numa contínua violação do que o leitor e eu 
consideraríamos ser socialmente adequado e pessoalmente vantajoso. Ele 
tivera uma mente completamente saudável até ser afetado com uma doença 
neurológica que danificou um setor específico do cérebro, originando, de um 
dia para o outro, essa profunda deficiência na sua capacidade de decisão. Os 
instrumentos habitualmente considerados necessários e suficientes para 
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um comportamento racional encontravam-se inatos. Ele possuía o 
conhecimento, a atenção, e a memória indispensáveis para tal, sua linguagem 
era impecável; conseguia executar cálculos; lidar com a lógica de um 
problema abstrato. Apenas um outro defeito se aliava à sua deficiência de 
decisão: uma pronunciada alteração da capacidade de sentir emoções. 
Razão embotada e sentimentos deficientes surgiam a par, como 
conseqüência de uma lesão cerebral específica, e essa correlação foi para 
mim bastante sugestiva de que a emoção era um componente integral da 
maquinaria razão. (p. 11-12, grifo nosso) 

 
Mas qual seria a argumentação para tal posição?  

[...] Os sentimentos parecem depender de um delicado sistema com 
múltiplos componentes que é indissociável da regulação biológica; e a razão 
parece, na verdade, depender de sistemas cerebrais específicos, alguns dos 
quais processam sentimentos. Assim pode existir um elo de ligação em 
termos anatômicos e funcionais, entre razão e sentimentos e entre esses e o 
corpo. É como se estivéssemos possuídos por uma paixão pela razão, um 
impulso que tem origem no cerne do cérebro, atravessa outros níveis do 
sistema nervoso e, finalmente, emerge quer como sentimento quer como 
predisposições não conscientes que orientam a tomada de decisão. A razão, 
da prática à teórica, baseia-se provavelmente nesse impulso natural por meio 
de um processo que faz lembrar o domínio de uma técnica ou de uma arte. 
Retire-se o impulso, e não é mais possível alcançar essa perícia. Mas o fato 
de se possuir esse impulso não faz de nós, automaticamente, peritos. (p. 276) 

 
O que quisemos com esta pausa? Aqui trazer o argumento de Damásio (1996) que diz 

ser “anti-cartesiano” o ponto de partida da ciência e da filosofia. “Existimos (e naturalmente 

sentimos) e depois pensamos e só pensamos na medida em que existimos, visto o pensamento 

ser, na verdade, causado por estruturas e operações do ser” (p. 279). Ou seja, em suas 

palavras, “existo (e sinto), logo penso”.  

Isto posto, atentar para o fato de que ter conhecimento da importância basilar do 

sentimento e das emoções – no que tange “questões de razão” – pode nos possibilitar uma 

maior clareza perante as atraentes armadilhas da observação científica.  

Sendo assim, um último senão é pertinente e necessário antes de seguirmos adiante. 

Conhecer a relevância das emoções nos processos de raciocínio não significa 
que a razão seja menos importante do que as emoções, que deva ser relegada 
para segundo plano ou deva ser menos cultivada. Pelo contrário, ao 
verificarmos a função alargada das emoções, é possível realçar seus efeitos 
positivos e reduzir seu potencial negativo. (p. 277, grifo do autor) 
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De posse deste devido fundamento, cônscios da “significância neurológica” do que 

emana de um bom blues, nos sentimos à vontade para convidar o leitor a retomar a 

“audição”...    

2.6.3.5 “Acordes” reflexivos 

Pesquisar é, acima de tudo, uma atividade humana. Pode esta espécie agir, pensar e 

refletir cientificamente sem sentir? Porque não deixar que uma “boa melodia” desperte 

sentimentos e nos leve a refletir sobre os mesmos? 

Sabemos que a pesquisa acadêmica pede por objetivação, mas não seria esta, como a 

conhecemos corriqueiramente, uma grande armadilha – tal e qual argumentamos, juntamente 

com Machado Pais (vide seção 2.5). Será que esta necessária, porém não inquestionável, 

objetividade, nos obriga a reduzir o trabalho de pesquisar a este “ideal de objetivação”? Não 

há espaço para que “escutemos um bom blues”? 

Feitas as devidas ressalvas ao improviso da transposição do “anthropological blues” 

para o “blues” na administração, podemos e escutamos esta melodia por aqui. Caso o leitor 

discorde desta nossa afirmação, pedimos que, mansamente, releia a seção 2.6.3.3. Alguma 

“melodia” se faz presente?  

O “blues” recebeu abrigo, por entre observações e constatações, nas notas de campo 

desta pesquisa. Este é um primeiro aspecto que queremos mostrar nos excertos apresentados. 

Eles trouxeram ensinamentos para aquele que os escreveu. Está registrado no caderninho do 

pesquisador e em sua história acadêmica.  

Indo além. Sentir também é conhecer, conhecer-se, relacionar-se com pessoas, ouvir 

suas brincadeiras e tentar interpretar o que está “para além” delas, abrir-se ao mundo. É 

preciso nos lembrar constantemente que, o que quer que façamos, estaremos sentindo algo.  
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Em termos neurológicos, vimos com Damásio (1996) que existimos e sentimos antes 

mesmo de pensar. E, sendo assim, a razão humana está imbricada à emoção, ao sentimento. 

Podemos ignorar isso na atividade científica? Seria racional? Acreditamos que não. Não 

apenas como aspecto inerente às atividades investigativas humanas, mas também, e 

principalmente – quando pensamos em sua utilidade à pragmática científica – como o 

primeiro passo à razão científica, início da construção empírica que no campo se dá.   

Seguimos inspirados neste autor, e na analogia musical, no sentido de clarificar o 

“efeito interpretativo” do que aqui denominamos “blues”. Como uma música, o cotidiano 

precisa ser interpretado. É justamente este interpretar que, inevitavelmente, surge com 

sentimento. Como uma música, apesar de haver “uma partitura”, cada intérprete o faz à sua 

maneira, dá o seu “tom” e isso torna cada interpretação única – quer queiramos assim vê-la ou 

não.  

A interpretação é o que, de fato, nos é importante e possível já que a música, 

exatamente tal e qual está na partitura, nunca será escutada. O que poderemos ouvir são 

interpretações “racionais” desta. Mas estas sempre virão recheadas de “blues” já que o 

“blues” surge antes da razão. Para nós, a racionalização na pesquisa somente se dá após o 

“sentir”. Não concordamos com o paradigma dominante que afirma ser a razão o fundamento 

“incontestável” das decisões investigativas. Para Damásio, este foi o grande erro que 

herdamos do pensamento cartesiano, ou seja, pensar que a razão surge antes (ou 

independentemente) do sentimento. Na verdade, quer aceitemos ou não, quando pensamos já 

estamos influenciados pelo que aqui chamamos de “blues”.  

Partindo desta constatação, o que devemos fazer então? Atentar para este aspecto antes 

de tentarmos “racionalizar tudo”. Afinal, sem levá-lo em consideração, corremos o grande 

risco de apenas focalizar “dados” que estão no escopo de nossa racionalização. Seriam estes 

representativos de um cotidiano também repleto de “blues”? É assim que observamos o 
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cotidiano e é assim que o “blues” inevitavelmente se fará presente em toda nossa investigação 

e interpretação...     

2.6.4 No hemisfério da razão, consolidando focos e questões de 

interesse 

Numa corda bamba diferente 
Um equilibrista anda em sua própria mente 

Já pendeu à emoção 
Agora passeia pela razão... 

2.6.4.1 Razões iniciais 

 A escolha das técnicas de pesquisa que irá lançar mão, visando à construção de uma 

estratégica metodológica, é um momento crucial na formação de um pesquisador e decisivo 

para o sucesso de uma investigação. Em muitas vezes, várias ferramentas metodológicas 

precisam ser congregadas para que se construa uma unidade, sendo esta, o meio através do 

qual será “acessado” o campo empírico, lócus dos “dados” que aqui preferimos chamar de 

evidências. Estas, juntamente com nossas interpretações das mesmas, compõe o argumento 

desenvolvido ao longo desta “peça de retórica argumentativa” (MATTOS, 2002), ou seja, uma 

tese suportada por argumentos consistentes e ordenadamente organizados, em texto, a ser 

apresentado aos pares acadêmicos. Seria a pesquisa acadêmica, e sua transformação em texto 

a ser escrutinado pelos pares, algo muito além disso? Pouco, ou até, quase nada, diríamos nós.  

 Agora buscamos apresentar nova etapa desta investigação: as notas de campo 

originárias de uma observação livre ou assistemática. Neste estudo, este tipo de observação – 

também denominada de observação espontânea, informal, ordinária, simples, ocasional ou 

acidental – se caracteriza como sendo o registro e recolhimento de fatos da realidade sem que 
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seja necessária a realização de perguntas diretas ou sejam utilizados meios técnicos especiais. 

Geralmente, é empregada em estudos exploratórios e não tem um planejamento rígido ou 

recursos de controle pré-estabelecidos (MARCONI e LAKATOS, 1999). Foi por entre esta 

observação e as notas que tomamos da mesma, que escutamos “blues”. 

 Uma necessidade (razão) de explorar o campo de estudo, paralelamente e durante a 

“coleta de dados” propriamente dita87, foi o que nos impulsionou a passar um período de 

observação (um mês) do cotidiano do caso ilustrativo. O que queríamos com isso? Consolidar 

e focar os aspectos que supúnhamos serem de nosso principal interesse através da observação 

livre e descrição densa – esta com base no texto clássico do antropólogo Clifford Geertz, “Um 

descrição densa”, capítulo primeiro de “A interpretação das culturas”. Porque desta forma? 

Porque assim acreditávamos poder, paulatinamente, nos aproximar do cotidiano de modo 

menos intrusivo e chegar a fazer parte do mesmo, de forma discreta e comedida. Através das 

notas poderíamos inscrever a naturalidade das ações e interações dos agentes tal e qual estas 

se dão no dia-a-dia. Apesar das notas serem objetos mnemônicos e, assim sendo, 

naturalmente, são incompletas em relação aos fatos – sem falar que também possuem o viés 

inerente à visão do pesquisador –, tomou-se o devido cuidado de validar as mesmas junto ao 

ator central do caso estudado88.   

Como o olhar que lançamos ao cotidiano se dá à luz da perspectiva metodológica 

apresentada por Pais (2003), um enfoque específico ao “hemisfério da razão” precisou ser 

delimitado. Sendo assim, fomos ao Houasiss (2001) e vimos que, entre outros significados, 

razão também é entendida como o ato de compreender e ponderar. Nos perguntamos então, 

 

87 Nos explicamos, o período de observação livre teve diversas funções, dentre elas duas são: 1. explorar o 
campo de pesquisa de forma extremamente próxima de seu cotidiano; 2. (re)ver e levantar focos, questões e 
temas de interesse para a elaboração de roteiros para entrevistas semi-estruturadas. Assim, ele tanto é parte da 
“coleta de dados” como oferece base empírica para a consolidação dos focos de interesse, temas e 
(re)formulação das questões.     
88 Como isso de deu? Apresentamos os extratos (impressos e, em seqüência, agrupados) aqui selecionados para o 
ator central de nosso caso ilustrativo e este os validou por completo.  



 115

 

interpretar também não seria uma atividade preponderantemente racional? Acreditamos 

piamente que sim.   

Aqui trazemos justamente algumas de nossas observações, interpretações, reflexões e, 

como resultado destas, os focos e questões de interesse, agora consolidados. Desta forma, 

estes são decorrentes de um processo de “lapidação” do escopo do estudo, em campo, onde 

ele também precisa ser feito.      

2.6.4.2 Entre a emoção e a razão: um pesquisador-equilibrista na “corda 

bamba” 

O dito do poeta Antonio Machado – “caminhante, não há caminho, o caminho se faz 

ao caminhar” – aqui precisa ser resgatado. Foi desta forma que fomos ao campo, muito 

embora cientes da estratégia esboçada, assim como das técnicas que poderíamos lançar mão, 

as etapas não estavam definidas, elas se configuram na medida em que nos aprofundamos no 

campo empírico, “deambulando” pelo cotidiano “com” o sociólogo José Machado Pais (vide 

seção 2.5). 

Esta perspectiva norteia a nossa razão. Ao que parece, partindo desta, muitos dos 

indícios que surgem (e podem ser vistos) no campo surgem juntamente com impressões, 

sentimentos, intuições. Como gerar conhecimento “cientificamente comprovado”, partindo 

deste olhar?  

De antemão aqui logo respondemos. Não temos a petulância de almejar “comprovar 

cientificamente” o que lá (no campo) observamos e aqui interpretamos. Nossa concepção de 

ciência não nos permite seguir “sonhando” com o veredicto final que se busca numa outra 

visão “onipotente e onipresente”, que permanece crente que é a única capaz de aferir o que é 

verdade ou mentira, apenas por se auto-intitular “guardiã da razão”. Mas, ao mesmo tempo, 
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nos vemos sim fazendo ciência, uma ciência “diferente” da ortodoxa, porém ciência. No ritmo 

de um bom “blues”!  

Sendo assim, nos confrontamos com aquele velho dilema que tanto nos aflige – seres 

humanos que dizemos (ou queremos) ser cientistas. Como “separar” a emoção da razão e, 

construir interpretações consistentes dos fatos observados? Como um pesquisador pode 

manter o equilíbrio nesta “corda bamba”?      

Obviamente, não temos a ambição de apresentar à comunidade científica uma 

“fórmula-mágica” para resolver esta questão que já perdura por séculos. Até porque, não 

acreditamos haver esta fórmula. Acreditamos sim haver alternativas – porém sempre tendo em 

mente que esta separação trata-se de uma utopia da ciência moderna – que podem ser 

tomadas, caso a caso, nas definições das estratégias de pesquisa e na condução deste processo 

como um todo para que uma análise racional possa ser apresentada, escrutinada e aceita pelos 

pares acadêmicos.  

O espaço que se abre para a “emoção” durante a fase do campo de uma “investigação 

do cotidiano”, não ocupa (excluindo) o espaço elementar que precisa, e deve, ser ocupado 

pela razão (vide seção 2.6.3.4). Muito pelo contrário, nos lança o desafio de valorizá-lo ao 

máximo, não apenas porque acreditamos piamente na importância basilar da “razão na 

ciência”89, mas também para que deixemos as “menores lacunas possíveis” em nossa 

argumentação.      

 

89 Aqui não dizemos a razão do racionalismo cartesiano, ou da ciência moderna ortodoxa, que em muito se 
baseia, tanto nos pressupostos de racionalistas quanto nos positivistas. Estes, surgidos no milênio passado, ainda 
imperam na produção de conhecimento em administração. Aqui falamos de uma “razão reflexiva”, condizente 
com um tempo no qual acreditamos viver: a “modernidade reflexiva”. Esta é a visão de mundo e de ciência 
adotada neste trabalho. Nela estamos alinhados com Ulrich Beck (1992, 1997) (cf. seção 2.2.1).  
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2.6.4.3 “Existo (e sinto), logo reflito” 

A paráfrase que dá título a esta seção não é um mero recurso estilístico. Estamos “para 

além” do racionalismo cartesiano e seguimos inspirados em António Damásio que afirma ser 

o “existir” ponto de partida para o “pensar” e não o inverso como no “penso, logo existo” do 

filósofo francês (vide seção 2.6.3.4).  

Para nós, portanto, o princípio foi a existência e só mais tarde chegou o 
pensamento. E para nós, no presente, quando vimos ao mundo e nos 
desenvolvemos começamos ainda por existir e só mais tarde pensamos. 
Existimos e depois pensamos e só pensamos na medida em que existimos, 
visto o pensamento ser, na verdade, causado por estruturas e operações do 
ser. (1996, p. 279) 

 
Para nós, este existir precisa ser, cada vez mais reflexivo e menos cartesiano. Diante 

do que andamos escrevendo linhas atrás, a ação do pesquisar é algo sobre o qual se precisa 

refletir antes, durante e depois.  

Não fomos ao campo para replicar modelos ou comprovar teorias (ou então derrubá-

las!). Não levamos receitas, modelos, escalas ou recursos estatísticos. Lá fomos com a nossa 

razão. Uma razão “diferente”, “reflexiva” (BECK, 1992, 1997), condizente com nossa visão de 

mundo e de ciência. Nem melhor nem pior do que qualquer outra. Uma razão que “clama” por 

espaço para que seja ouvida. 

Esta “razão reflexiva” pede por uma outra atitude, uma outra forma de se relacionar 

com o mundo. Esta pede por “reflexão na ação”, principalmente na ação de pesquisar. 

Mas como unir essa razão que falamos com a ação de pesquisar?  

Donald A. Schön e o seu The Reflective Practitioner pode nos apoiar neste intento. 

Nele, ao dissertar sobre o “profissional reflexivo”, Schön (1991) coloca que a racionalidade 

técnica não tem uma “capacidade plena” de resolução dos problemas da vida cotidiana – 

conforme muitos acreditam ter. Estes problemas apresentam-se de forma indefinida, mutante, 

em estruturas caóticas repletas de incerteza, instabilidade e unicidade. Seguindo com o seu 

raciocínio, o praticante que, ao orientar sua ação no sentido de lidar com situações deste tipo, 
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reflete de forma consciente – fazendo uso de conhecimento científico e tácito, mas também 

reconhecendo que é dependente das cognições, julgamentos e habilidades que lhes são 

próprias – pode ser considerado reflexivo.  

Nos desvencilhando da noção de trabalho convencional e partindo para a atividade do 

pesquisador, trazendo conosco o raciocínio de Schön, procuramos refletir na ação 

investigativa. Esta reflexão configurou-se como sendo uma atitude racional no que se refere 

ao conhecimento científico, e sua construção, num tempo no qual os problemas de pesquisas 

precisam ser condizentes com uma “sociedade de risco” (BECK, 1992), um “mundo em 

descontrole” (GIDDENS, 2000). Para nós, esta reflexão precisa se dá ao longo de todo processo 

de pesquisa. Esta ação precisa ser: concebida como fruto de reflexões maduras e 

aprofundadas sobre o que realmente se busca estudar e qual a estratégia metodológica a ser 

construída para tal; executada com procedimentos adequados e que permitam ao pesquisador 

refletir criticamente sobre os dados que precisa/deve reunir e aquilo que está fazendo 

enquanto os coleta; e analisada com uma dose adequada de reflexão, assim evitando que esta 

parte seja feita de forma mecânica. Em suma, a concepção, a execução e a análise inerentes 

à ação de pesquisar precisam ser realizadas de forma reflexiva. Afinal, não estamos numa 

linha de montagem sendo treinados para “executar operações de pesquisa” em série!                

2.6.4.4 Num simples abrir e fechar de olhos: a densidade necessária à 

descrição 

 Após esta curta, porém fundamental reflexão. O descrever das observações de campo 

– que ainda se encontram, por ora, em estado bruto, guardadas, em notas, no caderninho – não 

poderia ser um processo mecânico, racionalista. Entretanto, não podemos (nem iremos!) de 

forma alguma, abandonar a razão.  
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Não a de Descartes. Como já escrevemos, estamos “para além” desta. Lembremos ao 

leitor que a nossa razão é “reflexiva” (BECK, 1992, 1997). Foi ela que pediu um pesquisador 

“reflexivo” (Schön, 1991). Por estas razões, é preciso abrir espaço para uma interpretação do 

que foi no campo observado e está, no caderno, anotado. Os ensinamos de Geertz (1978) – 

que diz buscar interpretar a cultura, resgatando uma idéia de Weber, como sendo “uma das 

teias tecidas pelo homem”, nas quais ele próprio encontra-se amarrado – nos propiciam uma 

alternativa que julgamos ser racional. 

Ao propor a “descrição densa” como alternativa à “superficial”, Clifford Geertz toma 

emprestada a ilustração que Gilbert Ryle faz sobre as múltiplas interpretações possíveis de 

uma singela piscadela. Estas, como retrata o primeiro, podem ir, de um instintivo piscar de 

olhos, aos sucessivos ensaios de uma maliciosa brincadeira perante o espelho. Entre estes 

extremos, um sem número de outros sentidos pode existir num simples abrir e fechar de olhos. 

 Mas como descrever de forma densa? A busca dos significados encobertos pela 

aparente superficialidade de uma ação específica é o caminho que Geertz segue à procura 

do entendimento dos traços culturais presentes no cotidiano social. A descrição densa 

consiste justamente na interpretação do que é observado e escrito, pelo pesquisador, 

sobre o campo, “[...] o que chamamos de nossos dados são realmente construções nossas das 

construções de outras pessoas [...] [ou seja], nós já estamos explicando e, o que é pior, 

explicando explicações. Piscadelas de piscadelas de piscadelas...” (GEERTZ, 1978, p. 19). O 

processo interpretativo abre espaço para uma subjetividade que não é tradicionalmente “bem 

vinda” em etapas analíticas de trabalhos científicos. Mas, em nossa razão científica, há espaço 

para ela, desde que não nos leve a descambar para relativismos excessivos e impeditivos de 

uma análise defensável perante nossos pares. É esta a objetividade que buscamos já que o 

processo interpretativo é  

[...] como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito 
estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e 
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comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, 
mas com exemplos transitórios de comportamento modelado. [...] Uma vez 
que o comportamento humano é visto como uma ação simbólica [...]. O que 
devemos indagar é qual a sua importância: o que está sendo transmitido com 
a ocorrência e através da sua agência, seja ela um ridículo ou um desafio, 
uma ironia ou uma zanga, um deboche ou um orgulho. (GEERTZ, 1978, p. 
20-21) 
   

Compreendemos que, inúmeras são as limitações desta opção analítica (e.g., por mais 

que seja bem fundamentada, sempre será uma interpretação90; o período de observação deste 

estudo – curto para os parâmetros antropológicos). Contra argumentamos que este não cobrirá 

toda a análise de uma investigação, mas sim, uma parte, fundamental, porém uma parte – está 

aqui retratada. Lembremos também que estamos em administração. Não precisaremos ir até o 

outro lado do mundo para interpretar uma tribo aborígine numa ilha deserta ao sul do equador 

– muito embora esta argumentação possa ser uma grande armadilha. E aqui nos encontramos 

com Gilberto Velho “Observando o familiar” que nos alertou quanto a esta armadilha – em 

um dos textos que compõem “A Aventura Sociológica”, logo depois do inspirador 

“anthropological blues” de DaMatta (1978). Para ele, viver no contexto não significa 

compreender a lógica das relações em questão. “O processo de descoberta e análise do que é 

familiar pode, sem dúvida, envolver dificuldades diferentes do que em relação ao exótico” 

(1978, p. 41), porém envolverá dificuldades. E, ainda sobre o problema, diz que 

[...] a idéia de tentar por-se no lugar do outro e de captar vivências e 
experiências exige um mergulho em profundidade difícil de ser precisado e 
delimitado em termos de tempo. Trata-se de problema complexo [...]. O fato 
é que se está discutindo o problema de experiências mais ou menos comuns, 
partilháveis que permitem um nível de interação específico. [...] O que 
vemos e encontramos pode ser familiar mas não é necessariamente 
conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo 
ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre pressupondo familiaridades e 
exotismos como fontes de conhecimento ou desconhecimento, 
respectivamente. [...] Assim, em princípio, dispomos de um mapa que nos 
familiariza com os cenários e situações de nosso cotidiano, dando nome, 
lugar e posição aos indivíduos. Isto, no entanto não significa que 
conhecemos o ponto de vista e a visão de mundo dos diferentes atores [...]. 

 

90 Muito embora, como diz Geertz (1978, p. 28): “Uma boa interpretação de qualquer coisa – um poema, uma 
pessoa, uma estória, um ritual, uma instituição, uma sociedade – leva-nos ao cerne do que nos propomos 
interpretar.”  
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Logo, sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, 
inevitavelmente, a questão de seu lugar e de suas possibilidades de 
relativizá-lo ou transcedê-lo e poder ‘por-se no lugar do outro’. (p. 37-40, 
grifo do autor)  

 
Após ler as palavras de Gilberto, refletimos que o fenômeno que queremos estudar, 

assim como o lócus onde se passa esta nossa investigação, nos permitem mais esta ousadia... 

Em tempo, não procuramos descrever densamente o que observamos em campo por si 

mesmo. Não nos reduzimos às peculiaridades e especificidades do caso ilustrativo escolhido, 

mas sim retomamos nossa “lente teórica” e, de sua posse, voltamos ao caso interligando 

indícios empíricos a nossa argumentação. Foi neste sentido que recorremos aos diversos 

teóricos que se fazem presentes em nosso arcabouço. É este aporte que propicia sustentação e 

sentido para nossas interpretações. 

2.6.4.5 [Re]abrindo o caderninho 

 Agora é preciso ir até a mochila e de lá tirar o caderninho onde estão guardadas as 

notas de campo. Delas, queremos alguns dos trechos originários dos “estímulos que emanam 

do hemisfério esquerdo”. De posse de nossas indagações norteadoras e de seus 

desdobramentos (vide seção 2.6.2.), vamos, finalmente, folhear as notas91 do caderninho. 

Lembremos que nele (1) buscamos observações importantes no sentido de consolidar nossos 

focos de interesse que partem dos temas centrais da investigação: reflexividade e articulação 

empreendedora; (2) que a “reflexão na ação” (SCHÖN, 1991) de pesquisar também se faz 

presente ao longo desta etapa.     

 

91 Os extratos [Ex] de 1 a 8, abaixo apresentados, fazem parte das notas de campo escritas entre 01/03/2005 e 
31/03/2005, com exceção do primeiro extrato [Ex 1] que foi extraído das notas relativas a um contato prévio ao 
período acima mencionado. Mais precisamente em 27/01/2005. Aqui lembramos que, conforme dissemos nas 
“razões iniciais” (seção 2.6.4.1), estes extratos foram validados pelo ator central do caso estudado. Com exceção 
de Marcelo Fernandes, CDI e Global Tech (GT), os nomes de pessoas e organizações que surgem a partir de 
agora são fictícios. 
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[Ex 1]   
Marcelo Fernandes se mostra um grande entusiasta pelo que faz, pela “causa 
social” e conta um pouco da história do CDI com o orgulho de quem 
idealizou e estruturou a atuação da organização aqui no estado. [...] Ele, 
como bom empreendedor que é, gosta de mostrar o crescimento da atuação e 
dos números que envolvem a organização. [lin 1-5] 
[...] Falando-me sobre sua atuação no CDI, Marcelo diz este ano esperar 
voltar a fazer o que fez muito no início e acha ser a sua maior contribuição 
para a causa: pensar estrategicamente a organização e cair em campo 
estabelecendo contatos com empresários e outros possíveis apoiadores. 
Enfim, “me articulando”, disse ele. [lin 6-10] 
[...] Marcelo traz em sua fala uma preocupação com questões estruturais 
como a educação. A forma como esta é conduzida em nosso país muito o 
incomoda. Para ele, a questão da educação é um problema de base e faz 
grande falta uma orientação no ensino que estimule os jovens a “aprender a 
pensar”, a “sair do quadrado92”, da normalidade na qual somos acostumados 
e norteados a viver. Diz ele ser preciso pensar em transformação, em 
mudanças realmente estruturais, ao invés disso, parece que estamos sempre 
“tentando tapar o sol com a peneira”. A mentalidade empresarial unicamente 
voltada para o lucro também o incomoda. “Muitos dos empresários que nos 
apóiam acreditam na seriedade do meu trabalho, afinal tenho credibilidade, 
mas, em geral, a maioria apenas quer passar o cheque e pronto. Não acho 
que seja por aí...”. [lin 11-22] 
   

O que move um empreendedor-empresário bem sucedido a ir de encontro ao sistema 

político econômico vigente e “abraçar uma causa” social? Esta questão e o que foi observado 

no cotidiano do mesmo [lin 1-5] apontam para uma reflexão e indica que é preciso conhecer 

um pouco mais sobre este ser e sua racionalidade... 

No trecho [lin 13-19], pode ser percebida uma visão crítica da realidade. Ao observar 

os problemas estruturais e apontar para a necessidade de mudanças profundas, transformações 

em aspectos como a educação, um ator “reflexivo” demonstra ter alguma noção da dimensão 

desta problemática, ao mesmo tempo em que também assinala ter uma crença na possibilidade 

de mudança social. Seriam seus sonhos e ideais sincrônicos com esta crença?  

No uso do dito popular “tapar o sol com a peneira” [lin 18], é possível ter ainda mais 

pistas desta visão crítica – a uma visão “moderna simples” (BECK, 1992, 1997) – que foi 

percebida inicialmente. Ao criticar as ações implementadas, partindo desta perspectiva, sua 

 

92 Aqui em alusão ao aparelho muito utilizado para “restringir a um determinado espaço” a ação de uma criança. 
Também conhecido como “cercado”.  
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visão de mundo tende a ser “diferente”. Aqui se encontram subsídios que permitem dar 

prosseguimento à aproximação – entre a idéia de “reflexividade” e a articulação 

empreendedora – que nesta investigação se anseia fazer.     

Neste sentido, suas idéias se diferenciam das dos empresários indiferentes às 

conseqüências inevitáveis de uma “sociedade de risco” (BECK, 1992) na qual hoje vivemos. O 

pensar em transformações estruturais necessárias, em sair do convencional e buscar novas 

alternativas aparece tanto ao comentar as mudanças necessárias na educação quanto ao 

repudiar a atitude indiferente da maioria dos empresários, presos a uma racionalidade 

instrumental – inerente ao pensar tradicionalmente moderno (“simples”).  

Uma proeminente atitude relacional pode ser vista nos trechos [lin 6-10, 19-22]. No 

primeiro deles, já se pode ver explícita a articulação como estratégia que lança mão no sentido 

de viabilizar recursos para enfrentar seus “desafios de confrontação” – e assim confirma esta 

característica que é fundamental nesta investigação. No segundo [lin 19-22], ressalta a 

importância da credibilidade que acredita possuir, afinal, lembremos que empresários, 

geralmente, têm uma visão de mundo moderna e esta pede “confiança previamente 

comprovada” capaz de “garantir o retorno” do investimento feito. No caso da maioria, “que 

apenas quer passar o cheque e pronto” confirma-se o que Mello (1999) apontou. Esta forma 

de “apoio” é aparentemente rechaçada pelo ator central ao demonstrar descrença em relação 

aos seus efeitos, afinal, mudanças e transformações, da dimensão que falou anteriormente [lin 

13-19], não acontecem com doações esporádicas e/ou descompromissadas. Pode-se então 

subentender que, para que seja possível haver uma reação às “tensões contemporâneas” é 

preciso uma outra mentalidade, uma outra forma de ver e (se ver) no mundo.                

[Ex 2]   
[...] Para ele, não é preciso apenas empregados, ele não os quer no CDI. “É 
preciso pessoas indignadas com a sociedade”, engajadas com a causa. É 
preciso recuperar este espírito de indignação perante a sociedade e trazê-lo 
para o trabalho, ele faz parte da natureza do que é feito no CDI. “Cadê a 
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indignação?” Pergunta ele. Falta movimentação, dinâmica, questionamento e 
luta. Reflexividade? [lin 1-6] 
Ele repete várias vezes a palavra indignação. E diz estar também indignado 
com o estado do CDI-PE. [...] “Se não fomos para as escolas (nas 
comunidades) e não nos indignarmos, o que estamos fazendo aqui?” [lin 7-9] 
Hoje, “pensar e querer fazer diferente” puderam ser percebidos na fala de 
Marcelo. A racionalidade técnica e instrumental que tem movido a equipe do 
CDI foi questionada e uma confrontação com a realidade na qual atuam foi 
pedida. Muito de sua fala foi neste sentido. Ele sente falta do “fazer 
diferente” em sua equipe e eu ainda não tinha visto isso em sua fala, ação e 
articulação. O querer “fazer diferente” surge nas inquietações que ele hoje 
externou. [lin 10-15] 

 
“Indignação” foi o termo usado pelo empreendedor, aqui, acolá, ao longo de todo 

período de observação. O [Ex 2] foi escrito com base numa reunião interna da ONG. No 

trecho [lin 1-6], além de claramente haver um componente motivacional de um líder que 

anseia mexer com os brios dos seus comandados, externando uma insatisfação com a postura 

dos mesmos no trabalho e pedindo por um envolvimento que julga ser necessário à atuação no 

campo social, o ator central se projeta neste momento, expõe sua ânsia por indignação 

pedindo pela mesma na atuação dos seus interlocutores. No entanto, parece ignorar o fato de 

que, alguns dos seus pares podem estar apenas sendo orientados por razões simplesmente 

instrumentais (e.g., salário, emprego) e ignorando o caráter transformador do trabalho 

realizado – caráter este que deve ser inerente à atividade de uma organização que trabalha 

com inclusão digital, social e cidadania junto a comunidades de baixa renda. Ou seja, são 

empregados, não estão indignados e não vêm problema nenhum nisso, afinal, esta é a visão 

hegemônica na sociedade contemporânea...              

A inconformação com a realidade tal e qual nos é dada e a visão de que mudanças 

profundas são necessárias podem ser a origem da atitude do empreendedor – o que não está 

diretamente relacionada às origens das atitudes das demais pessoas. Talvez este ator 

“reflexivo” esteja baseando sua ação numa ética de valores não compartilhada por seus 

colaboradores. A percepção de alguns dos “desafios de confrontação” de nosso tempo o leva a 
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se envolver em ações de enfrentamento às “tensões contemporâneas”. Seria isso o que move 

um ator “reflexivo” a atuar no campo social? 

Em conversa posterior buscou-se o que significava, para o mesmo, indignação. E, em 

muito se aproxima do que é concebido em Beck (1992, 1997) como “confrontação reflexiva”. 

Em linhas gerais, trouxe em sua fala que indignação é algo como “ver uma criança na rua 

pedindo esmola e não achar normal, que faz parte do cenário, é preciso se indignar com isso”. 

No questionamento que pôde ser visto [lin 8-9], atrela-se esta indignação ao sentido de 

estarem ali, o que, de fato, estão fazendo? Cumprindo tarefas burocráticas ou trabalhando por 

uma causa? O pedido pela atitude “indignar-se” ressalta uma expectativa por confrontação. 

Esta atitude propicia uma ligação entre a reflexividade, enquanto “consciência reflexiva”, e o 

pensar, agir e interagir do ator central. Este é um exemplo de como indícios do cotidiano 

apontam para falas, ações e interações reflexivas.    

[Ex 3]   
[...] ao entrarmos em seu carro, Marcelo foi logo dizendo: “não repare a 
bagunça e a sujeira, é que eu não jogo lixo na rua, ele fica aqui no carro 
mesmo...”. Será que ele vê o público acima do privado? Aqui encontramos 
mais indícios de reflexividade... Haveria uma outra racionalidade por trás 
desta atitude? 
 

Colocar em primeiro lugar o coletivo, o meio-ambiente urbano e, em seguida, a 

higiene de seu próprio espaço é uma ação reflexiva. Aqui faz-se necessário relembrar que, 

num primeiro estágio, “reflexividade” é a natural relação de causa-efeito desencadeada por 

nossos atos; num segundo, é a nossa consciência sobre estes efeitos danosos e conseqüentes 

atitudes e ações contrárias a estes efeitos, ou seja, o surgimento de “consciência reflexiva”. 

Neste sentido, coloca-se que este tipo de postura pede por uma racionalidade não-

instrumental, uma racionalidade “outra”, condizente com “uma visão de mundo reflexiva” (cf. 

BECK, 1992, 1997). Este extrato é representativo por permitir [re]pensar sobre as ações 

reflexivas que puderam ser observadas no cotidiano.     

[Ex 4]     
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Roberto e Marcelo expõem nuances da parceria que têm, assim como o grau 
de cumplicidade que acreditam existir. Muitas vezes Marcelo (enquanto 
sócio-diretor da GT) fecha contratos de serviços para a empresa na qual 
Roberto trabalha para viabilizar vantagens para a mesma. [lin 1-4]  
Esta empresa também é parceira do CDI. Aliás, algumas parcerias são 
sobrepostas. Alguns parceiros da GT são também do CDI e vice-versa. Sem 
falar nos laços que constrói – também “passando por cima” dos setores nos 
quais seus interagentes atuam. Marcelo parece ignorar as barreiras que 
podem existir entre o “campo empresarial” e o das “ongs”. [lin 5-9]   

 
Este trecho [lin 1-4] indica uma relação muito próxima na qual a cumplicidade 

propicia ganhos para ambos. O ator “reflexivo” acredita na reciprocidade da relação e se 

envolve com projetos desta que acredita ser uma grande parceira. A relação com seus 

principais interlocutores (que trabalham nesta empresa) está “para além” das relações 

profissionais no âmbito do contrato comercial que existe entre elas. O fato de esta empresa ser 

também parceria local da ONG [lin 5-9] demonstra a sobreposição das parcerias (comentada 

no trecho). Por ser, originariamente, empresário, o empreendedor detém uma natural 

facilidade para diálogo com os mesmos – diferentemente dos demais atores que atuam no 

campo social (cf. MELLO, 1999). Colocar as relações profissionais e pessoais que constrói a 

serviço da causa que abraça é prática adotada pelo ator, ou seja, faz parte de sua estratégia de 

articulação. Neste sentido, a “articulação de caráter reflexivo” parece não observar em que 

setor a pessoa trabalha, mas sim sua credibilidade, sensibilidade para o trabalho que é feito 

pela ONG, assim como quem ela pode acessar – e assim, conseqüentemente, expandir o 

alcance para novos recursos e parcerias. Como constrói e mantém relações com elas? Qual é o 

sentido que ambos enxergam nestas relações? Estas são questões que parecem ser pertinentes. 

É preciso um maior aprofundamento no entendimento destas relações...              

[Ex 5]     
Marcelo diz que, para ele, responsabilidade social é “fazer algo diferente” ao 
observar o quadro geral da sociedade. “É preciso fazer alguma coisa pra 
transformar a realidade (e aqui ele retoma a idéia de indignação...). É aquela 
coisa da indignação sabe...”, enfatiza. “É partir de um ponto e ir a outro. É 
sair de A e ir para A’, não é preciso ir até B, mas é preciso sair de A, mudar 
algo”. É a confrontação necessária à reflexividade? 
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Mesmo que não se possa fazer o ideal – e, de fato, poucas vezes o é – é possível fazer 

algo. É justamente a isso que o ator “reflexivo” se propõe. Na realidade, este pensamento 

presente no [Ex 5] também o permite se aproximar e estabelecer parcerias com empresas que 

“querem fazer algo” mas não tem noção do quê, onde, como, e quando, ou mesmo apenas 

estão interessadas em “vestir máscaras” de “socialmente responsáveis” – afinal, cada vez mais 

está em voga, tanto como estratégia quanto como modismo – também em termos legais – o 

que chamam de responsabilidade social empresarial.    

A ONG capitaneada pelo empreendedor tem diversas empresas como parceiras. A 

forma como este vê “responsabilidade social” o possibilita relacionar-se com empresas que 

tem posturas mercadológicas incoerentes com a idéia de “indignação” (aqui entendida como 

“confrontação reflexiva”) – conforme definição própria – mas “querem fazer algo”. Apesar do 

ator “reflexivo” diferenciar a forma como as empresas vêm responsabilidade social e 

demonstrar certa criticidade a este respeito – ou seja, o que, de fato, estas procuram ao apoiar 

alguma causa/ação social. Na realidade, este “querer fazer algo”, geralmente, também está 

atrelado a (ou oculta) interesses de legitimação social – construção/gerenciamento da imagem 

e das relações corporativas com consumidores e comunidades, principal foco das políticas de 

responsabilidade social empresarial que podem ser vistas na contemporaneidade. Estes 

interesses, aparentemente, não são devidamente observados neste processo. Uma crença na 

possibilidade de mudar estas práticas, aliada à necessidade de recursos para o trabalho da 

ONG, atenua avaliações mais aprofundadas sobre o que realmente buscam as empresas que se 

aproximam. Ao que parece, a “confrontação reflexiva” está muito mais presente na fala e 

ações viabilizadas – com os recursos que capta por meio de suas articulações – do que em 

alguns dos seus interagentes (principalmente empresários e executivos) – muitos deles ainda 

presos numa racionalidade instrumental que os dificulta “ver o mundo reflexivamente”.         

