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RESUMO 

 

Desde a primeira publicação de Self Help por Samuel Smiles em 1859, obra que é 

considerada a inauguração do que se conhece hoje no mercado editorial como “literatura 

de autoajuda”, os escritos deste segmento editorial têm forte relação com o “mundo do 

trabalho”, por apresentarem uma intepretação sobre como ele se configura e por venderem 

sugestões de como obter sucesso a partir de si mesmo e de recursos subjetivos que possam 

ser mobilizados etc., impregnando os contextos sociais com repertórios de uma forte 

cultura individualista. Alguns estudos sociológicos interpretam estas obras como 

ferramentas a partir das quais há manutenção do que seria a “ideologia” do capitalismo, 

reconfigurando os padrões do que seriam os “trabalhadores de tipo ideal” de cada 

momento da sociedade capitalista. No final dos anos de 1990, contudo, Boltanski e 

Chiapello (2009) analisam obras similares, voltadas à administração de empresas, 

entendendo-as como “tipo ideal” do que configuraria o “novo espírito do capitalismo”. 

Aqui, o caráter ideológico de segmentos como o de literatura de autoajuda é entendido não 

por um aspecto “alienante” no sentido marxista, mas como recurso essencial para 

mobilizar sujeitos e manter seu empenho na sociedade capitalista. A perspectiva do 

“empenho engajado” é necessária a fim de que esta sociedade se mantenha com base na 

sua proposta mais importante, que seja: que ela possa se reproduzir por meio do trabalho 

assalariado e livre. Nossa pesquisa retoma esta ideia acrescentando a noção de habitus de 

Bourdieu (2007), entendendo que ela não só informa sobre os paradigmas emergentes de 

cada fase do capitalismo, sobre a mudança nos repertórios simbólicos que permitem 

compreender sua cultura, mas também como forma de reproduzir e modificar o habitus de 

sujeitos que, a depender da sua posição social (no nosso caso, falando a respeito de líderes 

e executivos de empresas) ou (i) podem aproveitar melhor as ideias propagadas nas obras – 

referentes às mudanças por elas percebidas e ratificadas pela sociologia, ou (ii) se 

aproveitam destes discursos a fim de manterem legitimadas as suas posições de poder e as 

hierarquias sociais que elas criam e por meio das quais se mantém. Este trabalho apresenta 

o curso atual de nossa pesquisa através de sistemática e densa revisão e explorações 

teóricas e análise de conteúdo de 4 obras consideradas como sendo literatura de autoajuda. 

 

Palavras-chave: Capitalismo, Autoajuda, Executivos 
  



ABSTRACT 

 

Since the first publication of Self Help by Samuel Smiles in 1859, which is considered the 

inauguration of what is known today in the publishing market as "self-help literature", the 

writings of this editorial segment have a strong relationship with the "world of labor" for 

presenting an interpretation on how it is configured and for selling suggestions on how to 

obtain success from itself and from subjective resources that can be mobilized etc., 

impregnating the social contexts with repertoires of a strong individualistic culture. Some 

sociological studies provides an  interpretation of these works as tools from which the 

"ideology" of capitalism is maintained, reconfiguring the patterns of what would be the 

"ideal type workers" of every moment of capitalist society. At the end of the 1990s, 

however, Boltanski and Chiapello (2009) analyzed similar works aimed at the management 

of companies, understanding them as an "ideal type" of what would constitute the "new 

spirit of capitalism". The ideological character of segments such as self-help literature is 

understood not by an "alienating" aspect in the Marxist sense, but as an essential resource 

for mobilizing subjects and maintaining their commitment to capitalist society. The 

prospect of "engaged engagement" is necessary in order for this society to be maintained 

on the basis of its most important proposal: that it can be reproduced through wage and 

free labor. Our research resumes this idea by adding Bourdieu's notion of habitus (2007), 

understanding that it not only informs about the emerging paradigms of each phase of 

capitalism, about the change in the symbolic repertoires that allow to understand its 

culture, but also as a way of reproducing and modifying the habitus of individuals who, 

depending on their social position (in our case, talking about leaders and company 

executives) or (i) they can make better use of the ideas presents in the books - regarding 

the changes they perceived and ratified by sociology, or (ii) take advantage of these 

discourses in order to keep legitimated their positions of power and the social hierarchies 

they create and by which they remain. This work presents the current course of our 

research through systematic and dense review and theoretical explorations and content 

analysis of 4 books considered to be “self-help literature”. 
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“[...] a arte de viver dos detentores do poder 

contribui para o poder que a torna possível 

porque suas verdadeiras condições de 

possibilidade permanecem ignoradas, e ele pode 

ser percebido não apenas como a manifestação 

legítima do poder, mas como o fundamento da 

legitimidade” (BOURDIEU, 2013, p. 115) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Constituição da Pesquisa 

 

Consideraríamos ser um prejuízo à compreensão do trabalho se iniciasse sua 

apresentação diretamente pelo tema, pelo objeto de pesquisa e referencial teórico. 

Julgamos ser importante tratar, em primeiro lugar, da constituição do projeto de pesquisa, 

para que assim facilite a exposição da escolha dos autores que nos guiam, das hipóteses e 

da construção de nossa argumentação. 

O presente trabalho é resultado do projeto intitulado “O que leem os ‘líderes’? 

Estilo de vida e reprodução de classe de executivos e diretores de empresas no estado 

do Rio de Janeiro”, fomentado por Bolsa de Iniciação Científica concedida pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e empreendido do final de 2017 ao 

início de 2019. Estendo, nesta oportunidade, a discussão apresentada no relatório final da 

bolsa. 

A pesquisa de iniciação científica, por sua vez, compõe a agenda de pesquisa “O 

habitus corporativo: um estudo teórico e empírico sobre a origem de classe de 

executivos no estado do Rio de Janeiro”, atualmente desenvolvida pelo Núcleo de Novos 

Estudos Sobre Desigualdade Social
1
. 

Este projeto do grupo de pesquisas tem por objetivo retomar perspectivas 

sociológicas sobre o capitalismo contemporâneo global, suas mudanças, e compará-lo com 

a realidade atual do contexto nacional, não restringindo a análise do sistema econômico em 

seus aspectos materiais, mas considerando que suas manifestações morais e culturais têm 

papel fundamental tanto quanto as transformações nas bases produtivas, não relegando a 

elas um papel secundário. 

A discussão sobre o mundo corporativo e empresarial, na figura de executivos, 

diretores e/ou gestores de empresas dá-se pela necessidade, cada vez mais urgente, de 

compreendermos a formação, consolidação e atuação deste grupo no sistema econômico e, 

a partir dele, em todo o tecido social. 

Para além disso, em um dos momentos de sua trajetória de pesquisas, o prof. 

Fabrício Maciel analisou que grande parte das mudanças no capitalismo deu-se por uma 

                                                           
1
 NUESDE – Departamento de Ciências Sociais de Campos / UFF – ESR. Fundado e coordenado pelo Prof. Dr. 

Fabrício Maciel. Link para acesso no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq: 
<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/219944>. 
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reconfiguração profunda na forma de organização e gestão empresarial do trabalho (2014). 

Isto reforça nosso interesse no estudo deste grupo. 

É assim que tomamos leituras como Richard Sennett (2014, 2015), Boltanski e 

Chiapello (2009) e Wright Mills (1981), todos preocupados com as alterações no 

capitalismo e suas repercussões na cultura das sociedades e, portanto, na vida dos sujeitos e 

trabalhadores/as. 

Notamos, no entanto, que estas obras precisavam de teorias que reforçassem o 

estudo sobre as desigualdades sociais e os modos de perpetuação delas, sendo estas – as 

desigualdades – uma característica perene e universal do sistema tanto quanto sua 

necessidade por mudança. 

Entendíamos que na base das transformações internas do mundo corporativo 

havia, também, uma mudança nos dispositivos morais que legitimam as desigualdades 

sociais, sendo estas reformuladas a cada conteúdo novo no sistema. Contudo, tal como 

qualquer transformação que, por mais aprofundada que seja, não apague a história da 

constituição de um fenômeno social, consideramos que suas características principais 

mantém-se estáveis. Temos de lidar, então, com estes dois momentos: o reconhecimento 

que o conteúdo normativo e moral do capitalismo acompanham suas mudanças culturais, 

mas sem alterar por completo o fundamento das assimetrias que desigualam os sujeitos no 

sistema, necessitando, por tanto, de um dispositivo que comporte alterações, mas que 

também tenha por funcionalidade a entrega de certos graus de estabilidade e rigidez. 

Retomamos, para isto, a ideia do habitus em Bourdieu (2007), compreendendo 

que a teoria dá conta tanto das dimensões profundas e estáveis, quanto daquelas que são 

alteradas ou incorporadas a cada momento da história, a depender do contexto local, 

temporal, cultural e social. Bem como ajude a explicar, também, a manutenção das 

desigualdades sociais ao longo do tempo e o quanto uma estrutura social assimétrica afeta 

a capacidade de agência dos/as sujeitos/as.  

Mesmo entendendo que o capitalismo contemporâneo teve suas bases morais que 

legitimam as desigualdades de algum modo alteradas, entendemos também que ‘as regras 

do jogo’ não poderiam ser alteradas prejudicando, assim, os beneficiários da desigualdade. 

Isso implica em dizer que mesmo tento o mundo corporativo passado por mudanças, 

sujeitos em posições de poder – ao menos os de grande poder – não poderiam e nem teriam 

como perder suas vantagens, ao contrário: as mudanças ocorreriam para conservá-las. É 

nesta perspectiva que consideramos ser imprescindível mobilizar a teoria bourdieusiana, a 



3 
 

despeito dos paradoxos e diferenças que ela poderia ter com outras teorias – como, por 

exemplo, o pragmatismo crítico ao Bourdieu suscitado por Luc Boltanski, um dos autores 

utilizados no trabalho. 

Em suma, assim configuramos a pesquisa do grupo. 

Tendo em mente questões como habitus e classe, foi inevitável, no início da 

pesquisa grupal, considerarmos o estilo de vida como dado fundamental ao entendimento 

do grupo o qual pretendíamos estudar. Começamos a observar algumas revistas voltadas 

para este público e cujas capas, orgulhosamente, por vez ou outra o apresentava. 

E foi observando estes periódicos de circulação nacional que notamos que alguns 

editoriais traziam indicações de leituras. São recorrentes nestas listagens livros com a 

temática soft business, ou pop management – isto é, obras que discorram sobre modos de 

gestão sem serem especializadas, nem voltadas para um público específico, mas que cuja 

leitura seja acessível ao público em geral. Notamos dentre elas alguns títulos que 

consideramos como sendo demarcados, no mundo editorial, como sendo de literatura de 

autoajuda. 

Questionamo-nos, então, o porquê de haver livros de “autoajuda” nessas listas 

presentes em periódicos voltados a um público, julgamos, já bem-sucedido, bem 

posicionado, privilegiado. Afinal, de que interessaria algo que se refere a uma “ajuda”? 

Ajuda para quê? E por que logo obras que não se restringem a este grupo privilegiado, mas 

que obtém grande sucesso de vendas alcançando públicos variados? 

Dado as preocupações do grupo naquele momento, nossa hipótese não poderia ser 

outra senão pensar que estas obras ajudariam, para este grupo em especial, na reprodução 

do seu habitus. 

Assim, este projeto individual foi elaborado com a finalidade de complementar a 

pesquisa coletiva do NUESDE, buscando na literatura de autoajuda elementos que 

apontem para dinâmicas contemporâneas de desigualdades sociais, as mudanças no mundo 

do trabalho, bem como o estilo de vida e reprodução de classe presente nas obras 

analisadas que contribuam para arquitetar as diferenças de classe que marcam os contextos 

organizacionais das empresas no novo capitalismo. 

1.2 A estrutura do trabalho 

Inspira este projeto o trabalho realizado pelos autores franceses Luc Boltanski e 

Ève Chiapello em “O novo espírito do capitalismo” (2009). A obra, de grande impacto nas 
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produções sociológicas brasileiras, retoma as principais mudanças no sistema capitalista, 

buscando demonstrar que não só as lógicas de acumulação se alteraram com o decorrer do 

tempo, mas que houve mutações profundas e muitas delas baseadas em movimentos 

críticos ao capitalismo, tendo este último as incorporado como forma de superação dos 

conflitos que poderiam entravar ou colocar em risco o sistema.  