[Ex 6]    
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“Coisas que quero batalhar agora...”. Marcelo começa a falar sobre coisas 
que precisa “correr atrás” e menciona a reunião de hoje pela manhã e outras 
possíveis parcerias que diz precisar buscar. [lin 1-3] 
[...] Na reunião, ele expõe o estágio e a dimensão que as coisas tomaram no 
CDI e que ele sente necessidade de pessoas que “abram portas que ele não 
consegue abrir” (e.g., um secretário do governo do estado) para obter mais 
apoio ao trabalho. [lin 4-7]  

 
Cair em campo estrategicamente e trazer recursos para a organização é característico 

deste tipo empreendedor [lin 1-3]. Esta é uma atividade que faz com desenvoltura – vide [Ex 

1: lin 6-10]. As mais variadas formas como estas aproximações acontecem dão ao interagir 

deste ator um caráter peculiar (e.g., por meio de um conhecido em comum, de uma reunião de 

negócios que termina com uma conversa sobre a ONG, uma outra parceria ou, como o mesmo 

diz, “por obra de uma grande coincidência”). O fato que pôde ser observado é que, para isso, é 

preciso ser uma pessoa aberta a diversos tipos e formas de se relacionar, assim como saber 

explorar as contingências de uma “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999a). No trecho 

seguinte [lin 4-7], uma limitação desta capacidade de articulação é externada e colocada como 

um fator impeditivo para o crescimento da atuação da ONG. É preciso alargar o “raio de 

articulação” para espaços aos quais não se tem acesso direto, mas que estão ao alcance de 

outras pessoas. Estas podem “abrir portas”, ou seja, chegar até outros atores que circulam 

nestes outros “meios”. Ou seja, em nosso tempo, o mais importante não é o saber-fazer e 

sim, o saber-fazer-por-meio-dos-outros. Aqui, seria importante rever o trecho [Ex 4: lin 5-

9] e os comentários que a respeito do mesmo. A articulação do empreendedor é colocada a 

serviço da causa, ou seja, de ações de “confrontação reflexiva”.      

[Ex 7]   
Querendo demonstrar empenho na viabilização do programa JET, Marcelo 
coloca que quer “inserí-lo no circuito aqui”, para tal, elenca uma séria de 
articulações já em andamento neste sentido. Fala inclusive de uma reunião 
com um secretário de estado já agendada. [lin 1-4] 
[...] Eles conversam sobre como viabilizar uma articulação com a HAM. 
Marcelo acredita ser importante fazer a “costura” via São Paulo pois, se 
“houver apoio de lá, tudo fica mais fácil...”. Discutem sobre a importância de 
se buscar uma sensibilização nas empresas para o programa e procuram 
formas de “abrir portas no mundo do trabalho” para os jovens que estão 
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sendo capacitados. Marcelo diz que ele e outro empresário envolvido no 
campo social poderiam falar um pouco para os demais. [lin 5-11]  

 
De início [lin 1-2], o ator “reflexivo” procura demonstrar sua predisposição em fazer 

uso da rede que acessa também para viabilizar novos projetos. Por trás desta fala há um 

componente prático e um político a serem analisados. O prático [lin 2-3], permite inferir que o 

mesmo coloca “sua rede” a disposição de parceiros e novos projetos que apóia e abraça – da 

mesma forma que pede e busca apoio de outras pessoas e de suas respectivas redes [Ex 6: lin 

4-7]. O político surge ao mesmo tempo [lin 2-4] na medida em que procura demonstrar 

penetração e capacidade de articulação no meio empresarial e governamental do Estado.  

O trecho [lin 5-11] remete a interpretação do [Ex 5]. Nela, falou-se de uma crença na 

mudança da mentalidade do empresariado que foi observada no empreendedor. Este tema 

ganha destaque em [lin 7-8, 10-11]. Para que esta sensibilização? Expandir a atuação do 

projeto, vencer mais “desafios de confrontação”?   

[Ex 8]  
Na recepção do CDI tem um painel com as marcas dos mantenedores.  
Também há um painel com nomes de diversas organizações sob o título de 
“parceiras”. Nos laboratórios de aula, a marca da HAL93 e de algumas outras 
empresas parceiras estão estampadas [...] diz ele: “quanto mais o pessoal da 
HAL vê a marca deles aqui, melhor...” e saiu rindo, inclusive olhando para 
mim com um sorriso maroto. [lin 1-6]  

Pelo visto, não há constrangimento algum em ver o CDI “pintado de 
HAL”, Marcelo parece ver isso como uma oportunidade de obter mais 
recursos. Será que ele tem uma clara noção do que a HAL anseia em troca? 
[lin 7-9]     

 
Em [lin 4-6] surge uma pista da “esperteza” do ator “reflexivo” ao se relacionar com 

empresas parceiras. O sorriso maroto pode ser comparado, naturalmente, às piscadelas de 

Geertz (1978). Havia um significado “a mais” neste do que o que há num simples sorriso 

espontâneo. Nesta interpretação, o ator quis demonstrar ter noção que empresas querem “se 

ver” na ONG e não tem objeção ao fato, muito pelo contrário, vê nisso uma oportunidade de 

 

93 “HAL” aqui é um nome fictício para uma das empresas citadas. Através desta denominação homenageamos 
Arthur Clarke e Stanley Kubric, e os seus brilhantes – respectivos e homônimos – filme e livro: “2001, Uma 
Odisséia no Espaço”. Nele um computador “HAL” perde o controle e ganha consciência, torna-se humano... 
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estreitar laços, obter mais apoio [lin 7-8]. Essa observação é importante por demonstrar a 

instrumentalidade que também orienta o ator central e aponta certa acriticidade [lin 8-9] 

quanto aos reais interesses e anseios que existem por trás do que algumas empresas, realmente 

buscam nesta relação, ou seja, interesses instrumentais. Em contrapartida, não são os 

interesses da atuação da ONG reflexivos? Não haveria aqui então um sincretismo de 

interesses? Este trecho ressalta a importância de uma maior atenção à questão “c)” e seus 

desdobramentos.  

Por fim, retomemos os ensinamentos de Clifford Geertz: 

O que o etnógrafo enfrenta é uma multiplicidade de estruturas conceptuais 
complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são 
simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de 
alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. (p. 20)  

 
O que procuramos no campo? Conversar com aqueles que queremos investigar. E, ao 

anotar o discurso, este é inscrito. Ao fazê-lo, o transformamos de acontecimento passado em 

um relato que existe em sua inscrição e que pode ser consultado novamente. Citando Paul 

Ricoeur, Geertz (1978) quer ressaltar que o que realmente a escrita fixa é o significado do 

acontecimento de falar, não o acontecimento como acontecimento.  

Ou você apreende uma interpretação ou não, vê o ponto fundamental dela ou 
não, aceita-a ou não. Aprisionada na imediação de seu próprio detalhe, ela é 
apresentada como autovalidante ou, o que é pior, como validada pelas 
sensibilidades supostamente desenvolvidas da pessoa que a apresenta. (p. 34)   

2.6.4.6 O que nos diz o “lado esquerdo” 

Agora, voltemos ao que “nos disse” Schön (1991) para a nossa prática de pesquisa. 

Assim como sua concepção, “a execução e a análise inerentes à ação de pesquisar precisam 

ser realizadas de forma reflexiva”. Foi desta forma que procuramos reunir as informações que 

acessamos; também foi desta forma que procuramos interpretar as mesmas, ou seja, com 
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“reflexão na ação”. Afinal, como também já afirmamos, a nossa “razão reflexiva” pede por 

esta “reflexão na ação” de pesquisar. 

Trabalhando nesta perspectiva, as interpretações que realizamos – procurando 

enfatizar o aspecto racional – tanto possibilitaram a consolidação dos nossos focos de 

interesse quanto nos permitiu consolidar, conceber e formular as questões (relacionadas a 

estes) que julgamos serem adequadas para dar prosseguimento à pesquisa.  

Quanto aos focos de interesse, são eles (1) o pensar, o agir e o interagir do ator 

central no que se refere (ou se aproxima) à idéia de “reflexividade” (BECK, 1992, 1997); (2) a 

historicidade destas articulações, como estas se dão, ou seja, o que pensam ator central e 

alguns dos pares (com os quais o mesmo interage) sobre suas respectivas relações neste 

escopo “reflexivo”.        

 

1. Quanto ao primeiro foco: consolidamos questões a serem agrupadas num roteiro 

para entrevista semi-estruturada e realizadas com o ator central do estudo. São elas: a) Quem 

é Marcelo Fernandes? Quais são seus sonhos? b) Em que ele realmente acredita? c) Qual 

mundo ele quer deixar para os nossos filhos? d) “Quais as principais questões públicas para a 

coletividade e as preocupações-chaves dos indivíduos em nossa época?” (MILLS, 1982, p. 17). 

Estas são compartilhadas? e) “Por que” e “para que” ele se envolve com questões sociais? O 

que realmente o move a dedicar forças neste sentido? f) Ele compartilha ideais com outras 

pessoas? (Caso sim, Como?) g) Como identifica estas pessoas com as quais compartilha 

ideais? h) Como consolida laços com elas? O que os une? i) O que ele entende por “lógica de 

mercado”? O que acha do capitalismo? j) É possível fazer diferente? Como? 

 

2. Quanto ao segundo foco: concebemos quatro questões elementares a serem 

agrupadas num roteiro para entrevista semi-estruturada e apresentadas, tanto ao ator central 
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quanto a alguns destes pares. São elas: a) Qual é a história da parceria de vocês? b) Como é 

esta relação? c) O que os une? d)Vocês compartilham sonhos e ideais? (Caso sim, Quais?)    

 

 Para obter maiores subsídios sobre as ações e interações do ator central, foram também 

observadas, gravadas e analisadas reuniões e encontros nos quais estas relações se dão. Ou 

seja, junto às falas, seus significados e aos fatores limitantes das mesmas quando proferidas 

sob condições de entrevista, teremos também algumas destas interações agrupadas ao nosso 

corpus lingüístico (a ser apresentado mais adiante, vide seção 2.6.5). Este corpus também 

recebe as demais observações realizadas e devidamente anotadas, assim como as demais 

evidências obtidas de outras formas. Uma atenção especial será dada, já uma outra seção mais 

adiante (leia-se: 2.6.7), aos aspectos relacionados aos interesses e significados inerentes às 

articulações do nosso ator central (questão “c” e seus desdobramentos), conforme foi 

apontado por nossa interpretação.   

 Ainda nos resta lembrar que estes focos de interesses, assim como as questões a eles 

atreladas, foram consolidados tendo em mente o sentido da nossa busca: esclarecer-se sobre 

as questões “b) e c) e seus respectivos desdobramentos”. Como dissemos, a questão “a) e seus 

desdobramentos” serão objeto de reflexões posteriores.  

2.6.4.7 “Uma ponte” com o outro hemisfério...    

Estas notas de campo – e a interpretação que delas fizemos – nos proporcionaram algo 

importante para a continuidade da investigação: a consolidação dos nossos focos e questões 

de interesse (acima apresentados). 

Neste sentido, alguns dos trechos que acreditamos terem sido elucidativos para esta 

parte do processo foram anteriormente recuperados – tendo em mente as limitações formais 
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que nos impede de trazer todos aqueles que julgamos serem importantes. Sem dúvidas, muito 

do que aqui não está também servirá de subsídio para a próxima parte, assim como para 

reflexões e futuros trabalhos.    

“Muita coisa ficou por lá”, nas 107 páginas “rabiscadas” do caderninho. Ou está no 

inconsciente do pesquisador, armazenado para ser novamente recuperado mais adiante; ou 

ainda, “atravessou a ponte”, rumo ao hemisfério direito, aquele onde habita o “blues” – que 

“notas atrás” dissemos ser também “audível” na pesquisa em administração. 

 Esta parte aqui se encerra, mas a jornada ainda não. Seguimos adiante, tentando 

equilibrar razão e emoção... 

2.6.5 A arte da costura... 

Costura 
Arte de minha vó 
Entrelaçar linhas 

  Aprender com a experiência 

2.6.5.1 Primeiras linhas 

As interpretações das notas escritas no campo, ou seja, a descrição densa previamente 

realizada e apresentada, consolidou nossos focos e questões de interesse. Resgatemo-los aqui: 

(1) o pensar, o agir e o interagir do ator central no que se refere (ou se aproxima) à idéia de 

“reflexividade” (BECK, 1992, 1997); (2) a historicidade destas articulações, como estas se 

dão, ou seja, o que pensam ator central e alguns dos pares (com os quais o mesmo interage) 

sobre suas respectivas relações neste escopo “reflexivo”.      

Ao avançarmos com esta pesquisa, nos defrontamos com um dilema. Ao mesmo 

tempo em que se tornou nítida a necessidade de que estes focos de interesse fossem 
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priorizados, uma investigação composta de várias partes – que se entrecruzam e se sobrepõe 

em sua execução – não pode desprezar um sem número de evidências importantes, originárias 

de diversas fontes, que emergiram naturalmente no período de campo. O que então 

decidimos? Tecer uma virtuosa “colcha de retalhos”. Ou seja, constituir e analisar 

interpretativamente um corpus lingüístico capaz de nos propiciar avanço na direção que 

apontamos – dos nossos principais focos de interesse. Daí esta “colcha” que aqui tecemos ser 

denominada “virtuosa”, ou seja, algo capaz (que tem a virtude) de “produzir efeitos” – sendo 

esta uma das definições que Houasiss (2001) apresenta para a palavra. Será neste sentido que 

este termo aqui se fará presente.     

 Dito isso, nos propomos a trazer à tona este processo de entrelaçamento de evidências 

oriundas das mais diversas fontes e a constituição e análise interpretativa de um corpus 

lingüístico. Este, que aqui analogamente denominaremos “colcha”, parte essencial desta 

investigação. Para tal, iremos relatar quais são e como encontramos estes “retalhos” dos quais 

dispomos e, em seguida, em que estes nos são importantes, ou seja, buscaremos mostrar como 

e para que “tecemos esta colcha” – a interpretação que, partindo dela, faremos, à luz de nosso 

arcabouço teórico, ou seja, o “efeito produzido”.     

Como foi tecido este corpus linguístico do qual falamos? Qual é a importância deste 

para o avanço deste estudo? São estas as duas questões que aqui nos guiam. Antes de irmos 

além, é preciso dizer algo ao leitor...     

2.6.5.2 O que entendemos por uma virtuosa “colcha de retalhos”?  

O que concebemos como um corpus lingüístico? Em nossa analogia, essa é a mesma 

pergunta que, no título, fizemos. Para que o leitor entenda o que intentamos, é preciso também 

assimilar o que queremos costurar. Esta compreensão é básica para que prossigamos...  
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Originária do latim, a palavra corpus significa conjunto, corpo. Geralmente, quando 

utilizada no meio acadêmico, é compreendida como um conjunto temático de dados, 

informações textuais e documentos. Mas, para Barthes (1967), um corpus é uma coleção 

finita de diversos materiais (sons, imagens, escritos, entre outros) reunidos arbitrariamente por 

um pesquisador. Seguindo por este caminho, extrapola-se ao significado convencionalmente 

aceito e abre-se espaço para que este seja constituído por múltiplos “materiais de linguagem” 

dos mais diversos, independentemente da forma que se apresenta.  

Para nós, um corpus lingüístico ou, em nossa analogia, uma virtuosa “colcha de 

retalhos”, é um conjunto de fontes lingüísticas, que possibilitam a “produção de efeitos”, ou 

seja, gerar evidências basilares e significativas para o estudo de fenômenos que se dão no 

contexto do qual emergiram os textos constituintes do corpus. Entendemos um corpus 

(lingüístico) como uma representação (também lingüística) de uma determinada realidade 

num determinado tempo, ou seja, um contexto.                  

Apesar de Bauer e Aarts (2002, p. 44-45) não recomendarem a mistura de textos, sons 

e imagens num mesmo corpus, julgando dever ser o material que compõe este homogêneo, 

este tipo de delimitação não cabe em nosso “tecer”. O que é decisivo para que alguma fonte 

seja ou não agrupada em nosso corpus é a sua significância para a compreensão que buscamos 

ter sobre o contexto e, conseqüentemente, o fenômeno de interesse em questão. Para surpresa 

dos tradicionalistas, as “experiências do vivido” (PAIS, 2003), os sentimentos, “o mais puro 

blues”, as percepções narradas pelo pesquisador também constituem nosso corpus. Para nosso 

alento, Barthes (1967) já nos fornecia respaldo teórico necessário para que possamos dar 

continuidade ao ofício aqui escolhido.             
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2.6.5.3 Conhecendo os “retalhos” 

 Ao nos projetarmos em direção ao campo empírico, já imaginávamos que nossa 

investigação iria constituir (e se constituir a partir de) uma pluralidade de fontes e evidências 

empíricas. No entanto, o que não esperávamos é que esta diversidade fosse tão fértil e que, 

desta mesma forma, se entrelaçasse. Nos sentimos então “tecendo uma virtuosa colcha de 

retalhos”, sendo estes “retalhos”, tanto ricos em si quanto ao serem congregados nesta 

“colcha”.  

Deste modo, acreditamos ser necessário apresentar os mesmos ao leitor, explicando-os 

um a um, assim como se deu este “tecer”. É justamente a este propósito que esta seção será 

dedicada. Em linguagem acadêmica, aqui queremos explicar os procedimentos metodológicos 

empregados. Sendo assim, aqui pedimos ao leitor que espere, até a próxima seção, para que 

observemos juntos o “que há nas entrelinhas?” Ou seja, qual foi a importância, para o avanço 

deste estudo, do que foi constituído a partir destes procedimentos.  

As notas de campo 

Ao longo do período (um mês) em que um de nós passou em campo, acompanhando o 

dia-a-dia do caso ilustrativo, um caderninho foi “fiel companheiro”, recebeu um sem número 

de notas diárias. Estas notas foram sistematicamente transcritas (também diariamente) e, 

posteriormente, geraram dois dos “retalhos” que aqui falamos. 

O primeiro deles abarca tudo aquilo de inusitado, inesperado, os sentimentos, as 

impressões e percepções; enfim, aquilo que DaMatta (1978) chamou de “anthropological 

blues” e que nós, aqui em administração, simplesmente chamamos de “blues” e dissemos ser 

também “audível” na pesquisa em administração. O segundo engloba as notas que foram 

produzidas com “estímulos do hemisfério esquerdo”, o da razão. Estas trazem as observações 

de foram “descritas de forma densa” (GEERTZ, 1978), ou seja, interpretadas pelo próprio 
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pesquisador que as escreveu. Assim como são os hemisférios de nosso cérebro, “blues” e 

razão são “retalhos” complementares e, naturalmente, engendrados.  

No entanto, além de serem partes deste corpus lingüístico, o “blues” e a razão que 

emergiram destas notas não ficaram restritos a estas. Eles também se expandiram por todo o 

processo investigativo – assim propiciando uma natural interligação entre suas partes. 

Explicando melhor, como as demais fontes insurgiram ao longo deste período de campo, elas 

são permeadas (e permeiam) as notas que foram escritas simultaneamente. Seguindo em nossa 

analogia, é como se “estes dois retalhos fossem compostos pela mesma linha utilizada na 

costura de toda a colcha”...        

As conversas e reuniões observadas e gravadas 

 Durante este período, conversas informais e reuniões, ou seja, “interações lingüísticas” 

de terceiros foram observadas e tiveram seus áudios gravados. O papel do pesquisador era 

justamente observá-las, anotar pontos mais significativos (principalmente aqueles que estão 

“além do dito”) em seu caderno e gravá-las para posterior análise.  

 Estas interações (assim como as observações e gravações das mesmas), se mostraram 

ricas por serem extratos das interações cotidianas das quais toma parte o ator central, foco da 

parte empírica deste estudo. 

 Nestas interações, o ator central sempre concedia “um minuto” inicial para que eu me 

apresentasse e solicitasse permissão de gravação da mesma aos demais participantes. É válido 

salientar que, apenas num momento, em que nitidamente tratava-se de “assunto pessoal”, foi 

solicitada a não participação do pesquisador e, também apenas em uma reunião, houve um 

pedido explícito para a não gravação da mesma. Nas demais reuniões e conversas informais 

das quais o nosso “ator central” participou e o pesquisador o acompanhou (e julgou ser 

apropriado o registro através de gravação), não houve qualquer impedimento quanto à 

gravação das mesmas.          
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As conversas/entrevistas não-estruturadas 

 Após uma primeira semana, muito mais dedicada apenas à observação do modus 

operandi do ator central, uma série de “interações lingüísticas” entre o pesquisador e este ator, 

assim como com demais atores que o circundam, começou a, naturalmente, acontecer.  

Com base nestas interações, anotações também foram feitas no caderninho, algumas 

delas com base na gravação da própria fala/impressões do pesquisador ao sair do ambiente no 

qual se deu a interação. A espontaneidade destas interações se deu de forma progressiva, 

como o pesquisador passou a se fazer presente no cotidiano, lócus da investigação, a forma 

costumeira como sua presença passou a ser encarada o possibilitou se tornar bem mais do que 

um “estranho que chega para fazer perguntas”, aos poucos foi absorvido pelo contexto e 

tornou-se mais uma das pessoas que, por ora, compartilha de determinados espaços. Esta 

forma de obter informações se mostrou de extrema valia pois, além de ser uma maneira 

menos intrusiva e mais natural de se acessar informantes,  “reduz o viés e os aspectos ocultos” 

inerentes a “fala captada numa entrevista”, ou seja, a transmutação que pode (e tende) a 

acontecer num “inquérito ou sabatina investigativa”.            

 Muitas delas não foram gravadas, apenas tiveram alguns dos seus pontos de destaque 

anotados posteriormente, mas em algumas outras – nas quais o pesquisador acreditou não ser 

o gravador um “elemento inibidor” – foi possível sim a gravação. De uma forma ou de outra, 

ambas compõem um “retalho” significativo para esta “colcha” que aqui está sendo 

engendrada.         

“Documentos”, artefatos materiais e mensagens eletrônicas observadas 

No ínterim deste processo, aqui, acolá, o pesquisador se deparou com notas e matérias 

em mídia impressa, entrevistas e reportagens em mídias televisivas, certificados de 

participação em cursos, prêmios recebidos, certificados de afiliações a associações, 

certificados concedidos a parceiros, catálogo com os cartões de visitas (pertencente ao ator 
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central), folder institucional, material de papelaria, diversas correspondências (impressas), 

cartões de visitas (que me foram entregues) e até mesmo crachás de identificação/participação 

em eventos; enfim, todos estes artefatos espontaneamente expostos e/ou obtidos não poderiam 

ser, de forma alguma, desprezados. 

Assim, como eles, mensagens eletrônicas também foram observadas, ora durante sua 

escrita, ora após a mesma, mas sempre com a anuência do ator central. A ele foram solicitadas 

algumas mensagens específicas (cujo teor o pesquisador julgou importante) e outras que ele 

julgasse serem significativas no sentido de serem/representarem (um pouco) de suas inúmeras 

“interações virtuais” diárias. Mensagens de ambos os tipos foram encaminhadas ao 

pesquisador. 

As entrevistas aos pares e ao ator central sobre suas relações  

Estas foram realizadas em decorrência de um dos focos de interesse consolidados em 

etapa prévia: a visão dos que tomam parte destas articulações, ou seja, o que pensam alguns 

dos pares (com os quais o ator central interage) sobre suas respectivas relações com o mesmo, 

assim como o que pensa este, sobre suas respectivas relações com alguns dos seus pares. 

Neste sentido, concebemos quatro questões elementares a serem agrupadas num roteiro para 

entrevista semi-estruturada94 e apresentadas a alguns destes pares e ao ator central. Foram 

elas: a) Qual é a história da parceria de vocês? b) Como é esta relação? c) O que os une? 

d)Vocês compartilham sonhos e ideais? (Caso sim, Quais?)  

 Esta entrevista foi realizada com 6 (seis) pessoas com as quais o ator central 

constantemente interage e que representam 5 (cinco) das organizações com as quais uma e/ou 

outra das organizações capitaneadas pelo mesmo mantêm relação de parceria. As mesmas 

 

94 Diferentemente de um roteiro de entrevista rígido, fechado e proposto seqüencialmente e de forma linear, estes 
foram colocados em prática de uma forma mais leve e liberta dos rigores dos roteiros como os vemos 
tradicionalmente. Na realidade, serviram muito mais como fio condutor de uma conversa do que propriamente 
um “protocolo de entrevista”. 
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questões também foram feitas para os 3 (três) sócios que este ator central tem em uma delas, 

assim como para o mesmo. Tanto a respeito das parcerias uma a uma – aqui procedemos da 

seguinte forma: foi dito ao ator central que gostaria de “ouvir algumas histórias” de suas 

parcerias e, uma a uma, falamos os nomes das marcas das organizações selecionadas 

(primeiramente aquelas das quais tínhamos o depoimento de um de seus membros com os 

quais o ator central interage e, na seqüência, outras que julgamos serem também das mais 

significativas), em seqüência, e, na medida em que a história transcorria, recolocávamos as 

questões que também já tinham sido previamente colocadas, mas que não foram contempladas 

na narrativa – quanto em relação aos seus sócios, aqui os entendendo como parceiros 

membros de uma unidade organizacional da qual são sócios. Todas estas entrevistas também 

foram gravadas. 

Conversas/entrevistas com o ator central 

Estas foram muitas. Conversas sobre os mais diversos temas que naturalmente 

emergiam em seu/nosso cotidiano e entrevistas realizadas de duas formas distintas, tanto sem 

nenhuma estruturação prévia – se dando ao longo destas conversas sobre estes temas que 

emergiam ou então alguns temas de interesse que eram provocados pelo pesquisador, porém 

sem qualquer tipo de roteiro prévio para o desenrolar do mesmo – quanto às semi-

estruturadas95, tendo sido estas, basicamente, de dois tipos: a) que se voltou para as questões 

que acima apresentamos e relacionadas a histórias de parcerias e relacionamentos específicos; 

b) um roteiro cuidadosamente consolidado ao longo deste período de campo e executado ao 

final do mesmo.        

A dimensão da “colcha” 

Ao final, como ficou esta “virtuosa colcha”? Como já dissemos, as notas de campo 

foram transcritas diariamente e reunidas num único texto que foi [re]lido, tanto diariamente – 

 

95 Quanto à execução destas e o papel do roteiro para ela anteriormente estruturado, vide nota anterior. 
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imediatamente após o término de sua transcrição, tendo, já neste momento, seus trechos 

“fortes” destacados – quanto foram [re]lidas por diversas vezes para que tanto os trechos de 

“blues” quanto aqueles providos da mais pura razão pudessem ser devidamente considerados. 

Estas foram “as linhas que serviram à costura”. Neste ínterim, diversas “notas nas notas” 

foram feitas, ou seja, um de nós se ateve a fazer comentários e provocações críticas, 

levantando e/ou recuperando questões e aspectos que, ou estavam explícitos, mas que não 

foram devidamente atentado na(s) leitura(s) anterior(es), ou então estavam nas entrelinhas, 

fora do alcance do primeiro olhar de um jovem pesquisador.           

Todas as evidências coletadas via gravação de áudio (num total de cerca de 11 horas 

de fitas, todas transcritas) foram escutadas novamente antes de serem encaminhadas para a 

transcrição e, escutadas novamente, após a execução (por uma terceira pessoa) da transcrição. 

Todas as transcrições recebidas foram lidas (acompanhadas do respectivo áudio de cada uma 

delas). Nesta [re]leitura e escuta simultâneas, as correções das falhas e imprecisões, os 

devidos ajustes, a inserção de informações significativas (principalmente quanto à pragmática 

do que foi dito, e.g., gestos, semblantes, olhares e demais informações importantes que 

apontam indícios do que está “para além do dito”), assim como uma demarcação de trechos 

“fortes” (de maior destaque para posterior análise); enfim, todas estas foram atividades 

realizadas pelo pesquisador. Estas transcrições (revisadas e comentadas) foram agrupadas 

assim como as notas de campo (também revisadas e comentadas). O resultado final: uma 

“colcha de grandes dimensões”...       
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2.6.5.4 Sobre o método 

Na mitologia grega, Hermes, filho (bastardo) de Zeus, era tido como o “mensageiro 

dos deuses”, detentor da capacidade de “abrir coisas fechadas”, interpretar “os desejos dos 

outros”, desvendar os “significados das coisas”.  

Tendo origens primórdias na tradição mitológica da Grécia Antiga, o termo 

hermenêutica foi cunhado no século XVII e se refere ao problema da compreensão e/ou 

interpretação do significado de textos, ações humanas e produtos culturais em geral. 

Inicialmente relacionado ao estudo de textos bíblicos, a partir do século XIX o conceito foi 

estendido ao campo histórico por alguns teóricos alemães da “Escola Histórica” – ficando esta 

fase conhecida como “hermenêutica romântica” – e assim passou a ser visto como um método 

de interpretação histórica também relativo às ciências sociais. Ao se observar a obra dos 

“românticos” – com destaque para Wilhelm Dilthey, por muitos considerado o “pai” da 

ciência social compreensiva – pode-se dizer que a ciência social hermenêutica não se 

distingue, em suas origens, da ciência social compreensiva ou interpretativa. Já no século 

passado, a hermenêutica assume um caráter mais filosófico no sentido de que compreender e 

interpretar não devem ser apenas atividades relacionadas a procedimentos científicos, mas sim 

relativo à experiência humana. (HAMLIN, 1998, p. 85-89) 

Ao falar sobre entendimento, interpretação e hermenêutica, no seu “Entendendo a 

Vida Social: O método chamado Verstehen”, Outhwaite (1985, p. 19) afirma que: 

A relação entre esses termos não é esclarecida por qualquer dos escritores 
analisados nos capítulos seguintes [refere-se a Wilhelm Dilthey, Heinrich 
Rickert, Georg Simmel e Max Weber] [...]. Dadas estas diversidades e 
inconsistência de uso, não se faz muito necessário impor uma distinção 
rígida entre ‘entendimento’ (Verstehen) e ‘interpretação’ (Deutung ou 
Interpretation). 
 Aproximadamente, pode-se dizer que a ‘interpretação’ tende a vir 
de uma perspectiva teórica particular (como na ‘interpretação marxista da 
história’), enquanto que ‘entendimento’ sugere uma perspectiva mais 
abrangente. (grifo nosso) 
   



 143

 

Demo (1995) aponta que a hermenêutica, enquanto metodologia, se refere à arte de 

interpretar textos. Partindo da constatação de que a realidade social, e principalmente, a 

comunicação humana propriamente dita, possui múltiplas dimensões, nuances e variações das 

mesmas que é fundamental atentar não só para “o dito”, mas igualmente para o “não dito”. 

Desta feita,  

[...] a hermenêutica se especializa em perscutar os sentidos ocultos dos 
textos, na certeza de que no contexto há por vezes mais do que no texto. 
Esgueira-se nas entrelinhas, porque nas linhas está, por vezes, precisamente 
o que não se queria dizer. Assim, um discurso não se entende apenas na sua 
forma, no seu formato, na sua gramática, mas no conteúdo que quer dizer. 
[...] Nenhum conteúdo está todo no texto, pois se tal coincidência existisse, 
nada precisaria de explicação. Ademais, não lemos; interpretamos; o que 
significa: ao ler, fazemos dizer, como o tradutor sempre é pelo menos um 
pouco ‘traidor’. Nada se compreende sem interpretar, porque é a mesma 
coisa.  (DEMO, 1995, p. 247-248)          

 
Acompanhamos o mesmo autor e obra, e, fazendo uso de suas palavras, acreditamos 

ser a hermenêutica “[...] a metodologia da interpretação, ou seja, dirige-se a compreender 

formas e conteúdos da comunicação humana, em toda a sua complexidade e simplicidade”. 

Assim como, “[...] coloca-se a missão essencial de compreender ‘sentidos’, ou seja, o 

conteúdo típico humano que se exprime em qualquer contexto histórico, no qual não existem 

apenas fatos dados, acontecimentos externos, mas também ‘significação’, ‘sentido’, ‘valores’” 

(p. 249).  

Agora estamos prontos para seguir adiante! Apenas lembremos o leitor que nosso 

esforço interpretativo se dará, naturalmente, à luz de nosso aporte teórico. 

2.6.5.5 O que há por entre as linhas? 

 Até agora trouxemos à tona, principalmente, os procedimentos metodológicos que 

lançamos mão para a constituição do corpus lingüístico, a “colcha” da qual tanto falamos. 

Mas a que este nos serviu? Esta questão soma-se a que fizemos logo nas “primeiras linhas”: 
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qual é a importância deste corpus para o avanço deste estudo? No entanto, ambas podem ser 

revistas e recolocadas em melhores termos: o que, de fato, pudemos interpretar a partir do que 

constituímos ao longo deste laborioso “tecer”? Porque dizemos ser virtuosa esta “colcha”? 

Estas são questões que nos desafiam a vasculhar toda a “colcha”, “retalho por retalho”, linhas 

e, principalmente, por entre elas.  

Também se faz necessário uma ressalva: é preciso deixar claro que este corpus é 

apenas uma representação do real, uma construção de quem pesquisa – como diz Pais (2003). 

Quando perguntamos “o que há por entre as linhas?”, queremos, por intermédio do que foi 

entrelaçado, ou seja, desta nossa construção, ir além, compreender o que há de significativo 

(para o escopo deste estudo) no contexto observado, nas peculiaridades do cotidiano, da ação 

e articulação do empreendedor ator-central, assim como alguns dos interesses e significados 

inerentes ao fenômeno em questão. Não reduzidos às peculiaridades e especificidades do caso 

ilustrativo escolhido, mas sim retomando nossa “lente teórica” e – de sua posse, voltando-nos 

ao caso – entrelaçando com este “olhar”, indícios empíricos que apóiem nossa argumentação. 

Desta feita, reiteramos que a “colcha” somente nos tem utilidade se apoiar nossa interpretação 

– e, conseqüentemente, a argumentação que aqui costuramos – sobre o que está por entre suas 

linhas. 

Antes de irmos adiante, acreditamos ser importante rememorar as indagações 

norteadoras que levamos ao campo e as observações que fizemos sobre as mesmas (vide 

seção 2.6.2). 

Se o que há por entre as linhas “da colcha”, ou até mesmo por baixo dela, é uma 

realidade, um contexto, o cotidiano da ação e articulação do ator central de nosso caso 

ilustrativo, o esforço que aqui faremos é de extrapolar esta “colcha”. Precisamos interpretar 

(um fenômeno) com o apoio desta, mas não presos à mesma. É neste intento que recorreremos 

tanto a trechos ilustrativos dos diversos “retalhos” (previamente apresentados) que a 
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compõem quanto a diversos teóricos que se fazem presentes no arcabouço que propicia 

sustentação e sentido para nossas interpretações. Ambos (“retalhos” e teóricos) fornecem 

subsídios para o esforço interpretativo que se segue. As indagações “b)” e “c)” estarão 

implícitas nas próximas linhas. Seus respectivos desdobramentos serão, paulatinamente, 

explicitados na medida em que forem sendo trabalhados. Vamos em frente! 

De início, é importante explicitar que as análises interpretativas a serem apresentadas 

na seqüência são referentes ao escopo das respectivas questões que as antecedem e se 

encaixam no argumento que engendramos. Baseiam-se na totalidade destes trechos que se 

encontram espalhados pelos “retalhos” que compõem o corpus e não apenas nos que serão 

abaixo relacionados com fins ilustrativos.  

Após vasculharmos todo o corpus, constatamos que muitos trechos evidenciam uma 

primeira questão: como o ator central acessa seus pares e se articula com eles? Os trechos 

reunidos no [Ex 9] nos servem como exemplos. 

[Ex 9]96

Marcelo redige um e-mail (que, pra variar, começa com uma graça!) para 
alguém da ANI97, agradecendo apoio, mas já fortalecendo os laços e 
declarando suas expectativas de apoio para projetos futuros do CDI. (t1: 
NC1)  

 

96 Os extratos do corpus [Ex], que a partir de agora aparecem, estão em ordem estabelecida por temáticas 
decorrentes das nossas indagações norteadoras (anteriormente apresentadas). Todos foram submetidos à 
apreciação do ator central do caso em estudo e validados pelo mesmo. Assim sendo, trechos [tN] das 
diversas fontes foram agrupados e enumerados em cada um destes extratos. Todas as fontes foram acessadas no 
período de 01/03/2005 a 01/04/2005 – com exceção de uma das notas de campo (vide observação abaixo). Para 
compreender a origem de cada um destes trechos, é mister que o leitor observe a notação que segue abaixo:  

ES: entrevista semi-estruturada, mais especificamente, com roteiro composto por questões consolidadas 
tendo como foco “(1) o pensar, o agir e o interagir do ator central no que se refere (ou se aproxima) à idéia de 
“reflexividade (BECK, 1992, 1997)”;  

EP: entrevistas semi-estruturadas, mais especificamente, com roteiro composto por questões 
consolidadas tendo como foco “(2) a historicidade destas articulações, como estas se dão, ou seja, o que 
pensam ator central e alguns dos pares (com os quais o mesmo interage) sobre suas respectivas relações”; 

NC: notas de campo escritas entre 01/03/2005 e 31/03/2005, com exceção de uma destas que é relativa a 
um contato prévio ao período acima mencionado – mais precisamente em 27/01/2005; 

RG: reuniões e conversas gravadas do ator central com seus mais diversos interagentes; 
EN: entrevista não-estruturadas e conversas gravadas do ator central com o pesquisador, assim como do 

pesquisador com alguns dos seus interagentes; 
AM: artefatos materiais dos mais diversos conforme tópico específico em seção anterior: 

“Documentos”, artefatos materiais e mensagens eletrônicas observadas; 
97 Os nomes de pessoas e organizações que surgem a partir deste agora são fictícios, com exceção de Marcelo 
Fernandes, CDI, Global Tech, e Comitê Gestor da Internet no Brasil.  
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[Em conversa sobre a criação de um informativo das atividades do CDI] 
Durval: ...É ser totalmente transparente? 
Marcelo: Totalmente transparente. [...] 
Marcelo: Porque eu acho que é uma maneira da gente crescer e, ao mesmo 
tempo, uma maneira da gente se resguardar. Se eu estou querendo que você 
interaja comigo, eu tenho que lhe dar, pelo menos, a oportunidade de fazer 
isso. [...] (t2: RG1) 
[Indagando-o sobre a criação do dia da inclusão digital no Estado] 
Pesquisador: Como foi a história, mesmo, com José Carlos [deputado 
estadual]? [...] 
Marcelo: [...] o CDI precisava colocar, de uma forma geral, a discussão da 
inclusão digital na discussão pública, mesmo, do governo e tal e, por 
coincidência, a gente estava procurando fazer um trabalho desse aqui, e a 
DMI, que é a empresa que faz assessoria de imprensa da gente, também faz a 
de José Carlos. E aí, eu comentado com o Antônio [jornalista e assessor de 
impressa de ambos], ele disse: “olha, eu faço a assessoria de um deputado, 
deixa eu conversar com ele”. E aí ele falou. Eu tive algumas reuniões com 
José Carlos, a gente foi explicando o que era, apresentando o CDI, a missão, 
e tal, até que ele encampou a idéia, e resolveu apresentar um projeto que foi 
aprovado por unanimidade e Pernambuco tem uma lei que diz que no último 
sábado do mês de março de todos os anos será um dia para comemorar e 
refletir sobre a inclusão digital no Estado. (t3: EN1) 
[Sobre um projeto em desenvolvimento com um parceiro] 
Pesquisador: Tem uma história que eu estou querendo escutar, que você 
não terminou ainda, que é a do “provedor social”98 [...]  
Marcelo: Normalmente, como é que eu faço com essas coisas. Eu não podia 
operar um provedor aqui [...]. Então, eu peguei uma pessoa que eu achava de 
relativa confiança [...] um colega do Comitê Gestor da Internet99, que tem 
provedor. E aí é um cara que, poxa! Então, a gente foi almoçar um dia, num 
dos raros dias que a gente teve reunião com almoço. E aí nós conversamos e 
aí eu disse: rapaz, eu tive uma idéia maluca. Então, eu contei para ele como 
se fosse a minha idéia. Eu não o envolvi. E ele, sabe, do tipo, joga uma verde 
e o cara, poxa, interessa? Interessa! Então, é isso que a gente está 
trabalhando agora. (t4: EN2) 
  

As interações midiáticas, assim como os encontros presenciais do ator central (com 

seus pares) são, geralmente, introduzidos como rapport. De múltiplas formas, mas sempre 

com agilidade, combina ações, reuniões, parcerias, enfim, se articula. Construir e manter laços 

pessoais em relacionamentos entre pessoas que representam organizações faz parte de seu 

modus operandi. Este tipo de ator é um exímio construtor e mantenedor de relações, 

notadamente um sujeito relacional. A cordialidade – característica das relações sociais do 

 

98 Este “provedor social” consiste num serviço de acesso a internet cuja parte de sua renda seria revertida para 
ações de inclusão digital junto a comunidades de baixa renda. 
99 Sobre o Comitê, vide nota 79. 
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povo brasileiro (cf. HOLANDA, 1995) – é um aspecto que se faz presente e propicia a 

manutenção e a pessoalidade destas relações. Ter conhecimento e domínio do aparato 

tecnológico inerente a uma “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999a), assim como da força das 

mídias contemporâneas são elementos também facilitadores de relações cotidianas em pleno 

século XXI.  

Assim como credibilidade, transparência é um condicionante necessário nestes tipos 

de relacionamentos – ao menos sob a ótica de um “ator reflexivo”. Ela é tida como um 

instrumento capaz de viabilizar aprendizagem e, principalmente, catalisar “boas impressões” 

junto a instituições financiadoras. Demonstrar credibilidade através de transparência é uma 

estratégia para gerar interação.  

A política naturalmente surge neste contexto, quer seja no “sub-político” (BECK, 1997) 

ou mesmo no campo político (estrutura formal) em si. Este tipo de articulação se faz 

necessária para a “confrontação reflexiva” (cf. BECK, 1992, 1997). Muito embora não tenha 

demonstrado consciência da forte presença deste componente em sua atuação, o ator central 

interage politicamente de forma intensa. Claramente há penetração no campo político de uma 

atuação que tem origem no “sub-político”. Esta é uma tendência observada na sociedade 

contemporânea (cf. CASTELLS, 1999b; CHOMSKY, 2002), os diversos movimentos e 

organizações que se confrontam com algumas das “tensões contemporâneas” buscam este 

espaço nas esferas públicas de discussão “mundo a fora”, “reinventando o político” (BECK, 

1997), lutando por voz não somente na mídia e junto às comunidades/públicos interagentes, 

mas também nas instâncias formais do Estado. A importância de discussões e políticas 

públicas pertinentes a uma “sociedade de risco” são atentadas e, conseqüentemente, 

observadas nas articulações estratégicas.      

Enquanto a “ditadura do movimento” – imperante no início deste novo milênio – 

praticamente nos obriga a viver em “alta velocidade” agindo de forma irrefletida, tornando-
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nos cada vez mais “corpos sem vontade” (cf. VIRILIO, 1997), um “ator reflexivo” procura por 

espaços em suas interações para inserir as questões “reflexivas” com as quais se envolve. A 

“agenda” e, principalmente, a mentalidade das pessoas, precisam ser modificadas neste 

sentido. Para isso, tecer fortes “teias relacionais” é de grande utilidade. São por entre suas 

“brechas” que “desafios de confrontação” são inseridos como tema capaz de interligar pessoas 

– que deles podem passar a compartilhar. Inserir estes desafios no convívio social pode, ao 

mesmo tempo em que “aliados” são conquistados, estreitar relações.     

Seguindo em nosso esforço interpretativo, constatamos outros tantos trechos que 

evidenciam demais questões que nos são importantes: quais “indícios do cotidiano” nos 

apontam “ações e interações reflexivas”? Por meio de quais práticas “competências de 

confrontação” são desenvolvidas? Quais “posturas e ações de confrontação” podemos 

observar neste processo? No [Ex 10] estão reunidos os trechos exemplificadores quanto a 

estas questões. 

[Ex 10]  
Marcelo chega e fala-me enquanto almoça... assim que termina pede os 
certificados que irá entregar hoje aos parceiros que contribuíram com o 
trabalho do CDI. Ressalta a importância de valorizá-los e reconhecer o que 
fazem. Em algum momento me diz, “chamamos hoje aqui os grandes 
parceiros para mostrar o que eles estão apoiando...”. [...] Tem início o 
“evento” e Marcelo agradece aos primeiros parceiros que acreditaram na 
idéia. [...] O certificado diz, “O CDI agradece à ______ por toda 
contribuição dada em prol da Inclusão Social através das ferramentas de 
Tecnologia da Informação”[AM1]. [...] Marcelo mostrou seu poder de 
articulação [...]. O Eduardo veio de São Paulo somente para o evento, a 
Adriana, de Brasília pelo mesmo motivo. (t1: NC2) 
[Em reunião com parceiros da ENE (empresa), Marcelo fala sobre sua 
experiência numa formação promovida pela GOL]  
“No ano retrasado, passei um ano num curso de uma formação. E numa parte 
da discussão, a gente foi um dia dormir na rua. [...] Porque a gente tem uma 
visão da cidade onde você até vê isso e ignora ou, no máximo, acaba de 
fechar o vidro do carro. E você convivendo com eles [meninos de rua] e aí 
teve um deles que tem 12/13 anos, tinha a idade do meu filho, e ele começou 
a conversar com a gente [...]” (t2: RG2) 
Pesquisador: “Fundação GOL: qual é a história dessa parceria? 
Marcelo: A Fundação GOL foi o primeiro financiador para o CDI 
Pernambuco. [...] É um relacionamento estreito, extremamente positivo. A 
GOL contribuiu em tudo, em formação, minha principalmente [vide acima 
t2: RG2] e das pessoas [que trabalham no CDI]. [...] Desde o diretor geral, 
que é o Tarcísio, até a gerente que acompanha a gente, que é a Zuleika, o 
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Diretor do projeto, que é o Saulo. Enfim, são pessoas que têm proporcionado 
um crescimento, tanto pessoal como para a equipe, como para o CDI como 
um todo e de oportunidades que é inigualável. (t3: EP1) 
[Em reunião, falam sobre as dificuldades para levar internet para as escolas 
de informática que o CDI implanta em comunidades de baixa renda] 
Marcelo: Isso é aprendizado! Esse negócio de Internet. Eu fico pensando 
como eu fui inocente nesse negócio de Internet. 
Durval: Ninguém teve a oportunidade de levar a internet para a comunidade 
de baixa renda. Ninguém nunca levou. Não tínhamos com quem pegar a 
experiência [...]. 
Marcelo: Eu estou dizendo inocente, quer dizer, a gente correu atrás do 
dinheiro e dinheiro é um fator que, por incrível que pareça, não era o mais 
importante [...]. (t4: RG3) 
  

O interesse central desta investigação é o fenômeno que chamamos de “articulação 

empreendedora de caráter reflexivo”. Não é apenas a “reflexividade” (BECK, 1992, 1997) nem 

apenas a articulação empreendedora (de um empreendedor) e sim uma possível aproximação 

de ambas idéias, ou seja, um tipo específico de articulação empreendedora que apresente 

indícios de reflexividade. O caso ilustrativo escolhido mostra-se pertinente neste sentido. 

Diversas práticas cotidianas de um “empreendedor reflexivo” nos oferecem base empírica 

para a análise interpretativa desta questão. A atuação efetiva numa ONG já é, por si só, um 

indício de que, não apenas voltado para atividades comerciais (empresariais), um 

“empreendedor reflexivo” se volta para desafios outros (que estão “para além” dos desafios 

mercadológicos) e se lança num novo embate. Neste, o dever é a “confrontação reflexiva”, é 

enfrentar um foco de “tensão contemporânea”. Para tal, articular-se é mister, assim como 

fazer uso de laços previamente constituídos, construir outros e mais outros, tantos forem 

necessários e acessíveis. Mas não apenas construí-los, também mantê-los, com a consciência 

da importância de parceiros para viabilizar ações de confrontação, para isso, pode-se fazer uso 

das mais diversas estratégias. 

A “confrontação reflexiva” não é “algo” que surge apenas através de crenças e 

opiniões. Também não se desenvolve a “consciência reflexiva” necessária a esta confrontação 

apenas através das ações. Neste sentido, é preciso rever convicções, reconstruir conceitos e 

transformar posturas, ações. São desafios internos, inerentes a cada indivíduo, e sociais, pois é 
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preciso que a sociedade, em todas as suas instâncias e esferas, passe a se ver (e a ver-se o 

mundo) de forma reflexiva, entendendo os reflexos de suas ações e posturas, os mais diversos 

danos à vida no planeta – gerados pelo próprio Homem. Para tal, um movimento parece ser 

importante, o colocar-se no lugar do outro, entender a situação do outro, vivenciar o que é 

vivenciado pelo outro, sendo este outro aquele que é excluído numa “era”, simultaneamente, 

da informação e da exclusão (CASTELLS, 1999b). Este é um tipo de postura que apresenta 

traços reflexivos, ou seja, possibilitam a confrontação. Ações e interações reflexivas são 

práticas que possibilitam “abrir (cada vez mais) nossos olhos”, sair do lócus “privilegiado”, 

cômodo e imóvel de uma vida apenas voltada para questões individuais, e assim condizente 

com o exacerbado individualismo contemporâneo (cf. BAUDRILLARD, 1998, 2002; BAUMAN, 

1999, 2004; GIDDENS, 2002; BECK, 1992, 1997), ignorante das questões que, de uma forma ou 

de outra, afetam a humanidade, na próxima esquina, no trabalho (ou na ausência dele), na 

“eterna corrida para lugar nenhum”, no calor crescente ou na chuva ausente... 

Aqui se entende o ser humano com um eterno potencial desenvolvedor de 

competências, um “devir humano” (MORIN, 1989). Mas, na sociedade contemporânea, quais 

são as competências que precisam ser desenvolvidas por estes? Neste sentido, competências 

de confrontação. E aqui estas competências precisam ser observadas dentro de um processo 

maior, um “[re]educar”, uma [re]formulação no pensar, na racionalidade instrumental finalista 

hegemônica em todas as esferas da vida humana. Uma eterna busca por preparação (os 

desafios de confrontação são mutantes, nunca estaremos plenamente preparados para 

enfrentá-los) para encarar estes desafios, apresentados diariamente, que chamam à 

confrontação.                   

Pode o “empreendedor” aprender a viver, pensar, fazer e aprender “na incerteza”? 

(Caso sim, como o faz?) Como e onde posso observar a racionalidade instrumental em seus 

atos/fala? E a não-instrumental? Estas são outras questões com as quais fomos ao campo e lá 
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encontramos vários indícios que apóiam (empiricamente) nossa interpretação sobre as 

mesmas. Os trechos do extrato 11, abaixo reunidos, são exemplos destes. 

[Ex 11]   
[Em conversa sobre captação de recursos durante reunião] 
Carlos: [...] você leva o projeto e ela te dá o dinheiro? 
Marcelo: Isso. Tem as duas coisas. Tem umas que dizem assim: “eu só 
apoio, se for integralmente gasto nas escolas. Eu não quero contribuir em 
nada para a sua infra-estrutura daqui”. Aí eu tenho que correr para outro 
financiador que pague a minha infra-estrutura. A gente hoje tem vários 
financiadores, e aí é mais ou menos essa discussão que a gente estava tendo. 
[...] Então, quando eu estou conversando com você, eu já tenho que falar: a  
[organização X] tem o potencial de fazer isso e isso. Então, eu vou desde a 
primeira conversa, a negociação, a primeira oferta que eu lhe fiz, você me 
fez uma contra-oferta, isso vai ficando documentado até chegar a ponto da 
execução. [...] agora, a gente está com um déficit muito grande de máquinas 
nas escolas. Tem máquina velha quebrando, e a gente está correndo atrás. 
[...] E aí você vê, por exemplo, que daqui para lá [se referindo e apontando 
para demais salas da sede da ONG], a gente não tem dinheiro para pagar 
energia elétrica. [...] Por fim, a gente queria, justamente, aproveitar dia 22, 
que vai ser o primeiro dia da inclusão digital por lei no Estado, e aí com a 
influência de vocês, trazer gente para cá para dizer o seguinte: “olha, a gente 
está precisando de... a gente não precisa de uma empresa que participe com 
milhões para cá. A gente precisa, talvez, de 20 empresas que participem com 
R$ 700,00 por mês” [...]   
[sobre o Conselho Deliberativo do CDI matriz e do CDI-PE, em formação]  
[...] Então, o que eles fazem é usar a rede de influência para captar para o 
CDI. E aí é literalmente isso [...]. 
(t1: RG4) 
[Em entrevista concedida a meio de comunicação em alusão ao dia da 
inclusão digital no Estado] 
Repórter: O que Pernambuco conquista com a inclusão digital de fato 
acontecendo aqui no estado? 
Marcelo: Eu acho que conquista, principalmente, o direito de você ter 
justiça social. Conquista o direito das pessoas terem oportunidades iguais 
[...]. Eu acho que a inclusão digital é o verdadeiro caminho para a inclusão 
social. [...] isso não pode ser restrito para um número pequeno de pessoas. É 
um crime que o país comente não levando a inclusão digital e a inclusão 
social para todos. (t2: AM2)  

 
A incerteza é algo inerente à sociedade contemporânea (cf. GIDDENS, 2000) e, por 

mais que muito ainda se tente “reduzi-la” em formas de pensar e agir tradicionalmente 

modernas (cf. BECK, 1992, 1997), não mais podemos limitar pensamentos e práticas a 

modelos e questões condicionadas por uma racionalidade (ainda) cartesiana. Viver na 

incerteza é “se abrir” e experienciar o novo como este é em nosso tempo: “constantemente 

novo”. Desafios que se transmutam constantemente, “ganham novas vestes”, desafiam a 
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capacidade da humanidade de lidar com eles. Por mais que possam ser aparentemente 

efêmeros, estão inseridos numa “ação de confrontação”.  

Neste sentido, se confrontar com “desafios reflexivos”, muito mais do que angariar 

recursos é transformar consciências. Fazer uso de redes pessoais não apenas para captar 

recursos “vendendo” idéias de ação social por “um punhado de dólares a mais”. Aperceber-se 

num mundo reflexivo e auxiliar outros a fazerem o mesmo, ou seja, compreender que o 

mundo se reflete em problemas (como os muitos que herdados da “sociedade industrial”). 

Mas, ao mesmo tempo, neste início de novo milênio, não há muito espaço para “idealismos 

utópicos” que não demonstram capacidade de “fazer diferente” e, recursos (financeiros e de 

outras naturezas) são fundamentais, a busca destes acontece, geralmente, em bases 

instrumentais. 

A interação com atores que pautam sua atuação pela racionalidade moderna “simples” 

requer, naturalmente, ações instrumentais. Em verdade, a questão é mais profunda. Por mais 

que haja envolvimento e consciência da reflexividade do mundo, estes “deslocamentos” ainda 

se encontram em estágio embrionário, ou seja, o que é passível de discussão são “indícios 

reflexivos” que podem ser observados no cotidiano de “atores reflexivos” (i.e., 

empreendedor), mas que ainda agem e interagem, fortemente alicerçados na tradição 

moderna. 

Em contrapartida, as conquistas “reflexivas” acontecem em outros meios. A inclusão 

social como finalidade dos “desafios” encampados permite o “fluir de idéias e ideais 

reflexivos” na sociedade contemporânea. Lutas outrora reduzidas a movimentos políticos-

partidários agora encontram meios propícios para se fazer um “novo tipo de política”. Meio 

este capaz de abrigar ações e falas que apresentam os indícios de reflexividade na articulação 

do ator-empreendedor.    
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Num último foco, nos deparamos com as questões relacionadas à indagação “c” 

(anteriormente apresentada): quais são os interesses que podemos observar nestas 

articulações? Quais estão explícitos? Quais não? Podemos observar interesses mercadológicos 

(tácitos)? Quais outros interesses e significados podem ser observados? Podemos observar 

crenças e valores “reflexivos” neste processo? Estes são compartilhados com os pares? Há 

respeito pelas diferenças nestas interações? Há significados não-instrumentais neste processo? 

Quais? Vamos aos exemplos:  

[Ex 12]   
Pesquisador: No geral, Marcelo, quando as empresas [...] procuram, quando 
há a aproximação com elas, como é que você vê essa questão do que elas 
buscam [...]? 
Marcelo: A maioria das empresas não tem no seu ponto de reflexão a 
questão do social. Nelas, muitas vezes, e aí é onde estão algumas 
perturbações, quem toca os projetos de cidadania da empresa é o 
departamento de marketing. Aí você já viu que o que o cara quer é uma foto 
sua no balanço social. [...] Muitas delas [já com um segundo perfil] vêm 
buscando que, na realidade, você seja um parceiro para entrar com recurso, 
para que ela tenha menos despesas [...]. E tem aquelas que [com um terceiro 
perfil], até não sabem direito o que querem fazer, mas querem construir 
alguma coisa, têm uma visão de longo prazo, têm uma... mesmo que no 
primeiro momento não haja um foco, um raciocínio muito desenvolvido, 
mas ela quer ser parceira. Ela quer construir alguma coisa. Então, tem três 
casos. Agora, na maioria dos casos, realmente, infelizmente, ainda é 
marketing ou uma ação pontual porque teve um problema [ex.: com uma 
comunidade próxima]. (t1: EN3)  
Pesquisador: Eu queria saber o que é que une vocês? [...] 
Carla: O que une a gente é o trabalho que ele faz desde o início, a seriedade 
da instituição, a seriedade do Marcelo e, eu não sei se existe essa palavra, 
mas é como se fosse o andamento da parceria. O que é que a gente considera 
um parceiro? É aquele, como se fosse um amigo. Ele é nosso amigo pessoal. 
[...] E tudo o que a gente sempre pediu, nós somos uma grande empresa, 
então existem problemas burocráticos [...]. Marcelo sempre se adaptou a 
isso, porque ele tem uma estrutura, porque ele já esteve na empresa, então, a 
cabeça de empresário dele veio para o CDI de Pernambuco [...]. (t2, EP2) 
[Ao iniciar uma reunião, falasse sobre a relação da ENE com comunidades 
de baixa renda] 
Osmar: Existem algumas evoluções nesses relacionamentos, com essas que 
a gente chama comunidades especiais. Eu, até, nas comunidades, costumo 
ser um pouco objetivo, mas eu acho que isso é bom, porque diz, mais ou 
menos, o que a gente pretende. Eu lembro que às vezes alguns líderes 
comunitários chegam para a gente e dizem: “rapaz, me diga exatamente o 
que você quer. Você está querendo ser deputado, ou alguma coisa?” 
Marcelo: Isso é entendível, porque eles são muito procurados por pessoas 
que, na realidade, querem usar deles e não contribuir com eles. 
Osmar: [...]. Bom, qual é a idéia para 2005, em termos de relações com 
comunidades especiais? São ações integradas, que a gente possa enlaçar, 
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principalmente externamente, com o objetivo de promover desenvolvimento 
sustentável nessas comunidades. Qual a moeda de troca disso? Fazer com 
que essa experiência, pelo menos no que diz respeito à comunidade, seja 
praticada. Meu interesse na comunidade não é ser deputado. Meu interesse 
com a comunidade é que ela me pague a conta em dia e não me roube 
energia, para ser bastante objetivo. Obviamente, a ENE tem a sua visão 
social de se sentir... (t3: RG5) 
Pesquisador: Você já parou e pensou porque e para quê você está fazendo 
isso que você faz? O que realmente o move a dedicar forças nesse sentido? 
Marcelo: Olha, duas coisas me movem sempre. A primeira eu já te falei: eu 
tenho uma profunda fé no ser humano. [...] Eu tenho essa fé no ser humano e 
sou uma pessoa que gosto de realizar, de empreender. Então, eu tenho um 
lado de satisfação pessoal, tenho aprendido muito, tenho recebido muito de 
volta. E, ao mesmo tempo, eu faço porque eu gosto, eu vejo que consigo 
realizar coisas que mesmo na minha limitação financeira, etc, etc., eu 
consigo fazer alguma coisa. [...] Porque você ter o poder de mobilizar não sei 
quantas pessoas e movê-las por um bem, uma causa, não sei o quê, então, no 
fundo, quando mais gente você mobilizar... [...] 
Pesquisador: Bom, Marcelo, como é que você constrói... Você já me falou 
que compartilha sonhos e ideais com outras pessoas, não é? Como é que isso 
acontece? 
Marcelo: Não tem uma sistemática. Tem assim, sei lá, eu gosto de pessoas 
muito abertas. Então, às vezes o cara está lá e começo a falar. Às vezes você 
vê que ora você tem convergência ora você não tem convergência. E isso 
naturalmente vai acontecendo. [...] (t4: ES1) 

 
Sem dúvidas, a “articulação empreendedora de caráter reflexivo” emerge, na 

sociedade contemporânea, cercada de interesses instrumentais por todos os lados. Os trechos 

“1, 2 e 3” acima apresentados exemplificam este aspecto. Mas, muitos destes não estão 

explícitos, são “encobertos” pelo discurso da responsabilidade social corporativa. Em geral, 

ao “vestirem a máscara” de socialmente responsáveis e “gerenciar impressões e relações” com 

consumidores e comunidades, as empresas apresentam interesses mercadológicos ao se 

aproximar de ações sociais. Não é preciso avançar numa análise mais aprofundada para 

compreender a própria contraditoriedade interna destes discursos. Assim como a doutrina 

neo-liberal apresenta diversas – e até um tanto quanto óbvias – contradições (cf. CHOMSKY, 

2002), as grandes multinacionais e o empresariado em geral (fiéis seguidores “desta cartilha”) 

não poderiam apresentar interesses destoantes do pensamento hegemônico. Refletir sobre qual 

é o real interesse desta corporação ao querer “fazer algo” é importante. Mais ainda, é preciso 
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pensar se há possibilidades de significados serem compartilhados nesta interação, se é 

possível envolvê-las em “desafios de confrontação”.             

 De certo que não é possível reduzir os “horizontes significativos” humanos aos 

interesses que atendem esta “normalidade alienante”, o “fazer algo diferente”, a “crença no 

ser humano”, o “vencer desafios de confrontação” são aspectos que também se fazem 

presentes nestes (horizontes). Até mesmo a atitude de compartilhar de sonhos e ideais de 

transformação guarda em si, um significado distinto do instrumental.  

Quanto a este último grupo de questões, precisamos de um maior aprofundamento 

para uma interpretação adequada. O faremos numa próxima etapa desta investigação. 

2.6.5.6 Seguindo o “fio” da história... 

Tendo demonstrado grande utilidade para (1) acesso e agrupamento de evidências no 

caso ilustrativo, (2) interpretação, à luz de nosso aporte teórico, de questões importantes 

(previamente elencadadas) para o fenômeno central em estudo, por meio destas evidências 

encontradas no caso, esta etapa aqui se encerra. Mas é preciso dar continuidade à 

investigação.  

A riqueza destas fontes e evidências congregadas e do que foi possível delas 

compreender – a partir da constituição de um corpus lingüístico – não se esgota no que aqui 

retratamos. Temos convicção que diversas outras “peças” ainda podem ser confeccionadas 

partindo da virtuosa “colcha” que tecemos – em diversos outros estudos seqüentes a este 

(ainda por nascer!). Entretanto, é preciso deixar de lado, apenas por ora, as “tentações 

investigativas” que nos invadem a mente e avançar na direção que, de início, apontamos. Isso 

não significa dizer que aqui iremos cometer a heresia de não lançar mão destas evidências, tão 

laboriosamente obtidas, ainda no escopo desta investigação (mais adiante, numa próxima 
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etapa), muito pelo contrário. Como já dissemos desde o início, nos cercamos delas, ou melhor, 

nos “cobrimos”, mas deixando nossos olhos do lado de fora, bem abertos!  

Uma releitura do título deste trabalho e dos focos de interesse que consolidamos em 

etapa anterior fornecem pistas de para onde “o fio da história” nos levará... 

2.6.6  “Era uma vez...” – aprendendo com as narrativas 

“O ‘Era uma vez’  
é um chamado silencioso, 

que faz acordar!” 
Ana Carol Lemos 

 

2.6.6.1 E a história continua... 

Dando continuidade a investigação promovida neste estudo e caminhando já no 

interior dos focos de interesse anteriormente identificados (vide seção 2.6.4), nos deparamos 

com um novo dilema. Ao pensarmos sobre as entrevistas realizadas partindo destes, 

refletimos e nos questionamos bastante sobre o que, de fato, queríamos descobrir por meio 

destas.  

Neste ínterim, uma questão naturalmente insurgiu: como se deu a “articulação 

empreendedora de caráter reflexivo” no campo empírico estudado? Conseqüentemente, para 

nós, esta passou a ser “a” questão a ser investigada. 

Não que os focos de interesse anteriormente consolidados tenham sido abandonados, 

muito pelo contrário, foi justamente ao nos aprofundarmos neles que conseguimos 

compreender a nova questão detentora de nossa atenção. Outro ponto, o estudo, como um 

todo, transcende o caso em si, o que nos levou a atentar para uma questão crucial para o 
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fenômeno em estudo do que, propriamente, tentar compreender e analisar o que pensa o seu 

ator central e os seus pares sobre suas relações. 

Ao mesmo tempo, por entre uma e outra conversa-resposta, tomávamos conhecimento 

de histórias que nos apresentavam “experiências de articulação”. Foi assim que chegamos ao 

entendimento de que, por meio destas narrativas, poderíamos buscar uma compreensão sobre 

as experiências, poderíamos aprender sobre como se deu este processo. 

Mais que isso, as histórias também poderiam nos apoiar num aprofundamento (ainda 

necessário, cf. seção 2.6.4.6) quanto às questões relacionadas a uma de nossas indagações 

norteadoras, leia-se: “quais são os interesses e significados inerentes a este tipo de 

articulação?” 

O que, então, buscamos por meio das narrativas?  

Aprender sobre a experiência da “articulação empreendedora de caráter reflexivo”. 

Como o faremos? Ouvindo histórias e aprendendo com elas. É isso que agora buscamos. 

Queremos compreender como foram constituídas as relações do ator-central deste estudo de 

caso, saber como se deram suas articulações e então, com o apoio destas histórias e das 

demais evidências obtidas em campo – e que constituem nosso corpus lingüístico (vide 2.6.5), 

já numa próxima e final etapa analítica, também compreender os interesses e significados 

inerentes a este tipo de articulação. Ou seja, o que, de fato, os aproximou e os mantém juntos.  

 

2.6.6.2 Sobre histórias e investigação científica 

“Natureza e mundo não contam histórias, indivíduos sim” (REISSMAN, 1993, p. 2). 

Ouvir e contar histórias se configurou, ao longo dos tempos, com uma atividade elementar 

para a construção historiográfica da humanidade. A história oral constitui-se por meio de 
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narrativas contadas e recontadas que vencem o tempo, ganham novas formas, públicos, mas 

nunca deixam de se fazer parte em nosso cotidiano.  

 A narrativa está presente no mito, lenda, fábula, conto, novela, 
epopéia, história, tragédia, drama, comédia, mímica, pintura (pensemos na 
Santa Úrsula de Carpaccio), vitrais de janelas, cinema, histórias em 
quadrinhos, notícias, conversação. Além disso, sob esta quase infinita 
diversidade de formas, a narrativa está presente em cada idade, em cada 
lugar, em cada sociedade; ela começa com a própria história da humanidade 
e nunca existiu, em nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo sem 
narrativa. Não se importando com boa ou má literatura, a narrativa é 
internacional, trans-histórica, transcultural: ela simplesmente tá ali, como a 
própria vida. (BARTHES, 1993, p. 251-52)     

 
Não há experiência humana que não possa ser contada através da narrativa. “De fato, o 

impulso para narrar, a tendência humana para representar os acontecimentos da vida sob a 

forma de uma história, é algo tão universal quanto a própria cultura” (BARBOSA, 2003, p. 20). 

Na investigação científica, principalmente quando nos situamos aqui, nas ciências sociais 

(aplicadas), e vamos ao campo partindo de uma perspectiva totalmente qualitativa, não é 

muito diferente. Muito embora tipicamente, em entrevistas qualitativas, a maior parte das 

falas não são narrativas, mas sim trocas sucessivas de perguntas e respostas, argumentos e 

outros tipos de discurso. E assim o entrevistado é, geralmente, interpolado enquanto raciocina 

e constrói a história, por uma próxima questão que irrompe e interfere na sua narrativa. É 

praticamente inevitável que, entre uma e outra questão proposta a um entrevistado, surjam 

“causos”, narrativas descompromissadas, emocionadas, cômicas; enfim, histórias que nos 

permitem aprender sobre algo, desde que nos permitamos ouvi-las como tais. Foi assim que, 

conosco, aconteceu. Dessa forma, aqui procuramos fundamentar a análise que faremos das 

narrativas que ouvimos no campo, por obra de nossa investigação. 

Nesta perspectiva, Riessman (1993) diz não haver consenso quanto a uma definição 

precisa sobre o que venha a ser uma narrativa – definições apresentadas geralmente estão 

atreladas a um tipo específico de narrativa, o que acaba por se tornar restritivo para outros 

grupos. No entanto, é possível sim apresentar uma idéia do que venha a ser uma “narrativa 
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pessoal”. Esta, segundo a autora, se refere a um tipo de fala organizada acerca de uma 

seqüência de eventos. Um locutor, numa conversa, leva o interlocutor a um tempo passado e 

recapitula o que aconteceu.       

Para Jovchelovitch e Bauer (2002), o ato de contar histórias é relativamente simples, 

citando Paul Ricouer100, seguem explicando que 

[...] alguém coloca um número de ações e experiências em uma seqüência. 
Essas são ações de determinado número de personagens, e esses personagens 
agem a partir de situações que mudam. As mudanças trazem à luz elementos 
da situação e dos personagens que estavam previamente implícitos. Com 
isso, eles exigem que se pense, ou que se aja, ou ambos. Contar histórias 
implica duas dimensões: a dimensão cronológica, referente à narrativa como 
uma seqüência de episódios, e a não cronológica, que implica a construção 
de um todo a partir de sucessivos acontecimentos, ou a configuração de 
um ‘enredo’. O enredo é crucial para a constituição de uma estrutura 
narrativa. É através do enredo que as unidades individuais (ou pequenas 
histórias dentro de uma história maior) adquirem sentido na narrativa. Por 
isso a narrativa não é apenas uma listagem de acontecimentos, mas uma 
tentativa de ligá-los, tanto no tempo, como no sentido. [...] Nesta mesma 
perspectiva, o sentido não está no ‘fim’ da narrativa; ele permeia toda a 
história. Deste modo, compreender uma narrativa não é apenas seguir a 
seqüência cronológica dos acontecimentos que são apresentados pelo 
contador de histórias: é também reconhecer sua dimensão não cronológica, 
expressa pelas funções e sentidos do enredo. (p. 92-93, grifo nosso)               

 
Em poucas palavras, Reissman (1993) afirma que, contar histórias é o que nós mesmos 

fazemos ao relatar nossas investigações, é também o que nossos informantes fazem conosco, 

ou seja, criamos ordem e construímos textos em contextos particulares. A análise desta 

narrativa toma como objeto de sua investigação a história por si mesma. E complementa, 

afirmando que, nem todas as narrativas em entrevistas são histórias em termos lingüísticos já 

que os indivíduos relatam experiências fazendo uso dos mais diversos gêneros de narrativas.  

Desde já é importante deixar claro que nosso esforço analítico, na seqüência 

apresentado, se deu no intuito de compreender, por meio das narrativas sobre articulações, 

como se deram estas experiências de articulação. 

 

100 RICOUER, Paul. The Narrative Function. In: MITCHELL, W. J. (ed.). On narrative. Chicago, IL: Chicago 
University Press, 1980, p. 167-85. 
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Antes de entrarmos nesta seara analítica, é preciso apresentar a fundamentação teórica 

que nos permite buscar este entendimento sobre a experiência articuladora por meio das 

narrativas das mesmas.  

 

2.6.6.3 A narrativa como fonte de aprendizado sobre a experiência 

Agora, penetramos num caminho que busca aprender sobre a experiência, por meio 

das narrativas, seguimos, principalmente, com Márcio Ferreira Barbosa e a sua “Experiência e 

Narrativa”, de 2003101.  

Para este autor, “os vários tipos de narrativa se relacionam com a realidade de 

maneiras diversas, cada uma delas visando o seu referente de um modo particular” (p. 15). A 

narrativa encontra sua possibilidade na própria estrutura da experiência já que, cada ação 

narrativa se liga à determinada região da experiência, consolidando com esta, uma relação 

dinâmica. Afinal, em decorrência destas experiências, surgem as histórias das mesmas. 

Aqui voltamos nosso interesse para um tipo específico de narrativa, a cotidiana, aquela 

que se dá no (e versa sobre o) dia-a-dia. E continuamos com Barbosa, 

[...] a pretensão à verdade, na narrativa cotidiana, é uma relação imanente e 
interna, é um fator essencial e constitutivo do próprio ato de narrar, da 
própria narração. A razão de ser primeira dos relatos do dia-a-dia é serem 
eles verdadeiros (venha isso a se confirmar objetivamente ou não), e disso 
resulta seu poder de construir o que é ‘real’ na experiência de um indivíduo 
ou da comunidade. [...] De fato, segundo acreditamos (e tentaremos 
demonstrar), uma compreensão adequada do fenômeno narrativo 
implica simultaneamente numa compreensão adequada do fenômeno da 
experiência. (p. 16-17, grifo nosso) 

 
Deste imbricamento entre os fenômenos da experiência e da narrativa decorrem 

algumas questões: como seria possível traduzir o curso da experiência humana em 

 

101 As citações nesta seção apenas com número(s) da(s) página(s), sem ano e autor, são referentes a esta obra. 
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significados (narrados) condizentes com essa experiência? “Que tipo de insight a narrativa 

lança sobre a natureza dos eventos reais? Que tipo de cegueira em relação à realidade a 

narrativa dissipa?” Aqui Barbosa cita White (1981, p. 5)102. “De que forma o analista percebe 

a realidade social e histórica?” (p. 23). 

É um tanto quanto óbvio que, ao narrar uma história, naturalmente o locutor realiza 

uma série de escolhas quanto aos eventos que compõem ou não a narrativa, mas o que seria 

decisivo nestas escolhas? De onde este parte para fazê-las? “É a partir de uma certa posição 

social, da consciência do que é mais importante para uma sociedade em seu desenvolvimento 

histórico, que o narrador seleciona os acontecimentos dignos de figurarem na composição 

narrativa, seja ela ficcional ou histórica” (p. 25). É este o conhecimento que falta ao analista, 

o que se soma à ambivalência inerente à própria experiência e ao fato de que, aquilo que é 

contado é algo que já se passou e, quando este se deu, foi visto sob determinada perspectiva. 

Sendo esta a que prevalece na versão contada, mas não haveria outras? Claro que sim. Estas 

são ressalvas aqui pertinentes para expor as limitações desta possibilidade analítica, muito 

embora estejam longe de torná-la inválida. Afinal, “apenas a subjetividade pode dar o sentido 

de um evento como não sendo mais, como sendo passado, ou de um outro como ainda por vir 

[...] a rigor, toda recordação, toda percepção do passado é, em si mesma, uma percepção do 

presente”(p. 31-32, grifos do autor). 

 O sentido nasce com a trama que a experiência esboça – ou, mais 
originariamente, com os nexos que a experiência estabelece. A idéia de 
seletividade estará em questão sempre que estivermos considerando (ao 
fundo) o horizonte da experiência. A análise deste tema evidencia que a 
seletividade e a síntese fazem parte da própria dinâmica da experiência. [...] 
queremos mostrar justamente que a inteligibilidade narrativa decorre da 
estrutura mesma da experiência. A experiência primeiro diz respeito, pois, ao 
sujeito sensível e temporal imerso na trama significativa da ação [...]. (p. 36-
37) 
 

 

102 WHITE, H. The value of Narrativity in the Representation of Reality. In: MITCHELL, W.J.T. (ed) On 
Narrative. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1981, p. 1-23. 
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De fato, selecionamos e sintetizamos o que contamos, é impossível recontar 

determinado evento tal e qual este realmente aconteceu. No entanto, esta seleção e síntese 

decorrem da experiência vivida por aquele que agora narra a história. Jackson (1996, p. 39)103 

e Ochs & Capps, (1996, p. 21-22)104, citados por Barbosa, podem nos ajudar neste ponto, na 

medida em que tanto a “atividade narrativa revela a ligação existente entre discurso e prática, 

já que a própria estrutura da narrativa é pré-dada nas estruturas da vida cotidiana” (p. 81) 

quanto “as narrativas pessoais moldam o modo como nós sentimos e atentamos para os 

eventos. Elas são representações parciais e evocações do mundo tal como o conhecemos” (p. 

84).  

Se o tempo como uma sucessão de ‘agoras’ ou como uma mera seqüência é 
uma abstração, é porque a realidade do tempo é correlata da vivência de um 
‘mundo’, e apenas porque possuímos um mundo é que a sucessão existe para 
nós. O mundo acontece, e a sucessão é o modo como os acontecimentos do 
mundo se dispõem em nossa experiência. [...] A experiência já é para nós, 
originariamente, uma sucessão de eventos inter-relacionados. Por essa razão 
torna-se difícil conceber a narrativa, essencialmente, como puro artifício da 
imaginação humana. A experiência já esboça o modelo da estrutura 
narrativa, e já dá indícios de como ela (a experiência) deve ser representada. 
[...] No caso da narrativa, é preciso compreender como a experiência 
funciona como indutor (Ricouer) do comportamento de narrar. [...] toda 
narrativa é sempre uma extensão do comportamento cotidiano de 
narrar a experiência vivida. E não vem ao caso o fato de que essa narração 
cotidiana possa ‘distorcer’ (e moralizar) a realidade. Importa sim o fato de 
que no cotidiano nós experienciamos a narração como verdadeira (exceto, é 
claro, no caso em que ela é intencionalmente ‘mentirosa’), e que, mesmo 
quando queremos narrar a realidade ‘como realmente aconteceu’, é ainda 
seguindo o mesmo modelo que o fazemos. A narração cotidiana é o 
protótipo de toda narrativa, e ela não é em primeiro plano uma narrativa de 
eventos imaginários. E se a história, enquanto historiografia, não pode 
dispensar a narrativa [...] é ao comportamento cotidiano de narrar que ela 
deve sua possibilidade. (p. 34-41, grifos do autor e nosso) 
 

Conforme a argumentação que seguimos, a narrativa é uma configuração que se 

realiza sobre o horizonte da experiência. Assim tendo um duplo caráter (em termos 

cognoscitivos): (1) de um lado, corresponde a uma forma de conhecimento racional, da parte 

 

103 JACKSON, M. Introduction – Phenomenology, Radical Empirism and Anthropological Critique. In: 
JACKSON, M. Things as They Are – New Directions in Phenomenological Anthropology. Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press, 1996, p. 1-50. 
104 OCHS, E. & CAPPS, L. Narrative the self. Annual Reviews Anthropologhy, 25, 1996, p. 19-43. 
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de um sujeito consciente que descreve, relata e organiza com pretensa objetividade 

acontecimentos vividos por ele ou dos quais ele tenha conhecimento; (2) de outro, a narrativa 

corresponde, em boa medida, a uma forma de conhecimento não consciente, que é estruturada 

de acordo com as mais variadas experiências do sujeito, onde cada elemento destacado torna 

confusa uma região da experiência que lhe é apresentada. Entretanto, crer nessa memória do 

passado é típico da experiência (e do ato narrativo). Na verdade, o modo dessa crença, que 

permite a reconstituição permanente da experiência, é que a define (experiência) como tal 

(BARBOSA, 2003, p. 75). 

Estamos agora muito longe da posição segundo a qual a narrativa é um mero 
artifício imaginativo que o homem utiliza para representar a realidade. 
Tornou-se claro para nós que a narrativa encontra sua motivação 
fundamental na própria estrutura da experiência, e que a relação que se 
estabelece entre ambas é complexa e plena de conseqüências. [...] 
procuramos evidenciar o potencial criador da narrativa em relação à 
experiência pessoal, mostrando que a narrativa configura a experiência e, por 
assim dizer, configura sua medida. Mas, por outro lado, identificamos 
também os limites da narrativa em relação à experiência pessoal, porque a 
configuração narrativa nunca assinala totalmente o conjunto da experiência 
[...]. A narrativa, operando a partir da referência a um fundo de horizonte da 
experiência, abre ou dimensiona um certo campo da experiência que é 
experimentado como mais significativo, à maneira de uma janela que ao 
mesmo tempo que abarca o mundo nele desemboca. [...] compreender as 
experiências de atores sociais deve significar, em boa medida, 
acompanhar de que forma tais experiências foram construídas de modo 
narrativo na vida do sujeito. A narrativa ressignifica a experiência: a 
identidade forjada pela narrativa, por seu lado, corresponde a essa 
ressignificação aplicada à própria biografia do indivíduo. E esse processo de 
ressignificação usualmente se converte numa maneira de o indivíduo lidar 
com a própria situação à qual a narrativa se refere. (p. 91-92, grifo nosso)       
 

A história narrada insurge tendo como pano de fundo a história (ainda) não contada, e 

assim também insurge o sujeito da narrativa a partir do sujeito da experiência. Isto acontece 

porque o sujeito social está naturalmente imbricado ao sujeito da experiência, “mas que é 

agora sujeito que se constitui e se reconhece com tal, que assume e assina as suas histórias” 

(p. 87). Desta forma, se a comparação de vários relatos de um mesmo sujeito nos dão uma 

idéia mais completa de sua experiência, é justamente “pelo fato de esse procedimento permitir 

visualizar melhor a dinâmica da experiência e da narrativa” (p. 93). 
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2.6.6.4 As histórias das articulações 

Partindo de nosso ator central, agora apresentamos algumas das histórias sobre 

relacionamentos nas quais articulações, naturalmente, se fizeram presentes de forma 

marcante. São as articulações e não os relacionamentos o nosso principal foco de interesse. 