Os autores estudaram obras lidas por executivos nas décadas de 60 e 90. A 

diferença que marca o trabalho que nos inspira é, em primeiro lugar, a demarcação do tipo 

de literatura, encaradas por esta pesquisa como sendo “autoajuda”; e, em segundo lugar, 

colocar na discussão uma problematização demarcada pelas dinâmicas de classe e 

discutidas a partir da noção de habitus. 

Também nos auxilia o estudo de Richard Sennett (2014; 2015) sobre as mudanças 

no capitalismo e o imperativo da “flexibilidade”, responsável por aprofundada mudança na 

relação entre o mundo econômico e a cultura, acarretando efeitos na vida pessoal dos/as 

trabalhadores/as. 

Desta forma, estruturamos o trabalho de modo que, após esta introdução, 

apresentemos a sociologia do capitalismo contemporâneo, nosso terceiro capítulo, dando 

atenção central aos autores mencionados anteriormente.  

Porém, consideramos importante discutir inicialmente o potencial dos estudos 

sobre a literatura de autoajuda como campo de compreensão do mundo do trabalho, do 

campo econômico e dos cruzamentos entre eles e a cultura. Por isso, em nosso segundo 

capítulo, a seguir, discutimos algumas notas sobre a literatura de autoajuda. 

O quarto capítulo dedica-se a abordar a metodologia e discussão, sendo seguida 

das considerações finais, quinto e último capítulo. 

  



5 
 

2. NOTAS SOBRE A LITERATURA DE AUTOAJUDA 

2.1 Um marco teórico da temática na produção brasileira 

A produção pioneira e mais completa sobre o fenômeno da literatura de autoajuda 

dentro da produção intelectual brasileira é, sem dúvidas, o trabalho de Francisco Rüdiger, 

intitulado “Literatura de Auto Ajuda e Individualismo”, que embora seja usado aqui na 2ª 

edição, de 2010, teve seu primeiro lançamento em 1995. 

O trabalho é resultado da tese de doutorado de Rüdiger e de seu estágio nos 

Estados Unidos, de onde provêm as várias fontes e referências em inglês e a influência de 

autores americanos que se lançaram na investigação sobre o tema. 

Inegável pensar na confluência entre o fenômeno da literatura de autoajuda e as 

ideologias associadas propriamente ao capitalismo, tal como o é nossa corrente pesquisa 

sociológica. Rüdiger, contudo, não esgota as possibilidades de tal literatura, não 

encerrando seu surgimento, sua expansão e sua ocorrência (à época do estudo e 

atualmente) na relação cultura-economia, sobretudo, na cultura do capitalismo. 

A argumentação principal e reiterada diversas vezes ao longo do extenso estudo é 

que a autoajuda, antes de qualquer outra coisa, relaciona-se com o advento da 

modernidade, os efeitos da quebra das tradições como fundamento das sociabilidades e da 

emergência do individualismo como paradigma da subjetividade na cultura de massa 

contemporânea. 

Diz ele que, “durante séculos, os homens – sempre que puderam – procuraram o 

bem viver conduzindo a vida conforme um modelo de virtude legado pela tradição. Na 

modernidade, o problema se tornou como conduzir a vida” (RÜDIGER, 2010, p. 39). 

Assim, “colocou-se ao homem a possibilidade de se pensar como indivíduo capaz 

de escolher papeis sociais e decidir sobre seu destino, ao invés de se pensar apenas como 

parte de um grupo social, dotado de um papel fixado tradicionalmente” (RÜDIGER, 2010, 

p. 53). E, por isto, que o autor argumenta que o problema passa a ser “como conduzir a 

vida”, conforme trecho anterior, completando, em seguida, que é neste contexto que se 

desenvolveu “uma literatura sobre a condução da vida”, isto é, “um conjunto de tratados 

populares de moral, que mediou essa experiência de conversão” [entre as formas de 

sociabilidade e individuação nos contextos tradicionais e, em sequência, na modernidade] 

(id. ibid., p. 53). 
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Neste movimento combinado de “abstração social do sujeito e desenvolvimento 

do individualismo” (id. ibid., p. 7), a literatura de autoajuda surge como uma forma na qual 

“[...] o indivíduo comum vem tentando descobrir, dentro de si, os recursos e a solução dos 

problemas criados pela vida moderna” (id. ibid., p. 7). Isto faria do fenômeno 

“historicamente recente, resultante da convergência de processos sociais diversos, dos 

quais não pode ser separada sua formação e seu sentido em nossa sociedade” (id. ibid., p. 

8). 

A interpretação de Rüdiger, no geral, não é de que o fenômeno surge como uma 

produção ideológica do sistema dominante; o autor, por outro lado, procura entendê-lo, 

também, como algo de interesse dos indivíduos, seu público leitor, constituindo esta 

prática um “[...] conjunto textualmente mediado de práticas através das quais as pessoas 

procuram descobrir, cultivar e empregar seus supostos recursos interiores” (id. ibid., p. 8). 

Por fim, o argumento dele é que a autoajuda serve “como uma estrutura 

mediadora, que preenche o intervalo entre os leitores individuais e as decisões individuais 

que tomam na vida e o corpo de valores [sociais] veiculados pelos autores em seus livros” 

(id. ibid., p. 269). 

Sobre seu papel no mundo dos negócios, comentam Duarte e Medeiros que tal 

literatura serve como “ferramenta de solução de problemas, orientando a atuação de 

gestores e executivos para além da vida pessoal, estendendo-se a sua atuação no mundo 

dos negócios” (2016, p. 67). 

2.2 A partir de Rüdiger: autoajuda e capitalismo 

Vimos na breve exposição anterior que para Rüdiger, principal referência 

brasileira sobre o assunto, a literatura de autoajuda tem origem em movimentos diversos, 

tanto quanto o é sua circulação e expansão. 

Contudo, conforme ele próprio discute em seu trabalho, embora tal fenômeno 

editorial ofereça seus “serviços” e possibilidades a um amplo espectro de problemas 

individuais, sua relação com o capitalismo é característica marcante. E, a partir de 

“capitalismo”, compreenda-se também a relação com o mundo do trabalho, das formas de 

organização e gestão do trabalho, e das conjunturas econômicas. 

A começar pelo fato de que  

“[...] o capitalismo enseja o surgimento de movimentos de massa que 

condicionam as rotinas cotidianas, penetrando no modo como as garotas 

programam seus compromissos, as pessoas entoam a voz ao telefone, escolhem 
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as palavras na conversação diária e esquematizam sua vida interior, numa 

tentativa de fazer de si mesmas um aparelho eficiente e ajustado aos modelos 

difundidos em escala de massa pela indústria da consciência” (id. ibid., p. 14). 

Logo, mesmo não restringindo sua análise a isto, reconhece que “as 

transformações verificadas na estrutura do modo de produção e no sistema de classes do 

capitalismo sem dúvida explicam a gênese desse fenômeno, sobretudo do novo ethos da 

personalidade” (id. ibid., p. 158). 

Esta relação entre capitalismo e subjetividade torna-se ainda mais evidente com as 

transformações suscitadas na segunda metade do século 20. Depois da crise no paradigma 

de acumulação ocorrida nos anos de 1970, o capitalismo começa a se reestruturar em nova 

onda liberal. O resultado disso foi chegar ao teto do welfare state e do capitalismo 

organizado. Tendo a economia desregulamentada, a própria natureza das organizações foi 

colocada em dúvida. 

Outra consequência disso, segundo Rüdiger, é que as companhias foram 

reestruturadas e empregos cortados tanto quanto possível (id. ibid., p. 151). Neste cenário, 

“o avanço do capitalismo financeiro e da competição em escala global esvaziou o discurso 

empresarial de sua substância moral, inclusive nas camadas gerenciais, deslocando o foco 

da administração para a lucratividade, do planejamento para a intuição e a jogada do risco” 

(id. ibid., p. 152). 

Neste trecho anterior, cabe registrar, Rüdiger busca referência no trabalho de 

Boltanski e Chiapello (2009) em sua interpretação sobre o capitalismo contemporâneo – os 

quais são a principal referência deste trabalho e sobre os quais exporemos adiante. Cabe a 

ressalva, contudo, que os autores não exercem tanta influência sobre o trabalho de Rüdiger; 

tivessem influência e em concordância, o autor, talvez, argumentaria que os valores 

propagados na literatura de autoajuda constituem a base principal da ideologia do 

capitalismo contemporâneo, não sendo meros “correlatos ideológicos” do sistema, como 

ele argumenta em um determinado momento (id. ibid., p. 148). 

Outro referencial de nossa pesquisa que também se encontra no trabalho de 

Rüdiger é Richard Sennett. A partir dele, arrematando a análise anterior, Rüdiger discorre 

que, num cenário de reestruturação produtiva e mudança organizacional, há também 

mudança na carreira profissional, que passa a se assentar de “estruturas fortemente 

burocratizadas” em “empreendedorismo flexível” (id. ibid., p. 152). A partir de Sennett, 

lemos em Rüdiger que este capitalismo flexível cria um novo tipo de sujeito social, “[...] 

para o qual o importante é se integrar no esquema de exploração, aceitar o jogo, arriscar a 
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sorte” (id. ibid., p. 152). Logo, o capitalismo contemporâneo promove em escala de 

massas
2
 o aparecimento de um eu maleável. 

A experiência com o capitalismo e o desenvolvimento do individualismo 

“ensinam às pessoas que para encontrar uma fonte de renda que ainda não esteja exaurida” 

ou para “conservar ou progredir numa carreira duramente conquistada, é necessário, cada 

vez mais, não somente desenvolver a capacidade de ação e o espírito da iniciativa, mas 

também diferenciar-se dos demais na mesma situação”; isto é, “[...] construir mais ou 

menos conscientemente uma determinada personalidade” (id. ibid., p. 153). 

Por fim, cabe ressaltar que a autoajuda como campo possível de compreensão do 

mundo do trabalho e dos sistemas econômicos não é fenômeno novo, nem tem sua origem 

na percepção das mudanças do capitalismo contemporâneo. 

Isto porque a obra considerada fundadora do segmento literário discorre 

justamente sobre trabalho. 

De acordo com Rüdiger, Self Help, publicado pela primeira vez em 1859 pelo 

britânico Samuel Smiles, sugere tratar-se de “uma propaganda popular do individualismo 

utilitarista corrente no século XIX” (id. ibid., p. 39). 

Nele, apresenta-se o projeto dos reformadores liberais da época de formular uma 

solução para o problema da pobreza e da desigualdade de classes sem que houvesse a 

intervenção do Estado. Rüdiger, contudo, observa que a proposta seria conciliar o espírito 

do progresso pessoal, baseado no emprego da vontade com a moralidade tradicional (id. 

ibid., p. 41), isto é, ao mesmo tempo que se abre ao individualismo nascente com a 

modernidade, pretende não abandonar valores tradicionais. Por isto que, a partir da leitura 

de Rüdiger, em Self Help o conceito-chave é caráter, e não sucesso (id. ibid., p., 39). O 

desfrute de bens e da vida aparece como resultado do cumprimento do dever moral consigo 

mesmo e com o próprio trabalho (id. ibid., p. 44). 

Por fim, cabe ressaltar, a partir de Brandão (2017), uma defesa dos programas de 

pesquisa tal como este e tal como aquele empreendido por Boltanski e Chiapello (2009), 

conforme iremos expor, que utilizam como objetos de análise obras literárias ou revistas 

para entender o mundo do trabalho, o mundo corporativo, a economia contemporânea, etc. 

Ao realizar um estudo sobre a Harvard Business Review Brasil, a autora defende a tese de 

                                                           
2
 As referências quanto à “sociedade de massas” ou termos correlatos são extraídos conforme argumentação 

do autor referenciado. De nossa posição, consideramos que o conceito de “massa” carece dos cuidados e 

reflexões estipulados por Gabriel Cohn no capítulo “Massa: a noção e o seu alcance” no livro “Sociologia da 

comunicação: teoria e ideologia” (1973). 
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que “[...] os livros de negócios expressam a normatividade do capitalismo, informando os 

executivos sobre as últimas inovações em matéria de gestão empresarial e gestão de 

pessoal. Os textos analisados demarcam, sobretudo, a transição de valores” (2017, p. 2), 

afirmando em seguida que “a literatura de negócios [...] se torna um meio efetivo para 

compreender as lógicas inerentes ao sistema capitalista” (2017, p. 7). 
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3. A SOCIOLOGIA DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

A renovação do capitalismo é característica perene e universal, isso significa que 

o sistema não se mantém nem se perpetua sem que ocorram transformações importantes 

que comportem, ao mesmo tempo, mudanças nas bases produtivas, nas lógicas de 

acumulação, e no conteúdo normativo, ético, moral e cultural da sociabilidade que se 

forma no/a partir do sistema. 

As consequências dessas mudanças são percebidas principalmente na forma de 

organização e controle do trabalho, tendo as empresas privadas papel fundamental na 

aplicação dos valores emergentes que ditam o futuro do sistema. 

As perspectivas teóricas a seguir contribuem para costurar a agenda de pesquisa 

oferecendo recursos teóricos e apontamentos importantes sobre um mundo caracterizado 

por mudanças e permanências, regularidades e especificidades. Iremos discorrer sobre os 

paradigmas teóricos iniciais e, em seguida, a análise do material levantado. 

3.1 O “espírito do capitalismo” em Boltanski e Chiapello: Introdução à obra 

No capítulo anterior, ao discutir a relação entre autoajuda e capitalismo a partir do 

trabalho de Rüdiger (2010), fiz uma ressalva de que embora o autor tenha feito referência 

ao trabalho de Boltanski e Chiapello (2009), parece não ter levado a cabo a interpretação 

dada por eles nem o seu esquema analítico. Isso se demonstra em outro momento, quando, 

por exemplo, o autor faz uso de uma citação de Wright Mills para sustentar o argumento de 

que as mudanças nas corporações e o individualismo enquanto elemento central de 

constituição das subjetividades provoca um vazio moral em decorrência do abandono das 

tradições: 

“O constrangimento moral de nossa época resulta do fato de que os velhos 

valores e códigos de correção já não atraem os homens e mulheres da era das 

grandes empresas, nem foram substituídos por novos valores e códigos, que 

emprestassem um sentido e uma sanção moral às rotinas que hoje têm de seguir” 

(MILLS, 1981, p. 400)
3
. 

 

A partir desta citação, Rüdiger escreve que o subjetivismo que passou a vigorar 

estabeleceu “uma confusão valorativa em toda parte onde nos faltam os mecanismos 

sistêmicos de coordenação social” (RÜDIGER, 2010, p. 277). 

                                                           
3
 Optamos por utilizar a citação conforme a obra original. O momento da citação sobre a qual citamos 

ocorre, no trabalho de Rüdiger, conforme referência a seguir: RÜDIGER, 2010, p. 277. 
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Isto confirma que, de fato, Rüdiger não pretendeu incorporar, ou rejeitou, as 

assertivas de Boltanski e Chiapello. Diferentemente desta conclusão dele e de Mills, os 

autores argumentariam que o capitalismo é capaz de mobilizar valores morais com fontes 

diversas tanto para justificar quanto para delimitar (constranger) as formas de acumulação.  

A “confusão” poderia se dar por conta da transição de um paradigma a outro, mas 

não pela falta de valores morais; e que tais valores constituem uma ideologia que serve, 

justamente, à função de “coordenação social” no âmbito do sistema econômico.  

O trabalho dos autores franceses em “O novo espírito do capitalismo” segue, 

como proporemos a seguir, um caminho oposto. 

 

Ao ouvir o termo “o novo espírito do capitalismo” somos levados a resgatar, 

imediatamente, o trabalho de Max Weber em “A ética protestante e o ‘espírito’ do 

capitalismo” (2004). A ideia de um “espírito” por detrás da formação econômica permitiu, 

através de Weber, introduzir nos estudos sociais uma perspectiva culturalista e idealista da 

formação e da constituição do capitalismo, perspectiva (não exclusiva de Weber, mas da 

qual ele é um dos principais autores) que permitiu que a sociologia discutisse esta 

formação econômica e suas implicações na vida social para além das questões 

essencialmente materialistas e, sobretudo, da relação entre a esfera econômica e as demais 

esferas da vida social como seres que se tocam e se influenciam mutuamente, sem um 

caráter exclusivista e determinístico da esfera econômica. 

Há um equívoco que atribui ao Weber a tentativa de teorizar que a origem do 

capitalismo encontra-se na religião, ou que seu desenvolvimento se dá fundamentalmente 

por uma via culturalista e não pelo desenvolvimento das forças produtivas – o que seria um 

claro contraponto às análises marxistas.  

Apesar de ser considerada por muitos cientistas sociais como sendo sua obra mais 

importante, “A ética protestante e o espírito do capitalismo” também é uma de suas mais 

controversas produções. Seus críticos deixaram-se acreditar que Weber atribui diretamente 

ao protestantismo ascético o surgimento e fundamentação do capitalismo no ocidente, 

como se a ética protestante fosse sua origem. Discussão demasiada longa e densa, o que se 

deve ter em mente é que, em Weber, o protestantismo ascético não é o motivo de origem 

do capitalismo, mas importante apoio normativo para a difusão de práticas favoráveis ao 

estabelecimento do sistema econômico, bem como fonte que fornecerá repertório 
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simbólico capaz de reorientar possíveis práticas econômicas que pudessem entravar o 

processo de acumulação. 

De que forma poderia um sistema pautado pelo acúmulo de capitais ser 

sustentável num ordenamento social que considerasse o acúmulo material uma atitude 

moralmente rejeitável? Um contexto social que não condenasse o acúmulo, não 

considerasse tal prática uma luxúria, um pecado, um mal, seria compatível com as práticas 

econômicas que são específicas do capitalismo. 

Neste ponto é que, segundo Weber, o protestantismo ascético tem papel 

fundamental na disseminação de uma “ética”, um modo de regular e racionalizar a vida 

que fosse compatível com o sistema econômico. 

Parece-nos, contudo, que são nesses breves pontos que a sociologia weberiana 

serve como fonte aos sociólogos franceses. Boltanski e Chiapello, segundo nossa leitura, 

tomam de empréstimo um conceito que custou caro ao sociólogo alemão para, em seguida, 

dar a ele contornos próprios, acrescentando perspectivas teóricas desenvolvidas na escola 

pragmática francesa, da sociologia da moral e da sociologia da crítica (BOLTANSKI, 

2001). 

Boltanski e Chiapello lançam a primeira versão do extenso trabalho em 1999, 

tendo seu desenvolvimento ocorrido alguns anos antes e tendo influência de um trabalho 

anterior elaborado por Boltanski e Laurent Thévenot (2006). São pontos importantes de 

serem registrados pois apontam: em primeiro lugar, para o fato da obra ter sido 

desenvolvida na década de 90; e em segundo lugar, para o fato de que ela parte de uma 

preocupação dos autores com os movimentos de “crítica” e suas implicações. 

Registram os autores que os ocorreu que a crítica anticapitalista teria perdido sua 

força entre os anos 80 e 90, tanto em termos de produção acadêmica quanto em termos de 

movimentos sociais. 

Período de grande importância para o desenvolvimento do capitalismo onde 

encontramos contornos muito evidentes da globalização, do mercado financeiro, da 

reestruturação produtiva, e de mudanças significativas que estruturam o capitalismo 

contemporâneo. 

Para eles, há duas possibilidades para se pensar o esvaziamento das críticas 

durante este período: ou elas teriam sido ‘domadas’ e ‘caladas’ pelo capitalismo tendo ele 

dado respostas positivas às críticas anteriores; ou os seus críticos teriam ficado ‘perdidos’ 
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com o cenário novo que se desenhava, tendo a necessidade de se reorganizar para entender 

as mudanças que se colocavam no horizonte. 

Cabe ressaltar que os autores não privilegiam uma análise global, sendo a França 

o seu único ‘laboratório’ de estudos. Eles justificam, a despeito das críticas que se 

poderiam ser colocadas em relação a isso, que embora a discussão fosse majoritariamente 

local/nacional, teriam elementos suficientes para acreditar que fosse uma tendência global, 

o que asseguraria a validade da teoria. 

Fato de ser a França o principal país observado, não à toa que o cenário dos anos 

80-90 contrastaria, segundo eles, com aquele cenário das décadas de 60-70, de forte 

mobilização da crítica anticapitalista. Tanto que o ano de 1968 ocupa papel fundamental na 

construção teórica dos autores, onde é possível localizar movimentos intensos de greve e 

mobilizações da classe trabalhadora, de estudantes, etc. 

A relação entre capitalismo e as críticas anticapitalistas é o principal ponto 

analisado pelos autores e, segundo eles, o principal motor de desenvolvimento do 

capitalismo. Se no trabalho desenvolvido por Weber o “espírito do capitalismo” encontra 

apoio normativo no protestantismo ascético, para Boltanski e Chiapello tal “espírito” 

encontra apoio nos próprios críticos do sistema, incorporando, por vezes, no processo de 

acumulação e organização do capital, as críticas que lhes eram conferidas; não à toa, o 

capítulo que abre a obra leva o título “Introdução geral – o espírito do capitalismo e o 

papel da crítica”. Assim sendo, se os autores escrevem inicialmente que “esta obra tem 

como objeto as mudanças ideológicas que acompanharam as recentes transformações do 

capitalismo” (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p. 33, grifo dos autores), esclarecem 

em seguida: 

Procuramos elucidar as relações que se instauram entre o capitalismo e seus 

críticos, de tal modo que pudéssemos interpretar alguns dos fenômenos que 

afetaram a esfera ideológica durante as últimas décadas: enfraquecimento da 

crítica, simultâneo à forte reestruturação do capitalismo, cujas consequências 

sociais, porém, não podiam passar despercebidas; novo entusiasmo pela empresa 

privada, orquestrado pelos governos socialistas, durante os anos 80 e o 

esmorecimento depressivo dos anos 90; dificuldades encontradas hoje pelos 

esforços de reconstituir a crítica sobre novas bases e seu poder mobilizador por 

ora bastante fraco, embora não faltem motivos de indignação; transformação 

profunda do discurso empresarial e das justificações da evolução do capitalismo 

desde meados dos anos 70; emergência de novas representações da sociedade, de 

modos inéditos de pôr pessoas e coisas à prova e, assim, de novas maneiras de 

ter sucesso ou fracassar (id., ibid.; p. 34. Grifos dos autores). 
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Como mencionado, apesar do ponto de encontro das teorias, os sociólogos 

franceses dão contornos muito próprios ao que seria o “espírito do capitalismo”, sendo ele 

definido como: 

O espírito do capitalismo é justamente o conjunto de crenças associadas à ordem 

capitalista que contribuem para justificar e sustentar essa ordem, legitimando os 

modos de ação e as disposições coerentes com ela. Essas justificações, sejam 

elas gerais ou práticas, locais ou globais, expressas em termos de virtude ou em 

termos de justiça, dão respaldo ao cumprimento de tarefas mais ou menos 

penosas e, de modo mais geral, à adesão a um estilo de vida, em sentido 

favorável à ordem capitalista. (id., ibid.; p. 42). 

 

Sendo assim, quando surgem as mudanças no sistema que sejam muito diferentes 

de um processo até então em curso, e que tais mudanças impliquem numa reordenação dos 

processos de produção, das maneiras de se gerir, organizar e controlar o trabalho, das 

lógicas de produção etc., é preciso reformular as ideologias que mantém as pessoas 

engajadas no capitalismo, que as façam perceber essas mudanças como algo positivo, bem 

como criar um repertório que as permitam assimilarem e aceitarem as mudanças, uma vez 

que elas podem mudar por completo e radicalmente os modos de vida. 

A cada mudança radical, compreende-se, então, uma ‘fase’, entendida como um 

“espírito” do capitalismo. Boltanski e Chiapello compreendem três espíritos do 

capitalismo, a saber: 

Quadro 01 – Quadro comparativo dos três espíritos do capitalismo
4
 

 Primeiro espírito 
Finais do Séc. 19 

Segundo espírito 
1940-1970 

Terceiro espírito 

Desde 1980 

Formas de 

acumulação do 

capital 

Pequenas empresas 

familiares 

 

Capitalismo Burguês 

Corporações 

gerenciadas 

 

Grandes companhias 

industriais 

 

Produção em massa 

 

Economia de estado 

Empresas 

interconectadas 

 

Internet e 

biotecnologia 

 

Capitalismo 

financeiro 

 

Produção variada e 

diferenciada 

Fonte: Adaptação feita a partir de BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2002: p. 6. 

                                                           
4
 O quadro apresentado por Boltanski e Chiapello não fora integralmente reproduzido aqui. Reproduzimos o 

trecho que é mais pertinente às discussões correntes. 
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Percebe-se que a cada fase, ou “espírito”, compreende-se um modelo de empresa 

privada e uma característica marcante de cada período entendida como paradigma de 

gerenciamento. 