Em alguns casos tivemos a possibilidade de também escutar a outra parte envolvida – nos dois 

primeiros, juntamente com o ator central (o que restringe um pouco nossa análise); mas já 

num terceiro caso, provocamos uma situação na qual cada um dos envolvidos foi escutado 

individualmente. As histórias que abaixo apresentamos foram selecionadas dentre diversas 

outras que ouvimos ao longo do período de campo, mais especificamente, quando avançamos 

nos focos de interesse anteriormente identificados na seção 2.6.4.6. Como dissemos algumas 

linhas atrás, estas histórias surgiram entre uma e outra questão proposta ou mesmo durante 

conversas. 

Ao reunir algumas delas e comentá-las, buscamos indícios que nos permitam 

descrever como seu deu a “articulação empreendedora de caráter reflexivo”. É com este 

objetivo em mente que seguimos adiante... 

Antes de cada uma das histórias, procuramos trazer, brevemente, uma 

contextualização, assim como apresentar os principais personagens que surgem. Nelas, estão 

grafados em negrito, alguns trechos mais significativos e, principalmente, os trechos nos quais 

podemos identificar “unidades de significado” fundamentais para a nossa análise. Estes são, 

basicamente, relacionados aos dois principais conceitos que neste trabalho interligamos: 

reflexividade e articulação empreendedora. Ambos tipos de trechos grafados já nos dizem 

muito sobre o fenômeno em questão, nossos comentários analíticos vem a reforçar e destacar 

aspectos pertinentes que complementam nossa argumentação.   

  

1º Caso 
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Há cerca de seis anos, Marcelo Fernandes tomou conhecimento do que era o CDI 

numa reunião da AMCHAM105. Nesta primeira história que veremos, surge o personagem do 

Rodrigo Baggio106, idealizador e diretor executivo do CDI nacional.    

 
[Ex 13] 
Pesquisador: ... tua história com o CDI.  
Marcelo: No CDI, foi engraçado, porque, na realidade, na época em que 
surgiu, foi por uma coincidência. Sabe aquela história, assim, de... uma 
coincidência mesmo. Na época, a gente tinha acabado de fundar a 
Câmara Americana [AMCHAM] aqui. A Câmara tinha alguns meses de 
vida. E aí o presidente da Câmara no Brasil conheceu o Rodrigo Baggio 
[fundador do CDI Matriz] e ... [conversaram sobre] como era que as 
empresas da Câmara e como as pessoas podiam contribuir com o CDI. Entre 
as coisas que o CDI estava se propondo na época, uma delas era abrir pelo 
menos dois CDI no Nordeste. E o foco era o Ceará e Pernambuco. E o 
Joaquim disse: “no Ceará eu não conheço ninguém, porque a Câmara não 
tem ... lá, e em Pernambuco eu não te indicaria alguém. O que eu posso fazer 
é contatar o nosso escritório local, convidar alguns dos nossos associados, 
alguns empresários para irem lá e quem sabe algum deles não 
conheceria alguém que trabalhe com o setor social, que quisesse 
desenvolver o CDI lá.” E aí, na época, o Osmar, que hoje cuida da conta 
publicitária lá do CDI, ele era líder de equipe daqui de Pernambuco... 
Pesquisador: Como é que você foi parar na Câmara? 
Marcelo: Eu já tinha usado o serviço dela, antes de ela estar aqui, em São 
Paulo, no setor de pesquisa. Quando eles vieram eu tinha interesse. E aí eu 
fui pra essa reunião. Mas o propósito da reunião não era dali aquelas 
pessoas colocarem o CDI para frente. A idéia dali era ver se alguém 
conhecia alguém que quisesse fazer alguma coisa. E eu sempre quis 
fazer. Eu sempre estava naquela: eu entendia que eu tinha que fazer 
alguma coisa pelo social [...]. E aí, quando o cara explicou o que era o CDI, 
qual era o propósito, que era educação, que era tecnologia da 
informação, então, o cara disse: “Marcelo, você conhece alguém?” “Eu”, 
eu quero fazer isso. [...] 
Uns dias depois, toca o meu telefone e era o Baggio, dizendo que tinha 
ficado muito feliz e que ia se muito bom ter um CDI aqui em Pernambuco e 
disse: “olha, eu não entendi. Eu perguntei aqui ao Mario [funcionário que 
veio para a reunião] e ele não soube explicar se você se candidatou para ser o 
coordenador executivo...”. Eu disse: não. Eu me candidatei para ajudar a 
montar aqui. Agora, eu não sei que função teria. Mas eu não posso ser 
empregado do CDI. Eu não estou atrás de função. Eu achei a idéia 
fantástica e estou querendo me incorporar para ajudar. E aí ele disse: 
“então, vamos fazer o seguinte, você fica aí como presidente do CDI em 
Pernambuco e um conselho que eu te dou é o seguinte”, isso foi em agosto 
[de 2000]: “não monta uma ONG de imediato. Fica aí como movimento uns 
seis meses, um ano, só junta as pessoas, para ver se a coisa dá certo, se é 

 

105 Nome verídico da organização mantido.  
106 Nome verídico do personagem mantido. 
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possível tocar a frente. Você vai ver que vai precisar de muita ajuda. As 
pessoas às vezes até topam ajudar, mas na hora ‘H’ não estão lá do 
lado”. Então, beleza. Aí, a gente começou a montar, mas em outubro [de 
2000] a gente já estava vendo que a gente precisaria se oficializar enquanto 
ONG, porque a gente já estava recebendo os primeiros funcionários, a gente 
já tinha conseguido captar recursos com a ajuda da matriz. E aí, quando 
foi em março, a gente montou o estatuto. Eu passei a estudar quem seriam os 
membros da diretoria, que são os outros três que fundaram junto comigo e aí, 
em março, a gente depositou no cartório a fundação do CDI. 
Pesquisador: Março de 2001?  
Marcelo: Oficialmente, o CDI existe desde março de 2001, como 
personalidade jurídica. Como movimento, desde agosto de 2000. Essa foi a 
história [...]. (EN 4) 

 

Inserir-se em espaços associativos e propícios para discussões (que, geralmente, 

extrapolam o campo dos negócios em si) é uma dentre diversas “portas que podem se abrir” 

para coincidências (se observarmos na seção 2.6.1, o histórico do ator central é de inserção 

nestes espaços). 

O anseio em “fazer algo pelo social” acompanha muitas pessoas, entretanto, são 

poucos aqueles que “descruzam os braços” e realmente se engajam numa atuação neste 

campo. Ser sensível a relevância de atividades voltadas para a coletividade e ter vontade de ir 

de encontro aos “desafios de confrontação” que se apresentam na sociedade contemporânea 

são características basilares para que indícios de reflexividade possam ser encontrados. 

Naturalmente, ações são requeridas neste sentido. É neste momento que surge o 

“empreender”. Providências são tomadas e articulações “viabilizadoras” – ou seja, que servem 

para viabilizar as ações que apresentam “caráter reflexivo” – realizadas no sentido de tornar 

possível o enfrentamento de determinada “tensão contemporânea”. A “articulação 

empreendedora de caráter reflexivo” se dá de forma ágil, movida por um desejo interior de 

“fazer e acontecer” ao receber um “convite à confrontação”, mas que precisa de apoios e 

recursos dos mais diversos. Para tal, interagir mostrou-se preciso.          

Esta história da constituição do CDI se liga naturalmente à história de sua relação com 

George, diretor regional de uma multinacional alemã, parceiro de “longas datas” que fundou 
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com Marcelo o CDI-PE. George é o personagem que surge neste outro momento (que, na 

verdade, pode também ser visto como uma “continuação” da história anterior). Tivemos a 

oportunidade de escutá-lo, juntamente com o próprio Marcelo, contando histórias desta 

amizade... 

[Ex 14] 
Marcelo: Meu guru [disse ele ao ver o George]. Eu vou dizer um pouco 
quem é George... George é um cara que está articulado a Recife. 
Pesquisador: Ao CDI Recife? 
Marcelo: Não! A tudo. À cidade do Recife. Ele vendeu camarão em 
Alagoas e aí ficou o rei do camarão. Ele tem histórias fantásticas. Tem o 
primeiro XR3 [modelo de automóvel, Scort XR3] de Recife. Aprendeu 
alemão sozinho. Foi para a Suíça, para a Alemanha. É um dos executivos 
mais conceituados da _____ [empresa na qual trabalha]. É show de bola. É 
amigo pessoal do Lula. Toda a sexta eles comem pizza juntos [já em tom de 
brincadeira...]. 
Pesquisador: Aproveitando, qual é a história da parceria de vocês? 
Marcelo: Rapaz, a gente se encontrou e foi um feliz encontro. A gente se 
encontrou na Câmara Americana. Quando a Câmara Americana começou 
aqui, o George foi o primeiro líder do comitê de tecnologia da informação 
aqui, quando a Câmara começou, mesmo. Para você fazer uma reunião, tinha 
eu, o George, ia o Nilson [sócio de Marcelo na Global Tech] comigo, e tinha 
mais, eu acho, o Sandro da HOT, o Tomas, mais uma pessoa e aí tinha que 
botar os trainees, sentados, para poder ter quórum, para poder fazer a 
reunião. 
George: E aí no final tinha uns 500. E ele era o vice-líder. Eu disse “eu só 
entro se Marcelo entrar como vice-líder”. Na época, era só a Global Tech. E 
aí veio a conexão do Marcelo com o Rodrigo e a idéia de formar o CDI 
Pernambuco. 
Marcelo: E aí fundamos juntos...  
Pesquisador: Vocês fundaram juntos o CDI Pernambuco? Isso é importante. 
George: Invertemos como era lá na Câmara, aqui ele era o presidente e eu 
era o vice. 
Pesquisador: E como é que é essa relação? 
George: Extremamente profícua! Cheia de sucessos, batalhas e grandes 
conquistas. 
Marcelo: A gente tem aventuras maravilhosas. George já me salvou dos 
índios. A gente foi para Roraima... 
George: Fomos abrir o CDI em Roraima. 
[...] 
George: Nós passamos 3 dias lá em Roraima, fazendo uma prospecção de 
pessoas que pudessem compor o CDI. E depois de 3 dias a gente colocou no 
auditório 50 pessoas. 
Pesquisador: Como é que vocês conseguiram isso? 
Marcelo: Nós ficamos lá o dia todinho, falando de associação em associação. 
Tem muita história... 
George: A gente mapeava, assim, a cidade. Associação dos índios; 
associação das lojas da cidade, até centro espírita. [...] 
Marcelo: E tem outras histórias por aí. [...] 
George: Agora estou morando em Brasília, faz dois anos, então a gente se 
fala muito pouco. Mas nesse negócio dos índios foi gozado, porque eu 
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peguei o telefone e liguei para ele e disse: Marcelo, prepara as malas que 
nós vamos para Roraima. Ele disse: “ok”. 
Pesquisador: Assim, de cara? Não estava nem esperando, Marcelo, nada 
disso? 
George: Já tinham seis meses que não trocávamos uma palavra. Imagina um 
cara desse que não te vê e liga, dizendo prepare as malas que nós vamos para 
Roraima. Ele disse: “ok”. E você não vai nem perguntar o que é? Ele disse: 
“não. Você dizendo que a gente vai, eu...” 
Marcelo: Quando você tem amizade... (EN 5) 

 
Articular-se é ligar-se a pessoas; é estar atento e reconhecer esta mesma capacidade 

em outros; é estar em espaços propícios para tal e identificar pessoas com as quais desafios 

podem ser compartilhados; é unir forças, constituir relações, vencer desafios juntos e, também 

juntos, encarar novos, afinal, vencer desafios juntos é chamamento para um próximo; é 

também conectar outros nas conexões que estabelece, envolver outras pessoas nos desafios 

que abraça.  

Sentimentos de confiança e amizade naturalmente surgem e nutrem-se ao longo deste 

processo, em novas jornadas, propiciando apoio mútuo em situações das mais inusitadas e 

demonstrando o espírito com o qual novos desafios são enfrentados. Amizade e confiança são 

reforçadas ao, por exemplo, se atender imediatamente a um chamamento urgente e 

inesperado.  

Nas estratégias utilizadas para se alcançar as metas traçadas, a adaptabilidade aparece 

como aspecto exigido perante situações e circunstâncias anteriormente desconhecidas, lidar 

com a incerteza faz parte em contextos desta natureza. O diálogo com a diferença é outro 

aspecto que surge e faz-se necessário para que novas relações sejam estabelecidas. Lembre-se 

que estas iniciativas estão vinculadas a missão, visão e valores reflexivos de uma ONG.   

Já num terceiro momento, sem a presença do George, provocamos o ator central para 

nos contar a história da parceria com a NES, multinacional da qual George é diretor.   

[Ex 15] 
Pesquisador: Qual é a história dessa parceria com a NES? 
Marcelo: A NES é também um parceiro muito pontual. [...] E o George era 
uma pessoa com eu já tinha amizade, estávamos trabalhando junto. [...] 
Então, ele é aquela pessoa que não falta nas horas difíceis, não falta às 
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comemorações [...]. Aqui era mais fácil porque ele ficava aqui, mas as 
atribuições dele em São Paulo são muitas e, então, a gente se fala algumas 
vezes por ano, mas não muitas vezes. Enfim, a NES é um grande parceiro, 
porque ela não é aquele parceiro de projetos, que tem que estar pensando 
juntos. [...] ela não tem um projeto, exatamente, com o CDI. Ela tem uma 
linha de apoio que ela vem mantendo ao longo do tempo e, quando a gente 
tem necessidade [...] vem ajudas que são muito valiosas. Realmente, a NES é 
aquela empresa que não falha conosco, mas, ao mesmo tempo, vem naqueles 
momentos em que a gente mais precisa, que às vezes a gente está sem 
esperança de resolver um problema, enfim. Eu acho que um projeto que 
também nos une é um projeto de crença na educação. Então, a gente não 
compartilha nenhum projeto de longo prazo, nenhum projeto maior, enfim, 
mas ela é aquele parceiro que a gente pode contar nas horas mais difíceis. 
(EP 3) 

 
A partir de uma relação “frutífera” é possível angariar parceiros para os “desafios de 

confrontação” abarcados quando se preside uma ONG. Este é um aspecto observado pelo 

“ator reflexivo” ao explorar estas ligações em busca de recursos propícios para a 

potencialização das ações reflexivas encampadas. A força dos laços é mantida mesmo a 

distância física, a relação tem seqüência ao longo do tempo e a confiança presente na amizade 

parece ser estendida para a empresa que, naturalmente, se torna parceira. Observa-se que as 

relações pessoais são caminhos utilizados para se obter apoios “valiosos” de empresas. Estas 

podem até não se envolver efetivamente com as “ações de confrontação”, mas disponibilizam 

recursos para tal.        

   

2º Caso 

 
Uma segunda articulação nos chamou a atenção. Esta constituiu uma relação que, sob 

a ótica de ambas as partes, é bastante produtiva. Nela, uma multinacional americana (HAL) 

apóia de forma efetiva as ações da ONG. Ouvimos a coordenadora de Programas de 

Responsabilidade Social da HAL e o nosso ator central. Juntos, entre outras questões, eles 

narraram como tudo começou...     

[Ex 16] 
[Falamos sobre a chegada de uma parceira que veio do sudeste somente para 
o evento promovido pelo CDI-PE]   
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Pesquisador: O que é que faz, Marcelo, ela vir aqui? 
Marcelo: Pergunte a ela. 
Pesquisador: O que é que você acha? 
Marcelo: Eu acho, assim, é uma parceria fidedigna. Eles sabem que a gente 
é parceiro mesmo, mesmo. A gente defende... a gente desenvolveu coisas 
boas. Quando eu estou nos lugares, eu visito cada uma dessas pessoas. 
Então, uma ou duas vezes por ano eu tiro um dia para ir à Brasília, 
visitar as pessoas todas. Eu ligo, é por telefone e tal. Eu gosto muito de 
contato pessoal. E aí foi se formando uma grande rede de parcerias. É 
aquilo que eu estava te dizendo: nada disso é construído isoladamente. É 
muita ajuda. 
Pesquisador: E o que é que os une, Marcelo? 
Marcelo: Olha, eu acho que, na realidade, é assim, um parceiro ao outro, 
não. Eu acho que existe a união de todos com o CDI ou com a gente aqui. 
Então, a Carla e Priscila são conquistas... A primeira vez que eu fui na 
HAL, eu fui em São Paulo, e todo mundo disse que a chefe dela era a pessoa 
mais difícil do mundo de se falar, e é mesmo, porque ela cuida da Argentina 
até o México. E aí, eu me encontrei com ela em São Paulo e ela, apesar dela 
ser de relações comunitárias, essas coisas todas, mas virou-se para mim e 
disse: “olha, você não estava agendado para falar comigo. Você está 
querendo pedir apoio para um projeto social. Você tem 15 minutos para me 
convencer de porque eu tenho que lhe apoiar”. [...] Se você deixar eu falar, 
eu falo. E daí, os 15 minutos viraram um almoço; do almoço virou o 
maior apoio que a HAL dá, eu acho, no Brasil [falou sorrindo 
marotamente]. 
Pesquisador: Por que é isso, Marcelo, que envolve, que junta essas pessoas 
todas? 
Marcelo: Sinceridade, fidelidade, compromisso, é saber que você... eu acho 
que eles têm a certeza, como eu tenho com eles, de que na nossa relação não 
vai ter uma falha de ética, uma coisa que perturbe isso. 
[Chega a Carla] 
Pesquisador: Essa parceria tem muita história? 
Marcelo: Tem! 
Carla: Tem 5 anos o CDI? 
Marcelo: 5 anos. 
Carla: A gente está desde o início do CDI, não é? 
Marcelo: É. Foi a primeira empresa...[que apoiou o CDI-PE]  
Pesquisador: Como começou essa história? 
Marcelo: Foi um encontro...  
Carla: Foi com a Priscila. 
[...] 
Marcelo: E aí, eu fui para São Paulo. Eu já estava na Câmara Americana, e 
o presidente da Câmara [...] conhece bem a Priscila e tudo. E aí, eu disse a 
ele que precisava falar com ela. Ele disse: “olhe, eu vou tentar. Ela é uma 
pessoa que não é fácil de falar, porque fica viajando muito, em São Paulo, no 
Rio, no Brasil todo”. Acho que, naquela época, pela América Latina... 
[...] 
Marcelo: E aí, eu me lembro que, no fim, atendendo ao pedido do 
Joaquim, ela me atendeu [...] e ela disse, numa sala de reunião: “você tem 
15 minutos para me explicar, porque eu tenho que... porque eu deveria 
apoiar seu projeto lá em Pernambuco”. 
Carla: Ela começa dizendo que você tem 15 minutos, mas depois, se você 
for bem, você fica mais 3 horas... 
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Marcelo: E foi o que aconteceu. Nós conversamos 15 minutos, depois 
fomos para o restaurante, almoçamos e aí a gente montou a primeira escola 
da gente, aqui no Porto Digital, que inaugurou no dia da inclusão digital. 
Carla: Aí foi a primeira vez que eu vim aqui. 
Marcelo: E aí, pronto. Quando eu estou no Rio, a gente almoça junto, 
sempre no mesmo lugar [...]. (EP 4) 

 
Conseguir aliados para uma causa é, em muito, uma tarefa social. É conversando que 

sonhos e novos projetos são compartilhados e assim abrem-se novos horizontes para pessoas, 

e naturalmente organizações, que, em geral, ignoram as tensões da sociedade contemporânea. 

A “articulação empreendedora de caráter reflexivo” em muito faz uso dos espaços que lhes 

são abertos, assim como das redes sociais e pessoas as quais é possível se ter acesso por meio 

dos seus pares. Estratégias relacionais são utilizadas neste sentido e habilidade para executá-

las é mister para o sucesso nestas interações. O bom uso desta habilidade pode tornar o “ator 

reflexivo” um catalisador de parcerias, assim viabilizando novas “ações reflexivas”.        

Apoios obtidos, parcerias constituídas, pessoas “sensibilizadas” pelo trabalho da ONG 

são tidas como conquistas. E estas são agrupadas em torno do “desafio de confrontação” que é 

enfrentado pela mesma.     

 

3º Caso  

 

O terceiro caso selecionado para análise é referente a uma empresa nacional do setor 

de comunicação. Aqui procedemos metodologicamente de forma diferente – em relação aos 

dois casos anteriores. Buscando explorar as diferenças e as riquezas dos relatos individuais. 

Como dissemos no início desta seção, provocamos uma situação na qual cada um dos 

envolvidos foi escutado separadamente e, em todos os casos, nenhum deles teve acesso a fala 

do outro. Esta é uma parceria peculiar pois é tanto da Global Tech quanto do CDI. Por parte 

da RGT tivemos a oportunidade de ouvir o principal interlocutor na parceira RGT-Global 
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Tech (Ronaldo), assim como a da parceria RGT-CDI (Marisa). Na seqüência podemos 

observá-los falando sobre as histórias da construção destas parcerias 

Primeiramente, observemos a versão do ator central.      

[Ex 17] 
Marcelo: Olha, a RGT tem uma história bem interessante, porque na época 
em que a gente começou a se relacionar com a RGT, a gente [Global Tech] 
estava com uma consultoria em São Paulo e essa consultoria tinha colocado 
um desafio. Quer dizer, a gente tinha uma carteira de clientes muito de 
empresas locais. A gente não tinha nenhum case nacional, ou de uma 
empresa de grande porte. E aí, vem o desafio da gente conquistar uma conta 
grande, e provar que a gente poderia vender esse produto e conquistar esse 
cliente, e tal. [...] Na época, vamos dizer assim, a nossa ambição era 
muito maior com eles e eles começaram especificamente por um único 
produto nosso, que não era o principal produto da empresa. [...] E aí 
começou, como a gente lida com todos os clientes. Quer dizer, a gente está 
sempre no cliente, a gente está ligando, a gente está acompanhando o cara, 
tem alguma notícia boa, ou ruim, a gente está trocando idéias, juntos e tal e é 
essa relação que foi construída nos últimos 4 anos. Então, a gente está há 
quatro anos numa parceria com a RGT e é hoje o nosso principal cliente, a 
nossa maior conta, enfim, é um cliente que é promissor não só pela questão 
negocial, mas pela questão de credibilidade de você fornecer uma ferramenta 
para eles e também porque é um cliente ousado, quer dizer, tem uma 
perspectiva de buscar coisas novas no mercado, de fazer coisas diferentes, 
sair do lugar comum. Então, é um cliente fantástico para você trabalhar. [...]  
Pesquisador: E a questão dos sonhos, vocês compartilham sonhos e ideais? 
Quais? 
Marcelo: Não. A gente tem um projeto comercial. Logicamente, um projeto 
comercial não é feito de sonhos. Ele é feito de planejamento. A gente 
compartilha planejamento e não sonhos e ideais. Não existe ideal nisso aí. A 
gente quer fazer um projeto que seja viável, que seja referência, um projeto 
que seja símbolo de uma quebra de paradigma: e aí, a Internet é mídia; 
mídia, gera negócio; negócio gera lucro e o projeto é auto-sustentável. Isso é 
o que a gente busca em comum. 
Pesquisador: Certo. Você me falou mais no sentido da relação RGT – 
Global Tech. E a relação RGT – CDI, qual é a história dessa parceria? [...] 
Marcelo: Normalmente, todas as pessoas que são envolvidas, hoje, com o 
CDI é porque tinham alguma relação com a Global Tech. Então, o que 
une é que a RGT investe fortemente em projetos de educação e cultura. 
Então, a gente começou a trabalhar juntos, é você saber que a empresa 
apóia alguma coisa que alguém leva para ela, desde que essa pessoa 
tenha credibilidade junto à própria organização. Então, essa relação que 
a gente já tinha construído, facilitou a relação RGT – CDI. Então, a 
gente tem uma relação de promover juntos projetos de educação, não só 
o CDI. De fazer coisas em conjunto. A gente tem várias escolas juntos. 
Você promover o exercício da cidadania. Então, vamos dizer assim, os ideais 
da RGT, onde ela vê o relacionamento dela com a comunidade, são em 
muitos pontos convergentes com o que o CDI atua. Então, são encontros de 
ideais que levariam uma organização a desenvolver projetos em comum. 
Pesquisador: Nesse caso, então, há sonhos e ideais que são compartilhados? 
Marcelo: Com certeza. Porque tanto o CDI é uma ONG que se movimenta 
pela educação, como as ações da RGT são todas focadas em educação e 
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cultura. E aí você junta as duas coisas e faz um trabalho comum. Então, a 
gente tinha sempre uma preocupação em levar as pessoas a fazerem uma 
reflexão da comunidade. [...] esse trabalho de transformação, de você se 
indignar, de mostrar as coisas, de você dizer: poxa, isso não deve continuar, 
isso não pode continuar e então, como é que se muda isso... (EP 5) 
 

 A história desta articulação começa no campo empresarial, por meio de relações 

comerciais – o que a faz ser diferente em relação aos casos anteriores que tiveram início por 

meio de redes sociais. Partindo do diagnóstico de uma estratégia mercadológica que seria 

adequada ao momento da empresa, o ator central se aproxima e conquista um cliente 

importante, constrói uma forte relação com o mesmo. Muito embora, para o ator central, 

“projetos comerciais não sejam feitos de sonhos”, o sucesso em conjunto, a confiança obtida e 

as relações pessoais que naturalmente surgem nestes processos abrem espaços para que 

sonhos sejam compartilhados e possibilitam que “todas as pessoas que são envolvidas, hoje, 

com o CDI é porque tinham alguma relação com a Global Tech”. Este é um dos caminhos que 

viabiliza a união em torno de “desafios de confrontação” (e.g., projetos de educação e 

cultura). O “fazer em conjunto” acontece por existirem ideais em comum.    

 Mas o que então passar a ser feito em conjunto? Ações reflexivas, ou, nas palavras do 

ator central, “esse trabalho de transformação, de você se indignar...”.  

 

Agora observemos o que nos dizem a Marisa e o Ronaldo, ela diretora de jornalismo e 

ele chefe de informática da RGT.  

 

Primeiro a Marisa traz o discurso da RGT e assim conta a história da parceria com o 

CDI, depois a provoco no plano pessoal sobre sua relação com Marcelo e ela, com uma 

fisionomia diferente, fala sobre a amizade entre eles. 

Já o Ronaldo, primeiro “se anula” e traz o discurso da RGT, mas diz não poder falar 

em sonhos e ideais da mesma e naturalmente fala destes em relação aos seus – que diz 
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compartilhar com Marcelo. Depois o pergunto pela história desta relação e por fim ele me fala 

sobre a parceira RGT-GT. Ele é o principal interlocutor da GT na RGT. Gosta de chamar 

Marcelo de “Marcelinho”. É importante por ter três tipos de relações com Marcelo (é cliente-

parceiro na GT, parceiro no CDI e se dizem amigos, almoçamos juntos algumas vezes e isso é 

evidente tanto em relação ao Ronaldo quanto à Marisa).  

[Ex 18] 
Pesquisador: Qual é a história da parceria de vocês? 
Marisa: CDI e RGT? Eu acho que a RGT se envolve em projetos em que 
são projetos de futuro, de trabalho com jovens e projetos em que as pessoas 
que estão à frente desse trabalho são pessoas corretas, idôneas, e que 
também querem melhorar a vida dos cidadãos, a vida dos jovens, a vida da 
comunidade e, por conseqüência, a vida do estado. Enfim, é uma parceria 
que começou, quer dizer, no meu caso, com um namoro pelo CDI, que 
começou 5 anos antes de eu vir para cá [Recife], quando eu estava no Rio, 
quando o Rodrigo Baggio chegou com a primeira idéia [1995], a primeira 
escola. E quando eu cheguei ao Recife, quando o Marcelo apareceu para 
falar sobre o CDI, eu já conhecia e, enfim, é uma ONG que dá para você 
acreditar, que ela é feita de pessoas que querem alguma mudança, que 
querem melhoria. 
[...] 
Pesquisador: Você me falou da relação RGT – CDI. Agora, eu quero saber 
as mesmas coisas da relação Marisa – Marcelo. Como é que começou essa 
história? [Aqui as feições da Marisa mudam, ela parece “se abrir” e falar de 
sentimentos seus, abre um grande sorriso e fala emotivamente de sua relação 
com Marcelo] 
Marisa: Ah, Marcelo... [...] Nós temos uma relação extremamente forte, mas 
extremamente franca, extremamente aberta. Um diz para o outro exatamente 
aquilo que ele precisa ouvir, sem dó e nem piedade. Tanto elogios quanto 
observações em relação ao que fazem. Então, é uma relação franca. Nós nos 
cobramos inauguração de escolas, envolvimento dos jovens, a forma de 
fazer o dia de inclusão da informática. Se acertamos, se erramos, se aquilo 
foi bom ou não foi [...]. (t1: EP 6) 
[...] 
[Já num outro momento, agora com o Ronaldo]      
Pesquisador: Eu queria saber, qual é a história dessa relação de vocês? 
Ronaldo: Eu conheci Marcelo há 5 anos atrás, e a RGT tem um foco 
interessante [...] tentar aproveitar o que tem no mercado [local]. E há 5 anos 
atrás eu comecei a tocar um projeto [...]. Então, antes de ir buscar tecnologia 
lá fora, buscar parceiro lá fora, a gente saiu aqui conhecendo [o mercado 
local] nossa relação começou aí. A gente começou a conhecer o que era o 
produto X [produto da GT que os interessou inicialmente] e tal e aí 
começamos a conhecer como era a empresa, o que a empresa fazia. Além de 
ter o produto X, tinha uma ferramenta de comércio eletrônico que era muito 
interessante também, e era uma ferramenta local. Então, tudo começou [...]. 
Ao conhecer a Global Tech, fomos conhecendo as pessoas. Ao conhecer 
as pessoas, fomos conhecendo um pouquinho da vida das pessoas. Ao 
conhecer a vida das pessoas, Marcelo era o presidente do CDI e aí 
começou toda essa história. 



 175

 

Pesquisador: E o que os une? 
Ronaldo: Eu acho que é um sonho, uma amizade muito forte, que criada logo 
desse tempo, e um velho sonho. Aquela mesma coisa que eu lhe falei, o 
sonho de construir uma sociedade melhor. Eu acho que Marcelo é uma das 
figuras que eu conheço, que mais acredita nisso e, por ser um líder tão 
especial [...] ele faz com que você o siga. Porque ser um líder é influenciar 
pessoas, na minha opinião, então, por aquele objetivo. E ele é um cara que 
consegue influenciar você [...] mostrando que é possível chegar a um 
determinado objetivo. (t2: EP 7) 

 

 Nestas narrativas, podemos observar mais uma característica inerente ao fenômeno em 

questão nas relações observadas, ou seja, uma simbiose de relações comerciais, pessoais e, 

também, “reflexivas”. Os sonhos e ideais situam-se nos planos pessoal e “reflexivo”, as 

parcerias comerciais, em si, não são espaços diretos para tais, mas, ao mesmo tempo, “abre 

portas” para que a reflexividade possa se fazer presente. A confluência das ligações, como 

“nós” centrais de uma “rede” que ligam muitos outros “nós” é algo que acontece neste 

processo. A credibilidade das pessoas e da ONG são pontos apontados como cruciais para o 

engajamento numa relação, a história pode, naturalmente, aproximar pessoas tanto de 

“desafios de confrontação” quanto uns dos outros, em termos afetivos, como comumente pôde 

ser observado. Ter habilidade de influenciar pessoas é também aspecto inerente ao processo 

de “articulação empreendedora de caráter reflexivo”.              

  

O que pudemos aprender com estas histórias acerca da experiência da “articulação 

empreendedora de caráter reflexivo”. Como esta se deu de acordo com esta investigação? 

Aqui recapitulamos e congregamos tanto os pré-requisitos quanto os indícios, relativos 

ao fenômeno estudado, que julgamos mais significativos e foram captados nas histórias que 

ouvimos. São eles: 

 

a) Sensibilidade para responsabilidade social na condição de cidadão, basilar para o 

surgimento e desenvolvimento de “consciência e atitude reflexivas”; 
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b) Anseio em atuar de acordo com esta consciência; 

c) Inserção e atuação em espaços e organizações associativas e cooperativas, “sub-

políticos” (cf. BECK, 1992, 1997); 

d) Iniciativa, agilidade e dinamismo ao ir de encontro à “desafios de confrontação”; 

e) Costura de “articulações viabilizadoras” e manutenção de relacionamentos que 

oferecem suporte às “ações reflexivas”; 

f) Atitude relacional, desenvolver estratégias e habilidades para lidar com pessoas, 

gostar de compartilhar e trocar idéias; 

g) Inspirar confiança e construir credibilidade; 

h) Adaptabilidade para novas e desconhecidas situações, ou seja, saber lidar com a 

incerteza; 

i) Diálogo e respeito à diferença;  

j) Visão de oportunidades e fazer bom uso das mesmas; 

k) Catalisar parcerias; 

l) Inserção de questões sociais em contextos e relações comerciais e pessoais, e vice-

versa; 

m) Querer e saber “fazer em conjunto”; 

n) Influenciar pessoas, envolvê-las em “desafios de confrontação”. 

 

2.6.7 Não estamos num conto de fadas! Desvelando interesses e 

significados...   

Depois de, por meio das histórias, compreendermos como se deu a articulação 

empreendedora de caráter reflexivo, precisamos voltar nossa atenção para a indagação 
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norteadora ainda não aprofundada: “quais são os interesses e significados inerentes a este tipo 

de articulação?” Por meio das histórias obtivemos mais subsídios para enveredar por estes 

caminhos, mas agora, precisamos refletir sobre algo que esta “para além” destas e que 

perpassa tanto elas como as etapas anteriores desta investigação... 

Para tal, voltamos ao corpus. O que pretendíamos com isso? Desvelar os interesses e 

significados que existem em torno do fenômeno investigado. Trabalhando com este objetivo 

em mente, identificamos cinco principais “grupos” de interesses e significados que 

denominamos da seguinte forma: 

 

a) Estratégico-comerciais explícitos; 

b) Estratégico-comerciais implíticos; 

c) Pessoais explícitos; 

d) Pessoais implícitos; 

e) Reflexivos. 

    

Apesar destes grupos não esgotarem a questão, são eles os que julgamos serem de 

maior importância para o nosso argumento. Abaixo abordamos cada um – um a um, 

resgatando trechos do corpus, com fins ilustrativos, relacionados a cada um destes grupos – 

com base nas evidências que encontramos em campo e que compõem o corpus constituído 

(cf. 2.6.5).  

    

a) Estratégico-comerciais explícitos 

   

Em sua maioria, conforme [Ex 12: t1: EN3], as empresas não se preocupam com 

questões sociais. Estas estão sim preocupadas com a “imagem corporativa”; ou querem 



 178

 

“melhorar o relacionamento” com algumas comunidades, públicos de interesse ou formadores 

de opinião; ou ainda visam capitalizar, em termos mercadológicos, em cada ação que é 

apoiada/executada sob a égide do discurso da “responsabilidade social empresarial” – 

discurso este que surge justamente para atender aos interesses das estratégias empresarias 

contemporâneas que atuam de acordo com os preceitos neo-liberais.  

Muito embora estes interesses tornem-se claros numa análise um pouco mais crítica e 

aprofundada, eles tendem a ser ocultados pelo discurso acima mencionado. Entretanto, pôde-

se observar neste estudo que estes também surgem explicitamente como neste fragmento [Ex 

12: t3: RG5] da fala de um indivíduo, captado numa reunião e abaixo recuperado:  

[...] Qual a moeda de troca disso? [...] Meu interesse na comunidade não é 
ser deputado. Meu interesse com a comunidade é que ela me pague a 
conta em dia e não me roube energia, para ser bastante objetivo. 
Obviamente, a ENE tem a sua visão social [...] 

 
Mesmo externando quais são os interesses que existem por trás das “ações sociais” 

desenvolvidas junto à comunidade, o indivíduo tenta fazer uma mea culpa quanto a “visão 

social” da ENE, contudo, o interesse que move a empresa a se articular com agentes sociais, 

ONG e líderes comunitários foi categoricamente externado. O que este significa? Que a 

empresa, pautada por uma visão de mundo e racionalidade “moderna simples”, atua 

ignorando a “reflexividade” (cf. BECK 1992, 1997), estando apenas preocupada com o sucesso 

de sua estratégia comercial.    

 

b) Estratégico-comerciais implíticos 

 

Seguem a mesma linha do grupo anteriormente apresentado, ou seja, estão de acordo 

com os objetivos estratégicos e comerciais empresariais. Com um adendo, não são declarados. 

Muitas das empresas, que se engajam num relacionamento com uma ONG e, por meio de 

apoios do mais diversos, “abraçam” os “desafios de confrontação” que esta enfrenta, estão 
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agindo de forma cínica, embora, obviamente, seja possível existir exceções. Seu envolvimento 

em ações deste tipo se dá por ser, naturalmente necessária, a expansão de seus mercados 

consumidores e, diante do esgotamento do atual, “incluir os excluídos” – na esperança de 

poder em breve fazê-los consumidores dos produtos que fabrica – é o caminho para que seja 

possível continuar sendo bem sucedidos. No entanto, estes objetivos estão no não-dito, ou 

seja, não podemos ouvi-los, mas não deixam, de forma alguma, de se fazer implicitamente 

presentes, por mais difícil que possa parecer, para muitos, percebê-los.  

Assim também são as vantagens estratégico-comerciais que podem ser obtidas por 

meio da presença nestes contextos. Mesmo podendo não estar diretamente relacionadas a 

expansão do mercado consumidor, canalizar para empresas a imagem de “socialmente 

responsável”, assim como as informações que podem ser obtidas por meio da inserção de 

atores no campo “sub-político” são outros interesses que podem ser observados.                   

Tanto no grupo “a” quanto neste, as pessoas que interagem com o “ator reflexivo” são 

reduzidas a indivíduos-objetos destes interesses, muitas vezes, sem o devido esclarecimento 

quanto aos mesmos – e, neste caso, sendo ingênuos – ou então, mesmo tendo o 

esclarecimento, adotam uma postura cínica – como é a daqueles que pagam seus salários. O 

significado aqui é similar ao do grupo anterior. 

Para fins ilustrativos, observemos os trechos abaixo extraídos de duas entrevistas 

(realizadas em separado, em ambas, os entrevistados falam sobre a mesma relação) com um 

dos diretores de uma “empresa parceira” e com o ator central do caso.   

[Ex 19] 
Pesquisador: O que os une, João Carlos? 
João Carlos: A vontade de fazer bem feito e a vontade de fazer o bem para 
melhorar as condições de vida das comunidades. A gente quer isso e o CDI 
também quer. 
Pesquisador: Vocês compartilham sonhos e ideais? Quais? 
João Carlos: Eu acho que esse sonho de fazer um mundo melhor, mais o 
ideal, mas também estamos compartilhando ações para tornar o mundo 
maior. A gente não fica só no sonho. Eu acho que é pensar e fazer. (t1: EP 8) 

     
Pesquisador: O que os une, Marcelo? 
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Marcelo: O que nos une são ações muito pontuais. A gente não tem nenhum 
projeto maior juntos. Não tem nada... O que a gente tinha era uma 
defasagem de equipamentos e eles têm uma proposta de suprimento 
desses equipamentos. Então, ainda é uma coisa muito pontual. Não é uma 
parceria ainda. 
Pesquisador: Há sonhos e ideais [compartilhados] [...]? 
Marcelo: Não. Ainda não. (t2: EP 9) 

 
A dissonância observada entre as falas deixa claro que estão implícitos os reais 

interesses, em nossa análise, pelo primeiro deles. Este trás o “discurso padrão” das empresas 

que “se envolvem” em “ações sociais”, mas não enfrentam efetivamente as “tensões 

contemporâneas”, apenas limitando-se a executar estas ações de caráter pontual e 

assistencialista e ocultando por trás deste “discurso padrão” seus reais interesses cínicos. 