Para estudar a especificidade do capitalismo contemporâneo, os autores recorrem 

à literatura de gestão, extraindo dela um modelo ‘típico-ideal’ (outra influência de Weber) 

que pudesse representar a ideologia dominante do capitalismo em curso. O diagnóstico é 

que a experiência atual é marcada pelo o que eles chamaram de “cidade conexionista”. 

As características essenciais dessa fase estariam assentadas numa conformação 

social entrelaçada pela metáfora das ‘redes’ que, segundo os autores, espalhou-se por 

diversas produções nas ciências sociais e ganhou terreno, também, na produção ideológica 

do capitalismo. 

Impulsionada pelos avanços tecnológicos, a marca desta fase seria, segundo 

Boltanski e Chiapello (2002), a adaptabilidade, flexibilidade, polivalência, a sinceridade 

nos encontros face à face, a habilidade de tirar proveito dos benefícios das conexões 

sociais, bem como a capacidade para ampliar as redes. No capitalismo contemporâneo, “ao 

invés de ficar ligado a um ofício ou preso a uma qualificação, o grande se revela adaptável, 

flexível” (id. ibid., p. 144). 

Fato importante de ser registrado é que as grandes corporações planificadas que 

foram marcas do que se convenciona chamar de “segundo espírito do capitalismo” – como 

pode ser verificado no Quadro 01 – passam a ser alvo de críticas no capitalismo 

contemporâneo. Empresas gigantes demandavam formas de controle burocráticas cujas 

hierarquias concentravam poder num estilo piramidal, de cima para baixo. Tal modelo de 

controle e gerenciamento de trabalho fora extensamente criticado nos movimentos das 

décadas de 60 e 70
5
, tendo esta crítica servido de modelo às novas formas de 

gerenciamento e controle do trabalho que são atreladas ao processo de reestruturação 

produtiva. 

O gigantismo corporativo da empresa que ‘tudo-faz’ dá lugar à concentração 

naquilo que é o ‘carro-chefe’ de determinada companhia, isto é, concentra-se naquilo que 

se faz melhor, na expertise, delegando demais etapas produtivas ou processos às empresas 

                                                           
5
 Parte dessas críticas foram feitas por executivos, incomodados com o estilo de vida dentro das corporações. 

Sobre isso, Torres comenta que “o estilo de vida que os executivos queriam legitimar (baseado 

essencialmente na valorização das aptidões comunicativas, na facilidade de tecer novas relações e na 

capacidade de se aceitar risco e inovação” tem um efeito transformativo, quando as críticas são capturadas, 

conforme discussão em curso, passando “a ser referência de um novo paradigma e regime de acumulação, 

isto é, o regime de projetos” (TORRES, 2007, p. 92). 
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terceirizadas ou mesmo a profissionais individuais contratados para tratarem de um projeto 

específico. 

Estes profissionais da empresa ou contratados (as) concentram-se em projetos da 

companhia sabendo que se trata de um trabalho temporário (CHIAPELLO & 

FAIRCLOUGH, 2002; BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2002; 2009), cabendo a cada 

indivíduo a habilidade de ligar-se e desligar-se de projetos diversos a fim de manter sua 

‘empregabilidade’. É graças a essa configuração que emergem categorias como 

‘mobilidade’ e ‘flexibilidade’. É o fim das carreiras de longo prazo que garantiam 

segurança nas empresas. 

3.1.1 Definições mínimas sobre “capitalismo” 

A despeito das mutações que sofre, boa parte delas em função da relação entre o 

capitalismo e seus críticos – a partir da leitura de Boltanski e Chiapello –, o capitalismo 

mantém algumas configurações estáveis ao longo da sua história. Boltanski afirma que são: 

a exigência de acumulação ilimitada por meios formalmente pacíficos; pela concorrência e 

pelo trabalho assalariado – que é, na descrição do sociólogo, a parcela dos rendimentos que 

são obtidos pela venda do seu trabalho, e não da venda dos produtos do trabalho 

(BOLTANSKI, 2001, p. 29). Chiapello destaca outras, além dessas duas, como: 

propriedade privada, orientação à acumulação de capital, progresso tecnológico e 

mercantilização das atividades sociais (CHIAPELLO, 2003, p. 163). 

Logo, o espírito do capitalismo deve dar conta de justificar e sustentar o sistema 

tanto nas suas formas históricas variáveis quanto nas características perenes e universais. 

Deve se servir de fortes bases morais, uma vez que, na visão dos autores, ele seria 

“um sistema absurdo”, já que de um lado os trabalhadores assalariados perdem a 

propriedade dos resultados do seu trabalho e a possibilidade de levar uma vida ativa fora 

do âmbito da sua subordinação; e absurdo porque os capitalistas se veriam acorrentados a 

um processo interminável e insaciável (BOLTANSKI, 2001, p. 29; BOLTANSKI & 

CHIAPELLO, 2009, p. 38). 

3.1.2 A questão ideológica do “espírito do capitalismo” 

Como demonstrado anteriormente, o esquema perceptivo elaborado por Boltanski 

e Chiapello, cunhado como “espírito” do capitalismo, tem por objetivo comportar não só a 

visão crítica, anticapitalista, mas também uma visão justificativa, mobilizada pelos/as 
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agentes interessados/as na manutenção das suas atividades e configurações 

socioeconômicas. A dinâmica entre crise e justificação seria importante para suscitar 

mudanças no capitalismo. 

Assim sendo, a interpretação sobre “ideologia” dos autores tem de lidar, por um 

lado, com as conotações críticas e relacioná-las a uma dimensão de “distorção” e 

“dissimulação”, ao passo que também tem de lidar com a dimensão justificativa, que 

confere sentido ao engajamento nas atividades econômicas conforme os interesses do 

sistema. 

Rejeitam, então, a noção de ideologia que entende o conteúdo moral do 

capitalismo como sendo unicamente uma “farsa” ou “mentira” que teria o aspecto 

“alienante”. Procuram injetar a noção culturalista, principalmente a partir de Louis 

Dumont, de ideologia como tendo o sentido positivo de integração e coordenação que 

provém sentido à organização política e social de uma determinada sociedade 

(CHIAPELLO, 2003, p. 160). Evitam abordar ideologia como “distorção” porque partem 

do pressuposto que a ideologia serviria como uma ferramenta de integração social, bem 

como um quadro analítico coletivo para ação (id. ibid., p 165). 

Teria, por função, a organização das representações que são feitas pelos/as 

agentes envolvidos/as no mundo econômico, em especial no mundo dos negócios. Podendo 

ser compreendido, conforme argumentação dela, como um set de representações que 

facilitam a cooperação e a coordenação das agências (id. ibid., p. 165). 

E por ‘coordenação das agências’ devemos entender, no trabalho deles, de 

todos/as os/as agentes, considerando tanto capitalistas quanto empregados/as, os quais 

compartilhariam os mesmos conceitos e símbolos associados ao “espírito” do capitalismo 

num dado local e tempo, o que levaria “a um senso de pertencimento ao único e mesmo 

sistema social”, o que ajudaria a “estabilizá-lo” (CHIAPELLO, 2003, p. 165). 

O “espírito” enquanto ideologia justifica a forma em que a ordem social está 

organizada e provêm razões para aceitar a maneira pela qual ela está estruturada. Desta 

forma, ela também justificaria a existência de hierarquias sociais e as relações entre 

aqueles que governam e os que são governados (id, ibid, p. 165). 

A autora também argumenta, em outro momento, que 

O espírito do capitalismo é uma configuração ideológica situada no tempo e no 

espaço e que provém: * uma descrição estilística de certas características das 

operações de negócios em um determinado tempo (por exemplo, hoje falamos 

em cognitivo ou informacional, internacional, flexível, conexionista, ou 

capitalismo financeiro em oposição ao capitalismo Taylorista, industrial, 
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hierárquico ou nacional); e * uma indicação normativa do jeito correto de se 

comportar em ordem de suceder neste mundo, explicando como ele está 

adequado, os critérios de justiça e legitimação (CHIAPELLO, 2012, p. 62)
6
. 

 

O espírito do capitalismo, com base nestas reflexões, portanto, tem por orientação 

não só a obtenção do lucro, mas também compatibilizar a obtenção do lucro com uma 

exigência mínima de justiça, que o relacione ao bem comum (BOLTANSKI, 2001, p.19). 

Esta discussão é importante de ser levada em conta porque toda análise que 

investigue determinado objeto ou fenômeno a partir deste referencial deve considerar, se 

pensar seu objeto como uma manifestação do (novo) espírito do capitalismo, esta 

interpretação sobre seu caráter ideológico. 

3.1.3 A cidade por projetos e o capitalismo contemporâneo 

De maneira breve e sem a pretensão de esgotar o debate, discutimos a visão de 

Boltanski e Chiapello sobre as características do capitalismo, sobretudo sobre a sua 

formação moral e ideológica através do seu “espírito”; e também discutimos que, dentro do 

debate ideológico, a crítica ao sistema tem papel fundamental nas transformações dele, 

sendo a relação não só de tensão, mas de conformação onde a crítica é capturada e 

subordinada ao sistema econômico. 

É através da agência
7
 dos sujeitos envolvidos nas práticas econômicas que as 

críticas são incorporadas ao processo, esvaziando seu sentido de enfretamento e sendo 

aproveitadas como experiências novas que podem maximizar os ganhos nas atividades 

econômicas. 

As bases morais dessas configurações ideológicas são formuladas no que os 

autores chamam de cités, ou regimes de justificação, que servem como um plano teórico a 

fim de entender as práticas sociais através dos “acordos tácitos” que são definidos a fim de 

se estabelecer o “bem comum”, os sensos de justiça, e os conflitos entre o que se está em 

jogo e as críticas que são feitas àquilo que se está em jogo. 

Os autores estabeleceram, inicialmente, seis regimes de justificação que são 

mutuamente excludentes, compostos por elementos e gramáticas que lhes sãos específicos, 

preenchendo as justificações que damos ao estabelecido e/ou às críticas (criticism) de 

                                                           
6
 O trecho em questão é uma tradução livre, de nossa parte, do inglês para o português. 

7
 A noção de “agência”, dentro desta perspectiva teórica é importante, pois “a transformação das condições 

gerais de produção inclui a participação ativa dos sujeitos”, escreve Leite (ano, p. 8). 
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conteúdo moral. Estes seriam: a cité Inspirada; a cité Doméstica; a cité do 

Reconhecimento; a cité Cívica; a cité Mercantil; e a cité Industrial. 

As cités fornecem, então, as lógicas a partir das quais justificamos (e orientamos) 

ações e processos sociais. A lógica do regime Industrial, por exemplo, seria a 

predominante do segundo espírito do capitalismo, e as quais foram alvos das críticas da 

década de 60. 

Nessa fase do capitalismo, predominavam: as grandes corporações familiares; 

produção em massa; gerenciamento por objetivos; modelos de gerenciamento baseados na 

estrutura hierárquica piramidal, nos quais os chefes eram, geralmente, técnicos; 

gerenciamento rígido e burocrático; e carreiras de longo prazo (BOLSTANSKI & 

CHIAPELLO, 2009; CHIAPELLO & FAIRCLOUGH, 2002; SENNETT, 2014). 

O que puderam observar, posteriormente, em corpora constituído de textos das 

décadas de 80 e 90 sobre gerenciamento, é que houve mudanças substanciais nos modelos 

de gestão que indicavam a necessidade de uma nova expertise para um mundo do trabalho 

e formas de acumulação que eram outros senão os do segundo espírito. 

O terceiro espírito do capitalismo foi reconfigurado a fim de que fornecesse 

conteúdo moral às justificativas de engajamento em mundo em que: as grandes 

corporações industriais e familiares cederam espaço às empresas fragmentadas – que ao 

invés de buscarem dar conta do maior número possível das etapas do processo de produção 

passavam a focar “no que faziam de melhor”, delegando a outras empresas menores, 

prestadoras de serviço terceirizadas, demais segmentos do processo; os chefes de família 

que comandavam grandes corporações familiares passam a ceder os principais postos de 

comando das companhias a executivos gabaritados com ampla formação acadêmica e 

especializações; em que carreiras de longo prazo agora já não eram mais sustentáveis, dado 

que as empresas passaram a gerir não mais com base em objetivos, mas em “projetos”, 

admitindo contratos temporários, deslocando ou desligando funcionários ao final de tais 

projetos; em que a cultura corporativa baseada na chefia autoritária, rígida, de modelo 

hierárquico piramidal cede espaço a modelos de gerenciamento mais flexíveis (SENNETT, 

2014), que dessem maior autonomia e liberdade aos/às funcionários/as; dentre outras séries 

de mudanças significativas. 

Sendo assim, quando Boltanski e Chiapello (2009) realizam estudo comparando 

as literaturas de gestão da década de 60-70 com aquelas das décadas de 80-90, percebem 

que as lógicas da cité Industrial perdem força na nova fase do sistema, fazendo emergir 
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novas lógicas que sejam mais compatíveis com o estágio atual. Eles sistematizam, então, a 

emergência de uma sétima cité, a qual deram o nome de Conexionista (Connexionist), ou: 

“cité por Projetos”. 

Este sétimo regime preencheria as justificações com novos conteúdos e novas 

gramáticas, expondo, por exemplo, conforme mencionamos acima, algumas das mudanças 

advindas com o terceiro espírito do capitalismo: capitalismo financeiro global; produção 

mais diversificada e diferenciada e chefes menos autoritários
8
; inovação e criatividade; 

mudanças constantes; desenvolvimento pessoal constante face às carreiras de longo prazo; 

autonomia e flexibilidade, etc. 

Assim sendo, sem cair em determinismo, o capitalismo contemporâneo seria 

marcado pela predominância desta lógica, comportando tanto processos de inovações 

organizacionais, invenções técnicas e modalidades administrativas que se sucederam após 

os anos 80 (BOLTANSKI & CHIAPELLO, 2009, p. 133). 

A partir da emergência desta nova lógica e deste novo regime de acumulação, as 

formas de organização do trabalho (bem como as formas de organização de toda a vida 

social) absorvem a metáfora das “redes”, das conexões, de forma que  

a vida social não é mais apresentada [...] na forma de assalariados inseridos num 

conjunto hierárquico cujos degraus é possível galgar, no qual ocorre toda a 

carreira e a atividade profissional fica nitidamente separada da vida privada, 

como num mundo industrial (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p. 135). 

Os projetos passam a ser a oportunidade e o pretexto para a conexão. Eles reúnem 

pessoas diferentes, temporariamente. E embora o laço se dê num curto espaço de tempo, os 

contatos permanecem “adormecidos”, mas “sempre disponíveis”; agem como um 

“amontoado de conexões ativas capazes de dar origem a formas, ou seja, dar existência a 

objetos e sujeitos, estabilizando e tornando irreversíveis os laços” (BOLTANSKI E 

CHIAPELLO, 2009, p. 135). 

Os projetos operam como “[...] pequenas unidades ligadas por redes de contrato 

(organização do trabalho temporário, subcontratação, externalização das funções)
9
” 

(BOLTANSKI, 2001, p. 34). 

                                                           
8
 Como comenta Silva: “A crítica da alienação, da dominação, do caráter inumano do Taylorismo e das 

formas totalitárias foram absorvidas por uma ‘personalização do trabalho’ ou pela descentralização das 

relações industriais. A postulação do autoemprego pode ser vista como uma transformação das exigências de 

autonomia, de autogestão e de ‘democracia industrial’” (2006, p. 6). 
9
 Uma observação a ser feita a respeito disso é que “[...] a terceirização do trabalho em sub contratistas baixa 

o nível de salário de cima para baixo. Com isso as ‘firmas mães’ externalizam tarefas especializadas, que são 

pagas a menor preço. A dependência da mãe induz assim a flexibilidade de horários e de contratos na base” 

(MACIEL, 2014, p. 60).. 
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Este novo paradigma exige um perfil que seja correspondente às lógicas do 

projeto: 

Ao invés de fica ligado a um ofício ou preso a uma qualificação, o grande se 

revela adaptável, flexível, capaz de oscilar de uma situação para outra muito 

diferente e ajustar-se a ela, mostra-se polivalente, capaz de mudar de atividade 

ou de instrumentos, segundo a natureza da relação na qual entra, com os outros e 

com os objetos. Exatamente essa adaptabilidade e essa polivalência o tornam 

empregável [...] (BOLTANSKI E CHIAPELLO, 2009, p. 144). 

Em comentário a respeito das características do perfil de agentes deste regime, Silva 

(2004) comenta que 

As organizações exigem um “homem novo”, i.e novos sujeitos, trabalhadores(a) 

com um novo perfil: flexíveis, dinâmicos(a), facilmente adaptáveis aos contextos 

em mudança, criativos(a), autônomos(as), capazes de decidirem rapidamente, 

individualmente mas também de forma partilhada, responsáveis, que dominem 

vários idiomas e saibam utilizar as novas tecnologias da informação e 

comunicação, sejam inteligentes, cultos(as), aprendentes ao longo de toda a vida, 

numa lógica de especialização multifuncional, capazes de planificar o seu 

próprio trabalho, que possuam boa capacidade de associação e que tenham 

particular apetência para o trabalho de grupo/em equipa (interdisciplinar) 

(SILVA, 2004, p. 80). 

A seguir, veremos as considerações de Sennett a respeito dos efeitos dessa configuração na 

vida profissional e laboral. 

3.2 O fim das carreiras e o capitalismo contemporâneo em Richard Sennett 

Esta imagem do “fim das carreiras” e do “emprego vitalício” também é tema de 

investigação de Richard Sennett. Tanto em “A corrosão do caráter” (2014) quanto em “A 

cultura do novo capitalismo” (2015), o sociólogo busca analisar, a partir de uma 

perspectiva cultural, os efeitos das mudanças do capitalismo contemporâneo na vida dos/as 

trabalhadores/as. 

Em Sennett vemos como “capitalismo social militarizado e burocrático” o que 

seria correspondente ao “segundo espírito do capitalismo” em Boltanski e Chiapello. Tal 

como os franceses, Sennett também incorpora as análises de Max Weber nos seus estudos, 

reconhecendo o modelo burocratizado, piramidal e militarizado como marca essencial para 

se compreender tanto a forma como o capitalismo se consolidou, como as mudanças em 

curso na sua fase atual.  

Isto é, segundo ele, embora a flexibilidade, o risco e a instabilidade sejam 

características específicas do capitalismo contemporâneo (que ele chama também de 

‘capitalismo impaciente’), estas não seriam marcas exclusivas da fase atual, isto porque, 
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desde Marx, a instabilidade pareceria ser a única constante do sistema (SENNET, 2015; p. 

23).  

O que muda é que agora ela passa a ser um paradigma à economia moderna, 

“cheia apenas dessa energia instável em decorrência da disseminação global da produção, 

dos mercados e das finanças e do advento de novas tecnologias” (id., 2015, p. 24). 

O paradigma “flexibilidade”, em Sennett, torna-se uma questão tão central que o 

permite falar em “novo capitalismo”. Isto porque a ideia da flexibilidade “[...] se torna uma 

realidade normativa e ideológica” (MACIEL, 2014, p. 81 e p. 91) que vai “[...] 

redirecionando as sociedades contemporâneas na direção de um novo capitalismo” (id. 

ibid., p. 57). 

Sendo, portanto, um sistema inegavelmente instável, o que teria assegurado sua 

estabilidade teria sido não o livre mercado, mas a maneira como os negócios passaram a 

ser internamente organizados. Aí é que se encontra Weber, ao entender que é a “[...] 

aplicação ao capitalismo de modelos militares de organização” que permitiram sua 

permanência, o controle da produção, do trabalho, da inclusão de trabalhadores na 

produção e, também, “[...] à medida que se disseminava essa forma militarizada do 

capitalismo social, os negócios davam lucro” (id., 2015, p. 28).  

Mesmo que houvesse o risco, próprio das atividades econômicas deste sistema, 

“[...] os lucros que os mercados punham em risco, a burocracia tentava reconstituir” (id., 

2015, p. 28). 

As empresas dessa fase, gigantes em tamanho, modelo piramidal e militarizado na 

forma, excessivamente burocráticas, compõem uma ordem social na qual as qualificações 

garantiam um posto social nos quadros da empresa; a partir deste posto, alinha-se o 

planejamento de vida pessoal e familiar com uma trajetória dentro desta mesma empresa e 

junto às suas metas, buscando uma evolução nos seus quadros. Isto é, mesmo que 

sumariamente, o básico do entendimento sobre o desenvolvimento de uma “carreira”. 

O tempo no ‘capitalismo social militarizado’ é caracterizado pelo tempo de longo 

prazo, cumulativo e previsível. Esta imposição burocrática afetava tanto as regulações 

institucionais quanto os indivíduos. A acumulação de riquezas estava condicionada e 

planejada conforme a posição do indivíduo numa dada instituição, bem como ancorada 

numa lógica de carreira de longo prazo – previsível porque planejada e garantida, e 

planejada e garantida porque previsível, acreditamos. 
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Isto é um ponto importante para compreendermos a obra de Sennett: a 

individualidade, o caráter, a perspectiva subjetiva, está ancorada e alinhada às instituições 

nas quais o indivíduo está inserido e na rotina de suas atividades. Logo, é no âmbito desta 

inserção e das atividades desenvolvidas junto à instituição que é possível que este confira 

sentido à realidade e construa uma narrativa de vida. O problema ocorre quando há a 

fragmentação destas instituições o que, para Sennett, ocasiona, também, uma fragmentação 

do indivíduo – isto é, a ‘corrosão’ do seu ‘caráter’. 

No momento em que ocorre a reestruturação produtiva, mudança nas formas de 

gerenciamento e controle do trabalho, a inserção da automação na produção, a 

transferência do poder gerencial para o acionário, e no momento que a burocracia passa a 

ser um fenômeno antes perturbador do que estabilizante, as empresas assumem um caráter 

mais enxuto, aniquilando postos de trabalho, reduzindo seu gigantismo, fazendo de 

projetos de curto prazo o parâmetro de acumulação e desenvolvimento.  

Neste contexto, rompe-se a lógica de “carreira” e de projetos de longo prazo; o 

capital é “impaciente” e a flexibilidade passa a ser a palavra de ordem. Torna-se assim 

incompatível garantir narrativas de longo prazo se as empresas não estão mais dispostas a 

seguir o modelo anterior. Tais como elas, agora os funcionários também precisam se 

acostumar ao novo paradigma, sendo também flexíveis. 

Como comentado por Maciel (2014), para além do resultado prático da redução de 

postos de trabalho ou o imperativo do trabalho precário – como fenômeno conjuntural nos 

países do centro, e fenômeno estrutural dos países da periferia, como o Brasil (MACIEL, 

2014, p. 15 e p. 195) – outro resultado são os “riscos incalculáveis para indivíduos e 

sociedades” (id. ibid., p. 102), dentre eles a “a preocupação com os danos individuais e 

identitários definidos por ele como ‘corrosão do caráter’” (id. ibid., p. 92). 

Para estes últimos, ser flexível significa saber pular de um emprego a outro, já que 

uma carreira junto a uma mesma empresa não é mais garantido; significa saber atuar em 

vários projetos ou empregos ao mesmo tempo, no caso de empregos de tempo parcial – já 

que o que interessa é o desenvolvimento de um projeto, contratando quando for necessário, 

desligando quando o projeto é findado ou não interessa mais; significa saber reciclar-se, já 

que em tempos de mudanças constantes, “[...] como desenvolver novas capacitações e 

descobrir capacidades potenciais em contextos de massivas mudanças das exigências?” 

(id., 2015; p. 14). 
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Por ser um paradigma de “[...] profunda influência moral e normativa, funcionando 

como padrão avançado da maneira como deve evoluir a economia de maneira global” (id., 

ibid.; p. 18), não à toa discursos como os da Administração têm dado ênfase à 

flexibilidade, valorizando o risco e a abertura para mudanças. Tal paradigma não se 

restringe apenas ao controle produtivo e do trabalho, mas também às lógicas de 

acumulação do capitalismo contemporâneo. Por isso, todo e qualquer discurso que busca 

vender-se como forma de se adequar aos novos tempos e se preparar para mudanças, bem 

como tirar benefícios delas, terá de beber dessa fonte e tocar nestes pontos. É o caso, 

veremos, dos discursos da autoajuda. 

Tendo este cenário, Sennett argumenta que é necessário o desenvolvimento de um 

traço de caráter específico, uma personalidade disposta a descartar-se das experiências já 

vivenciadas. Uma individualidade voltada ao curto prazo, preocupada com habilidades 

potenciais. Como escreve Silva (2004), em comentários a partir da obra de Sennett: os 

indivíduos “têm de lidar com regras do jogo diferentes, ou antes com regras e recursos em 

constante mutação, o que, aliás, se verifica na crescente imprecisão na definição das 

tarefas, assim como das próprias promoções e demissões” (SILVA, 2004, p. 20). Registra 

ainda que, “para Sennett, o que se pede, em primeiro lugar, tanto dos empresários como 

aos trabalhadores flexíveis de hoje é a capacidade de cortar com o passado e de aceitar a 

fragmentação” (SILVA, 2004, p. 82). 