                  

 c) Pessoais explícitos 

 
Agora saímos do plano dos interesses corporativos e entramos no pessoal. Este outro 

grupo está relacionado diretamente ao que é declarado como motivos pessoais para ação 

social. Existem diversos motivos que podem levar as pessoas a se envolverem em ações deste 

tipo, no entanto, apenas alguns deles são externados. São justamente estes explicitados – e que 

puderam ser confirmados com as evidências observadas no cotidiano (vide 2.6.4.5) – que aqui 

se enquadram. Para fins ilustrativos, recuperamos um outro trecho [Ex 12: t4: ES1] no qual o 

empreendedor foi questionado sobre o “porquê” e o “para quê” se envolvia com estas ações, 

ou seja, o que, de fato, o movia.                 

[Ex 20] 
Marcelo: Olha, duas coisas me movem sempre. A primeira eu já te falei: eu 
tenho uma profunda fé no ser humano. [...] Eu tenho essa fé no ser humano e 
sou uma pessoa que gosto de realizar, de empreender. Então, eu tenho um 
lado de satisfação pessoal, tenho aprendido muito, tenho recebido muito de 
volta. E, ao mesmo tempo, eu faço porque eu gosto, eu vejo que consigo 
realizar coisas [...] Porque você ter o poder de mobilizar não sei quantas 
pessoas e movê-las por um bem, uma causa [...]. (ES 2) 

 
 Crença no ser humano; prazer em realizar, empreender; satisfação pessoal, 

aprendizado; poder de mobilizar pessoas; enfim, estes são exemplos de motivações 
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explicitadas. O que estes significam? Que, apesar da sociedade contemporânea estar 

dominada por interesses mercadológicos resultantes de uma “incessante busca por capital”, 

outras razões também movem as pessoas em suas atuação social.             

 

d) Pessoais implícitos 
 

Não é apenas no dito que, de fato, encontramos os interesses pessoais envolvidos no 

fenômeno em questão. Diversos outros anseios e interesses – das pessoas que circundam e se 

envolvem neste fenômeno – não são externados. Estes até podem não ser reconhecidos pelas 

mesmas, mas não deixam, de forma alguma, de se fazer implicitamente presentes.  

Projeção e visibilidade midiáticas são almejadas e “bem vindas”. Embora em muitos 

casos este anseio seja veementemente negado, é notório que o espaço ocupado na mídia 

“seduz e encanta” muitos dos envolvidos nestas articulações, tanto por potencializar o 

reconhecimento social e o status de “politicamente correto” quanto por fazê-los “famosos” e 

assim presentes na mídia. Estes são fatores que precisam ser observados.  

Atuação e penetração política, o poder de ser formador de opinião, ter voz em 

discussões sobre interesses públicos; enfim, estes são anseios individuais que também podem 

ser alcançados via a articulação empreendedora de caráter reflexivo – ou ao menos estando 

próximo destas – e que não estão explícitos. Tudo isso significa que existem interesses e 

motivações outras, circundantes do fenômeno, que estão no campo da intimidade de cada um, 

para além do dito. Vejamos o exemplo que segue.    

[Ex 21] 
Marcelo: [...] Eu não posso negar que tenho fascínio pela política. Eu 
tenho. 
Pesquisador: Você acha que faz política? 
Marcelo: Sim. De certa forma, claro. Mas não a política partidária, a política 
pública, mas... [...]. 
Pesquisador: [...] Que política é essa que você faz? 
Marcelo: No fundo, talvez seja a política do voltado para o coletivo. De 
você dizer o seguinte: eu tenho o poder de influenciar, eu tenho poder de 
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organizar, de interagir, mas eu quero fazer isso, não pensando no proveito 
pessoal [...].(EN 6) 
 

O que pode ser observado neste trecho? O “ator reflexivo” declara ter “fascínio” pela 

política, mas que a faz “voltado para o coletivo”. Ora, não estaria ele a fazendo para saciar o 

fascínio que declarou ter pela mesma? Não seria esta política praticada prioritariamente uma 

política pessoal (no sentido de buscar atender este “encanto”)? Muito embora também haja a 

preocupação ou foco declarado no coletivo, existe sim um interesse particular, pessoal, que 

não é diretamente externado – por não ser observado ou por não achar pertinente revelá-lo.       

 

e) Reflexivos 

 
Um último grupo de interesses e significados nos é particularmente importante. Já há 

muitas páginas desde que observamos indícios de “reflexividade” no cotidiano do nosso “ator 

central” (vide seção 2.6.4.5), agora destacamos os interesses e significados “reflexivos” 

presentes em articulações empreendedoras e, desta forma, estas podem ser definitivamente 

consideradas “de caráter reflexivo”. Quando consolidamos nossos focos e questões de 

interesses, o fizemos com base naqueles indícios que obtivemos durante o período de 

observação em campo, mas também identificamos aspectos “reflexivos” relativos às 

motivações, intenções e significações.  

Os interesses reflexivos se diferenciam dos demais grupos anteriormente apresentados. 

Ou seja, por entre o cinismo estratégico-comercial e o individualismo do plano pessoal, surge 

a reflexividade na medida em que pessoas se negam a continuar indiferentes às “tensões 

contemporâneas” e se mobilizam em “ações de confrontação” a estas. Para tal atitude, é 

preciso uma outra mentalidade, uma outra forma de ver e (se ver) no mundo, um “pensar 

diferente”. Vejamos os exemplos abaixo apresentados:  

[Ex 22] 
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Pesquisador: [...] [Ontem] Você falou por várias vezes em indignação. O 
que você quis dizer com isso? O que é isso para você? 
Marcelo: Eu acho que as pessoas entram muito na rotina, então você perde 
[...].Você vai se conformando com as coisas.  
[...] 
Você simplesmente não constata que tem uma criança no sinal. As 
pessoas ignoram isso. Ela não se liga que a criança está ali, no sinal. Ela 
simplesmente para passa ali, vê, sabe... Faz parte do cenário, como um poste, 
como um muro. Você não fica indignado porque tem uma criança ali, sei 
lá, passando fome, sendo maltratado. (t1: EN 7) 
[Já em entrevista ao “George”...] 
Pesquisador: [...] O que é que os une? 
George: O que nos une é uma vontade muito forte de mudar as coisas, 
baseado na realidade social brasileira [...]. 
Pesquisador: Vocês compartilham sonhos e ideais? Quais? 
George: Com certeza. Os sonhos que nós compartilhamos no passado, e 
ainda compartilhamos hoje, é de permitir que essa parcela da sociedade 
brasileira, que não tem o direito, não tem o acesso às ferramentas mínimas 
necessárias, para que ele se insira socialmente, que nós possamos de alguma 
forma favorecer isso [...]. Então, o que foi me ligou à idéia, ao sonho, como 
você falou, de compartilhar sonhos e ideais, o que foi que me ligou mais 
fortemente ao CDI, a idéia inicial? Foi ter a possibilidade de promover uma 
revolução silenciosa. Uma revolução através da qual as pessoas ganham o 
direito de participar socialmente, economicamente, posteriormente, e 
ganham o direito de fazer a diferença. [...] Eu sou fundamentalmente contra 
a qualquer tipo de trabalho assistencialista. [...] Essa camada que hoje é 
excluída da sociedade, ela tem que reconquistar o direito de ser incluída 
socialmente. E a responsabilidade de fazer essa transição é nossa: minha, do 
Marcelo e de todos os parceiros que estão aqui. Porque nós estamos 
incluídos socialmente, nós temos condições, através das nossas experiências 
e através das nossas próprias empresas, dos recursos experimentais que nós 
temos e também dos recursos físicos, materiais e financeiros. E colocar isso 
à disposição e possibilitar essa transição. É fundamentalmente isso que me 
faz...  
[Após breve interrupção, continua].  
Eu sempre fui avesso a assumir responsabilidades de outros, falando agora 
empresarialmente, falando agora socialmente. Eu ... [acreditava que] sendo 
um bom cidadão e não cometendo nenhum ato ilícito, eu teria a minha tarefa 
cumprida como cidadão. Eu sempre me recusei a assumir responsabilidades 
de outras instituições. Por exemplo, a responsabilidade que o governo tem 
sobre assistir a parcela da população, essa camada que hoje é excluída 
socialmente. Eu sempre me recusei a esse tipo de coisa. Eu pago meus 
impostos, que mais eu preciso fazer? A responsabilidade é deles. Com o 
passar do tempo, você chega à conclusão que isso só, realmente, não é 
suficiente, que você precisa fazer alguma coisa, porque o fato do outro 
não fazer não te exclui da responsabilidade de fazê-lo. Agora, por outro 
lado, como fazer isso de forma não assistencialista? Como não dar de 
esmola? Eu acho que o CDI foi, na época, e é esse veículo, que me 
possibilitou a contribuir de forma efetiva para essa camada excluída da 
sociedade e dando, fundamentalmente, as condições para que essas pessoas 
possam evoluir na vida. Possam evoluir, inclusive, como cidadãos. A pessoa 
no CDI não recebe somente noções de informática. Recebe noções de 
cidadania, fundamentalmente. Até educação sexual, educação higiênica, 
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conceitos de cidadania, direitos como cidadão e também recebe um 
instrumento que é a educação técnica, voltada para a informática. 
Pesaquisador: Muito obrigado! [Já que] Você saiu do roteiro, agora quem 
queria sair um pouquinho sou eu. O que é cidadania para você, para a gente 
terminar? 
George: Cidadania para mim é a manifestação humana do dia-a-dia que o 
ser humano tem direito de ter na sua vida. Isso para mim é cidadania. É a 
manifestação humanista. Hoje, nós falamos na desracionalização da 
sociedade, por conta de uma busca muito forte de valores materiais, por 
conta de uma corrida frenética à tecnologia, sem levar em consideração o ser 
humano, inclusive, excluindo ser humano através da tecnologia. Para mim, 
cidadania é o contrário disso tudo. Ou seja, é [...] a humanização da 
sociedade. É dar ao ser humano a possibilidade de estar revestido de todos os 
seus direitos, e de todas as ferramentas necessárias para que ele possa 
evoluir. (t2: EP 10)  

 
Relembremos que “reflexividade”, num primeiro momento, é a natural relação de 

causa-efeito desencadeada por nossos atos (enquanto humanidade); num segundo, é a nossa 

consciência sobre estes efeitos danosos e conseqüentes atitudes e ações contrárias a estes 

efeitos, ou seja, o surgimento de uma “consciência reflexiva”. Assim sendo, coloca-se que 

este tipo de postura pode se dar devido a uma racionalidade “outra”, condizente com “uma 

visão de mundo reflexiva” (cf. BECK, 1992, 1997) que nos possibilite realmente ver a 

realidade e “indignar-se” com ela. 

 Estes “tipos” de interesses e significados se misturam e coexistem no fenômeno 

estudado. “Cercada de interesses instrumentais (estratégicos e pessoais) por todos os lados”, a 

reflexividade se faz presente no pensamento e ação social de pessoas que, ao fugir do 

pensamento normativo, tomam consciência do papel a ser desempenhado por cada um de nós 

na sociedade contemporânea se a quisermos fazê-la diferente. 

2.6.8 Procedimentos de Validação e Verificação 

“Como o pesquisador assegura a qualidade de sua própria pesquisa qualitativa? Como 

o uso deste tipo de pesquisa lida com a confiança?” (McCRAKEN, 1988, p. 48). Estas são 

perguntas fundamentais na pesquisa qualitativa e precisam ser objeto de reflexão e análise 
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crítica antes, durante e após a investigação, podendo muito apoiar o pesquisador – que precisa 

ter sempre em mente as duas perguntas levantadas por McCracken – a primar pela 

confiabilidade de sua pesquisa. 

Neste trabalho, além do cuidado e atenção naturalmente necessários na condução da 

pesquisa, os trechos extraídos do corpus lingüístico constituído e utilizados ao longo da 

dissertação foram, todos eles, sem exceção (assim como suas análises), validados pelo ator 

central do estudo.   

Como procedimentos de verificação, uma “auditoria” nas análises interpretativas foi 

constantemente realizada parte do orientador da pesquisa. Este procedimento visou obter uma 

segunda visão (mais experiente) sobre as evidências empíricas, interpretações e reflexões aqui 

apresentadas. Naturalmente não ignoramos o fato de que procedimentos de validação e 

verificação têm fortes limitações num estudo interpretativo devido à unicidade de cada 

interpretação.   

2.7  “Atenção! Retornem a poltrona para a posição 

vertical e apertem os cintos...”  

De certo, após esta “longa caminhada” pelo campo empírico, temos a dizer que agora 

acreditamos, realmente, estar aptos para “decolar”. No entanto, é preciso preparar 

minimamente o leitor para esta nova aventura.  

Como abordado na seção 2.6.1., este caso estudado nos serve de ilustração, de apoio a 

uma argumentação, esta sim, o que realmente almejamos construir neste estudo.  

Isto posto, partimos para as reflexões que surgem como produto do que vimos, 

fizemos e dissemos até este momento. Não como algo fechado, hermético, como palavras 
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finais. Mas sim como um esforço teórico-reflexivo, fruto deste anseio especulativo107 que 

aqui, desde o início, almejamos. Não soltos, sem fundamentos ou argumentos prévios e 

pertinentes, mas sim com conjecturações e convicções que pudemos constituir ao longo desta 

trajetória. 

Agora, é preciso que o leitor também “aperte os cintos”. É chegada a hora de 

“levantarmos vôo”, “dar asas” às nossas reflexões teóricas. 

A sua poltrona está na posição vertical? Os cintos estão devidamente afivelados?  

Caso sim. Podemos seguir adiante...       

 

  

 

 

107 No sentido desta ser uma investigação teórica.   
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3 Dando “asas” para nossas reflexões...  

 

“Cada um pensa o que pode...” 
Mario Quintana 

 

Durante muito tempo este momento foi aguardado, não de forma passiva como quem 

espera um “milagre divino”, mas sim como quem trabalha em sua direção e cultiva um anseio, 

cada vez maior, de aqui chegar. No entanto, sendo mais preciso, chegar é palavra inadequada 

para este momento. Se, “chegamos” até aqui, somente o foi para, no mesmo instante, partir...  

O que até agora apresentamos foi constituído para oferecer sustentação às páginas que 

seguem. Pedimos ao leitor que reforce o olhar crítico – que de início comentamos, fazendo 

uso das palavras de Paulo Freire, como sendo nossa expectativa quanto a sua postura perante 

os nossos argumentos. 

A epígrafe provocativa, tomada emprestada do poeta, nos desafia a mostrar o que 

podemos pensar. É chegado este momento. Apesar de estarmos “em pleno vôo”, com 

trajetória ainda indefinida, sabemos, de certo, para onde queremos ir. E, neste sentido, nos 

estruturamos. As seções que se seguem são resultados de tal preocupação. 

Contudo, deixamos claro que escrevemos durante a viagem. Logo, “turbulências” e 

“correntes aéreas” nos afetam neste processo. É inevitável que extrapolemos ainda mais os 

limites das convenções científicas. Assumimos mais este risco, afinal, estamos “dando asas” 

às nossas reflexões, em todos os sentidos. 

Antes, um minuto. Precisamos fazer um breve retorno ao ponto de onde partimos... 

Lembremos que, como apresentamos na seção 2.2.1, nossa visão de mundo é 

“reflexiva”. Recapitulemos que, juntamente com Ulrich Beck, observamos a sociedade 
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contemporânea sob este “olhar” oferecido nas proposições congregadas em torno das suas 

“idéias reflexivas”. 

Também, logo de início, havíamos escrito que acreditamos viver numa “sociedade de 

risco” e “em rede” (vide seção 1.4) e que, neste início de novo milênio, inúmeras tensões 

contemporâneas (e.g., “a ditadura do consumo”, a desigualdade social, o “fim do emprego”, 

as mudanças nas noções de espaço e tempo, as problemáticas ecológicas) nos levaram a 

refletir sobre a questão apresentada por C. W. Mills (1982, p. 17): “Quais as principais 

questões públicas para a coletividade e as preocupações-chaves dos indivíduos em nossa 

época?”                       

3.1 Reflexão inicial com base na inspiração teórica... 

“Todos esses que aí estão 
atravancando meu caminho, 

eles passarão... 
                              eu passarinho!” 

Poeminha do Contra  
Mario Quintana 

Nesta etapa reflexiva inicial, reforçamos nossa crença de que, dentre as “questões 

públicas para a coletividade”, as tensões contemporâneas – sobre algumas das quais 

comentamos (vide 1.4) – ocupam lugar de destaque. E, quanto às “preocupações-chaves para 

os indivíduos em nossa época”, duas delas nos interessam em particular nesse momento – por 

serem significativas para o fenômeno em discussão – e puderam ser observadas ao longo 

desta investigação. São elas: (a) anseios pessoais de ação/mudança social; (b) indícios de 

auto-confrontação/surgimento de “consciências reflexivas”. 

Retomando nossa inspiração teórica, as tensões contemporâneas que observamos estão 

na dimensão “estrutura”, no campo macro-sociológico. Todavia, como aponta Giddens (1979, 
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1984, 2003), estão imbricadas à dimensão “agência”, no campo micro-sociológico, às 

“preocupações” para as quais nosso interesse investigativo se voltou – sem esquecer, de forma 

alguma, esta inter-relação.  

Como acima dissemos, observamos, na dimensão “agência”, aspectos que possibilitam 

ao indivíduo exercer “poder no sentido de capacidade transformadora” (GIDDENS, 2003, p. 

17), ou seja, sua “agência” – estes aspectos aqui são entendidos como “intenções de ações” 

(itens “a” e “b”) – e, conseqüentemente, são elementares ao fenômeno da articulação 

empreendedora de caráter reflexivo.    

Na figura 1 apresentamos este primeiro esforço reflexivo que fazemos. “Num mundo 

reflexivo”, afinal, é assim que o vemos (vide seção 2.2.1), as tensões contemporâneas 

(universo macro-sociológico/estrutura) estão imbricadas às intenções de ações (universo 

micro-sociológico/agência).  
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Figura 1 – Num “mundo reflexivo”... 
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Esta reflexão inicial é basilar para que possamos passar a próxima etapa e argumentar 
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Partindo do que aprendemos ao investigar as indagações propostas (vide seção 1.6), 

agora nos lançamos numa reflexão “final” sobre a principal delas. Esta reflexão toma por base 

a seção anteriormente apresentada e é mais uma etapa desta ambiciosa viagem.  

“Como se pode se dar a ‘articulação empreendedora de caráter reflexivo’ na sociedade 
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desdobramentos, vide seção 2.6.2) com o pensamento voltado para o nosso momento atual – 

no qual argumentamos como este fenômeno se dá.  

A visão de mundo “reflexiva” nos apoiou a irmos além e, partindo destas tensões e 

“intenções de ações”, nos possibilitou observar, depois de nossa “aventura investigativa”, 

desafios de confrontação e a articulação empreendedora de caráter reflexivo como 

conseqüências destes aspectos visualizados na figura 1. 

Desafios de confrontação são resultantes das tensões contemporâneas, na medida em 

que ocorre o confrontamento com estas. Para tal, (a) os anseios pessoais de ação/mudança 

social e (b) indícios de auto-confrontação/surgimento de consciências reflexivas são 

compartilhados entre o empreendedor e alguns dos pares com os quais interage. É neste 

compartilhar que se constitui a “idéia elementar” do que é a articulação empreendedora de 

caráter reflexivo, ou seja, uma ação articulada que apresenta (a) e (b) compartilhados 

entre o empreendedor e os demais interagentes nela envolvidos. Esta, no entanto, não 

acontece apenas devido à congregação de (a) e (b). Estes são os aspectos elementares para que 

este fenômeno aconteça. Ao se observar, de fato, como este se dá, atenta-se para outros 

aspectos que estão imbricados ao mesmo (vide seções 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 e 2.6.7). Estes, com 

maior ou menor intensidade de acordo com as circunstâncias contextuais, influem (e são 

influenciados) no (pelo) fenômeno da articulação empreendedora de caráter reflexivo.  

Entretanto, neste esforço teórico-interpretativo, observou-se que alguns aspectos se 

fazem presentes com uma maior ênfase. Estes estão abaixo relacionados: 

 

a) interesses e discurso neo-liberais: paradoxalmente, a articulação empreendedora 

de caráter reflexivo, ao mesmo tempo em que a eles, de certa forma, atende, também 

os confronta – por apresentar certa criticidade em relação ao “hegemônico” e agir em 

sua oposição – tanto no âmago da intimidade de sua racionalidade quanto na forma de 
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agir, interagir e pensar do seu “mito-herói”, o empreendedor capitalista (vide seção 

2.6.7). Aqui também é observado o cinismo dos reais anseios e interesses das 

empresas, seus recursos são importantes e, para obtê-los, os interagentes reflexivos 

recorrem a articulações “viabilizadoras”. Mas, também se acredita ser possível, 

paulatinamente, modificar a racionalidade moderna “simples” do empresariado em 

geral ao se inserir “questões públicas” na esfera dos negócios; 

 

b) ação “sub-política”: para que desafios de confrontação sejam enfrentados, a soma 

de forças por meio de articulações neste campo é crucial. Beck (1997) já aponta para 

este aspecto – também observado na investigação – e diz que, por meio dele, se anseia 

impactar o político, interferir e modificar as instituições; 

 

c) visão humanista: o resgate do ser humano num mundo controlado pelos mega-

investidores financeiros, grandes corporações globais e pela hegemonia neo-liberal, 

faz-se necessário. Uma visão humanista apresenta forte influência no processo de 

articulação empreendedora de caráter reflexivo. Seu caráter pessoalista (o fenômeno se 

dá e está diretamente vinculado a pessoas) e a crença no ser humano se fazem 

presentes de forma marcante; 

 

Diversos aspectos contingenciais que também puderam ser vistos na investigação 

realizada (vide seção 2.6), mas que não acreditamos serem tão relevantes quanto estes (acima 

apresentados), também precisam ser aqui registrados. Todos estes compõem os principais 

aspectos ambientais que influenciam (e são influenciados) tanto pela articulação 

empreendedora de caráter reflexivo quanto pelos desafios de confrontação.    
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Como dissemos, os anseios pessoais de ação/mudança social e indícios de auto-

confrontação/surgimento de “consciências reflexivas” compõe a “idéia elementar” deste tipo 

de articulação. Esta se constitui a partir do momento em que estes são compartilhados entre o 

empreendedor e alguns dos pares com os quais interage e enfrentam os desafios de 

confrontação que constantemente surgem na sociedade contemporânea.  

A figura 2 visa ilustrar este processo. 

 
Figura 2 – Articulação empreendedora de caráter reflexivo 
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Após esta reflexão, podemos argumentar sobre os desdobramentos apresentados 

anteriormente (vide seção 2.6.2) desta principal indagação.   

Como acima exposto, indivíduos podem sim se tornar efetivamente agentes reflexivos 

e transformar suas “perturbações” em “confrontações reflexivas” com os desafios de 

confrontação. Naturalmente uma relação entre tensões contemporâneas (figura 1), na medida 

em que os desafios de confrontação (figura 2) são, por ela, gerados, e a articulação 

empreendedora de caráter reflexivo (figura 2) – que surge diretamente atrelada a estes 

desafios, atuando no enfrentamento dos mesmos – é observada.  

Tendo em vista o que expomos ao longo deste estudo, observamos que podemos sim 

fazer diferente, muito embora o que hoje é feito ainda esteja, em muito, restringido pela 

estrutura hegemônica e seus aspectos restritivos. Já tendo discorrido sobre o fenômeno central 

(principalmente em 2.6 e 2.7) que se apresenta como uma destas formas de ação diferenciada. 

Agora precisamos seguir adiante e iniciar os “procedimentos de aterrissagem”...  

 

3.3  “Baixando o trem de pouso...” 

Tendo refletido com base em nossa inspiração teórica e, na seqüência, apresentado 

nossa reflexão “final” sobre a principal indagação proposta (e seus desdobramentos), estamos 

próximos de “pousar”. No entanto, ainda existem indagações que precisam ser trabalhadas...       

Estas, não foram abordadas – ao menos, explicitamente – na pesquisa de campo e, 

desde início, foram propostas por acreditarmos em sua relevância (vide seção 1.6). São elas: 

qual a importância deste fenômeno para a sociedade contemporânea? Este constitui (e é 
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constituído) pela estrutura social dominante deste início de século XXI? Caso sim, por meio 

de quais aspectos? 

Como o leitor pôde perceber, em nossa investigação enveredamos pelos caminhos e 

descaminhos do estudo do cotidiano. Nestes, seguimos com Pais (2003, pp. 113-114) ao 

ponderar que, apesar deste tipo de estudo voltar-se para uma dimensão particular da vida 

social, será que isso o obriga a prescindir de teses e hipóteses sobre o conjunto da sociedade? 

De concepções sobre a estrutura social? Da mesma forma que o estudo da vida cotidiana não 

deve fazer abstração da individualidade, também não deve desconsiderar as proposições 

concernentes às estruturas sociais, afinal, estas servem de base para as interações – e vice-

versa, acrescentamos apoiados em Anthony Giddens. É para esta dimensão estrutural que 

agora trazemos nossas reflexões.  

Na sociedade contemporânea convivemos com uma série de questões que nos foram 

legadas por um modelo econômico-produtivo que atende aos interesses do capitalismo 

industrial (o industrialismo). Ao se enfocar a dimensão econômica e estruturar processos 

produtivos visando o “desempenho máximo” e, conseqüentemente, o maior retorno financeiro 

possível dos empreendimentos, dimensões outras foram ignoradas (e.g., social, ecológica, 

cultural).  

Junto a estes problemas, uma racionalidade orienta não somente as atividades 

produtivas que atendem aos requisitos capitalistas, mas também é disseminada por 

praticamente todas as dimensões da sociedade do século XXI. Nos acostumamos a ver o 

mundo de uma forma instrumental, assim como “reza a cartilha” do capitalismo neo-liberal, 

que orienta as ações humanas para objetivos condizentes com esta instrumentalidade 

imperante em nosso tempo. 

Assim temos, lado a lado, problemáticas de conseqüências incomensuráveis e uma 

racionalidade moderna “simples” que não apresenta possibilidades de oferecer alternativas 
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satisfatórias para reflexões e decisões adequadas quanto a estas problemáticas – justamente 

por não se mostrar capaz de desprender-se de seus pressupostos e compreender a natureza 

destas questões emergentes. O que isso acarreta? Se continuamos pensando dentro do 

“cercado” da racionalidade moderna “simples”, numa natural impossibilidade de ações 

transformadoras no sentido de enfrentar estas problemáticas de formas adequadas108.   

Naturalmente, a estrutura social dominante – que, para nós, é uma estrutura de “rede” 

(cf. CASTELLS, 1999a) – é influenciada por estes aspectos. Indo além, estes aspectos compõem 

esta estrutura na medida em que se fazem presentes nesta ao gerar o que chamamos de tensões 

contemporâneas. Por definição nossa (vide seção 1.9, “Definindo os principais termos”), estas 

tensões são oposições internas perceptíveis da sociedade contemporânea que têm origem 

principal nas mazelas (cada vez mais visíveis) do modelo capitalista industrial de 

desenvolvimento e que se fazem presentes na “sociedade em rede” deste início de novo 

milênio. São estas tensões que evidenciam o estado de desequilíbrio exacerbado no qual se 

encontra o mundo no qual hoje vivemos. 

Neste que seria um primeiro estágio de reflexividade, apesar de nossas ações 

produzirem “reflexos danosos” continuadamente, não os observamos e, conseqüentemente, 

não nos confrontamos com estas ações e reflexos, muito menos os discutimos; continuamos 

observando o mundo sob a perspectiva da modernização “simples” enquanto as conseqüências 

de nossas ações tendem a ser globais e incontroláveis, ou seja, reflexivas (cf. BECK, 1997). 

Até aqui ainda não ultrapassamos este estágio. 

Como já dissemos anteriormente, são destas tensões que emergem os desafios de 

confrontação. Para que estes desafios existam é preciso que “alguém” os observe e se sinta, 

por eles, desafiados. Agora, já observamos um segundo estágio de reflexividade. Apesar da 

 

108 Não que, por sair do “cercado” moderno “simples”, obrigatoriamente serão vislumbradas possíveis ações 
transformadoras, mas, sem dúvidas, se libertar desta forma hegemônica de pensar é uma pré-condição para tal.  
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força dos aspectos restritivos ao surgimento de uma visão de mundo diferente, “consciências e 

instituições reflexivas” podem ser constituídas e inter-relacionadas por intermédio de 

interações e relações reflexivas, neste estudo, a articulação empreendedora reflexiva surge 

como uma destas, no âmago do sistema do capital – hoje “informacional” (cf. CASTELLS, 

1999a).  

Este tipo de articulação, que aqui já não mais apenas apresentaria “indícios de 

reflexividade”, deve ser reflexiva assim como as demais interações e relações fundamentais 

para este processo de mudança social – possível quando agimos conforme este segundo 

estágio de reflexividade, ou seja, orientados por uma nova racionalidade, a racionalidade 

reflexiva. 

Como resultante deste processo são constituídas redes reflexivas, tipo de arranjo 

social condizente com a estrutura social dominante de uma sociedade conectada por meio de 

redes globais, mas capaz de, neste mesmo tempo e espaço, propiciar o início de 

transformações que a Humanidade tanto necessita. 

Em suma, os problemas herdados do industrialismo (riscos) (cf. BECK, 1992) estão 

diretamente imbricados a uma racionalidade hegemônica, a racionalidade moderna simples 

(cf. BECK, 1997) e, ambos aspectos compõe a estrutura social dominante (rede)(cf. 

CASTELLS, 1999a) que apresenta inúmeras tensões contemporâneas – até aqui num primeiro 

estágio de reflexividade no qual a inerente relação de causa-efeito de nossos atos possibilita 

o surgimento destes desafios. 

Estas tensões, quando observadas pelos agentes sociais, se configuram como desafios 

de confrontação. Para enfrentá-los, da forma que julgamos ser adequada – ou seja, reflexiva, 

assim como estes o são – é preciso o desenvolvimento consciências e instituições reflexivas, 

estando estas imbricadas por meio dos mais diversos tipos de interações e relações reflexivas 

– no escopo deste estudo, a articulação empreendedora reflexiva. Instituições e 
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consciências reflexivas, por meio destas interações, geram o que chamamos de redes 

reflexivas, num segundo estágio de reflexividade atrelado ao surgimento de uma nova 

racionalidade, como pode ser observado na Figura 3.   

Figura 3 – A caminho de uma sociedade reflexiva? 
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Mas, por intermédio destas redes reflexivas, estaríamos realmente a caminho de uma 

sociedade reflexiva? Não é à toa que esta questão é o título da figura, temos muito ainda a 

refletir e caminhar neste sentido... 

O que pode ser aqui afirmado é que, neste arcabouço teórico aqui constituído surge 

espaço para que crenças e valores “reflexivos” sejam compartilhados em interações 

reflexivas. Para tal, é preciso que haja ressonância, interlocução ativa, interesse da(s) outra(s) 

parte(s) em também se confrontar e interagir nesta perspectiva. Como reflexividade pede por 

mudanças na forma de pensar e agir (cf. BECK, 1992, 1997) não são todos que estão dispostos 

a rever seus conceitos e estilo de vida. “Fazer diferente” requer transformações que vão 

daquelas mais íntimas até práticas e significados “socialmente construídos e partilhados” (cf. 

BERGER E LUCKMANN, 1985). 

Falar numa “sociedade reflexiva” é algo distante e utópico diante do quadro “sombrio” 

no qual a sociedade contemporânea se apresenta. Mas são sonhos que nos movem, são sonhos 

que precisamos querer transformar em realidade. Nos permitir pensar nesta realidade 

idealizada é um primeiro passo. Trabalhar em sua direção o segundo. Mesmo que não 

cheguemos perto do que sonhamos, poderemos chegar ao fim dos nossos dias com a certeza 

de ter acreditado e trabalhado por eles.      

3.4 Novos destinos, possíveis conexões!?  

 
“Aterrissagem realizada sem maiores problemas”. E agora? Para onde ir? Quais 

caminhos apontar? São estas as questões que nos levam a escrever umas poucas (e últimas! 
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Ao menos neste trabalho!) linhas sobre o que, logo após o “pouso”, podemos enxergar de 

“indicações para pesquisas futuras” – como usualmente chamam. 

A princípio fazemos um convite ao leitor para que você mesmo levante suas 

proposições neste sentido, afinal, como de início recuperamos em Leonardo Boff, “cada ponto 

de vista é a vista de um ponto”, cada um vê o mundo (e seus problemas) do seu ponto...     

Entretanto, temos algo a dizer sobre o que, por ora, vemos como novos caminhos que 

naturalmente nos são apontados logo após realizar este estudo. Primeiramente acreditamos ser 

possível e pertinente fazer uma leitura crítica do corpus lingüístico que constituímos e de tudo 

o que aqui trazemos e, neste sentido, apresentar outras interpretações, visões e questões que 

não foram aqui abordadas. Este é um caminho que desperta nosso interesse científico. 

Cada uma das três etapas reflexivas apresentadas requer um aprofundamento 

investigativo que não pôde aqui ser realizado e seria importante – ao menos em nossa visão. 

Nestas etapas, arcabouços teóricos, conceitos e idéias foram apresentados e também “pedem” 

por este aprofundamento que falamos. Vislumbramos investir esforços neste sentido ao longo 

dos próximos anos de nossa atividade científica.  

Quais os impactos destas articulações nos ambientes de mercado? E nas práticas dos 

demais atores do “mundo dos negócios”? Estas são questões que surgiram naturalmente ao 

longo do estudo e que aqui são propostas. Em oposição à busca “alucinada” pelo lucro é 

preciso, em nossa concepção, até mesmo para que exista um “mercado” no futuro, que os 

principais atores do campo dos negócios revejam seus preceitos e suas práticas. Não por meio 

de “recursos discursivos”, na maioria das vezes, embustes que caracteriza o discurso da 

responsabilidade social corporativa. Mas sim pela atenção em relação aos efeitos de suas 

ações e as naturais conseqüências que, por estes efeitos, estão sendo geradas, ou seja, por 

meio da assimilação de uma visão de mundo reflexiva. 
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No entanto, num mundo dominado pelos interesses neo-liberais, seria a racionalidade 

reflexiva uma realidade possível ou mais uma utopia? Sem dúvidas, mais estudos produzidos 

sob perspectivas distintas, observando esta questão da reflexividade – principalmente no 

campo dos negócios, envolvendo atores empresariais –, poderiam oferecer mais subsídios no 

sentido de apresentar uma resposta mais embasada a este questionamento crítico. 

A perspectiva metodológica aqui adotada, a sociologia do cotidiano, se mostrou de 

extrema riqueza. Abordagens partindo deste enfoque podem ser de grande valia para o estudo 

dos mais diversos fenômenos em administração. A imersão no universo do caso estudado é 

um indicativo para aqueles que quiserem adotar esta perspectiva. 

Por fim, fica a certeza de que muito ainda há por fazer nas direções que são aqui 

apontadas. Os novos destinos e as possíveis conexões são múltiplos. Agora, o que nos resta é 

uma breve pausa, respirar fundo e seguir a diante...   
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APÊNDICE A – Um pouco sobre o pólo tecnológico do 

Estado 

Este apêndice109 visa oferecer ao leitor uma idéia do contexto no qual está inserido o 

caso em estudo, leia-se: o pólo tecnológico do Estado de Pernambuco. 

Um pólo é um conjunto de empresas e entidades que interagem buscando atingir 

potencial competitivo superior ao de uma simples aglomeração econômica. As organizações 

que este compõem apresentam características de competição e cooperação, à medida que 

competem pelo mesmo mercado, cooperam para aumentar a produtividade geral da 

comunidade em que estão inseridas e têm ligações fortes entre si, tanto horizontais quanto 

verticais. A formação de pólos de pequenas, médias e grandes empresas surge como 

oportunidade de estimular o desenvolvimento local no país. 

Nas últimas décadas, Pernambuco vem se destacando pela constituição de pólos 

tecnológicos especializados (e.g., o pólo gesseiro do Araripe; o pólo médico aqui em Recife; o 

da vitivinicultura em Petrolina). Entre estes e outros, o Estado abriga um pólo de Tecnologia 

da Informação (TI) reconhecido tanto nacional quanto internacionalmente. A gênese da 

indústria de tecnologia de informação de Pernambuco ocorreu nas décadas de 70/80 e, desde 

1998, o setor vem crescendo a 18% a.a.  

Hoje o Estado desponta no cenário mundial por seu capital humano, 

empreendedorismo e inovação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 

“Dos engenhos de açúcar para uma economia baseada em serviços e tecnologia”, seguindo 

 

109 Este apêndice foi basicamente constituído com informações constantes nos seguintes endereços eletrônicos 
das respectivas instituições: Porto Digital – www.portodigital.org; ITEP – www.itep.br; BNDES – 
www.bndes.gov.br; SECTMA – www.sectma.pe.gov.br.  
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por este caminho o setor de informática tem ampliado sua importância econômica, assim 

como vem apresentando uma participação crescente no PIB do Estado. Seu peso estratégico é 

muito claro: é uma atividade dinâmica, que agrega valor acima da média, remunera bem e tem 

um alto grau de abrangência e penetração na economia. Além disso, cria sinergias favoráveis 

ao aumento da produtividade, ao surgimento de novas oportunidades econômicas e, 

conseqüentemente, ao desenvolvimento do conjunto da economia do Estado. Para tal, governo 

e órgãos de fomento trabalham visando à criação de melhores oportunidades de crescimento 

para este pólo, além de novas alternativas relacionadas a: mercados ainda não explorados; 

iniciativas de desenvolvimento local; auto-sustentabilidade das empresas e meios para 

estimular a produção nesta área.  

No final da década de 90 surgiu o projeto que transformou a área do antigo Bairro do 

Recife (centro histórico da cidade), no centro deste pólo de TI do Estado. Foi então criado o 

Porto Digital – um projeto de desenvolvimento econômico que reúne investimentos públicos, 

iniciativa privada e universidades, que tem, atualmente, 68 instituições entre empresas de 

TIC, serviços especializados e órgãos de fomento –, um sistema local de inovação, com foco 

em desenvolvimento de produtos e serviços de TIC, que muito fortaleceu o arranjo produtivo 

local deste setor ao apoiar empreendimentos inovadores na área. Os recursos de R$ 33 

milhões vieram do governo do Estado e foram destinados a criar a infra-estrutura e as 

condições necessárias para a implantação e operação do projeto, visando contribuir para a 

evolução do pólo de TI de Pernambuco.  

A UFPE-Universidade Federal de Pernambuco, o ITEP-Instituto Tecnológico de 

Pernambuco e uma série de outras instituições, entidades e organizações somaram forças e 

tornaram viável este empreendimento que consolidou o pólo de TI do Estado que hoje é 

considerado um dos mais importantes do país e da América Latina, possuindo, 

aproximadamente, 600 empresas em atuação. Exporta tecnologias para a Europa e Estados 
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Unidos e é reconhecido nacionalmente por ser um celeiro de formação profissional na área. A 

interação entre setores públicos e privados produziu este “ecossistema” de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) no Estado.  
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APÊNDICE B – O que é a Global Tech? 

A Global Tech (GT) foi fundada em 1996 por três dos quatro sócios que hoje a 

constituem sendo que, agora, juntamente com mais 10 funcionários. Trata-se de uma empresa 

de Tecnologia de Informação (TI) que focaliza sua atuação em serviços de administração de 

conteúdo e comércio eletrônico110.  

Em 1999, a empresa foi aprovada no processo de incubação pelo ITEP - Instituto de 

Tecnologia do Estado de Pernambuco e apoiada pela UFPE - Universidade Federal de 

Pernambuco, SEBRAE-Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e outras 

entidades.  

     Em 2003, transferiu sua sede para o Porto Digital111, ambiente de negócios criado pelo 

Governo do Estado de Pernambuco para criar e consolidar empreendimentos de classe 

mundial em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) através da interação e 

cooperação entre universidades, empresas, organizações não-governamentais e 

governamentais. 

A Gobal Tech acredita demonstrar a sua competência ao longo de uma atuação sólida 

no segmento, sendo esta atuação associada ao reconhecimento que desfruta no mercado.   

      

 

110 Estas e as demais informações que trazemos neste apêndice constam no endereço eletrônico da Global Tech: 
www.gt.com.br. 
111 Tido como o maior parque tecnológico do país, trata-se de um arranjo produtivo localizado no Bairro do 
Recife (centro histórico da capital pernambucana) e implementado pelo CESAR - Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife, incubadora de empresas originada na UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, que 
tem como objetivo geral declarado: promover o desenvolvimento competitivo da indústria de tecnologia da 
informação e comunicação pernambucana, assim como a formação de capital humano neste setor. Para tal, se 
propõe a apoiar o desenvolvimento de cadeias produtivas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); 
promover a inovação e o intercâmbio tecnológico entre setores produtivos e científicos; impulsionar a formação 
de recursos humanos nas áreas de gestão de TIC e facilitar sua inserção no setor produtivo; e apoiar a ampliação 
da infra-estrutura e serviços para as empresas TIC. Fonte: www.portodigital.org.br. Como dissemos, a sede da 
GT fica no prédio principal do Porto, Rua do Apolo, 181, salas 23/24, Bairro do Recife, Recife-PE. 
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APÊNDICE C – O que é o CDI? 