Apesar de ser um trabalho de grande contribuição à sociologia contemporânea, esta 

percepção é o que mais nos interessa nos estudos de Sennett. 

  



25 
 

4. METODOLOGIA E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo dedica-se à discussão da metodologia empregada no estudo. 

A primeira explanação a ser feita diz respeito à natureza do nosso objeto de 

pesquisa: texto. Isto é, o suporte no qual se encontra nosso objeto é o texto. Assim sendo, 

recorremos aos métodos mais empregados na pesquisa sociológica ao estudo de material 

qualitativo e textual. Demos, por fim, a escolha da Análise de Conteúdo como referencial 

metodológico do nosso empreendimento. As razões para tal virão numa discussão breve 

sobre o método. 

A finalização do capítulo será uma discussão dos resultados como base nas 

categorias encontradas por meio da Análise de Conteúdo. 

Façamos a ressalva de que esta parte da discussão será feita ainda neste capítulo 

haja vista a necessidade de discutir as “unidades de contexto” com base nas categorias 

encontradas – conforme explicaremos a seguir; a discussão dos resultados à luz do 

referencial teórico, no entanto, ficará no capítulo seguinte, destinado exclusivamente para 

tal. 

 

4.1  A análise de Conteúdo 

 

Observamos ser característica recorrente nos estudos encontrados que utilizam 

este método de análise a feitura de uma discussão a respeito do seu surgimento e 

desenvolvimento ao longo do tempo. 

Compreendemos que para justificar a escolha do método precisamos apresentá-lo 

de antemão. No entanto, entendemos não haver necessidade de nos prolongar tanto num 

resgate histórico e nem de nos determos em detalhes tão minuciosos, uma vez que nosso 

intento é usar o método na análise, não analisar o método, suas potencialidades e suas 

características. 

Reis (2017) aborda que a tentativa de analisar materiais textuais a partir de 

procedimentos sistemáticos e normativos tem origens e contextos diversos que vão desde a 

interpretação bíblica, passando pelo desejo dos primeiros cientistas sociais de compreender 

a produção de sentido no contexto das emergentes sociedades industriais, até o berço das 

ciências da comunicação, no contexto de guerras mundiais. 

E foi nos estudos sobre a comunicação que o método se estabeleceu e se difundiu, 

dando origem aos trabalhos mais referenciados na área, como o Propaganda Technique in 
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the World War (1927), de Harold Lasswell. É ao Lasswell, inclusive, que se atribui papel 

fundamental no desenvolvimento do método, pois seu trabalho junto à Divisão 

experimental para o estudo de comunicações em tempos de guerra buscou utilizar uma 

metodologia que permitisse “sintetizar e compreender o conteúdo dos argumentos 

utilizados por jornais e propagandas inimigos” (CARLOMAGNO & ROCHA, 2016). 

É no campo de estudos da comunicação e nos departamentos de estudos políticos 

que a análise de conteúdo mantém sua tradição, espalhando-se para outras áreas a partir da 

década de 50, no contexto pós-guerra (CAPPELLE, 2003). 

Bardin (2011) também lembra o papel de Bernard Berelson – proeminente 

cientista americano estudioso das comunicações de massa – ao dizer que  

 
Quaisquer que sejam os progressos posteriores a Lasswell e a Berelson, os seus 

critérios marcam preocupação deste período em trabalhar com amostras reunidas 

de maneira sistemática, a interrogar-se sobre a validade do procedimento e dos 

resultados, a verificar a fidelidade dos codificadores e até a medir a 

produtividade da análise. (BARDIN, 2011, p. 25). 

 

As preocupações de Berelson levaram-no a máxima que o projetou como um dos 

principais autores referenciados quando se trata de análise de conteúdo: “A análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BERELSON, 1948 

apud BARDIN, 2011, p. 24) 
Esta máxima continuou a influenciar gerações de analistas e, a despeito de outras 

reflexões que surgiram depois de Berelson e Lasswell, ainda é forte representante da 

preocupação epistemológica/metodológica da análise de conteúdo. 

Raigada
10

 (2002) registra que antes de entender o funcionamento da análise de 

conteúdo temos que considerar que os materiais que ela supõe analisar “são relevantes para 

conhecer as condições de comunicação; e estas condições são de natureza sociocognitiva”; 

não havendo relevância nos materiais para esta finalidade, isto é, conhecer as condições de 

produção do próprio material e as questões sociocognitivas que podem ser desveladas a 

partir dele, “a técnica de análise de conteúdo não produzirá interpretações relevantes dos 

dados” (RAIGADA, 2002, p. 3). 

Ele não define isto por acaso, pois compreende que: 

 

                                                           
10

 Os textos citados a partir de Raigada (2002) são traduções livres, de nossa parte, do espanhol para o 

português. 
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[...] sem dúvidas, os textos remetem a um universo de práticas sociais e 

cognitivas de onde qualquer interação comunicativa cobra alguns limites 

particulares que são mediados e mediadores daquelas práticas a que serve. 

(RAIGADA, 2002, p. 3). 

 

Assim sendo, o material textual permite entender este universo de práticas sociais 

e cognitivas que são construídos textualmente nas comunicações, buscando os sentidos 

latentes que recorrem à comunicação para expressar tais práticas, facilitando a interação 

subjacente aos atos comunicativos concretos e subentendidos à superfície material do 

texto.  

Nas palavras de Reis, 

 
A verdadeira análise de conteúdo não é a leitura metódica da mensagem, mas 

sim a mensagem contextualizada no seu sistema de produção [...] Uma boa 

lógica para atender a um processo inferencial é interpretar a mensagem não pela 

mensagem, mas como fruto de um sistema complexo de relações sociais. (REIS, 

2017, p. 228) 

 

Posto isto, 

[...] a análise de conteúdo se converte em uma empresa de des-ocultação ou re-

velação da expressão, de onde interessa indagar sobre o escondido, o latente, o 

não aparente, o potencial, o inédito (o não dito) de toda mensagem. (RAIGADA, 

2002, p. 4). 

 

Por fim, destacamos o trecho em que diz que 

 
Os esquemas que nós possuímos acerca dos demais (esquemas sociais), contém 

dados que não só se referem às propriedades identitárias do sujeito (sua idade, 

seu sexo, seu aspecto físico, sua personalidade, sua familiaridade – se é 

conhecido ou desconhecido – seu nível de conhecimento, etc.), senão também a 

posição que ocupam (status) e a função que desempenham (papel) dentro dos 

grupos e organizações sociais, quer dizer, em sua qualidade de agentes de um 

sistema social. Esses dados podem fazer com que nos comportemos de outra 

maneira. (RAIGADA, 200, p. 4). 

 

Escolhemos a análise de conteúdo não só porque ela traz sistematicidade e 

organização à leitura e análise do material, mas por esta dimensão que desvela esquemas 

representativos, sociais. Ao entender sua difusão no ‘mundo dos negócios’ entre sujeitos 

‘bem-sucedidos’, supomos haver entre a mensagem (isto é, aquilo que se lê, neste caso a 

literatura de autoajuda) e os receptores (isto é, aqueles que leem, neste caso, sujeitos do 

mundo dos negócios) o mínimo de esquemas sociais que são compartilhados entre eles, 

que permitem se reconhecer, e que revelam, como destacado no trecho acima, noções sobre 

suas posições sociais. 
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Portanto, é com base nesta ideia que optamos por este método, com o 

complemento do que diz Oliveira (2008) ao afirmar que “[...] a análise de conteúdo em 

termos gerais relaciona estruturas semânticas (significantes) com estruturas sociológicas 

(significados) dos enunciados” (OLIVEIRA, 2008, p. 570). 

Abordada a dimensão epistemológica da análise de conteúdo, cabe agora a 

questão: como proceder? 

O que se deve ter em mente é que a proposta da análise de conteúdo é buscar 

tendências em materiais que podem ser demasiado extensos, seja por suas próprias formas, 

seja por um número elevado de elementos que venham a constituir os corpora. 

Em suma, as inferências sobre determinado corpus são possíveis somente quando 

tomamos o volume de dados encontrados/interessados no material analisado em dados 

ainda mais reduzidos, que possibilitem que materiais diversos possam ser lidos a partir de 

suas confluências ou divergências. Como abordado por Volkens et. al.
11

 (2012), “o 

objetivo geral da análise de conteúdo é a redução dos dados contidos no texto analisado. 

Essa redução se refere a uma representação estruturada de grande volume de dados, isto é, 

a quantificação” (Volkens et. al., 2012, p. 12). 

Complementando o argumento, Bauer (2003), ao dizer que a análise de conteúdo 

“reduz a complexidade de uma coleção de textos”, afirma que “a classificação sistemática 

e a contagem de unidades do texto destilam uma grande quantidade de material em uma 

descrição curta de algumas de suas características” (BAUER, 2003, p. 191). 

Os trechos referenciados acima trazem uma compreensão em comum destes 

autores: a análise de conteúdo pressupõem a redução ou decomposição dos dados em 

categorias e códigos, permitindo que façamos contagens de frequências (dimensão 

estatística, quantitativa), e inferências sobre as tendências percebidas com base nas 

características destacadas (dimensão qualitativa). 

Este processo demanda um roteiro, um passo-a-passo a ser seguido pelo (a) 

analista. No entanto, se a compreensão sobre o que é o método é tão diversa, ainda mais 

são as orientações sobre como ele deve ser conduzido.  

Prosseguimos, então, buscando confluir as etapas que são comuns às três 

principais literaturas que nos servem, como pode ser visto no quadro a seguir. 

 

                                                           
11

 Os textos citados a partir de VOLKENS, ALONSO & GÓMEZ (2002) são traduções livres, de nossa parte, 

do espanhol para o português. 
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Quadro 2 – Síntese dos principais procedimentos e etapas de análise de conteúdo consultados 

RAIGADA (2002) OLIVEIRA (2008); BARDIN (2011) REIS (2017) 

1 ª Fase – Seleção da comunicação 

que será estudada 

 

2ª Fase – Seleção das categorias que 

se utilizará 

 

3ª Fase – Seleção das unidades de 

análise 

 

4ª Fase – Seleção do sistema de 

contagem ou medida 

1ª Fase – Pré-análise: constitui-se na 

construção do corpus a ser analisado, 

formulação das hipóteses e dos objetivos 

da análise, elaboração de indicadores que 

fomentarão a interpretação final 

2ª Fase – Exploração do material: processo 

de contagem/codificação no qual os dados 

brutos são transformados sistematicamente 

e agregados em unidades 

3ª Fase – Tratamento dos dados/resultados: 

inferências e interpretação com base nos 

dados levantados. 

1ª Fase – Constituição do objeto 

de análise, e definição da 

amostragem 

 

2ª Fase – Estabelecer as regras de 

codificação 

 

3ª Fase – Construção do sistema 

de categorias 

 

4ª Fase – Estabelecer inferências 

Fonte: elaboração própria 

 

Tendo como base as referências do quadro 02, definimos o nosso roteiro de estudo 

e prosseguimos conforme as seções adiante demonstrarão. 

 

4.2 Definição do Corpus de análise 

 

Para esta pesquisa selecionamos quatro obras a serem analisadas: “O monge e o 

executivo” (HUNTER, 2004), “O novo líder” (POLLACK, 2017), “As 16 leis do sucesso” 

(HILL, 2017), “Inteligência emocional” (GOLEMAN, 2012). Faremos uma breve análise 

sobre o que discorre cada obra. 

Conforme orientado por Bardin (2011) e Oliveira (2008), demos por início com a 

chamada “leitura flutuante”, isto é, a leitura de todo o material na íntegra, como forma de 

levantar hipóteses e entender o material antes do processo de codificação. 

Feito isto, para possibilitar a análise do material com maior profundidade e num 

processo manual, isto é, sem o recurso de softwares especializados, selecionamos o 

capítulo introdutório, o capítulo final, e um capítulo de destaque em que tivéssemos 

percebido, na primeira etapa do trabalho (a leitura flutuante), maior discussão nos temas 

que nos interessam. 