O Comitê para Democratização da Informática (CDI) é uma organização não-

governamental sem fins lucrativos que, desde 1995, desenvolve o trabalho pioneiro ao 

promover a inclusão social utilizando a tecnologia da informação como um instrumento para a 

construção e o exercício da cidadania112.  

Através de suas EIC - Escolas de Informática e Cidadania, o CDI implementa 

programas educacionais no Brasil e no exterior, com o objetivo de mobilizar os segmentos 

excluídos da sociedade para transformação de sua realidade. Trabalhando em parceria com 

comunidades de baixa renda e públicos com necessidades especiais, tais como deficientes 

físicos e visuais, usuários psiquiátricos, jovens em situação de rua, presidiários, população 

indígena, entre outros, o CDI acredita que o domínio das novas tecnologias não só abre 

oportunidades de trabalho e de geração de renda, como também possibilita o acesso a fontes 

de informação e espaços de sociabilidade.  

Está representada em comitês regionais em 37 cidades em 20 estados brasileiros. 

Internacionalmente, já existem CDI implantados no Japão, Colômbia, Uruguai, México, 

Chile, África do Sul, Angola, Honduras, Guatemala e Argentina.  

Hoje a rede CDI inclui 833 EIC, contando com 1.648 educadores, mais de 575 mil 

educandos formados, mais de 4,1 mil computadores instalados e 989 voluntários.  

Em agosto de 2000, Marcelo Fernandes tomou conhecimento da instituição e se 

prontificou a coordenar o início de sua atuação no Estado de Pernambuco. 

 

112 Estas e as demais informações que constam neste apêndice foram obtidas no endereço eletrônico: www.cdi-
pe.org.br. 
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No início, com apenas dois funcionários, o comitê funcionava na empresa própria sede 

da Global Tech. Logo depois, em parceria com a INCUBATEP - Incubadora de Tecnologia 

do Estado de Pernambuco, a instituição conseguiu espaço próprio, dentro do ITEP - Instituto 

de Tecnologia de Pernambuco. Em menos de um ano, após montar as primeiras EIC, o CDI-

PE é oficializado como organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Em suas primeiras 

atividades, as capacitações dos educadores eram oferecidas em laboratórios emprestados pela 

UFPE e pelo IBRATEC - Instituto Brasileiro de Tecnologia.  

Em 2004 a organização conta com mais de 20 funcionários. Além do apoio das 

instituições que financiam seus projetos, a participação dos parceiros também é fundamental 

na realização das atividades da organização. Atualmente o CDI-PE possui 50 EIC na Região 

Metropolitana do Recife e na Zona da Mata do Estado. Ao todo são 235 educadores, 80 

coordenadores e 2.775 alunos participando das EIC em Pernambuco. 

O CDI-PE tem como missão: promover a inclusão social de populações menos 

favorecidas, utilizando as tecnologias da informação e comunicação como um 

instrumento para a construção e o exercício da cidadania; visão: ser referência de 

organização como agente de transformação social; e os seguintes valores: solidariedade, 

co-responsabilidade, transparência, igualdade social, ética, qualidade, criatividade, 

compromisso, auto-sustentabilidade.  
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APÊNCIDE D – “Eu não vim ao mundo para ser um 

passageiro...”: uma entrevista com nosso ator central 

“… 
No more hunger and thirst  

But first be a person who needs people  
People who need people  

Are the luckiest people in the world 
...” 

canção interpretada por Barbra Streisand 
autoria desconhecida 

 

 Este apêndice é destinado a oferecer ao leitor a oportunidade de conhecer um pouco 

mais sobre o ator central do caso escolhido para estudo nesta pesquisa. Esta entrevista foi 

realizada nos dias 29/03/2005 e 01/04/2005, ou seja, ao final do período de campo, e faz parte 

do corpus lingüístico constituído ao longo deste processo investigativo.  

 Porque fizemos questão de aqui trazê-la? Porque, muito embora os objetivos do estudo 

estando relacionados ao fenômeno da “articulação empreendedora de caráter reflexivo” e não 

propriamente ao que é declarado pelo ator central do estudo de caso, suas opiniões, idéias e 

ideais nos são particularmente importantes para compreendê-lo.  

 Nela, uma série de “questões-temas” (vide APÊNDICE E) foram propostas ao 

entrevistado que as respondeu livremente, conforme julgou ser apropriado.  

Pesquisador: [...] quem é Marcelo Fernandes? Quais são os seus sonhos? 
Marcelo: Nossa! Então, você vai ter que arrumar mais umas duas fitas! Quem sou eu não é 
tão difícil de resumir. Eu sou uma pessoa, hoje, que evoluiu com todas essas atividades [se 
refere ao fato de ser empresário, sócio-diretor da Global Tech; presidente do CDI-PE; 
membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil113; membro da diretoria da EMASPE114; 

 

113 O Comitê Gestor da Internet no Brasil tem como objetivo fomentar as atividades de implantação, 
administração e uso da Internet em nosso país. Neste sentido, promove reuniões periódicas com seus membros 
para tratar dos assuntos referentes à Internet no Brasil. Fonte: http://www.cg.org.br. 



 215

 

                                                                                                                                                        

conselheiro-fundador do Instituto Porto Digital115; i.e. atividades já desempenhadas], com 
toda essa interação com um monte de gente, e você vai conhecendo gente fantástica e cada 
uma delas, mesmo sem, inconscientemente, vai de ensinando coisas da vida, você vai vendo 
exemplos. Então, hoje, eu sou uma pessoa que não abre mão de sonhar, não abro mão de 
viver. Mas, ao mesmo tempo, sou uma pessoa extremamente caseira, sou uma pessoa 
extremamente simples. Não gosto de nada que fique complicado, que você tenha intolerância 
com o outro. Tem muita gente que diz que não julga para não ser julgado. O meu problema 
não é ser julgado. O meu problema é que às vezes você não conhece o todo para fazer um 
julgamento. Então, às vezes o cara reage de uma maneira e você o tacha de: fulano é isso. E 
você, às vezes, não sabe se aquilo foi um momento ou se você encontra a pessoa em situações 
que ela reage mal ou alguma coisa. Então, hoje, eu observo, não julgo. Desde que você não 
viole o meu espaço ou você me agrida ou coisa semelhante, eu vou aprendendo as coisas. Sou 
uma pessoa muito mais tolerante do que há cinco anos atrás. Eu acho que você... muito mais 
paciente com as coisas. Eu acho que o Terceiro Setor tem esse exercício, que nada é fácil. 
Todo dia você tem que buscar alguma coisa. Todo dia você tem que construir alguma coisa. 
Todo dia você vai ouvir muito não. Então, tudo isso vai fazendo com que você vá tendo mais 
paciência com as coisas. Agora, a parte de sonho, isso aí é negócio para várias fitas. 
Pesquisador: Não tem problema, não. Tem seis, ainda, lá em casa e tem três aqui na bolsa... 
Marcelo: Então, vamos embora! Logicamente, esses sonhos são coisas que você vai 
construindo ao longo da vida. Então, eu tenho sonhos que eu penso para Marcelo, os sonhos 
que eu penso para minha família. Os sonhos que eu tenho para a família são ampliados, 
vamos dizer assim. Então, você tem pai, mãe, sogro, sogra, sobrinhos, etc. Eu tenho os sonhos 
também, isso tudo muito dividido, no plano pessoal e profissional. Você tem os sonhos da 
empresa, os sonhos para o CDI. 
Pesquisador: Vamos para esses sonhos do Marcelo, da empresa e do CDI? 
Marcelo: Eu tenho ainda uma necessidade muito grande de estudar. Eu estou sentindo que saí 
há muitos anos de colégio, de universidade, de tudo e tenho vontade de fazer alguma coisa 
novamente, de estudar. Só não sei se nesse momento eu teria paciência nem exatamente o que 
eu estudaria. E também assim, eu não sei se estava a fim de fazer isso no Brasil. Eu estou 
sentindo uma necessidade muito grande de ampliar meus horizontes. Então, eu acho que ando 
muito pelo Brasil. Eu viajo demais. Tanto pessoalmente como pela empresa, pelo CDI, enfim, 
e conheço boa parte da realidade de vários aspectos: tanto do empresário como do Terceiro 
Setor. Então, estou sentindo mais uma necessidade que é ver o que está fora do Brasil, o que 
existe no mundo, o que eu ainda não enxergo. Então, esse é um dos sonhos para a minha 
pessoa. Profissionalmente, eu tenho sonhos, os mais, assim, que estão se encaminhando, que 
estão sendo trabalhados mesmo, que é uma expansão mais forte da Global Tech para outros 
mercados e tal. Explorar universos que a gente tem potencial e que a gente tem capacidade de 
realizar, mas que a gente não explora hoje. E para o CDI é um projeto de... mais de 
consolidação, de justiça social interna, de você ser mais... de você passar para um patamar de 
qualidade, de controle, que a gente não tem hoje. No campo do social, o que eu vejo é que se 
aproxima o dia em que eu fecho o ciclo no CDI. Então, na realidade, eu estou agora, 
exatamente, numa fase de formar uma segunda geração, de estimular a liderança lá dentro. 

 

114 ativador da EMASPE - Empreendedores Associados de Pernambuco, associação sem fins lucrativos que visa 
estimular os empreendedores de pequenos e médios negócios no estado de Pernambuco, tendo sido presidente 
desta organização na qual, até hoje, integra seu quadro diretivo  
115 Marcelo foi um dos fundadores e hoje é também conselheiro do Instituto Porto Digital, organização sem fins 
lucrativos, vinculada ao parque tecnológico do Bairro do Recife e criada em novembro de 2001, com o objetivo 
promover a melhoria da qualidade de vida de comunidades de baixa renda por meio da utilização das tecnologias 
de informação e comunicação. 
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Para dizer que aquilo continua com algum acompanhamento, mas não com a necessidade de 
eu estar lá como executivo. E meu grande projeto constituir uma ONG que trabalhe 
justamente com a quebra de paradigmas de como as empresas atuam e vêem o social, e, ao 
mesmo tempo, como as ONG são resistentes e não sabem abordar as empresas e entender 
algumas das solicitações, algumas das coisas que elas pedem... [tentar fazer] o Terceiro Setor 
entender marketing, captação e recursos. Então, esse é um sonho pessoal que eu quero 
começar quando eu concluir esse ciclo no CDI. Assim, dos que eu estou trabalhando hoje, eu 
acho que esses são os principais. 
Pesquisador: Ótimo! Segunda questão: em quê você acredita? 
Marcelo: Rapaz, eu, normalmente, defino e muita gente me pergunta por que eu parti para o 
CDI. Eu acho que eu consegui uma resposta que define também essa sua pergunta: eu tenho 
profunda fé no ser humano. Então, essa minha fé no ser humano é que provoca essa minha 
vontade de trabalhar. É no ser humano que eu acredito. Como agente de transformação, como 
agente de mudança, como agente de progresso, enfim, como... 
Pesquisador: Você estava falando das suas crenças... 
Marcelo: Pois é. Eu acho que essa é a principal. Eu tenho respeito e, sei lá, e aprendi que fé é 
uma coisa extremamente pessoal. Então, o transcendente para cada um é uma coisa diferente, 
mas a profunda fé no ser humano para mim é o que move tudo. Então, são as pessoas que 
mudam as empresas, que mudam a sociedade, que mudam o ambiente onde elas estão. 
Pesquisador: É este mundo em que hoje vivemos o mundo que você quer deixar para os 
nossos filhos? 
Marcelo: Nem de longe! 
Pesquisador: Como seria então? 
Marcelo: Eu acho que [tem que] mudar... vai ter que ser uma evolução enorme para você 
dizer: poxa, a gente vive em algo que possa ser aceitável. Então, você vive num mundo que 
tem segregação de tudo o que é lado. Você ainda precisa de datas para lembrar que existe uma 
dia da mulher, para se lembrar que existe missa, ou dia do índio, ou dia não sei de quê. Então, 
você tem uma sociedade que segrega. Você tem uma sociedade que não respeita a 
individualidade, não respeita a diferença cultura, a diferença de pensamento, uma sociedade 
intolerante, preconceituosa, mas a transformação dela passa pelo ser humano. Então, de todo 
mundo investir um pouco na transformação interna de cada um... Eu estava vendo uma pessoa 
me falando e ela disse que não acreditava em grandes transformações sociais, mas que cada 
pessoa podia se transformar. Se você se transforma em algo melhor e você evolui, então, de 
alguma forma, você vai transformando a sociedade como um todo. Então, somos nós células 
que vão transformar a humanidade como um todo. É por aí que eu acho que passa um mundo 
melhor. 
Pesquisador: Para você, em nosso tempo, quais as principais questões públicas para a 
coletividade? 
Marcelo: No Brasil? 
Pesquisador: Em nosso tempo. 
Marcelo: Aí, eu acho que não tem como você generalizar tanto assim. Eu acho que, no Brasil, 
uma coisa é a principal questão pública, chama-se educação. Com educação você chega à 
saúde; com a saúde, você diminui o problema de violência; você notifica toda essa realidade 
do governo, esses feudos que se criaram, essa herança que se passa de uma pessoa para a 
outra. Eu acho que no Brasil educação é tudo. Você só vai transformar no dia que todo o 
mundo botar todas as suas fichas em algo chamado educação. Mas uma educação de 
qualidade, mente aberta, infra-estrutura boa, com gente boa, bem remunerada, com alunos 
estimulados e não uma educação de repasse de conhecimentos. Uma educação que 
estimulasse a reflexão, a ação, que estimulasse o empreender, uma visão global; que você não 
tivesse medo de questionar onde você vive, o que está acontecendo. Aquilo que te foi 
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ensinando, sabe, eu acho que ninguém devia perder a magia de que quando você é criança, 
tudo você pergunta por que. Eu acho que isso é básico.  
[...] 
Pesquisador: Bom, Marcelo, estávamos falando sobre as principais questões públicas para a 
coletividade.  E aí você falou educação. Teria mais alguma outra? 
Marcelo: Olha, eu sei que a gente tem um problema muito sério de segurança pública, a gente 
tem um problema muito sério de saúde, mas para mim, no Brasil, a maior questão pública é a 
qualidade da educação. Para a gente entender até o que é que a gente chama de educação. 
Então, para mim, educação não é o que a gente faz hoje. Não é você colocar um bando de 
menino na escola e passa o capítulo um, passa o capítulo dois, passa o capítulo três, quatro e 
anos e anos ficam vendo aquilo dali. E você estuda a revolução francesa como fato histórico e 
não como por que aconteceu, o que é que levou, fazendo um paralelo no Brasil, enfim. 
Pesquisador: O que as pessoas podem fazer, em relação a essa questão principal que você 
colocou? Você acha que está fazendo algo? O quê? 
Marcelo: Eu acredito que, de alguma forma, mesmo que muito simbólica, muito singela, até 
porque...Por mais que uma ONG faça alguma coisa, é zero vírgula zero alguma coisa do que 
seria necessário para ter uma ação de grande impacto. Mesmo o CDI com um universo de 2 
mil tantos alunos é muito pouco perto dos milhares e milhares, de 78% dos brasileiros que 
nunca viram um computador na vida. Então, se você pegar só a população de Pernambuco, a 
gente atende 0,0000 alguma coisa. Mas as pessoas deviam se engajar nisso, deviam fazer 
movimentos muito mais fortes. E é engraçado que, até quem é envolvido em educação se 
acomoda a esse sistema e... Enfim, é muito diferente. Você vê a educação que uma criança 
nos EUA recebe ou na Europa, ela é criada para ser um pensador crítico do contemporâneo 
dela, da sociedade que ela vive e não uma pessoa que alguém diz alguma coisa, você anota, 
você faz uma prova reproduzindo aquilo que ele diz e você tem uma nota. E nesse tipo de 
educação que eu não acredito. 
Pesquisador: Você já parou e pensou porque e para quê você está fazendo isso que você faz? 
O que realmente o move a dedicar forças nesse sentido? 
Marcelo: Olha, duas coisas me movem sempre. A primeira eu já te falei: eu tenho uma 
profunda fé no ser humano. E isso não tem idade. De uma criança até uma cara que tenha 99 
anos. Eu acho que todos têm um papel significativo na sociedade, desde que ele queria 
ser...Eu estou montando um web site com coisas que eu acumulei na experiência da minha 
vida, coisas que eu tenho observado e tal. E eu peguei um dia desses um texto do século XIX, 
que Ariano Suassuna recitou em algum lugar, que, mais ou menos, em outras palavras ele diz 
o seguinte, quer dizer: uma pessoa que não sofreu, que não agiu, que não se movimentou, na 
realizou qualquer coisa, ela é uma pessoa que simplesmente não viveu. Então, tem muita 
gente no mundo que acha que vive. Ele simplesmente habita um lugar, ocupa um espaço, ele 
está lá, mas ele não tem nenhuma reação a nada, ele não procura fazer nada. Quer dizer, se ele 
não é um Bill Gates; isso é coisa para gente muita rica; é para isso ou aquilo, mas é para ele. 
Eu acho que a omissão dessa responsabilidade social é péssima para todo mundo. Então, eu 
faço por isso. Eu tenho essa fé no ser humano e sou uma pessoa que gosto de realizar, de 
empreender. Então, eu tenho um lado de satisfação pessoal, tenho aprendido muito, tenho 
recebido muito de volta. E, ao mesmo tempo, eu faço porque eu gosto, eu vejo que consigo 
realizar coisas que mesmo na minha limitação financeira, etc, etc., eu consigo fazer alguma 
coisa. 
Pesquisador: E quanto às suas preocupações individuais, quais são elas? Elas são 
compartilhadas? 
Marcelo: Algumas sim, outras não. Eu acho que sempre que você tem preocupações pessoais, 
porque são pessoais mesmo. Eu me preocupo com o futuro, com a velhice. Eu já vou fazer 40 
anos. Que sociedade que você vai encontrar; será que um dia eu vou conseguir me aposentar. 
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E às vezes você vai vivendo a vida e essas questões ficam meio que secundárias. E uma hora 
você pára para pensar. Eu acho que tenho preocupações quanto à minha existência, 
subsistência, até que ponto... às vezes, eu acho que aquilo que eu faço cresceu além daquilo 
que eu posso ainda... eu vejo que o próximo salto é uma coisa que vai precisar de mais ajuda 
do que a que eu tenho hoje. E ao mesmo tempo eu acho que ainda estou fazendo muito pouco, 
que eu poderia impactar mais, fazendo coisas maiores. Então, hoje eu estou num 
questionamento de qual é o caminho? Onde eu consigo atingir mais gente, fazer mais coisas, 
sei lá... 
[...] 
Marcelo: ... [sobre o que move as pessoas a fazerem o que fizeram] Madre Tereza de Calcutá, 
Jesus, não sei o quê... E aí, muita gente ia responder: “ah, não sei o quê, o cara é um santo, 
Deus...” E numa análise, até certo modo, fria, morreram todos eles, seguramente foi o poder... 
[...]  
Marcelo: Porque você ter o poder de mobilizar não sei quantas pessoas e movê-las por um 
bem, uma causa, não sei o quê, então, no fundo, quando mais gente você mobilizar... 
Pesquisador: Bom, Marcelo, como é que você constrói... Você já me falou que compartilha 
sonhos e ideais com outras pessoas, não é? Como é que isso acontece? 
Marcelo: Não tem uma sistemática. Tem assim, sei lá, eu gosto de pessoas muito abertas. 
Então, às vezes o cara está lá e começo a falar. Às vezes você vê que ora você tem 
convergência ora você não tem convergência. E isso naturalmente vai acontecendo. Ao longo 
tempo, eu acho que quanto mais você fala dos seus ideais, das suas idéias, dos seus 
propósitos, vai aparecendo... É claro, de cada 100 pessoas que você fala, 1, 2, 3, ou 4, sei lá, 
vai se juntando a essa idéia, vai compartilhando, mas só não tem esse lado de se eu consigo 
fazer isso com X pessoas, a minha grande preocupação hoje é como é que conseguiria fazer 
isso com mil ou com milhões, enfim. 
Pesquisador: Como é que você identifica essas pessoas? 
Marcelo: Eu não sei. Eu acho que é felling. Você vai chegando junto, a pessoa vai tendo... 
tem gente que você acredita que encontrou um parceiro e, na realidade, ela está totalmente 
indiferente aquilo, está em “outra praia”, em outro pensamento. Tem outras que você vai lá, e 
o cara: “poxa, é legal”. E vai junto. E aí um se envolve mais, o outro se envolve menos. Eu 
acho que o problema está nisso, dessa questão de empresa, de tudo é que grau de empresa 
você tem. Então, muitas empresas têm um problema de responsabilidade social e aí o cara diz 
assim: “excluí dos impostos, do lucro líquido e vou pegar 2% do meu faturamento e aplicar 
no...” Mas, sabe, é muito pouco você abrir um conceito, abrir um web site, receber proposta, 
analisar aquilo friamente. Aquelas pessoas passaram por critérios e objetivos e você vai lá e 
dar cem mil reais para uma organização, duzentos mil para outra, 50 mil para outra e não sei o 
quê, e depois você colhe os dados com métricas que são possíveis de serem feitas e você diz: 
“fiz minha responsabilidade social”. É um envolvimento muito superficial. Então, é essa falta 
do cara dizer lá o seguinte: “poxa, o que eu tenho não é só dinheiro, não”. Imagina um Abílio 
Diniz na frente de qualquer ONG, quer dizer, a visão corporativa que ele tem, a visão 
empresarial, de marketing, de logística, de tudo, a diferença que ele fazia mesmo que fossem 
coisas pontuais. Eu falo hoje e uma vez por mais eu vou lá. Mas não interessa. Aquela 
inserção dele ali, aquela pontuação, aquela credibilidade, a imagem e tudo agrega de uma 
forma... Mas, sabe, você está lá e dizer o seguinte: “eu quero entender. Eu acho que isso vocês 
estão fazendo errado. Eu não entendo porque isso acontece”. Então, esses questionamentos 
são até muito saudáveis para que está fazendo um trabalho social. Porque aí você vai se 
apoderando de um discurso político, e você, depois, vai deixando até de ver se na prática ele 
realmente acontece, ou você já o repete tanto que você acredita que ele acontece mesmo. 
Então, essa visão externa é um negócio extremamente importante. 
[...] 
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[Agora, retomando a entrevista, já no dia 01/04/2005] 
Pesquisador: Terça-feira [29/03] a gente estava conversando sobre alguns temas, as 
perguntas finais e eu não queria nem dizer assim, mas tenho mais questões para te provocar, 
enfim, para te escutar sobre. A última que eu tinha te feito foi: como você identifica essas 
pessoas com as quais compartilha sonhos e ideais? Eu queria que você retomasse a partir daí. 
Está lembrado? 
Marcelo: A gente começou até a falar sobre isso. Veja, só, eu não saio em busca de dizer, 
não, eu vou... O que eu tenho usado muito como técnica são duas coisas: uma, é estar sempre 
falando da idéia, tendo uma coisa para mostrar. Feito aquele cara que está com um filho novo 
e quando você dá uma brecha, ele sai para a fotografia e conta aquela história do menino e tal. 
Então, eu uso muito esse processo. Eu acho que isso é... Às vezes, muitas pessoas do Terceiro 
Setor não gostam de ouvir falar, mas isso eu acho que é uma boa venda. Então, eu preciso 
encantar a quem eu estou falando sobre a idéia para que o cara, pelo menos, tenha a 
curiosidade de ver como é que funciona ou, pelo menos, fazer uma pergunta. E aí você mata, 
porque, normalmente, quando não vendeu ou o cara não é sensível, então, quando você para 
de falar, ele não faz nenhuma pergunta. E aí você já sabe que não há um desenvolvimento. E a 
segunda coisa que eu faço, a maioria das pessoas com quem eu tenho contato comercial, 
quando eu esgoto o assunto comercial, esgoto o propósito que me levou ali, naquele dia, e eu 
vejo que ainda há uma chance, então: tem dez minutos ainda para... E aí eu vou nessa história 
também. 
[...] 
Marcelo: Eu tenho um... não um orgulho, mas acho que um entendimento e uma 
compreensão que eu consigo manter relacionamentos pessoais ou comerciais, enfim, ao longo 
do tempo sem grandes problemas por dois motivos: primeiro, transparência nesse 
relacionamento. Segundo, eu normalmente uso do artifício de quando as pessoas, às vezes, 
para resolverem um problema dizem assim: “poxa, mas você, tenta isso para mim, porque eu 
sei que você é muito amigo do vice-governador”. E eu digo: não, eu não sou amigo do vice-
governador. Eu sou amigo do . Eu não tenho amizade a cargos. Então, várias pessoas, e eu 
acho que isso é uma diferença, porque como eu gosto de me relacionar com as pessoas e não 
com os cargos que elas ocupam, porque elas mudam de empresa, mudam de cargo, mudam de 
tudo, e às vezes vão até para áreas conflitantes, e normalmente é uma continuidade 
permanente disso. Então, eu me preocupo com as pessoas e não com os cargos que elas 
ocupam. Quando você tem isso, quer dizer, isso é uma coisa que só é percebida pelo outro 
lado ao longo do tempo, justamente porque relações de confiança são coisas que são 
construídas com o tempo, então eu, hoje, assim, no meu cadastro pessoal de contatos, sem ser 
o da empresa, eu mantenho uma qualidade de contato com cerca de mil pessoas, pelo menos. 
Pesquisador: E o que os une, Marcelo? 
Marcelo: Normalmente o que acaba nos unindo é a vontade de fazer uma coisa, é a ética, a 
transparência. Às vezes são sonhos em comum, às vezes só uma ótima amizade, aquela pessoa 
que você está precisando de uma força, de uma palavra mais afetuosa num dia em que você 
está com a cabeça não tão boa e você sabe que vai ligar para aquela pessoa, que do outro lado 
o cara sabe que vai ter uma correspondência aí [reciprocidade]. Eu acho que o acaba unindo 
as pessoas com quem eu mantenho relacionamento até hoje é gostar do outro. Nem sempre é 
uma idéia, um projeto. 
[...] 
Pesquisador: O que você entende por lógica de mercado? O que acha do capitalismo? 
Marcelo: Olha, eu não sei se, na realidade, o mercado tem uma lógica. Eu acho que existe... 
[...] é uma lógica de interesse, não do mercado propriamente, porque se o mercado fosse 
lógico, você não tinha marketing, você não precisaria estimular as pessoas a conhecerem as 
coisas, a consumirem as coisas. Eu acho que o que as pessoas ainda não entenderam é que o 
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mercado, ou o nome que qualquer um quiser dar a qualquer coisa, na realidade ainda é uma 
formação de pessoas... 
Pesquisador: Como assim, Marcelo? Eu não entendi. 
Marcelo: Eu acho que nós somos todos um conjunto de pessoas... 
Pesquisador: Ah, o mercado é um conjunto de pessoas que comercializam. 
Marcelo: Que comercializam, que compram, enfim. Então, muitas vezes, o cara esquece 
disso aí e quer fazer uma coisa utópica que ele vai chamar de mercado. Então, ele esquece que 
lá na ponta tem um consumidor final. E eu estava vendo hoje, que eu saí muito cedo, vim 
resolver esse mundo de coisas, e lá no apartamento, precisava instalar o telefone e tudo, e eu 
estava ouvindo  [um jornalista no rádio]: o Brasil hoje é a décima segunda economia do 
mundo. Então, vamos dizer assim, a gente joga no pelotão de elite. O grupo é quase de 197, 
196 países, sei lá, e a gente está no décimo segundo lugar do ranking, no pelotão de elite. Mas 
quando você vai para a renda per capita, a gente é a classe média do mundo. Está lá em 
septuagésimo lugar. Então, a gente tem um PIB que garante que a gente é a décima segunda 
economia do mundo, mas uma renda per capita que coloca a gente entre o e sessenta e 
alguma coisa e o setenta e alguma coisa. Então, esse comportamento, às vezes, de não se 
valorizar as pessoas, a educação das pessoas, que faz com que o Brasil tenha uma realidade 
extremamente perversa. E o capitalismo é um movimento que para mim é uma tendência que 
vai mais de encontro a natureza do homem. A gente é competitivo. Ninguém nunca iria 
conseguir, eu acho, no meu entender, você, de uma forma natural, você implementar um 
sistema comunista ou alguma coisa onde você dissesse que todos são iguais. Vamos pegar os 
seiscentos milhões de dólares que o Brasil tem de PIB, pega a população toda e rateia. Isso é 
muito utópico, porque você vê, mais ou menos, o que a gente estava falando um pouco mais 
atrás, no comando da Aeronáutica, não é, que quando você encontra um problema, já vem um 
dizendo: “ah, você não vai conseguir. Isso é difícil”. A mulher, quando eu entrei agora lá: 
“você já conseguiu?” Sabe, então, é inaceitável que uma pessoa dessa, não ela 
especificamente, mas várias pessoas que passam a vida a se lamentar e não agem, elas vão ter 
o direito às mesmas conquistas que você, que está estudando, se especializando, ou eu, que às 
vezes começo o meu dia às 06 da manhã e termino à meia-noite, mas o ruim hoje é essa falta 
de envolvimento do ser humano com o ser humano. Isso é que é péssimo. Você descarta o ser 
humano enquanto ser humano. 
Pesquisador:  E o capitalismo ajuda ou atrapalha isso? 
Marcelo:  Eu acho que nem uma coisa nem outra. Porque eu acho que não vai ser a forma, se 
é socialista, se é capitalista. Isso é cultura, quer dizer, as pessoas se afastaram [...] das ruas. 
Elas estão presas nos seus carros blindados e aí ficam colocando a culpa, de certa forma, na 
economia, no sistema, no governo. Mas na realidade, isso é uma questão de movimento 
pessoal. É você olhar o outro e dizer, poxa, só tem um jeito de eu conseguir viver direito ou 
viver como eu quero, eu poder sair na rua, se o outro, do outro lado, não tiver na condição de 
miserável, não tiver na condição de ignorância, de opressão. Então, o que eu vejo hoje que 
cada um, individualmente, fez foi o que as grandes corporações fizeram. Quer dizer, o cara é 
tão grande que ele passou a ser meio do negócio e não tem contato com a ponta. E aí você 
lança um negócio e ele: “não, o consumidor quer isso”. E o consumidor, quando chega lá na 
ponta, diz: “não, eu não quero isso”. E aí tem os grandes fracassos comerciais do mundo, 
porque os caras se distanciam das pessoas. E a gente, no dia-a-dia, não considera mais as 
pessoas. A gente atropela. Você tem o objetivo de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa ou 
de ter alguma coisa, então, você pode até não chegar a... e o cara diz assim: “não, mas eu não 
roubo nem mato”. Como se o roubo... eu já sou digno de uma certa benevolência porque não 
roubei nem matei ninguém. E aí o cara não questiona a ética, a moral, o que ele fez para o 
outro. Então, você pode até não ter matado, literalmente, o cara, mas pode ter matado uma 
vida. Então, não é pelo regime econômico que a gente vai definir se é bom ou ruim. É uma 
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questão de você mudar mesmo a concepção das pessoas. Tem uma música americana, talvez 
de uma das intérpretes que acho mais linda a voz, que é a Barbra Streisand, que ela tem uma 
música chamada People. Na música diz assim: “bom as pessoas que querem outras pessoas. 
As pessoas que gostam de estar com outras pessoas...”. Então, isso, infelizmente, a cultura do 
mundo, independente de regime, independente se é uma democracia nova, antiga, se um 
regime autoritário novo, antigo, as pessoas perderam a vontade de você estar com o outro; que 
você pode investir no outro; que você pode relacionar-se com o outro sem que você, nesse 
relacionamento, você tenha que fazer uso do poder e da força. Então, é mais ou menos 
quando... ontem, eu estava conversando com o pessoal do CDI, que a gente está fazendo um 
teste de uma administração colaborativa, das tarefas que a gente delegou naquele dia, algumas 
já deixaram de ser cumpridas ou não foram cumpridas no prazo. E as pessoas não estão 
incomodadas com isso. Depois, quando você é alçado a uma... porque às vezes você é o líder 
e às vezes você é alçado a líder. Então, você, às vezes: “toma conta desse negócio. Você é o 
responsável”. Então, as pessoas raramente conseguem fazer com que os outros reconheçam, e 
aí é uma coisa natural, que todo mundo tem: é muito difícil você reconhecer a liderança no 
outro, a não ser que ele realmente seja um líder. Então, a pessoa vai fazer: “Pesquisador... não 
sei que... É, mas não vai dar tempo...” Então, se não vai dar tempo você me apresentar sua 
tese até tal dia, você vai estar fora do negócio. Vou ter que dar um zero, você não pode 
defender. Então, é um investimento da força. Você não consegue com que as pessoas se 
automotivem. 
Pesquisador:  Marcelo, para a gente fechar, chegamos à última questão. 
[...] 
Pesquisador: Ah. Diante de tudo isso que a gente andou conversando, podemos fazer 
diferente? Como? 
Marcelo:  Olhe, que pode ser feito tudo diferente, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho 
que se você não acredita nisso, nem a vida faz sentido. Porque é você aceitar, é você ser 
expectador contemporâneo. Você está aqui e observa as coisas. Então, eu acho que, primeiro 
de tudo, é uma revisão de valores. Eu acho que enquanto o homem, não sendo egocêntrico, 
mas não colocar o homem como foco da existência dele e a vida, de uma forma geral, mas 
principalmente enquanto ele próprio não respeitar o outro, enquanto ele não próprio não 
quiser fazer com que o outro seja melhor e tenha um facilitador de ter uma vida diferente, eu 
acho que as coisas não vão acontecer. E aí, você reconhecer, que eu acho que todo mundo 
reconhece na vida o que você tem de positivo. Então, várias pessoas que eu converso diz: “ah, 
poxa, eu sei que estou numa condição diferente, eu sei que eu ganho o que ganho, ou tenho o 
que tenho, ou tive as oportunidades... 
[...] 
Pesquisador:  ... um não se preocupa com o outro... 
Marcelo:   É, todo mundo reconhece: “ah, eu tive a chance de estudar, eu tive a chance disso 
e daquilo, eu fui fazer um curso na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, no Rio de Janeiro...” 
sei lá, onde você tiver oportunidade e você diz assim: “poxa, isso fez toda a diferença na 
minha vida. Foi isso que foi legal. Sabe, meu pai e minha mãe têm um relacionamento 
estável, então, eu tive uma base de família”. Que você xinga muitas vezes, mas você dá um 
valor danado numa hora mais crítica, que você teve apoio, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as 
pessoas não se preocupam com quem não teve essa mesma condição. Então, a gente pratica o 
egoísmo ao extremo. 
Pesquisador: A gente pratica o egoísmo ao extremo... 
Marcelo: E aí você vem com uma segunda pergunta, que é como você faz a diferença. Eu 
acho que a primeira coisa é você não ser esse ser contemplativo do mundo, mas você ser uma 
pessoa que está observando, mas, ao mesmo tempo, começando a guardar algumas pequenas 
indignações e depois você... 
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[...] 
Pesquisador: Voltamos às indignações. 
Marcelo: Pois é, as indignações são, eu acho, para mim a parte freqüente do que você deve 
tomar. Então, logicamente que existem coisas muito grandes que você diz assim: poxa, eu não 
sou capaz de ir lá e derrubar um governo totalitarista ou um governo que ameaça as pessoas, 
ou que isso ou aquilo”. Então, muita gente às vezes diz o seguinte: “como eu não sou capaz de 
transformar o mundo...” 
[...] 
Pesquisador: [...] Você estava me falando como é que nós podemos fazer diferente... 
Marcelo: Pois é, a única coisa que eu acho, não é tanto você ficar pensando o que é que você 
pode fazer diferente. Eu acho que na hora que você coloca o ser humano como o centro das 
coisas, mesmo não colocando numa visão egocêntrica, de que só ser humano interessa, mas o 
outro me interessa muito, e você poder, aí você decide qual é do pequeno ao grande ato que 
você pode fazer e que esteja ao seu alcance. Eu vejo o meu caso específico. Não é uma 
questão de contribuição monetária, de contribuição, sabe, eu quando comecei o CDI, eu 
estava querendo entender o Paulo Freire e veio outro e mais outro, que fala de Fulano e 
Sicrano. Então, têm vários teóricos. E aí, eu, teve um momento em que eu disse: eu estou 
tentando fazer uma coisa com a qual eu não tenho, sabe, nem tenho tesão nem tenho talento. 
O que é que eu sei fazer pelo CDI? Ah, eu sei vender projetos, conversar com as pessoas, 
arrumar parceiros, dar oportunidade e liberdade. Que é uma coisa engraçada, como o sistema 
é bem bitolado, muitas vezes, a maioria das pessoas com quem eu trabalho ou já trabalhei 
nunca entendeu que eu sempre dei para elas o arbítrio de decidir, de empreender ali dentro. 
Então, é muito engraçado você dizer “toca aí o dia”. E daqui a pouco, quando você vê, o cara, 
às vezes de uma forma meio sutil, porque ele busca em você a aprovação das atitudes dele, do 
que ele tem que fazer, sei lá. Bom, mas, voltando, eu acho que é basicamente isso. Com que 
você pode contribuir? Ah, eu só sei, eu sou médico sanitarista, então, eu não entendo nada de 
computador. Não tem que entender nada de computador. Eu não sou um expert em educação. 
Eu não me considero um expert em nada, mas eu uma coisa eu sempre coloquei na minha 
cabeça: eu não vim para o mundo para ser um passageiro. Você está sentando num canto e 
deixa a vida te conduzir. Vai contemplando as coisas. Com algumas você vai rir, com outras 
você vai se chocar, com outras você vai chorar. Sabe, eu gosto de pensar o seguinte: eu vim, 
eu constato algumas coisas, eu sofro as conseqüências de algumas coisas e eu reajo à minha 
maneira, a estas coisas, mas, principalmente, eu quero fazer alguma coisa. Então, é nessa 
diferença, por exemplo, que você vê o político. Ele fica vendo o contexto de como é que 
aquela ação interfere naquilo, ou então hoje está desenvolvendo o mandato dele, mas ele está 
colecionando atos, falas, gestos, que, na realidade, aquilo é um fragmento de um projeto de 
uma reeleição na frente. Ou o cara começou como vereador e agora quer ser deputado. Mas 
para ser deputado, ele vai precisar expandir. Eu acredito no ser humano. No fim, eu faço isso 
tudo por uma profunda fé no ser humano e me incluo merecedor dessa fé também. Então, 
fazer diferente é você interagir, fazer o que estiver ao seu alcance, é você só não constatar as 
coisas ou só denunciar, ou só isso ou aquilo. Faça alguma coisa prática, nem que seja muito 
pequena. Tome uma ação. Eu acho que a gente constata muito, mas é pouco reativo a esta 
constatação. E quando você constata, você acha o seguinte, você faz a sua parte, que pode ser 
pequena, mas mesmo assim, mesmo ela sendo pequena e sendo importante, muitas vezes você 
não quer ver o todo e como é que, às vezes, aquela sua pequena contribuição, concatenada 
com outras pequenas contribuições trariam um resultado mais diferenciado. Eu acho que isso 
é a base de tudo, de todo o tipo de relacionamento. Quer dizer, eu não sou ninguém, não sou 
um cara mega poderoso, uma indústria mega poderosa e às vezes tem uma aquele cara ali, 
muito miudinho, mas que faz uma diferença danada pelas atitudes, pelas ações e eu não sei até 
que ponto muita coisa dessa que eu, hoje, vejo também, eu acho que fazer diferente é você... 
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vai muito pelo lado da ação. Eu vejo muita gente, é muito engraçado, você pega uma 
gurizada, assim, adolescente: “ah, adoro Fulano de tal, da banda não sei o quê, porque o cara 
tem atitude”. Aí, então, você diz: poxa, o cara tem atitude e eu só reconheço o barulho. Quem 
sabe eu não estou com minha mente muito aberta. Então, às vezes o que os jovens consideram 
atitude é o cara que sobe no palco e faz um discurso meio inflamado, que gosta da juventude, 
questão de atitude, não sei o quê, sabe? Você sabe que quando o cara sai dali ele é o mais 
burguês do mais burguês que estivesse no show dele. Burguês no sentido mesmo da atitude e 
não de você ter o dinheiro ou não. Então, sabe, isso leva a quê? Isso não transforma nada. 
Isso... sabe, uma revolução silenciosa, mais articulada, onde todos os dias tivessem pequenas 
ações. [...] Então, é bacana você vê, de repente, a sociedade se mobilizar e vê o sindicato 
envolvido com o empresário e com não sei o quê e fazendo o movimento... “Bicho, eu não 
agüento mais, não”.  
Pesquisador: Beleza, Marcelo. Eu acho que você já retomou essa questão que eu tinha para 
lhe colocar. Quando eu lhe perguntei na terça-feira, que para você, no nosso tempo, quais as 
principais questões públicas para a coletividade, aí você me falou de Brasil. E eu queria que 
você se voltasse para a coletividade da humanidade. Enfim, você já andou falando alguma 
coisa por aí e eu não sei se você teria mais alguma coisa a dizer, nesse sentido. 
Marcelo: É mais ou menos o que eu disse na terça-feira. Eu não sei se existe uma questão 
pública tão coletiva assim. 
Pesquisador: Para a humanidade enquanto coletividade. Você não vê a humanidade enquanto 
coletividade? 
Marcelo: Sim. A humanidade enquanto coletividade, sim. [...] 
Pesquisador: Então, qual seria a questão dessa coletividade humana? 
Marcelo: Principalmente, tudo passa pela valorização dessa humanidade, enquanto esse 
conjunto de homens, de mulheres, de raças, de crédulos. Às vezes me contraria muito... 
Pesquisador: O que as pessoas podem fazer em relação a isso? 
Marcelo: Eu acho que educação é uma coisa... Mas não uma educação não só do 
conhecimento, mas uma educação de... a cultura da tolerância, da solidariedade, a educação 
na cultura do respeito. Então, eu não gosto, sinceramente, de ver uma criança ter que ser 
educada porque ela apanha, porque um idoso precisa ser humilhado. E, principalmente, 
quando você entende de aspectos de cultura, religião, sexualidade, e tal, eu acho que isso... Se 
o outro não está interferindo e você o considera tão importante quanto outras pessoas 
deveriam ser consideradas importantes para você, essa talvez seja a maior questão. Quer 
dizer, hoje o mundo se move por uma questão de intolerância política, por uma questão de 
intolerância religiosa, por uma intolerância de sexualidade, porque o homem se coloca... o 
plano, o financeiro, os seus valores individuais acima dos valores coletivos. E eu não sei se 
isso é uma questão de política pública.  
Pesquisador: O buraco talvez esteja mais embaixo, Marcelo? 
Marcelo: Eu creio que sim. E acho que é um problema, sabe, que não é uma política que vai 
modificar os valores das pessoas. É uma questão de respeito, mesmo. O ser humano perdeu o 
respeito pelo outro. Ele perdeu o respeito à vida. Como se, ou boa ou má, não fosse a própria 
vida que ele tem. É simplesmente é uma questão de, sabe, eu estou aqui... Assusta-me. [...] 
[...] 
Marcelo: [...] A maioria da humanidade está sendo criada com um espectro de visão muito 
estreita, muito curta. O outro não me diz muita coisa a não ser que o outro me interesse 
economicamente, ou que o outro me interesse politicamente. Fora isso, o outro não tem valor. 
Você não vê mais... Eu acho bonito quando eu encontro os meus pais os meus sogros e o cara 
vira para o outro e há 50, 70 anos ele é amigo do outro. Hoje, você vê assim, que você já 
considerou amigo, você às vezes passa meses, anos sem falar com seu amigo. 
Pesquisador: Talvez não seja tão amigo assim... 
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Marcelo: Eu não sei nem se o conceito de amizade que as pessoas hoje têm é o mesmo. Eu já 
vi muita gente: “ah, beleza? Beleza. É um cara que trabalha lá na empresa!”. É um cara, é 
uma entidade que você se relaciona. Então, eu acho que, eu não sei se o mundo passa por 
uma... De repente... as pessoas colocaram na cabeça, isso é muito comum no Terceiro Setor, 
mais do que no segundo, que as coisas são uma questão de política pública.  
Pesquisador: A palavra da hora é política pública, não é? 
Marcelo: Eu acho que política pública está para a maioria das pessoas como virose virou 
símbolo para os médicos. Se você disser: doutor, eu estou com um dedo no pé. Ele diz: é uma 
virose. Então, eu acho que é essa questão, de tudo ser política pública não é uma política... 
Agora, é... há um movimento silencioso de você ir mudando, e ir chegando... Sabe, é estranha 
uma sociedade que segrega a todo momento. Você ter um dia da criança, um dia da mulher, 
dos pais para você lembrar que você tem pai, que você convive com a mulher, que ela é tua 
mãe. E aí você diz: não, só são datas comerciais. Pode até ter começado assim, mas no fundo 
elas são segregadoras. E daqui a pouco você tem o dia de tudo. Isso nada mais é do que uma 
forçação de barra para naquele dia aquilo ter um lado comercial, que você vai comprar o 
presente, para que você reconheça que você tem uma mãe, que existe uma pessoa que lhe 
dedica um tipo de amor diferenciado. Então, eu acho que não é uma política pública que vai 
resolver a humanidade. Só se fosse uma coisa, assim... eu acho que política pública você 
consegue resolver aquilo que é operacional, sei lá, uma política pública da educação, da 
inclusão digital, mas uma política pública de você reforçar valores, de você, enfim, fazer uma 
educação pensando no outro, de você ter uma cultura de solidariedade, ter uma cultura de 
humanidade, mesmo, de tudo, isso passa muito por uma revolução silenciosa de cada um de 
nós. Eu não acredito que ninguém tenha a capacidade de fazer algo de grande impacto no 
mundo dessa forma, porque, na realidade, vai ser tudo uma questão de um ir falando com o 
outro, mas isso é coisa... a política religiosa, a tudo. Isso é uma questão de dizer o seguinte, é 
o homem pelo homem. O outro tem valor para mim, independente de eu ter uma interface 
com ele. E ele merece respeito só por estar ali, só por ele existir, independente de qualquer 
coisa que possa, a partir dali, eu ter um negócio com o cara, ou me casar com aquela mulher, 
ou sei lá. Como as vidas se cruzam é outro aspecto. Mas só de você pensar que aquela pessoa 
que está ali mereceria o teu respeito independente de você conhecê-la, então, é uma questão, 
principalmente, de uma cultura muito nossa de que você desconfia de tudo. Se você recebe 
dinheiro no caixa, você tem que conferir; se o cara te entrega não sei o quê, você está olhando 
para ele de lado. Você chega em casa e tem dúvida se aquele peso que está na embalagem é 
aquilo mesmo. Então, há falta de confiança no outro. E muita gente, simplesmente, vai 
aceitando isso, é normal. Parece que todas as regras e todos os valores são invertidos. Para a 
humanidade, hoje, todo mundo é desonesto até que se prove o contrário. Todo mundo é não 
sei o quê, até que se prove o contrario. Todo mundo é sacana, até que se prove o contrário. 
Então, quer dizer, as pessoas, hoje, desvalorizam a relação com o outro até que o outro, numa 
atitude tão, talvez, magnífica prove o contrário: eu sou digno de sua confiança. Isso é o que eu 
acho que a humanidade perdeu completamente. As pessoas, você vê, hoje, uma política do 
governo, que é aceita por todos, que não se reprova criança em escola pública. Então, o cara 
vai passando, vai passando. Você coloca como estatística: 90 e tantos por cento de todos os 
jovens brasileiros, de todas as crianças, estão na escola. Só que ninguém pergunta que escola 
é essa, que educação é essa que se está dando. Então, se o meu problema está resolvido, para 
quê eu vou olhar isso? O meu filho não tem esse problema. Eu pago 500, 700, 900, 2.000, 
3.000 reais e ele está na melhor escola privada da minha cidade. O hospital está lá caindo aos 
pedaços, mas não tem problema, porque eu só vou para o hospital particular, porque eu pago 
plano de saúde. Se aquele problema é do outro, porque eu vou me preocupar em olhar isso.  
Então, é esse desmerecimento com a pessoa do lado, enfim e você, ao mesmo tempo, tem 
gente que quer fazer tudo e não faz nada, constata tudo e fica até meio que indignado com as 
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coisas, mas não esboça nenhum tipo de ação ou reação àquilo dali e as coisas vão passando. E 
a humanidade só vai piorando, só vai degringolando. Ela vai se corrompendo, piorando de 
qualidade o tempo todo. Aonde a gente vai parar com isso é impossível de você prever. 
Porque as relações são muito ruins. As pessoas não têm o menor carinho pela outra, o menor 
respeito, o menor nada. Então, se o meu mundo é, operacionalmente, eu e aquilo que me 
interessa no meu entorno está funcionando, mesmo que às vezes eu ache que poderia ser 
melhor, mas me atende, então, a minha parte está resolvida. Eu estou aqui, estou bem e o cara 
do lado [tô nem aí]... Vêm umas coisas, assim, na minha cabeça, conversando contigo. Eu me 
lembro que uma vez eu estava num empresário e estava conversando com ele e entrou o 
motorista dele e ele disse: “doutor, o senhor ontem estava chamando a minha atenção, da 
minha calça...” Estava, sei lá, amarrotada, eu não sei porque ele chamou a atenção dele, mas 
ele disse: “é aquilo que eu disse ao senhor, as outras, realmente..” Tipo assim, já estavam tão 
usadas e não tinha mais o que fazer. E aí ele argumentou e o cara meio impaciente e tal. Eu 
sei que no fim, o cara disse assim: “eu não tenho dinheiro para comprar mais calça para o 
senhor agora. Então, eu quero o senhor bem vestido, bem arrumado, impecavelmente 
apresentável, mas eu não tenho dinheiro para lhe comprar calças novas”. E aí, eu, beleza. No 
fim, quando o motorista dele saiu, ele veio me mostrar, que ele tinha uma espécie de 
incubadora dentro da sala e ele estava me mostrando os ovos de pata. Cada ovo custava cem 
dólares.  
Pesquisador: Ou seja, para os ovos de pata, que custavam cem dólares, ele tinha dinheiro. 
Marcelo: Ele trouxe esses ovos não sei de onde... 
Pesquisador: E ele estava conservando numa incubadora? 
Marcelo: Ele tinha uma máquina, literalmente, uma espécie de incubadora, que ficava 
revirando os ovos sozinha. Então, quando aquele ovo eclodia, ele levava lá para a fazenda 
dele. Na fazenda dele, ele tinha uma espécie de lago com aqueles patos. Mas você vê o 
seguinte... 
Pesquisador: A calça, ele não podia comprar. 
Marcelo: A calça, ele não podia comprar. E talvez, se fosse algo mais sério que uma calça, o 
cara precisasse de um outro tipo de ajuda, ele talvez negasse... 
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APÊNDICE E – Roteiros das entrevistas semi-