Esta etapa possibilitou que estipulássemos os indicadores que seriam utilizados no 

processo de codificação. 
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4.3 Indicadores estipulados 

 

Uma vez definido o corpus, devemos definir o tipo de análise a ser feita e “o que 

se quer escrutinar do material selecionado” (REIS, 2017). Optamos por analisar o material 

conforme os temas de nosso interesse que ele possa abordar. O perfil da análise, então, é 

temática. 

Com base na fase anterior, tendo como referência o potencial do material 

analisado, o referencial teórico, a nossa questão-problema e a análise temática, definimos 

como indicadores de análise: a) Mudanças Socioeconômicas, b) Mudanças no Mundo do 

Trabalho, c) Subjetividade, d) Sociabilidades e e) Performance Individual. A descrição de 

cada indicador no quadro 3 sintetiza as razões da escolha desses indicadores 

 

4.4 Unidades de Registro 

 

Uma vez definidos os indicadores de análise, definimos quais seriam as unidades 

a serem registradas, com base nos indicadores estipulados. 

As unidades de registro são fundamentais ao processo, pois “são os elementos 

concretos que se categorizam, ou seja, podem ser registrados” (REIS, 2017, p. 218). São 

definidos também como “unidades de segmentação ou de recorte, a partir da qual se faz a 

segmentação do conjunto do texto para análise” (OLIVEIRA, 2008, p. 571). 

Decidimos por fazer o registro de unidades mínimas como frase, e máximas como 

parágrafos. A regra é que a unidade registrada precisa ser no mínimo uma frase completa 

que discorra sobre determinado indicador estipulado. Um parágrafo inteiro, no máximo, 

pode ser registrado desde que as frases contidas nele discorram sobre apenas um dos temas 

selecionados. Em caso de apresentarem mais de um dos temas de nosso interesse, o 

parágrafo deve ser decomposto em frases completas e estas registradas conforme o tema 

específico sobre a qual discorra. 

 

4.5 Unidades de contexto 

 

Uma vez definido o corpus, o tipo de análise e as unidades de registro, passamos 

então à etapa de exploração do material para decompô-lo.  

Uma nova leitura dos capítulos selecionados é, então, feita, e uma vez que nos 

deparamos com qualquer um dos indicadores estipulados, fazemos o registro da frequência 

de aparição na ficha de codificação. 
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Além da contagem de unidades e registro a ficha de codificação deve trazer, 

também, as unidades e contexto. Elas servem para conferir sentido ao material contado. 

Sem essas unidades presentes na ficha de codificação, não seria possível “[...] perceber o 

real sentido de uma unidade de forma isolada, na medida em que ela só é passível de ser 

analisada porque foi extraída de um dado enquadramento” (REIS, 2017, p. 219). 

Isto é, “são unidades de compreensão da unidade de registro [...] São segmentos 

de texto que permitem compreender a significação das unidades de registro, recolocando-

as no seu contexto” (OLIVEIRA, 2008, p. 571). 

Estas unidades permitem maior compreensão daquilo que foi registrado, e 

possibilitam que façamos, adiante, uma análise mais aprofundada dos sentidos dos textos. 

4.6 Análise do material 

 

Definido o processo de codificação e as unidades de análise, prosseguimos com o 

processo de codificação e classificação conforme o quadro a seguir. 

 
Quadro 3 – Contagem de unidades com base nos indicadores 

INDICADORES 

DE ANÁLISE 
DESCRIÇÃO 

CATEGO

RIAS 

[TAG / 

Código] 

UNIDADES DE CONTEXTO FREQ. 

Mudanças 

Socioeconômicas 

Este indicador busca 

identificar de que 

maneira tal literatura 

aborda as mudanças na 

organização social e na 

organização econômica; 

mudança nas formas de 

sociabilidade e quais 

características são 

destacadas. Busca 

identificar se há menção 

a termos como “classe 

social” ou “mobilidade 

social” e os estilos de 

vida que são 

referenciados. 

S

O

C

E 

01 

“Como verá a seguir, enormes mudanças 

demográficas, econômicas e tecnológicas estão 

ocorrendo agora nos negócios, nos governos, nas leis, 

na comunicação social, nos cuidados com a saúde, no 

terceiro setor e em quase qualquer outro domínio em 

que você que você queira trabalhar. Essas mudanças 

são emocionantes e assustadoras, e estão mudando 

radicalmente o mundo que você vai liderar hoje e no 

futuro”. (POLLACK, 2017, p. 16) 

10 

Mudanças no 

mundo do Trabalho 

Este indicador busca 

identificar de que 

maneira tal literatura 

aborda as mudanças na 

forma de organizar, 

gerenciar e controlar o 

trabalho e quais 

mudanças são 

destacadas; mudanças na 

forma de organização 

das corporações. 

Atitudes e 

T

R

A

B 

02 

“Claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir 

organizações que precisam ser desafiados nessa 

entrada no novo milênio. Como a menininha, podemos 

estar carregando bagagem velha e paradigmas 

organizacionais inadequados para um mundo em 

constante evolução”. . 49 

19 
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personalidades ligadas à 

vida laboriosa. Velhos e 

novos paradigmas no 

mundo do trabalho. 

Subjetividade 

Busca indicadores que 

apontem para 

características 

subjetivas, reflexividade, 

atitudes, 

comportamentos, 

personalidade, 

qualidades individuais, 

podendo ser negativas 

ou positivas. 

 

 

 

S

U

B

J 

03 

“Qualidades como confiança, inteligência, ética e 

dinamismo sempre foram e sempre serão importantes 

para quem quer ser um líder. Carisma e presença de 

espírito nunca sairão de moda”. (POLLACK, 2017, p. 

15) 

6 

Sociabilidade 

Este indicador buscará 

identificar as 

características e 

configurações das 

relações sociais quando 

citadas nos textos. 

Buscará identificar, 

também, de que forma 

tal literatura aborda a 

relação com o meio 

social como forma de 

alcançar o sucesso 

individual, bem como os 

aconselhamentos sobre 

como se deve agir nas 

relações. 

S

O

C

I 

04 

“Muitas coisas que as pessoas fazem no trabalho 

dependem de sua capacidade de recorrer a uma 

dispersa rede de colegas; diferentes tarefas podem 

implicar o recurso a diferentes membros da rede de 

trabalho. Na verdade, isso cria a oportunidade de 

formação de grupos temporários para uma tarefa 

específica, cada grupo com membros apropriados para 

oferecer uma ótima coleção de talentos, conhecimento 

e colocação. A possibilidade de as pessoas formarem 

uma rede — na verdade, transformá-la numa equipe 

temporária, apenas para aquele fim — é um fator 

crucial para o sucesso no trabalho”. (GOLEMAN, 

2012, p. 180) 

5 

Performance 

Individual 

Este indicador buscará 

identificar as 

características, 

processos, ações etc. que 

justifiquem o sucesso ou 

ganho individual e as 

razões às quais o 

desempenho individual é 

atribuído; ou os 

aconselhamentos que 

são dados na busca do 

sucesso e do 

desempenho individual. 

Este indicador difere de 

“Subjetividade” por 

apontar ações 

individuais, ao invés de 

qualidades. 

I

N

D

I 

05 

“O ponto de partida de todo prestígio, sucesso e 

riqueza está na definição de um propósito. Enquanto 

você não tiver um propósito claro e específico para sua 

vida, irá dissipar energia e dispersar pensamentos sobre 

diversos assuntos em variadas direções, o que em nada 

contribuirá para a conquista do sucesso, mas ao 

contrário, o levará à indecisão, à insegurança e, 

consequentemente, ao fracasso e à pobreza”. (PETRY, 

2017, p. 21) 

 

34 

Fonte: elaboração própria 

O quadro anterior traz os indicadores – apresentados anteriormente – e a descrição 

de cada um deles. A descrição é importante já que serve como regra que guia o (a) analista 

no registro/contagem das unidades. Delimita o que pode ser entendido como indicador de 

algum tema de nosso interesse na leitura do material. Os indicadores indicados foram 

estabelecidos conforme o referencial teórico já apresentado e com base no potencial do 

material analisado. 
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As colunas 3 e 4 trazem a tag e o código de cada indicador. Esse tipo de 

nomeação serve para facilitar o trabalho do (a) analista na construção de tabelas, quadros, 

gráficos ou materiais de análise, para que não haja a necessidade de repetir o nome de cada 

indicador ou sua descrição na íntegra. 

A coluna 5 traz as unidades de contexto, sobre as quais discutimos anteriormente. 

Elas servem para ilustrar quais trechos foram destacados e contados para cada indicador, 

com base nas regras de seleção são apresentadas na descrição de cada indicador. 

A coluna 6, a última, traz a quantidade de ocorrências que puderam ser registradas 

no corpus de pesquisa, dado o recorte que discutimos previamente. Optamos pela 

demonstração em unidades inteiras, representativas de cada unidade de registro contada. 

Há a análise de conteúdo permite a possibilidade de representações estatísticas. Optamos 

por não trabalhar desta forma porque a frequência em si não é suficiente para indicar o 

sentido dado por cada unidade registrada. Uma frequência maior ou menor poderia ter 

quaisquer sentidos a depender das características com que cada autor atribui ao tema 

registrado. Por isso, seguimos firmes na ideia de que a observação qualitativa tem mais a 

nos interessar, conforme discutiremos amplamente a seguir. 

Os indicadores são os temas que nos interessam no material. Registramos as 

unidades que apresentam estes temas no quadro 2 (anterior). No quadro 4 (a seguir) 

apresentamos as categorias que puderam ser encontradas em cada um destes temas. Estas 

categorias são importantes para entendermos o sentido dado às argumentações de cada 

obra analisada. 

 
Quadro 4 – Categorias encontradas a partir dos indicadores 

TAG CÓD. CATEGORIAS 

SOCE 01 

Estilo de vida  

Riqueza  

Econômicas  

Pobreza 

Culturais 

Tecnológicas 

TRAB 02 

Autonomia 

Burocracia 

Gerenciamento 

Adaptação 

Necessidade       [de mudança] 

Pirâmide             [forma de gerenciamento] 

Flexibilidade 

Tecnologia 

SUBJ 03 

Liderança 

Confiança 

Inteligência 

Ética  

Liberdade 

Incerteza            [problema à subjetividade] 

Propósito           [capacidade de] 

Decisão              [capacidade de] 

Dinamismo 

 

SOCI 04 

Altruísmo 

Poder 

Interdependência 

Sucesso 

Cordialidade 
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INDI 05 

Prestígio 

Sucesso 

Riqueza 

Propósito 

Fracasso 

Plano 

Meta 

Talento 

Esforço 

Inteligência emocional 

Sorte 

Temperamento 

Educação 

Autodeterminação 

Dinheiro 

Reconhecimento 

Vocação 

Fonte: elaboração própria 

 O processo de codificação e redução dos dados a categorias comuns que 

aparecem no material analisado permitem um processo de inferência mais fiel aos sentidos 

dados pelo próprio material. 

O aparecimento das categorias “riqueza”, “pobreza” e “estilo de vida” na temática 

“Mudanças Socioeconômicas” não são por acaso. Este indicador tem por característica 

analisar algo em movimento, ou cujo deslocamento possa ser percebido, haja visto que é o 

sentido dado pela palavra ‘mudança’. Como essas obras têm por propósito conferir 

aconselhamentos que levem ao sucesso, também pretendem discutir como categorias como 

“riqueza” e “pobreza” são noções passíveis de deslocamento, e cujo deslocamento depende 

apenas do sujeito que as lê. 

Já o aparecimento das categorias “econômicas”, “culturais” e “tecnológicas” 

apresentam a interpretação dos autores acerca das novas configurações sociais, cujas 

mudanças embarcam o surgimento de novas tecnologias e de sociabilidades baseadas no 

uso dessas tecnologias, de novas formas de racionalização e organização econômicas, e de 

mudanças na cultura, com forte apelo, inclusive, de uma perspectiva geracional. 

Na temática “Mudanças no Mundo do Trabalho” aparecem categorias como 

“gerenciamento”, “burocracia” e “tecnologia”. Elas apontam a percepção desta literatura 

sobre as principais mudanças na forma de organização do trabalho, que perpassam desde a 

implementação e surgimento de novas tecnologias, até a planificação das empresas, um 

empenho na redução das burocracias, a busca por findar os modelos baseados no modelo 

“piramidal”, hierárquico, que concentra o poder de mando de cima para baixo. 