estruturadas 

Pesquisa de Mestrado – Roteiro de Entrevista Semi-estruturada116. 

Pesquisador: Marcio Gomes de Sá. 

 

“Questões-temas” propostas ao ator central: 

 

1. Quem é Marcelo Fernandes? Quais são seus sonhos? 

2. Em que você realmente acredita? 

3. É este mundo que hoje vivemos o mundo que você quer deixar para os nossos filhos? (Caso 

não, como seria então?) 

4. Para você, em nosso tempo, “quais as principais questões públicas para a coletividade”?  

5. O que as pessoas podem fazer em relação a estas questões? Você acha que está fazendo 

algo? O que? 

6. (Caso sim na anterior) Você já parou e pensou em “porque” e “para que” você esta fazendo 

isso? O que realmente o move a dedicar forças neste sentido? 

7. E quanto as suas preocupações individuais, quais são elas? Elas são compartilhadas? 

8. Você compartilha seus sonhos e ideais com outras pessoas? (Como?) 

9. Como você identifica estas pessoas com as quais compartilha sonhos e ideais? 

10. Como você constrói laços com elas? O que os une?  

11. O que você entende por “lógica de mercado”? O que acha do capitalismo? 

12. É possível fazer diferente? Como? 

 

 

 

                                                 

116 Aqui recuperemos o que dissemos em nota no corpo do texto da dissertação: “diferentemente de um roteiro de 
entrevista rígido e proposto seqüencialmente e de forma linear, estes foram colocados em prática de uma forma 
mais leve e liberta dos rigores dos roteiros como os vemos tradicionalmente. Na realidade, serviram muito mais 
como fio condutor de uma conversa do que propriamente um ‘protocolo de entrevista’”.    
 



 227

 

Questões elementares propostas tanto ao ator central quanto a alguns de seus pares. A estes, o 

escopo do estudo era sucintamente apresentado, assim como o seu título antes de propormos 

as seguintes questões:    

 

a) Qual é a história da parceria de vocês?  

 

b) Como é esta relação?  

 

c) O que os une?  

 

d)Vocês compartilham sonhos e ideais? (Caso sim, Quais?)    
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APÊNDICE F – Extratos do corpus linguístico 

 

Este apêndice é destinado a resgatar demais trechos, quando demonstram ter utilidade 

elucidativa e assim ajudam a esclarecer um pouco mais sobre os extratos que apresentamos ao 

longo da dissertação. Estes, somente aqui e agora apresentados, estão grafados em itálico para 

diferenciar dos demais. 

Os extratos [Ex] e os seus trechos [tN] das diversas fontes foram agrupados e 

enumerados de acordo com sua ordem de aparência no texto. Os [ex] de 1 a 8 são todos 

oriundos de notas de campo, logo, não estão identificados com NC (ao final) como necessitam 

os demais posteriores.  

Acreditamos ser importante aqui resgatar o que dissemos anteriormente em nota de 

rodapé. Para compreender a origem dos mesmos, é mister que o leitor observe a notação que 

segue abaixo:  

ES: entrevista semi-estruturada, mais especificamente, com roteiro composto por 

questões consolidadas tendo como foco “(1) o pensar, o agir e o interagir do ator central 

no que se refere (ou se aproxima) à idéia de “reflexividade (BECK, 1992, 1997)”;  

EP: entrevistas semi-estruturadas, mais especificamente, com roteiro composto por 

questões consolidadas tendo como foco “(2) a historicidade destas articulações, como estas 

se dão, ou seja, o que pensam ator central e alguns dos pares (com os quais o mesmo interage) 

sobre suas respectivas relações”; 

NC: notas de campo escritas entre 01/03/2005 e 31/03/2005, com exceção de uma 

destas que é relativa a um contato prévio ao período acima mencionado – mais precisamente 

em 27/01/2005; 
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RG: reuniões e conversas gravadas do ator central com seus mais diversos 

interagentes; 

EN: entrevista não-estruturadas e conversas gravadas do ator central com o 

pesquisador, assim como do pesquisador com alguns dos seus interagentes; 

AM: artefatos materiais dos mais diversos conforme tópico específico em seção 

anterior: “Documentos”, artefatos materiais e mensagens eletrônicas observadas. 

[Demais extratos exemplificadores de “blues”, conforme p. 101] 
[...] 
Foi muito bom pra ver as feições de Marcelo quando não está gostando de uma coisa. Ele fica 
quieto, não pergunta nada, não diz nada sobre o assunto. É uma cara muito característica de 
quem não está gostando do que está vendo. ... Gostei muito hoje de “ter lido” esta impressão 
que ele teve do negócio do cara, acreditar que já estou sendo capaz de interpretá-lo. 
[...] 
Marcelo se virou para mim e para o Lourenço, estávamos no corredor, e gesticulou com a 
mão para nós querendo dizer que “muito papo, muita conversa fiada, o cara é falastrão...”. 
[...] 
Olho para a mesa do Marcelo e vejo o potezinho do iourgute (que ele tomou ontem) virado, 
com uma colher dentro. Os copos descartáveis lá continuam. Ele não está preocupado com 
estas coisas mesmo! 
[...] 
A forma como o Lourenço apresenta e fala da ferramenta é muito emotiva. Ele se empolga, 
vibra com o resultado final do trabalho. Em determinada parte da conversa, sobre a 
necessidade que surgiu de colocar o produto em funcionamento antes do tempo adequado, ele 
diz que: “foi como o bebê que nasce prematuro, precisava ir para a incubadora...”. Na 
verdade, percebi, desde nossa conversa de ontem, que ele gostaria de me apresentar esta 
tecnologia que desenvolveram, ele foi que se colocou a disposição para tal. Agora entendo o 
porquê. É “um troféu” para ele. Foi fantástico ouvi-lo, aprendi muito, em todos os sentidos. 
[...] 
O legal para a minha experiência de pesquisador em formação foi que, ao final, eu disse para 
ele como forma de agradecimento: “Lourenço, muito obrigado pela ‘aula’, vou pra casa 
processar tudo isso que você me mostrou” e ele me disse: “rapaz, você deveria andar com o 
gravador...” e eu tentei explicá-lo que ando, mas que apenas o utilizo em momentos 
apropriados, e como se tratava de assuntos estratégicos da Global Tech, e de um de seus 
clientes, e como estes não “estão no foco do estudo”... foi aí que ele disse, “pois é, se você 
estivesse gravando eu não ia dizer tudo o que disse...”. O engraçado foi que, durante a 
conversa ainda pensei comigo “puxa vida, não tô gravando tudo isso”. Na verdade, talvez (e 
pelo que ele me disse, tudo indica que sim!) se estivesse com o gravador ligado, não teria 
escutado tudo o que escutei. Este vivido foi mágico pra mim. Foi ter a convicção que tomei 
uma decisão acertada! Se estou no caminho certo aí já é outra questão... 
[...] 
Senti-me um tanto quanto incomodado com o “rumo da prosa” na reunião. Os interesses da 
ZWY com a escola, comunidade e tudo mais, enfim... 
[...] 
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Tento saber e pergunto para quem ele escreve e ele diz ser “pessoal mesmo”. Como observar 
sua comunicação eletrônica sendo o menos indiscreto e intrusivo possível tem sido o meu 
grande desafio do momento. Sinto haver espaço para as investidas que tenho feito neste 
sentido (afinal, este foi o meu primeiro “revés”!), mas é preciso, ao mesmo tempo, muita 
cautela para não desgastar a relação (que tem sido muito boa!). 
Procurei me afastar um pouco (com o intuito de demonstrar respeito ao seu pedido) mas sei 
que precisarei me aproximar dele novamente daqui a pouco, afinal, bisbilhotar é preciso! 
[...] 
Marcelo conversa ao telefone com a Jô sobre um cd que mandou para ela com os vídeos e 
tudo mais sobre “Ruth Lemos” (o “causo do momento” da internet brasileira). A cara dele 
falando com ela foi ótima! Um sorriso aberto, franco, “de criança”. 
[...] 
Senti que havia espaço para mais papo com o Sílvio, afinal, ele é bem simpático, mas eu 
quase que o acordei quando cheguei (a porta que sempre está aberta tava até trancada...). 
Achei melhor ficar quieto aqui, na minha. [...] Aproveito então a ausência de Marcelo, e o 
meu comedimento com Sílvio, e deixo a caneta “passear” pelo meu caderninho, registrando as 
divagações que me vem à mente sobre o que tenho vivido nestes dias de campo. Me pergunto: 
que tenho aprendido com tudo isso? Muito, muito mesmo. Ainda é cedo para fazer uma 
avaliação mais adequada, mas tenho plena certeza de que estou aprendendo muito, muito 
mesmo. Hoje, quando terminou a entrevista com o Diego, lá no CDI, ele me perguntou se “as 
coisas estavam sendo como eu esperava”. Achei muito curiosa esta sua singela pergunta. O 
respondi de imediato que não, na verdade, não tive muito tempo nem procurei pensar muito 
sobre o que iria encontrar. Apenas vim e aqui estou, em campo. Claro, isso é óbvio. Cá 
escrevo no meu caderninho no campo. Sim, mas como está sendo. Muito legal, fantástico, 
mágico ousaria dizer (mesmo pensando em como poderei ser “apedrejado” pela academia por 
tamanha heresia!). O caderninho é meu “fiel companheiro” nesta rica jornada (confesso até 
que acredito estar dedicando mais atenção a ele do que acho que deveria, mas assim tem sido, 
ele insistentemente me convida a momentos como estes de pura divagação...). A liberdade 
propiciada pela perspectiva metodológica que adotei (a sociologia de cotidiano) tem deixado-
me solto para deambulações que partem do meu olhar, sentir, pensar, refletir, imaginar aqui, 
no campo. E o caderninho parece estar sempre esperando algo a ser dito, escrito, registrado 
sobre esta aventura. 
Tenho convicção que as informações que tenho (e as que ainda vou conseguir...) serão mais 
do que suficientes para a construção de minha dissertação, no entanto, o prazo exíguo irá me 
obrigar a focar no que é “mais importante e significativo”, no que é possível de ser feito até o 
“dia do juízo final”, e trabalhar em cima disso. [...] Chega Marcelo e o pessoal. Retomo o meu 
“olhar maroto” para o seu cotidiano. Eles “brincam” (pra variar!) sobre uma “pegadinha” que 
Toni aprontou com Beiçola durante o almoço. Marcelo senta e começa a escrever um email. 
Percebo que ele vira um pouco o seu notebook como se quisesse me dizer o que disse esta 
semana, sendo que agora, sem precisar falar, mas, ao mesmo tempo, “dizendo” através desta 
pequenina virada no computador, algo mais ou menos assim: “este email é pessoal sombra, 
fica na tua, não vem xeretar...”. Fiquei um pouco constrangido, mas faz parte. Paciência. 
Talvez até eu esteja sendo mais intrusivo do que deveria. (Talvez esta viradinha não tenha 
tido o sentido que interpretei. Mas há um agravante que me aponta para o sim: eu nunca o vi 
mexer no notebook desta forma antes!).  
O fato de termos nos encontrado no CDI hoje foi muito interessante, pois não havíamos 
combinado este encontro. Isso pode tê-lo deixado um pouco ressabiado... não sei ao certo! 
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Bom, a “leve virada” no notebook está aqui registrada! (Aqui, como me lembro de Clifford 
Geertz e os “múltiplos possíveis significados” de uma “singela piscadela”117). 
[...] 
A história da “pegadinha” que Toni aprontou para Beiçola, no almoço de sexta-feira, ainda 
rende. Eles brincam muito, sempre! Sobre a “pegadinha”, Marcelo hoje, quando chegou e 
começou a falar sobre o assunto, virou-se para mim e disse “perdesse...”. 
Hoje ele está mais brincalhão do que nunca. O seu senso de humor já é aguçado, mas hoje 
parece estar especialmente inspirado, alegre mesmo, Marcelo ri com gosto e eu vou junto, rio 
também e me divirto pesquisando! 
[...] 
Ele se levanta para ir ao banco e pergunta: “vai sombra118?” “Claro!” Digo eu. Lá vamos nós 
ao banco, andando pelas ruas do Recife Antigo... Que boa caminhada! Conversamos bastante, 
na realidade, ele falou e eu o escutei. 
[...] 
E fala de suas reflexões com Celso, sobre suas “baixas de auto-estima” como ele mesmo 
disse. Não me contive, e sorri quando ele falou isso, pedi desculpas depois é claro! Pensei 
comigo, “como pode” um exímio executivo, extremamente inteligente e dinâmico até demais 
(ele é hiper ativo!) e, mesmo assim, também tem estas dúvidas... (não posso deixar de dizer 
que gosto muito de ouvi-lo, é muito bom, seu tom de voz, jeito de falar, transparência, 
enfim... depois o perguntei o que o Celso o dizia nestes momentos. Marcelo me diz que Celso 
sempre o fala: “tenho fé que um dia você irá reconhecer a pessoa maravilhosa que é”). 
[...] 
Hoje precisei sair um pouco mais cedo, tinha aula à noite. Quando disse ao Marcelo que 
estava indo ele virou-se para mim com uma cara de surpresa e disse “já”. Senti que ele achou 
estranho, fez uma cara de quem “estava surpreso” com a minha ida prematura... acho que ele 
já está gostando da minha companhia, não sei ao certo, mas foi este sentimento que tive com a 
sua reação a minha “saída mais cedo” neste dia. 
[....] 
Estou em verdadeira êxtase, euforia, realização! Eureca! Hoje volto pra casa com um material 
decisivo em mãos, estou “com a faca e o queijo na mão”! Não sei como expressar tamanha 
alegria. 
[...] 
Como hoje era o último dia de Diego aqui no CDI, Marcelo resolveu instituir um ritual de “pé 
na bunda” similar ao “batismo”. Tolamente perguntei: “o que é o ‘batismo’?” Aí ele disse: 
“espere aí que você vai ver...”. Logo percebi que era alguma zona e, de fato, foi. Fui “todo” 
pintado (recebi também um diadema com orelhas de coelho, uma cenoura e uma lata de 
“brigadeiro” toda embrulhada como presente de “coelho oculto” – algo próximo de um amigo 
secreto de páscoa que aconteceu na 6a passada (o faltei porque Marcelo faltou!) – e terminei 
com uma “cara de palhaço”. Assim fui para casa! Queria achar o livro de metodologia que 
disse que isso faz parte da investigação científica. Esse foi mais um momento mágico do dia 
de hoje. 
 
 
 

 

117 Ver em: GEERTZ, Clifford.Uma descrição densa. In  A interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1978. pp. 13-41. 
118 Tanto no CDI quanto na Global Tech, mas principalmente na Global Tech, onde todos tem apelidos, todos me 
chamavam de “o sombra!”  
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[Ex 1]   
Marcelo chega, me cumprimenta, me pede alguns minutos e, em outros poucos, logo me 
chama. Adentro então na “Sala da Ralação”, é este sim o nome da sala que consta na placa de 
identificação visual. “Uma zona”, uma grande bagunça que ele já começa comentando, 
tentando explicar os “porquês da zona”, todos relacionados à situação conjetural, mas logo “se 
entrega” e diz que, normalmente, arrumação não é o forte da galera... Sinto que a 
informalidade é, em muito, propiciada por seu estilo de trabalho e liderança.  
Muito falante, começa logo dizendo que a universidade está muito distante da realidade do 
“Terceiro Setor”, que muito embora a UFPE esteja desenvolvendo algumas iniciativas sociais, 
estas ainda são poucas e poderiam ser mais estimuladas. 
Marcelo Fernandes se mostra um grande entusiasta pelo que faz, pela “causa social” e conta 
um pouco da história do CDI com o orgulho de quem idealizou e estruturou a atuação da 
organização aqui no estado. [...] Ele, como bom empreendedor que é, gosta de mostrar o 
crescimento da atuação e dos números que envolvem a organização. [lin 1-5] 
[...] Falando-me sobre sua atuação no CDI, Marcelo diz este ano esperar voltar a fazer o que 
fez muito no início e acha ser a sua maior contribuição para a causa: pensar estrategicamente 
a organização e cair em campo estabelecendo contatos com empresários e outros possíveis 
apoiadores. Enfim, “me articulando”, disse ele. [lin 6-10] 
[...] Marcelo traz em sua fala uma preocupação com questões estruturais como a educação. A 
forma como esta é conduzida em nosso país muito o incomoda. Para ele, a questão da 
educação é um problema de base e faz grande falta uma orientação no ensino que estimule os 
jovens a “aprender a pensar”, a “sair do quadrado”, da normalidade na qual somos 
acostumados e norteados a viver. Diz ele ser preciso pensar em transformação, em mudanças 
realmente estruturais, ao invés disso, parece que estamos sempre “tentando tapar o sol com a 
peneira”. A mentalidade empresarial unicamente voltada para o lucro também o incomoda. 
“Muitos dos empresários que nos apóiam acreditam na seriedade do meu trabalho, afinal 
tenho credibilidade, mas, em geral, a maioria apenas quer passar o cheque e pronto. Não acho 
que seja por aí...”. [lin 11-22] 
 
[Ex 2]   
Reclama ele que não há criatividade, inventividade, envolvimento. Todos fazem as mesmas 
coisas, sempre, não ousam. 
Segue ele dizendo que, por exemplo, usa seu tempo livre (fim de semana e noite) para 
conversar com o pessoal da rede CDI mas que pouco o faz durante o expediente, não há 
tempo para tal. Diz saber que muitas pessoas se dispersam durante o trabalho com a maior 
facilidade e que há um certo comodismo e uma mesmice no que está sendo feito. 
[...] Para ele, não é preciso apenas empregados, ele não os quer no CDI. “É preciso pessoas 
indignadas com a sociedade”, engajadas com a causa. É preciso recuperar este espírito de 
indignação perante a sociedade e trazê-lo para o trabalho, ele faz parte da natureza do que é 
feito no CDI. “Cadê a indignação?” Pergunta ele. Falta movimentação, dinâmica, 
questionamento e luta. Reflexividade? [lin 1-6] 
Ele repete várias vezes a palavra indignação. E diz estar também indignado com o estado do 
CDI-PE. [...] “Se não fomos para as escolas (nas comunidades) e não nos indignarmos, o que 
estamos fazendo aqui?” [lin 7-9] 
Hoje, “pensar e querer fazer diferente” puderam ser percebidos na fala de Marcelo. A 
racionalidade técnica e instrumental que tem movido a equipe do CDI foi questionada e uma 
confrontação com a realidade na qual atuam foi pedida. Muito de sua fala foi neste sentido. 
Ele sente falta do “fazer diferente” em sua equipe e eu ainda não tinha visto isso em sua fala, 
ação e articulação. O querer “fazer diferente” surge nas inquietações que ele hoje externou. 
[lin 10-15] 
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[Ex 3]   
[...] ao entrarmos em seu carro, Marcelo foi logo dizendo: “não repare a bagunça e a sujeira, é 
que eu não jogo lixo na rua, ele fica aqui no carro mesmo...”. Será que ele vê o público acima 
do privado? Aqui encontramos mais indícios de reflexividade... Haveria uma outra 
racionalidade por trás desta atitude? 
 
[Ex 4]     
Roberto e Marcelo expõem nuances da parceria que têm, assim como o grau de cumplicidade 
que acreditam existir. Muitas vezes Marcelo (enquanto sócio-diretor da GT) fecha contratos 
de serviços para a empresa na qual Roberto trabalha para viabilizar vantagens para a mesma. 
[lin 1-4]  
Esta empresa também é parceira do CDI. Aliás, algumas parcerias são sobrepostas. Alguns 
parceiros da GT são também do CDI e vice-versa. Sem falar nos laços que constrói – também 
“passando por cima” dos setores nos quais seus interagentes atuam. Marcelo parece ignorar as 
barreiras que podem existir entre o “campo empresarial” e o das “ongs”. [lin 5-9] 
 
[Ex 5]     
Ele se levanta para ir ao banco e pergunta: “vai sombra?” Claro! Lá vamos nós ao banco, 
andando pelas ruas do Recife Antigo. Aproveitei para “cutucá-lo” sobre o que vem a ser 
responsabilidade social para ele? Começa ele a falar sobre o assunto que irá nos acompanhar 
durante este passeio ao Itaú. Sou todo ouvidos... 
Marcelo diz que, para ele, responsabilidade social é “fazer algo diferente” ao observar o 
quadro geral da sociedade. “É preciso fazer alguma coisa pra transformar a realidade (e aqui 
ele retoma a idéia de indignação...). É aquela coisa da indignação sabe...”, enfatiza. “É partir 
de um ponto e ir a outro. É sair de A e ir para A’, não é preciso ir até B, mas é preciso sair de 
A, mudar algo”. É a confrontação necessária à reflexividade? 
 
[Ex 6]    
Em reunião sobre orçamento com equipe. Marcelo diz que: “agora com a reforma, não se 
compra nem um clips!” e segue orientando os coordenadores, de forma direta e objetiva, 
sobre a gestão dos custos e a prestação de contas junto à matriz e aos mantenedores. 
“Coisas que quero batalhar agora...”. Marcelo começa a falar sobre coisas que precisa “correr 
atrás” e menciona a reunião de hoje pela manhã e outras possíveis parcerias que diz precisar 
buscar. [lin 1-3] 
[...] Na reunião, ele expõe o estágio e a dimensão que as coisas tomaram no CDI e que ele 
sente necessidade de pessoas que “abram portas que ele não consegue abrir” (e.g., um 
secretário do governo do estado) para obter mais apoio ao trabalho. [lin 4-7] 
 
[Ex 7]   
Ele então segue falando e expondo o espírito de trabalho do CDI, dizendo que “ong não é 
empresa” e se queixa quanto à postura da Maria quanto a alguns pontos. A Ana contemporiza 
e diz que ela “vem do setor privado, de empresa” deixando no ar que ela ainda não entende o 
“espírito da coisa”. Seguem eles discutindo sobre uma alternativa adequada para a questão 
dos recursos e... 
Querendo demonstrar empenho na viabilização do programa JET, Marcelo coloca que quer 
“inserí-lo no circuito aqui”, para tal, elenca uma séria de articulações já em andamento neste 
sentido. Fala inclusive de uma reunião com um secretário de estado já agendada. [lin 1-4] 
[...] Eles conversam sobre como viabilizar uma articulação com a HAM. Marcelo acredita ser 
importante fazer a “costura” via São Paulo pois, se “houver apoio de lá, tudo fica mais 
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fácil...”. Discutem sobre a importância de se buscar uma sensibilização nas empresas para o 
programa e procuram formas de “abrir portas no mundo do trabalho” para os jovens que estão 
sendo capacitados. Marcelo diz que ele e outro empresário envolvido no campo social 
poderiam falar um pouco para os demais. [lin 5-11] 
O foco da discussão é a empregabilidade dos jovens que participam do programa. 
  
[Ex 8]  
Na recepção do CDI tem um painel com as marcas dos mantenedores.  Também há um painel 
com nomes de diversas organizações sob o título de “parceiras”. Nos laboratórios de aula, a 
marca da HAL e de algumas outras empresas parceiras estão estampadas [...] diz ele: “quanto 
mais o pessoal da HAL vê a marca deles aqui, melhor...” e saiu rindo, inclusive olhando para 
mim com um sorriso maroto. [lin 1-6]  
Pelo visto, não há constrangimento algum em ver o CDI “pintado de HAL”, Marcelo parece 
ver isso como uma oportunidade de obter mais recursos. Será que ele tem uma clara noção do 
que a HAL anseia em troca? [lin 7-9]     
 
[Ex 9] 
Marcelo redige um e-mail (que, pra variar, começa com uma graça!) para alguém da ANI, 
agradecendo apoio, mas já fortalecendo os laços e declarando suas expectativas de apoio para 
projetos futuros do CDI. (t1: NC1)  
[Em conversa sobre a criação de um informativo das atividades do CDI para os parceiros] 
Durval: ...É ser totalmente transparente? 
Marcelo: Totalmente transparente. [...] 
Marcelo: Porque eu acho que é uma maneira da gente crescer e, ao mesmo tempo, uma 
maneira da gente se resguardar. Se eu estou querendo que você interaja comigo, eu tenho que 
lhe dar, pelo menos, a oportunidade de fazer isso. [...] (t2: RG1) 
[Indagando-o sobre a criação do dia da inclusão digital no Estado] 
Pesquisador: Como foi a história, mesmo, com José Carlos [deputado estadual]? [...] 
Marcelo: [...] o CDI precisava colocar, de uma forma geral, a discussão da inclusão digital na 
discussão pública, mesmo, do governo e tal e, por coincidência, a gente estava procurando 
fazer um trabalho desse aqui, e a DMI, que é a empresa que faz assessoria de imprensa da 
gente, também faz a de José Carlos. E aí, eu comentado com o Antônio [jornalista e assessor 
de impressa de ambos], ele disse: “olha, eu faço a assessoria de um deputado, deixa eu 
conversar com ele”. E aí ele falou. Eu tive algumas reuniões com José Carlos, a gente foi 
explicando o que era, apresentando o CDI, a missão, e tal, até que ele encampou a idéia, e 
resolveu apresentar um projeto que foi aprovado por unanimidade e Pernambuco tem uma lei 
que diz que no último sábado do mês de março de todos os anos será um dia para comemorar 
e refletir sobre a inclusão digital no Estado. (t3: EN1) 
[Sobre um projeto em desenvolvimento com um parceiro] 
Pesquisador: Tem uma história que eu estou querendo escutar, que você não terminou ainda, 
que é a do “provedor social” [...]  
Marcelo: Normalmente, como é que eu faço com essas coisas. Eu não podia operar um 
provedor aqui [...]. Então, eu peguei uma pessoa que eu achava de relativa confiança [...] um 
colega do Comitê Gestor da Internet, que tem provedor. E aí é um cara que, poxa! Então, a 
gente foi almoçar um dia, num dos raros dias que a gente teve reunião com almoço. E aí nós 
conversamos e aí eu disse: rapaz, eu tive uma idéia maluca. Então, eu contei para ele como se 
fosse a minha idéia. Eu não o envolvi. E ele, sabe, do tipo, joga uma verde e o cara, poxa, 
interessa? Interessa! Então, é isso que a gente está trabalhando agora. 
Pesquisador: E aí, a idéia, Marcelo, é que seja um percentual do faturamento com aquele 
acesso seja destinado à inclusão digital? 
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Marcelo: Isso! 
Pesquisador: Inclusão digital para as comunidades de baixa renda? 
Marcelo: Isso. Ele estava me dizendo que, hoje, por esse modelo, a gente teria condições, no 
Brasil, de atender 12 mil acessos simultâneos, por esse provedor.[...] 
 (t4: EN2) 
 
[Ex 10]  
Chego por aqui e converso com o pessoal, me sinto cada vez mais à vontade aqui também... 
Um funcionário do CDI me “toma” para fazer algumas críticas sobre algumas questões 
internas. Parece-me querer desabafar...  
Marcelo chega e fala-me enquanto almoça... assim que termina pede os certificados que irá 
entregar hoje aos parceiros que contribuíram com o trabalho do CDI. Ressalta a importância 
de valorizá-los e reconhecer o que fazem. Em algum momento me diz, “chamamos hoje aqui 
os grandes parceiros para mostrar o que eles estão apoiando...”. [...] Tem início o “evento” e 
Marcelo agradece aos primeiros parceiros que acreditaram na idéia. [...] O certificado diz, “O 
CDI agradece àpor toda contribuição dada em prol da Inclusão Social através das ferramentas 
de Tecnologia da Informação”[AM1]. [...] Marcelo mostrou seu poder de articulação [...]. O 
Eduardo veio de São Paulo somente para o evento, a Adriana, de Brasília pelo mesmo motivo.  
(t1: NC2) 
[Em reunião com parceiros da ENE (empresa), Marcelo fala sobre sua experiência numa 
formação promovida pela GOL]  
“No ano retrasado, passei um ano num curso de uma formação. E numa parte da discussão, a 
gente foi um dia dormir na rua. [...] Porque a gente tem uma visão da cidade onde você até vê 
isso e ignora ou, no máximo, acaba de fechar o vidro do carro. E você convivendo com eles 
[meninos de rua] e aí teve um deles que tem 12/13 anos, tinha a idade do meu filho, e ele 
começou a conversar com a gente e aí nós fomos com um orientador que já trabalha com eles. 
[...] 
[Disse o orientador]É engraçado, eu trabalho com vários grupos desses meninos, eu tenho 
certeza que eu vou atender um grupo num canto A e outro no canto B e tenho certeza absoluta 
que eles não se conhecem, mas quando você chega, a primeira coisa que eles pedem é papel e 
caneta para desenhar, a primeira coisa, são loucos para desenhar. Todos os meninos desenham 
uma casa...” (t2: RG2) 
Pesquisador: “Fundação GOL: qual é a história dessa parceria? 
Marcelo: A Fundação GOL foi o primeiro financiador para o CDI Pernambuco. [...] É um 
relacionamento estreito, extremamente positivo. A GOL contribuiu em tudo, em formação, 
minha principalmente [vide acima t2: RG2] e das pessoas [que trabalham no CDI]. [...] Desde 
o diretor geral, que é o Tarcísio, até a gerente que acompanha a gente, que é a Zuleika, o 
Diretor do projeto, que é o Saulo. Enfim, são pessoas que têm proporcionado um crescimento, 
tanto pessoal como para a equipe, como para o CDI como um todo e de oportunidades que é 
inigualável.  
Pesquisador: O que os une, Marcelo? 
Marcelo: O que nos une é um projeto voltado para a juventude, para a educação, para a 
inclusão social, para a inclusão digital. A Fundação, o foco dela é exatamente o social. Então, 
o que nos une é um projeto audacioso de trabalho com juventude, de trabalho de cidadania, de 
fomentar essa _____, de fomentar essa visão diferenciada do jovem do que é cidadania, da 
prática dele, dele enquanto ator social, de como é que ele se sente na sociedade. Então, a 
Fundação é fantástica, é hors-concours em tudo o que se refere ao CDI. 
(t3, EP1) 
[Em reunião, falam sobre as dificuldades para levar internet para as escolas de informática 
que o CDI implanta em comunidades de baixa renda] 



 236

 

Marcelo: Isso é aprendizado! Esse negócio de Internet. Eu fico pensando como eu fui 
inocente nesse negócio de Internet. 
Durval: Ninguém teve a oportunidade de levar a internet para a comunidade de baixa renda. 
Ninguém nunca levou. Não tínhamos com quem pegar a experiência [...]. 
Marcelo: Eu estou dizendo inocente, quer dizer, a gente correu atrás do dinheiro e dinheiro é 
um fator que, por incrível que pareça, não era o mais importante [...].  
É fundamental ter, mas você hoje, com grana, você não consegue fazer. Porque a gente vai 
precisar um projeto técnico, vai ter que ir às escolas, tem que ver o negócio do GPS e tarara. 
Eu estava conversando com o _____, que é do comitê gestor e da _____, e aí eu comentei esse 
negócio de Internet e ele disse: como é que pode um negócio desse? Inclusive, o ______ da 
______ chegou lá e disse: olhe, tô ajudando o CDI viu? Porque o ______ é genro da 
presidente do CDI de Brasília. Enfim, contei a história para ele. E ele disse: filho da mãe, 
quando eu chegar vou dar uma chamada nele. E estamos no folder da ______. Vamos ajudar, 
porque a comunidade de baixa renda precisa ter Internet! [...] Aquele portal que a gente criou 
[...] que ele vá botando as coisas lá, mas que a gente vá reportando, que a gente divulgue para 
outras pessoas irem contribuindo, com soluções, para que o outro CDI, outro cara que vê 
entenda o seguinte, que tem mais ou menos o b-a-bá do negócio. Ou pelo menos que eu tenha 
a quem recorrer, a quem fazer uma pergunta de como se leva Internet para a comunidade de 
baixa renda. 
(t4: RG3) 
 
[Ex 11]   
[Em conversa sobre captação de recursos durante reunião] 
Carlos: [...] você leva o projeto e ela te dá o dinheiro? 
Marcelo: Isso. Tem as duas coisas. Tem umas que dizem assim: “eu só apoio, se for 
integralmente gasto nas escolas. Eu não quero contribuir em nada para a sua infra-estrutura 
daqui”. Aí eu tenho que correr para outro financiador que pague a minha infra-estrutura. A 
gente hoje tem vários financiadores, e aí é mais ou menos essa discussão que a gente estava 
tendo. [...] Então, quando eu estou conversando com você, eu já tenho que falar: a  
[organização X] tem o potencial de fazer isso e isso. Então, eu vou desde a primeira conversa, 
a negociação, a primeira oferta que eu lhe fiz, você me fez uma contra-oferta, isso vai ficando 
documentado até chegar a ponto da execução. [...] agora, a gente está com um déficit muito 
grande de máquinas nas escolas. Tem máquina velha quebrando, e a gente está correndo atrás. 
[...] E aí você vê, por exemplo, que daqui para lá [se referindo e apontando para demais salas 
da sede da ONG], a gente não tem dinheiro para pagar energia elétrica. [...] Por fim, a gente 
queria, justamente, aproveitar dia 22, que vai ser o primeiro dia da inclusão digital por lei no 
Estado, e aí com a influência de vocês, trazer gente para cá para dizer o seguinte: “olha, a 
gente está precisando de... a gente não precisa de uma empresa que participe com milhões 
para cá. A gente precisa, talvez, de 20 empresas que participem com R$ 700,00 por mês” [...]   
[sobre o Conselho Deliberativo do CDI matriz e do CDI-PE, em formação]  
[...] Então, o que eles fazem é usar a rede de influência para captar para o CDI. E aí é 
literalmente isso [...]. 
(t1: RG4) 
[Em entrevista concedida a meio de comunicação em alusão ao dia da inclusão digital no 
Estado] 
Repórter: O que Pernambuco conquista com a inclusão digital de fato acontecendo aqui no 
estado? 
Marcelo: Eu acho que conquista, principalmente, o direito de você ter justiça social. 
Conquista o direito das pessoas terem oportunidades iguais [...]. Eu acho que a inclusão 
digital é o verdadeiro caminho para a inclusão social. [...] isso não pode ser restrito para um 
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número pequeno de pessoas. É um crime que o país comente não levando a inclusão digital e 
a inclusão social para todos. 
Repórter: A informática não pode mais ser mais só para poucos? 
Marcelo: A informática não deve ser de forma nenhuma para poucos. A Internet é a grande 
revolução de conhecimento no mundo e a informática é o único caminho de você alcançar 
esse conhecimento. Então, isso não pode ser restrito para um número pequeno de pessoas. É 
um crime que o país comente não levando a inclusão digital e a inclusão social para todos. 
(t2: AM2) 
 
[Ex 12]   
Pesquisador: No geral, Marcelo, quando as empresas [...] procuram, quando há a 
aproximação com elas, como é que você vê essa questão do que elas buscam [...]? 
Marcelo: A maioria das empresas não tem no seu ponto de reflexão a questão do social. 
Nelas, muitas vezes, e aí é onde estão algumas perturbações, quem toca os projetos de 
cidadania da empresa é o departamento de marketing. Aí você já viu que o que o cara quer é 
uma foto sua no balanço social. [Então, é aquela empresa que já chega assim, dizendo, eu 
quero doar 50 mil reais, vamos montar isso ou aquilo. E aí você diz, poxa, mas eu estou 
precisando pagar a folha e não sei o quê. Então, tem muitas ONG que pegam esses recursos. 
E aí, realmente, desenvolve o projeto e não faço nem o julgamento de a coisa não aconteceu. 
O problema que às vezes você até quer prestar contas daqueles 50 mil e empresa não quer 
nem mais lhe receber. Não é o foco dela saber se o projeto foi um sucesso ou não foi. E ela 
não quer lhe receber por dois motivos: primeiro, porque não interessa o resultado para ela. 
Segundo, provavelmente, em princípio, você está querendo mostrar que deu resultado para 
pedir mais dinheiro. Então, o cara diz “quero cortar o vínculo”, é uma ação pontual e 
acabou-se. Então, esse é um tipo de doação que é nocivo para uma organização do terceiro 
setor.] Muitas delas [já com um segundo perfil] vêm buscando que, na realidade, você seja 
um parceiro para entrar com recurso, para que ela tenha menos despesas. [Muitas delas vêm 
buscando ou que na realidade você seja um parceiro para entrar com recurso, para que ela 
tenha menos despesas, como no nosso caso, que a gente já tem computador, etc., então, isso é 
um custo a menos e, então, ela consegue fazer uma ação social. Ou, a outra, ela quer 
entender como é ela pode... tem algumas que, claramente, vem com o propósito de marketing 
ou de outra coisa, para tirar o proveito e uma ação social.] E tem aquelas que [com um 
terceiro perfil], até não sabem direito o que querem fazer, mas querem construir alguma coisa, 
têm uma visão de longo prazo, têm uma... mesmo que no primeiro momento não haja um 
foco, um raciocínio muito desenvolvido, mas ela quer ser parceira. Ela quer construir alguma 
coisa. Então, tem três casos. Agora, na maioria dos casos, realmente, infelizmente, ainda é 
marketing ou uma ação pontual porque teve um problema [ex.: com uma comunidade 
próxima]. (t1: EN3)  
Pesquisador: Eu queria saber o que é que une vocês? [...] 
Carla: O que une a gente é o trabalho que ele faz desde o início, a seriedade da instituição, a 
seriedade do Marcelo e, eu não sei se existe essa palavra, mas é como se fosse o andamento 
da parceria. O que é que a gente considera um parceiro? É aquele, como se fosse um amigo. 
Ele é nosso amigo pessoal. [É aquele, como se fosse um amigo. Ele é nosso amigo pessoal. 
Independente da gente ter ou não projeto, a gente vai continuar amigo dele.] E tudo o que a 
gente sempre pediu, nós somos uma grande empresa, então existem problemas burocráticos 
[que a gente tem que seguir, tem muita auditoria interna, então a gente tem muito 
detalhezinho para seguir]. Marcelo sempre se adaptou a isso, porque ele tem uma estrutura, 
porque ele já esteve na empresa, então, a cabeça de empresário dele veio para o CDI de 
Pernambuco [que é um dos CDI que mais se destaca. Então, a gente estar juntos, aquele 
conversa com a Priscila, que de 15 minutos durou três horas e a gente está junto até hoje, por 
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quê? Porque sempre teve uma parceria nesse sentido, de honestidade e tudo mais, 
entendeu?]. (t2: EP2) 
[Ao iniciar uma reunião, falasse sobre a relação da ENE com comunidades de baixa renda] 
Osmar: Existem algumas evoluções nesses relacionamentos, com essas que a gente chama 
comunidades especiais. Eu, até, nas comunidades, costumo ser um pouco objetivo, mas eu 
acho que isso é bom, porque diz, mais ou menos, o que a gente pretende. Eu lembro que às 
vezes alguns líderes comunitários chegam para a gente e dizem: “rapaz, me diga exatamente o 
que você quer. Você está querendo ser deputado, ou alguma coisa?” 
Marcelo: Isso é entendível, porque eles são muito procurados por pessoas que, na realidade, 
querem usar dele e não contribuir com ele. 
Osmar: [E é uma coisa que a gente está trabalhando, porque essa postura de prática, de boas 
práticas, com objetivos em comunidade é uma coisa que a gente entende que é uma 
permanente evolução externa, mas com um risco interno muito forte que a gente que, à 
medida que pode, uma evolução permanente, constante e muita perseverança, perseguir 
internamente na própria empresa.] Bom, qual é a idéia para 2005, em termos de relações com 
comunidades especiais? São ações integradas, que a gente possa enlaçar, principalmente 
externamente, com o objetivo de promover desenvolvimento sustentável nessas comunidades. 
Qual a moeda de troca disso? Fazer com que essa experiência, pelo menos no que diz respeito 
à comunidade, seja praticada. Meu interesse na comunidade não é ser deputado. Meu interesse 
com a comunidade é que ela me pague a conta em dia e não me roube energia, para ser 
bastante objetivo. Obviamente, a ENE tem a sua visão social de se sentir... (t3: RG5) 
Pesquisador: Você já parou e pensou porque e para quê você está fazendo isso que você faz? 
O que realmente o move a dedicar forças nesse sentido? 
Marcelo: Olha, duas coisas me movem sempre. A primeira eu já te falei: eu tenho uma 
profunda fé no ser humano. [E isso não tem idade. De uma criança até uma cara que tenha 99 
anos. Eu acho que todos têm um papel significativo na sociedade, desde que ele queria 
ser...Eu estou montando um web site com coisas que eu acumulei na experiência da minha 
vida, coisas que eu tenho observado e tal. E eu peguei um dia desses um texto do século XIX, 
que Ariano Suassuna recitou em algum lugar, que, mais ou menos, em outras palavras ele diz 
o seguinte, quer dizer: uma pessoa que não sofreu, que não agiu, que não se movimentou, na 
realizou qualquer coisa, ela é uma pessoa que simplesmente não viveu. Então, tem muita 
gente no mundo que acha que vive. Ele simplesmente habita um lugar, ocupa um espaço, ele 
está lá, mas ele não tem nenhuma reação a nada, ele não procura fazer nada. Quer dizer, se ele 
não é um Bill Gates; isso é coisa para gente muita rica; é para isso ou aquilo, mas é para ele. 
Eu acho que a omissão dessa responsabilidade social é péssima para todo mundo. Então, eu 
faço por isso.] Eu tenho essa fé no ser humano e sou uma pessoa que gosto de realizar, de 
empreender. Então, eu tenho um lado de satisfação pessoal, tenho aprendido muito, tenho 
recebido muito de volta. E, ao mesmo tempo, eu faço porque eu gosto, eu vejo que consigo 
realizar coisas que mesmo na minha limitação financeira, etc, etc., eu consigo fazer alguma 
coisa. [...] Porque você ter o poder de mobilizar não sei quantas pessoas e movê-las por um 
bem, uma causa, não sei o quê, então, no fundo, quando mais gente você mobilizar... [...] 
Pesquisador: Bom, Marcelo, como é que você constrói... Você já me falou que compartilha 
sonhos e ideais com outras pessoas, não é? Como é que isso acontece? 
Marcelo: Não tem uma sistemática. Tem assim, sei lá, eu gosto de pessoas muito abertas. 
Então, às vezes o cara está lá e começo a falar. Às vezes você vê que ora você tem 
convergência ora você não tem convergência. E isso naturalmente vai acontecendo. [Ao longo 
tempo, eu acho que quanto mais você fala dos seus ideais, das suas idéias, dos seus 
propósitos, vai aparecendo... É claro, de cada 100 pessoas que você fala, 1, 2, 3, ou 4, sei lá, 
vai se juntando a essa idéia, vai compartilhando, mas só não tem esse lado de se eu consigo 



 239

 

fazer isso com x pessoas, a minha grande preocupação hoje é como é que conseguiria fazer 
isso com mil ou com milhões, enfim.] (t4: ES1) 
 
[Ex 13] 
Pesquisador: ... tua história com o CDI.  
Marcelo: No CDI, foi engraçado, porque, na realidade, na época em que surgiu, foi por uma 
coincidência. Sabe aquela história, assim, de... uma coincidência mesmo. Na época, a gente 
tinha acabado de fundar a Câmara Americana [AMCHAM] aqui. A Câmara tinha alguns 
meses de vida. E aí o presidente da Câmara no Brasil conheceu o Rodrigo Baggio [fundador 
do CDI Matriz] e ... [conversaram sobre] como era que as empresas da Câmara e como as 
pessoas podiam contribuir com o CDI. Entre as coisas que o CDI estava se propondo na 
época, uma delas era abrir pelo menos dois CDI no Nordeste. E o foco era o Ceará e 
Pernambuco. E o Joaquim disse: “no Ceará eu não conheço ninguém, porque a Câmara não 
tem ... lá, e em Pernambuco eu não te indicaria alguém. O que eu posso fazer é contatar o 
nosso escritório local, convidar alguns dos nossos associados, alguns empresários para 
irem lá e quem sabe algum deles não conheceria alguém que trabalhe com o setor social, 
que quisesse desenvolver o CDI lá.” E aí, na época, o Osmar, que hoje cuida da conta 
publicitária lá do CDI, ele era líder de equipe daqui de Pernambuco... 
Pesquisador: Como é que você foi parar na Câmara? 
Marcelo: Eu já tinha usado o serviço dela, antes de ela estar aqui, em São Paulo, no setor de 
pesquisa. Quando eles vieram eu tinha interesse. E aí eu fui pra essa reunião. Mas o propósito 
da reunião não era dali aquelas pessoas colocarem o CDI para frente. A idéia dali era 
ver se alguém conhecia alguém que quisesse fazer alguma coisa. E eu sempre quis fazer. 
Eu sempre estava naquela: eu entendia que eu tinha que fazer alguma coisa pelo social [, 
mas isso há cinco anos atrás, como eu estou hoje. A maioria dos movimentos voluntariados 
ainda não é muito conhecida. Você não sabe como é que é. Como é que você é voluntário? 
Voluntário de quê? Quem faz o quê? Normalmente, quando você vê as pessoas que são mais 
engajadas é porque eram pessoas que freqüentavam igreja. A igreja tem uma tradição de 
serviço social voluntário. Ou Rotary, ou um troço desse assim]. E aí, quando o cara explicou 
o que era o CDI, qual era o propósito, que era educação, que era tecnologia da 
informação, então, o cara disse: “Marcelo, você conhece alguém?” “Eu”, eu quero fazer 
isso. [...] 
Uns dias depois, toca o meu telefone e era o Baggio, dizendo que tinha ficado muito feliz e 
que ia se muito bom ter um CDI aqui em Pernambuco e disse: “olha, eu não entendi. Eu 
perguntei aqui ao Mario [funcionário que veio para a reunião] e ele não soube explicar se 
você se candidatou para ser o coordenador executivo...”. Eu disse: não. Eu me candidatei 
para ajudar a montar aqui. Agora, eu não sei que função teria. Mas eu não posso ser 
empregado do CDI. Eu não estou atrás de função. Eu achei a idéia fantástica e estou 
querendo me incorporar para ajudar. E aí ele disse: “então, vamos fazer o seguinte, você 
fica aí como presidente do CDI em Pernambuco e um conselho que eu te dou é o seguinte”, 
isso foi em agosto [de 2000]: “não monta uma ONG de imediato. Fica aí como movimento 
uns seis meses, um ano, só junta as pessoas, para ver se a coisa dá certo, se é possível tocar a 
frente. Você vai ver que vai precisar de muita ajuda. As pessoas às vezes até topam 
ajudar, mas na hora ‘H’ não estão lá do lado”. Então, beleza. Aí, a gente começou a 
montar, mas em outubro [de 2000] a gente já estava vendo que a gente precisaria se oficializar 
enquanto ONG, porque a gente já estava recebendo os primeiros funcionários, a gente já 
tinha conseguido captar recursos com a ajuda da matriz. E aí, quando foi em março, a 
gente montou o estatuto. Eu passei a estudar quem seriam os membros da diretoria, que são os 
outros três que fundaram junto comigo e aí, em março, a gente depositou no cartório a 
fundação do CDI. 
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Pesquisador: Março de 2001?  
Marcelo: Oficialmente, o CDI existe desde março de 2001, como personalidade jurídica. 
Como movimento, desde agosto de 2000. Essa foi a história [...]. (EN 4) 
 
[Ex 14] 
Marcelo: Meu guru [disse ele ao ver o George]. Eu vou dizer um pouco quem é George... 
George é um cara que está articulado a Recife. 
Pesquisador: Ao CDI Recife? 
Marcelo: Não! A tudo. À cidade do Recife. Ele vendeu camarão em Alagoas e aí ficou o rei 
do camarão. Ele tem histórias fantásticas. Tem o primeiro XR3 [modelo de automóvel, Scort 
XR3] de Recife. Aprendeu alemão sozinho. Foi para a Suíça, para a Alemanha. É um dos 
executivos mais conceituados da _____ [empresa na qual trabalha]. É show de bola. É amigo 
pessoal do Lula. Toda a sexta eles comem pizza juntos [já em tom de brincadeira...]. 
Pesquisador: Aproveitando, qual é a história da parceria de vocês? 
Marcelo: Rapaz, a gente se encontrou e foi um feliz encontro. A gente se encontrou na 
Câmara Americana. Quando a Câmara Americana começou aqui, o George foi o primeiro 
líder do comitê de tecnologia da informação aqui, quando a Câmara começou, mesmo. Para 
você fazer uma reunião, tinha eu, o George, ia o Nilson [sócio de Marcelo na Global Tech] 
comigo, e tinha mais, eu acho, o Edson da Hotlink, o Tuca, mais uma pessoa e aí tinha que 
botar os trainees, sentados, para poder ter quórum, para poder fazer a reunião. 
George: E aí no final tinha uns 500. E ele era o vice-líder. Eu disse “eu só entro se Marcelo 
entrar como vice-líder”. Na época, era só a Global Tech. E aí veio a conexão do Marcelo com 
o Rodrigo e a idéia de formar o CDI Pernambuco. 
Marcelo: E aí fundamos juntos...  
Pesquisador: Vocês fundaram juntos o CDI Pernambuco? Isso é importante. 
George: Invertemos como era lá na Câmara, aqui ele era o presidente e eu era o vice. 
Pesquisador: E como é que é essa relação? 
George: Extremamente profícua! Cheia de sucessos, batalhas e grandes conquistas. 
Marcelo: A gente tem aventuras maravilhosas. George já me salvou dos índios. A gente foi 
para Roraima... 
George: Fomos abrir o CDI em Roraima. 
[...] 
George: Nós passamos 3 dias lá em Roraima, fazendo uma prospecção de pessoas que 
pudessem compor o CDI. E depois de 3 dias a gente colocou no auditório 50 pessoas. 
Pesquisador: Como é que vocês conseguiram isso? 
Marcelo: Nós ficamos lá o dia todinho, falando de associação em associação. Tem muita 
história... 
George: A gente mapeava, assim, a cidade. Associação dos índios; associação das lojas da 
cidade, até centro espírita. [...] 
Marcelo: E tem outras histórias por aí. [...] 
George: Agora estou morando em Brasília, faz dois anos, então a gente se fala muito pouco. 
Mas nesse negócio dos índios foi gozado, porque eu peguei o telefone e liguei para ele e 
disse: Marcelo, prepara as malas que nós vamos para Roraima. Ele disse: “ok”. 
Pesquisador: Assim, de cara? Não estava nem esperando, Marcelo, nada disso? 
George: Já tinham seis meses que não trocávamos uma palavra. Imagina um cara desse que 
não te vê e liga, dizendo prepare as malas que nós vamos para Roraima. Ele disse: “ok”. E 
você não vai nem perguntar o que é? Ele disse: “não. Você dizendo que a gente vai, eu...” 
Marcelo: Quando você tem amizade... (EN 5) 
 
[Ex 15] 
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Pesquisador: Qual é a história dessa parceria com a NES? 
Marcelo: A NES é também um parceiro muito pontual. [Quer dizer, o Jorge, a gente 
desenvolveu um trabalho junto na Câmara Americana, e depois surgiu a idéia do CDI e 
precisava compor uma diretoria com pessoas que fossem da mais absoluta confiança.] E o 
George era uma pessoa com eu já tinha amizade, estávamos trabalhando junto. [Eu fiz o 
convite, ele veio.] Então, ele é aquela pessoa que não falta nas horas difíceis, não falta às 
comemorações [...]. Aqui era mais fácil porque ele ficava aqui, mas as atribuições dele em 
São Paulo são muitas e, então, a gente se fala algumas vezes por ano, mas não muitas vezes. 
Enfim, a NES é um grande parceiro, porque ela não é aquele parceiro de projetos, que tem 
que estar pensando juntos. [...] ela não tem um projeto, exatamente, com o CDI. Ela tem uma 
linha de apoio que ela vem mantendo ao longo do tempo e, quando a gente tem necessidade 
[...] vem ajudas que são muito valiosas. Realmente, a NES é aquela empresa que não falha 
conosco, mas, ao mesmo tempo, vem naqueles momentos em que a gente mais precisa, que às 
vezes a gente está sem esperança de resolver um problema, enfim. Eu acho que um projeto 
que também nos une é um projeto de crença na educação. Então, a gente não compartilha 
nenhum projeto de longo prazo, nenhum projeto maior, enfim, mas ela é aquele parceiro que a 
gente pode contar nas horas mais difíceis.  
(EP 3) 
 
[Ex 16] 
[Falamos sobre a chegada de uma parceira que veio de outra região do país somente para o 
evento promovido pelo CDI-PE]   
Pesquisador: O que é que faz, Marcelo, ela vir aqui? 
Marcelo: Pergunte a ela. 
Pesquisador: O que é que você acha? 
Marcelo: Eu acho, assim, é uma parceria fidedigna. Eles sabem que a gente é parceiro 
mesmo, mesmo. A gente defende... a gente desenvolveu coisas boas. Quando eu estou nos 
lugares, eu visito cada uma dessas pessoas. Então, uma ou duas vezes por ano eu tiro um 
dia para ir à Brasília, visitar as pessoas todas. Eu ligo, é por telefone e tal. Eu gosto 
muito de contato pessoal. E aí foi se formando uma grande rede de parcerias. É aquilo 
que eu estava te dizendo: nada disso é construído isoladamente. É muita ajuda. 
Pesquisador: E o que é que os une, Marcelo? 
Marcelo: Olha, eu acho que, na realidade, é assim, um parceiro ao outro, não. Eu acho que 
existe a união de todos com o CDI ou com a gente aqui. Então, a Carla e Priscila são 
conquistas... A primeira vez que eu fui na HAL, eu fui em São Paulo, e todo mundo disse que 
a chefe dela era a pessoa mais difícil do mundo de se falar, e é mesmo, porque ela cuida da 
Argentina até o México. E aí, eu me encontrei com ela em São Paulo e ela, apesar dela ser de 
relações comunitárias, essas coisas todas, mas virou-se para mim e disse: “olha, você não 
estava agendado para falar comigo. Você está querendo pedir apoio para um projeto social. 
Você tem 15 minutos para me convencer de porque eu tenho que lhe apoiar”. [...] Se você 
deixar eu falar, eu falo. E daí, os 15 minutos viraram um almoço; do almoço virou o 
maior apoio que a HAL dá, eu acho, no Brasil [falou sorrindo marotamente]. 
Pesquisador: Por que é isso, Marcelo, que envolve, que junta essas pessoas todas? 
Marcelo: Sinceridade, fidelidade, compromisso, é saber que você... eu acho que eles têm a 
certeza, como eu tenho com eles, de que na nossa relação não vai ter uma falha de ética, uma 
coisa que perturbe isso. 
[Chega a Carla] 
Pesquisador: Essa parceria tem muita história? 
Marcelo: Tem! 
Carla: Tem 5 anos o CDI? 
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Marcelo: 5 anos. 
Carla: A gente está desde o início do CDI, não é? 
Marcelo: É. Foi a primeira empresa...[que apoiou o CDI-PE]  
Pesquisador: Como começou essa história? 
Marcelo: Foi um encontro...  
Carla: Foi com a Priscila. 
[...] 
Marcelo: E aí, eu fui para São Paulo. Eu já estava na Câmara Americana, e o presidente da 
Câmara [...] conhece bem a Priscila e tudo. E aí, eu disse a ele que precisava falar com ela. 
Ele disse: “olhe, eu vou tentar. Ela é uma pessoa que não é fácil de falar, porque fica viajando 
muito, em São Paulo, no Rio, no Brasil todo”. Acho que, naquela época, pela América 
Latina... 
[...] 
Marcelo: E aí, eu me lembro que, no fim, atendendo ao pedido do Joaquim, ela me 
atendeu [...] e ela disse, numa sala de reunião: “você tem 15 minutos para me explicar, 
porque eu tenho que... porque eu deveria apoiar seu projeto lá em Pernambuco”. 
Carla: Ela começa dizendo que você tem 15 minutos, mas depois, se você for bem, você fica 
mais 3 horas... 
Marcelo: E foi o que aconteceu. Nós conversamos 15 minutos, depois fomos para o 
restaurante, almoçamos e aí a gente montou a primeira escola da gente, aqui no Porto Digital, 
que inaugurou no dia da inclusão digital. 
Carla: Aí foi a primeira vez que eu vim aqui. 
Marcelo: E aí, pronto. Quando eu estou no Rio, a gente almoça junto, sempre no mesmo lugar 
[...]. (EP 4) 
 
[Ex 17] 
[Pergunto sobre a história da parceria com a RGT] 
Marcelo: Olha, a RGT tem uma história bem interessante, porque na época em que a gente 
começou a se relacionar com a RGT, a gente [Global Tech] estava com uma consultoria em 
São Paulo e essa consultoria tinha colocado um desafio. Quer dizer, a gente tinha uma carteira 
de clientes muito de empresas locais. A gente não tinha nenhum case nacional, ou de uma 
empresa de grande porte. E aí, vem o desafio da gente conquistar uma conta grande, e provar 
que a gente poderia vender esse produto e conquistar esse cliente, e tal. [...] Na época, vamos 
dizer assim, a nossa ambição era muito maior com eles e eles começaram 
especificamente por um único produto nosso, que não era o principal produto da 
empresa. [...] E aí começou, como a gente lida com todos os clientes. Quer dizer, a gente está 
sempre no cliente, a gente está ligando, a gente está acompanhando o cara, tem alguma notícia 
boa, ou ruim, a gente está trocando idéias, juntos e tal e é essa relação que foi construída nos 
últimos 4 anos. Então, a gente está há quatro anos numa parceria com a RGT e é hoje o nosso 
principal cliente, a nossa maior conta, enfim, é um cliente que é promissor não só pela 
questão negocial, mas pela questão de credibilidade de você fornecer uma ferramenta para 
eles e também porque é um cliente ousado, quer dizer, tem uma perspectiva de buscar coisas 
novas no mercado, de fazer coisas diferentes, sair do lugar comum. Então, é um cliente 
fantástico para você trabalhar. [...]  
Pesquisador: E a questão dos sonhos, vocês compartilham sonhos e ideais? Quais? 
Marcelo: Não. A gente tem um projeto comercial. Logicamente, um projeto comercial não é 
feito de sonhos. Ele é feito de planejamento. A gente compartilha planejamento e não sonhos 
e ideais. Não existe ideal nisso aí. A gente quer fazer um projeto que seja viável, que seja 
referência, um projeto que seja símbolo de uma quebra de paradigma: e aí, a Internet é mídia; 
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mídia, gera negócio; negócio gera lucro e o projeto é auto-sustentável. Isso é o que a gente 
busca em comum. 
Pesquisador: Certo. Você me falou mais no sentido da relação RGT – Global Tech. E a 
relação RGT – CDI, qual é a história dessa parceria? [...] 
Marcelo: Normalmente, todas as pessoas que são envolvidas, hoje, com o CDI é porque 
tinham alguma relação com a Global Tech. Então, o que une é que a RGT investe fortemente 
em projetos de educação e cultura. Então, a gente começou a trabalhar juntos, é você saber 
que a empresa apóia alguma coisa que alguém leva para ela, desde que essa pessoa tenha 
credibilidade junto à própria organização. Então, essa relação que a gente já tinha construído, 
facilitou a relação RGT – CDI. Então, a gente tem uma relação de promover juntos projetos 
de educação, não só o CDI. De fazer coisas em conjunto. A gente tem várias escolas juntos. 
Você promover o exercício da cidadania. Então, vamos dizer assim, os ideais da RGT, onde 
ela vê o relacionamento dela com a comunidade, são em muitos pontos convergentes com o 
que o CDI atua. Então, são encontros de ideais que levariam uma organização a desenvolver 
projetos em comum. 
Pesquisador: Nesse caso, então, há sonhos e ideais que são compartilhados? 
Marcelo: Com certeza. Porque tanto o CDI é uma ONG que se movimenta pela educação, 
como as ações da RGT são todas focadas em educação e cultura. E aí você junta as duas 
coisas e faz um trabalho comum. Então, a gente tinha sempre uma preocupação em levar as 
pessoas a fazerem uma reflexão da comunidade. [...] esse trabalho de transformação, de você 
se indignar, de mostrar as coisas, de você dizer: poxa, isso não deve continuar, isso não pode 
continuar e então, como é que se muda isso... (EP 5) 
 
[Ex 18] 
Pesquisador: Qual é a história da parceria de vocês? 
Marisa: CDI e RGT? Eu acho que a RGT se envolve em projetos em que são projetos de 
futuro, de trabalho com jovens e projetos em que as pessoas que estão à frente desse trabalho 
são pessoas corretas, idôneas, e que também querem melhorar a vida dos cidadãos, a vida dos 
jovens, a vida da comunidade e, por conseqüência, a vida do estado. Enfim, é uma parceria 
que começou, quer dizer, no meu caso, com um namoro pelo CDI, que começou 5 anos antes 
de eu vir para cá [Recife], quando eu estava no Rio, quando o Rodrigo Baggio chegou com a 
primeira idéia [1995], a primeira escola. E quando eu cheguei ao Recife, quando o Marcelo 
apareceu para falar sobre o CDI, eu já conhecia e, enfim, é uma ONG que dá para você 
acreditar, que ela é feita de pessoas que querem alguma mudança, que querem melhoria. 
[...] 
Pesquisador: Você me falou da relação RGT – CDI. Agora, eu quero saber as mesmas coisas 
da relação Marisa – Marcelo. Como é que começou essa história? [Aqui as feições da Marisa 
mudam, ela parece “se abrir” e falar de sentimentos seus, abre um grande sorriso e fala 
emotivamente de sua relação com Marcelo] 
Marisa: Ah, Marcelo... [...] Nós temos uma relação extremamente forte, mas extremamente 
franca, extremamente aberta. Um diz para o outro exatamente aquilo que ele precisa ouvir, 
sem dó e nem piedade. Tanto elogios quanto observações em relação ao que fazem. Então, é 
uma relação franca. Nós nos cobramos inauguração de escolas, envolvimento dos jovens, a 
forma de fazer o dia de inclusão da informática. Se acertamos, se erramos, se aquilo foi 
bom ou não foi [...]. (t1: EP 6) 
[...] 
[Já num outro momento, agora com o Ronaldo]      
Pesquisador: Eu queria saber, qual é a história dessa relação de vocês? 
Ronaldo: Eu conheci Marcelo há 5 anos atrás, e a RGT tem um foco interessante [...] tentar 
aproveitar o que tem no mercado [local]. E há 5 anos atrás eu comecei a tocar um projeto [...]. 
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Então, antes de ir buscar tecnologia lá fora, buscar parceiro lá fora, a gente saiu aqui 
conhecendo [o mercado local] nossa relação começou aí. A gente começou a conhecer o que 
era o produto X [produto da GT que os interessou inicialmente] e tal e aí começamos a 
conhecer como era a empresa, o que a empresa fazia. Além de ter o produto X, tinha uma 
ferramenta de comércio eletrônico que era muito interessante também, e era uma ferramenta 
local. Então, tudo começou [...]. Ao conhecer a Global Tech, fomos conhecendo as pessoas. 
Ao conhecer as pessoas, fomos conhecendo um pouquinho da vida das pessoas. Ao 
conhecer a vida das pessoas, Marcelo era o presidente do CDI e aí começou toda essa 
história. 
Pesquisador: E o que os une? 
Ronaldo: Eu acho que é um sonho, uma amizade muito forte, que criada logo desse tempo, e 
um velho sonho. Aquela mesma coisa que eu lhe falei, o sonho de construir uma sociedade 
melhor. Eu acho que Marcelo é uma das figuras que eu conheço, que mais acredita nisso e, 
por ser um líder tão especial [...] ele faz com que você o siga. Porque ser um líder é 
influenciar pessoas, na minha opinião, então, por aquele objetivo. E ele é um cara que 
consegue influenciar você [...] mostrando que é possível chegar a um determinado objetivo. 
(t2: EP 7) 
 
[Ex 19] 
Pesquisador: O que os une, João Carlos? 
João Carlos: A vontade de fazer bem feito e a vontade de fazer o bem para melhorar as 
condições de vida das comunidades. A gente quer isso e o CDI também quer. 
Pesquisador: Vocês compartilham sonhos e ideais? Quais? 
João Carlos: Eu acho que esse sonho de fazer um mundo melhor, mais o ideal, mas 
também estamos compartilhando ações para tornar o mundo maior. A gente não fica só no 
sonho. Eu acho que é pensar e fazer. (t1: EP 8) 
     
Pesquisador: O que os une, Marcelo? 
Marcelo: O que nos une são ações muito pontuais. A gente não tem nenhum projeto maior 
juntos. Não tem nada... O que a gente tinha era uma defasagem de equipamentos e eles 
têm uma proposta de suprimento desses equipamentos. Então, ainda é uma coisa muito 
pontual. Não é uma parceria ainda. 
Pesquisador: Há sonhos e ideais [compartilhados] [...]? 
Marcelo: Não. Ainda não. (t2: EP 9) 
 
[Ex 20] 
Marcelo: Olha, duas coisas me movem sempre. A primeira eu já te falei: eu tenho uma 
profunda fé no ser humano. [...] Eu tenho essa fé no ser humano e sou uma pessoa que gosto 
de realizar, de empreender. Então, eu tenho um lado de satisfação pessoal, tenho aprendido 
muito, tenho recebido muito de volta. E, ao mesmo tempo, eu faço porque eu gosto, eu vejo 
que consigo realizar coisas [...] Porque você ter o poder de mobilizar não sei quantas pessoas 
e movê-las por um bem, uma causa [...] (ES 2) 
 
[Ex 21] 
Marcelo: [...] Eu não posso negar que tenho fascínio pela política. Eu tenho. 
Pesquisador: Você acha que faz política? 
Marcelo: Sim. De certa forma, claro. Mas não a política partidária, a política pública, mas... 
[...]. 
Pesquisador: [...] Que política é essa que você faz? 
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Marcelo: No fundo, talvez seja a política do voltado para o coletivo. De você dizer o 
seguinte: eu tenho o poder de influenciar, eu tenho poder de organizar, de interagir, mas eu 
quero fazer isso, não pensando no proveito pessoal [...]. (EN 6) 
 
[Ex 22] 
Pesquisador: [...] [Ontem] Você falou por várias vezes em indignação. O que você quis dizer 
com isso? O que é isso para você? 
Marcelo: Eu acho que as pessoas entram muito na rotina, então você perde [...].Você vai se 
conformando com as coisas.  
[...] 
Você simplesmente não constata que tem uma criança no sinal. As pessoas ignoram isso. 
Ela não se liga que a criança está ali, no sinal. Ela simplesmente para passa ali, vê, sabe... Faz 
parte do cenário, como um poste, como um muro. Você não fica indignado porque tem uma 
criança ali, sei lá, passando fome, sendo maltratado. (t1: EN 7) 
 
Pesquisador: [...] O que é que os une? 
George: O que nos une é uma vontade muito forte de mudar as coisas, baseado na 
realidade social brasileira [...]. 
Pesquisador: Vocês compartilham sonhos e ideais? Quais? 
George: Com certeza. Os sonhos que nós compartilhamos no passado, e ainda 
compartilhamos hoje, é de permitir que essa parcela da sociedade brasileira, que não tem o 
direito, não tem o acesso melhor direito, às ferramentas mínimas necessárias, para que ele se 
insira socialmente, que nós possamos de alguma forma favorecer isso [...]. Então, o que foi 
me ligou à idéia, ao sonho, como você falou, de compartilhar sonhos e ideais, o que foi que 
me ligou mais fortemente ao CDI, a idéia inicial? Foi ter a possibilidade de promover uma 
revolução silenciosa. Uma revolução através da qual as pessoas ganham o direito de participar 
socialmente, economicamente, posteriormente, e ganham o direito de fazer a diferença. [...] 
Eu sou fundamentalmente contra a qualquer tipo de trabalho assistencialista. [...] Essa camada 
que hoje é excluída da sociedade, ela tem que reconquistar o direito de ser incluída 
socialmente. E a responsabilidade de fazer essa transição é nossa: minha, do Marcelo e de 
todos os parceiros que estão aqui. Porque nós estamos incluídos socialmente, nós temos 
condições, através das nossas experiências e através das nossas próprias empresas, dos 
recursos experimentais que nós temos e também dos recursos físicos, materiais e financeiros. 
E colocar isso à disposição e possibilitar essa transição. É fundamentalmente isso que me 
faz...  
[Após breve interrupção, continua].  
Eu sempre fui avesso a assumir responsabilidades de outros, falando agora empresarialmente, 
falando agora socialmente. Eu ... [acreditava que] sendo um bom cidadão e não cometendo 
nenhum ato ilícito, eu teria a minha tarefa cumprida como cidadão. Eu sempre me recusei a 
assumir responsabilidades de outras instituições. Por exemplo, a responsabilidade que o 
governo tem sobre assistir a parcela da população, essa camada que hoje é excluída 
socialmente. Eu sempre me recusei a esse tipo de coisa. Eu pago meus impostos, que mais eu 
preciso fazer? A responsabilidade é deles. Com o passar do tempo, você chega à conclusão 
que isso só, realmente, não é suficiente, que você precisa fazer alguma coisa, porque o 
fato do outro não fazer não te exclui da responsabilidade de fazê-lo. Agora, por outro 
lado, como fazer isso de forma não assistencialista? Como não dar de esmola? Eu acho que o 
CDI foi, na época, e é esse veículo, que me possibilitou a contribuir de forma efetiva para essa 
camada excluída da sociedade e dando, fundamentalmente, as condições para que essas 
pessoas possam evoluir na vida. Possam evoluir, inclusive, como cidadãos. A pessoa no CDI 
não recebe somente noções de informática. Recebe noções de cidadania, fundamentalmente. 
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Até educação sexual, educação higiênica, conceitos de cidadania, direitos como cidadão e 
também recebe um instrumento que é a educação técnica, voltada para a informática. 
Pesaquisador: Muito obrigado! [Já que] Você saiu do roteiro, agora quem queria sair um 
pouquinho sou eu. O que é cidadania para você, para a gente terminar? 
George: Cidadania para mim é a manifestação humana do dia-a-dia que o ser humano tem 
direito de ter na sua vida. Isso para mim é cidadania. É a manifestação humanista. Hoje, nós 
falamos na desracionalização da sociedade, por conta de uma busca muito forte de valores 
materiais, por conta de uma corrida frenética à tecnologia, sem levar em consideração o ser 
humano, inclusive, excluindo ser humano através da tecnologia. Para mim, cidadania é o 
contrário disso tudo. Ou seja, é [...] a humanização da sociedade. É dar ao ser humano a 
possibilidade de estar revestido de todos os seus direitos, e de todas as ferramentas necessárias 
para que ele possa evoluir. (t2: EP 10) 

 
 

 

 