Como este modelo de controle do trabalho é alterado com o surgimento do 

modelo de organização “por projetos”, conforme analisado por Sennett (2014; 2015), tal 

literatura precisa persuadir o público leitor e convencê-lo de que os novos formatos são 

melhores.  
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Como dito por Boltanski e Chiapello (2009), a ideologia do “novo espírito do 

capitalismo” precisa estabelecer os novos parâmetros através de críticas aos parâmetros 

antigos. Por isso que surgem categorias como “necessidade”, que neste caso refere-se ao 

argumento persuasivo de a mudança de estilos e de atitudes ser essencial para sobreviver 

no mercado de trabalho estabelecido a partir das novas necessidades do capitalismo 

reformulado. 

Juntas da noção de necessidade aparecem “adaptação” e “flexibilidade”, com o 

acréscimo da noção de “autonomia”, que seria um ganho das subjetividades face ao 

peso/constrangimento institucional que teriam os modelos de gestão ‘ultrapassados’. 

Na temática “Subjetividade” aparece a categoria “incerteza” como sendo um 

problema sofrido pelas subjetividades face às mudanças outrora discutidas. Como 

contraponto, um “propósito” bem definido, a capacidade de “decisão”, “confiança” em si 

mesmo, “inteligência” e “dinamismo” aparecem como qualidades essenciais para quem 

desejar enfrentar o mundo do trabalho reformulado. “Liberdade” para desenvolver a si 

mesmo aparece como característica que empodera o sujeito, tendo a “liderança” e a “ética” 

papeis fundamentais para quem desejar ocupar postos de prestígio/mando. 

“Altruísmo” e “cordialidade” são duas características pessoais importantes que 

parecem ser imprescindíveis às formas de “Sociabilidade” compatíveis com o capitalismo 

contemporâneo, cujas lógicas supõe relações menos violentas e de maior liberdade. 

“Interdependência” aparece ligada às relações sociais não como alusão a uma 

perspectiva coletiva – devemos nos lembrar da natureza da literatura de autoajuda, segundo  

Rüdiger (1996); mas porque a obtenção de “sucesso” e “poder” depende das novas 

configurações do mundo do trabalho, nas quais aparecem a perspectiva do 

desenvolvimento “por projetos”, onde pessoas diversas são associadas. 

Na temática de “Performance individual” o “fracasso” ou o “sucesso” aparecem 

ligados ao empenho de “esforço”, ao estabelecimento de “metas”, a “propósitos” bem 

definidos que podem levar ao “dinheiro” e “riqueza”. “Talento”, “vocação” e 

“autodeterminação” também aparecem como características que podem limitar ou 

impulsionar a performance individual. 

“Inteligência emocional” aparece como qualidade necessária ao mundo do 

trabalho contemporâneo, que ajudaria a explicar os casos em que inteligência e “educação” 

ou origem social não pudessem explicar. 



36 
 

Feita esta leitura possibilitada pela análise de conteúdo, discutiremos, agora, as 

obras do corpus a partir dos sentidos que foram possíveis de ser reconstituídos pelas etapas 

anteriores. 

4.7  O monge e o executivo 

O livro “O monge e o executivo” (HUNTER, 2004) – versão traduzida para o 

português brasileiro de “The Servant”, do norte-americano James C. Hunter, lançado pela 

primeira vez em 1998 – é sem sombra de dúvidas o livro de cabeceira de muitos 

executivos, empresários, empreendedores, gerentes, chefes de operações e pessoas que 

ocupam cargos de comando e liderança em pequenas e grandes corporações, bem como o 

favorito de muitos outros que aspiram chegar a alguma destas grandes ocupações. Segundo 

reportagem de 2013
12

, o livro atingiu, naquela época, a marca de 3 milhões de exemplares 

vendidos no país, demonstrando o potencial das publicações chamadas de “soft business”, 

isto é, livros sobre liderança e negócios voltados ao público não especializado. Nesta 

mesma reportagem, o chefe da editora Sextante, à época o Publisher Tomás da Veiga 

Almeida, disse que a razão de tamanho desempenho devia ao fato de que em 20 anos o 

Brasil teria saltado de 55 milhões de pessoas nas classes A, B e C para 130 milhões de 

brasileiros; o que, na visão dele, significava que “são milhões de pessoas precisando de 

ferramentas para crescer no trabalho”. 

De fato, durante a leitura da obra, é possível perceber as razões de tamanho 

sucesso. O livro é pequeno – não chega a 150 páginas –, de linguagem acessível e sem os 

jargões do mundo dos negócios. Facilita também a leitura e absorção das ideias o estilo de 

escrita: apesar de ser um notório livro de “autoajuda”, é escrito num enredo diferente, de 

caráter ficcional; uma literatura que nos remete a um mosteiro de frades no norte de 

Michigan cujo enredo envolve a experiência de um personagem chamado John Daily. São 

os personagens que, dialogando entre si, conversam com o leitor. Por detrás dos diálogos e 

do roteiro, encontram-se as ideias e reflexões de Hunter. 

O livro se propõe à formação de líderes servidores, isto é, um novo estilo de 

liderança onde o autoritarismo dá lugar a um modelo de liderança e gerenciamento onde o 

líder serve às necessidades (não ‘vontades’, esclarece o autor) dos liderados; e, assim, num 

                                                           
12

 Trata-se da reportagem “’O Monge e o executivo’ chega a 3 milhões de vendas”, publicada em 2013 na 
versão online da Folha de São Paulo. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1269976-o-monge-e-o-executivo-chega-a-3-milhoes-de-
vendas.shtml. Acesso em 12/01/2018 às 19h50. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1269976-o-monge-e-o-executivo-chega-a-3-milhoes-de-vendas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1269976-o-monge-e-o-executivo-chega-a-3-milhoes-de-vendas.shtml
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estilo ‘fraterno’, ‘compassivo’, ‘empático’ e ‘compreensível’, extrai o melhor de seus 

subordinados ao se trabalhar as características da personalidade e psicologia humanas. Um 

estilo que se contrapõem à liderança autoritária que se pauta no poder, nas ordens e no 

estilo hierárquico que afasta líderes de subordinados. 

O personagem principal, John Daily, é gerente de uma importante fábrica de 

vidros; dono de uma carreira bem-sucedida, pai de dois filhos e de um casamento 

duradouro que vê sua liderança, tanto na fábrica quanto na família, ruir e trazer com isso 

uma série de fracassos. Uma clássica historieta sobre sucesso, fracasso, negócios e família. 

O homem que alcança reconhecido sucesso e prosperidade, mas que não se adapta às 

“mudanças de paradigmas” e perde o controle de sua influência e poder. 

Orientado por sua esposa, Rachel, John parte para um retiro espiritual de sete dias 

e lá encontra o frade Simeão, nome de batismo de frade do bem-sucedido e ex-executivo 

Leonard Hoffman, reconhecido, dentro da narrativa, por reerguer grandes companhias à 

beira do colapso. Simeão passa os sete dias dando lições de liderança a John e a outros 

personagens inseridos na trama a fim de construir uma dinâmica de 

“aprendizado/ensinamento coletivo”, onde cada um traz consigo experiências em liderança 

e todos aprendem juntos com as provocações e lições do mestre. 

O poder por vezes é associado a uma organização ou esfera – seja ela econômica, 

política, militar, religiosa etc. –, o que sinaliza que certas pessoas, a depender da posição 

que ocupa nessas esferas ou da origem social, grupo social a qual pertence etc., podem 

obter grande poder em detrimento desses papeis sociais que exercem e ambientes sociais 

que ocupam. Já a autoridade, segundo observa a lição do livro, baseia-se numa 

característica psicológica e de personalidade; traços psicológicos que podem ser fabricados 

e formados a fim de influenciar pessoas.  

É neste ponto que se encontra o principal objetivo de obras como “O Monge e o 

Executivo”: o antigo perfil de gestores baseados no poder e autoridade, a capacidade de 

dizer às pessoas o que elas devem fazer, quando devem fazer e a forma como devem fazer 

foi substituído pelo estilo de liderança onde o líder comanda a partir de uma personalidade 

fabricada, característica das elites e dos homens de comando. Traços psicológicos de 

personalidade que podem ser decisivos nas relações de comando e subordinação. 
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4.8 O novo líder 

O intuito desta obra é “compartilhar tudo que aprendi sobre como se tornar um 

líder” (p. 14), registra a autora, sendo a obra direcionada tanto para empresários quanto 

para pessoas que ‘trabalham para outras pessoas’ (POLLACK, 2017; p. 14). Mais do que 

apresentar conselhos sobre como liderar, a obra pretende apresentar “novas regras para 

novos líderes” porque, segundo ela, os líderes de hoje requerem uma formação diferente 

que a que os líderes do passado tiveram. Isso ocorre graças às mudanças verificadas na 

sociedade em suas variadas dimensões. 

A autora destaca algumas delas quando diz que “enormes mudanças 

demográficas, econômicas e tecnológicas estão ocorrendo agora nos negócios, nos 

governos, nas leis, na comunicação social, nos cuidados com a saúde, no terceiro setor e 

em quase qualquer outro domínio em que [se] queira trabalhar” (id., ibid.; p. 16), e também 

quando argumenta que “[ ...] por mais "planas" que as organizações estejam se tornando, 

com menos níveis de gerenciamento entre o cargo mais baixo e o do CEO, sempre 

precisaremos de pessoas para assumir responsabilidades” (id., ibid; p. 15). 

Perspectivas geracionais são evidenciadas tendo a autora explorado 

frequentemente as diferenças entre o que seriam as gerações X, Y e os millenials. Num 

mundo em mudanças como destacado, “os conselhos de liderança do passado 

simplesmente não são suficientes para prepará-lo para as realidades complexas de hoje” 

(id., ibid.; p. 16), embora “Qualidades como confiança, inteligência, ética e dinamismo 

sempre foram e sempre serão importantes para quem quer ser um líder. Carisma e presença 

de espírito nunca sairão de moda” (id., ibid.; p. 15). 

É com base nessas diferenças entre paradigmas que ela busca contemplar as 

qualidades que seriam pertinentes aos novos líderes. 

A importância da obra à compreensão das ideologias que se têm propagado no 

mundo corporativo repousa na interpretação dada aos fenômenos sociais ocorridos nas 

últimas décadas e nas sugestões dadas como saída dos problemas enfrentados na 

contemporaneidade. Escreve ela que: 

Talvez a maior mudança econômica seja no mercado de trabalho. Você vai se 

tornar um líder naquilo que alguns economistas chamam de economia "pós-

emprego", em que as empresas podem funcionar e prosperar sem precisar 

contratar mais mão de obra ou lhe pagar tão bem quanto no passado (id., ibid.; 
p. 18) 
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Essa exigência pela mudança aparece fortemente no trecho “não é exagero hoje 

dizer: adapte-se ou entre em extinção” (id., ibid.; p. 180). 

A grande marca do livro é colocar a questão em torno de dois eixos: o primeiro 

que há mudanças significativas, sobretudo, no âmbito do trabalho e das formas de 

gerenciamento das empresas; segundo, que a liderança não é algo pertinente somente a 

quem ocupa, de fato, um cargo de liderança. Atitudes de “líderes” poderiam ser tomadas 

por qualquer pessoa a fim de não só guiar as ações dos outros, mas também tirar proveito 

do destaque e da visibilidade que atitudes assim conferem. 

4.9 As 16 leis do sucesso 

O livro “As 16 leis do sucesso: o livro que mais influenciou líderes e 

empreendedores em todo mundo” (HILL, 2017) é uma adaptação feita pelo filósofo Jacob 

Petry da obra “As 16 leis do sucesso” do jornalista e pesquisador americano Napoleon Hill. 

Hill concluiu sua obra após anos acompanhando os mais importantes – e ricos – 

empresários e empreendedores americanos, buscando, através de suas pesquisas, encontrar 

o que havia de comum em tais homens e os segredos por trás da fortuna e do sucesso 

disseminando o que seriam as leis do sucesso. A adaptação feita por Petry tem por objetivo 

compilar as principais ideias da obra original; o livro pretender ser uma filosofia prática da 

“construção do sucesso e criação de riqueza”, uma “filosofia prática da realização pessoal” 

(id., ibid.; p. 12). 

Sucesso, prestígio, fortuna, boas condutas de relações humanas e interpessoais, 

ética e afins são temas recorrentes da obra, amparados sempre na filosofia de Hill e 

trazendo aplicações práticas das lições. A obra parece dividir a existência humana entre um 

sistema que seria “interno” ou mental – do qual temos total controle e a partir do qual 

ocorrem todas as mudanças significativas da vida pessoal e humana – e o sistema 

“externo” ou físico – onde ocorrem as mudanças provocadas pelos estados mentais. 

O controle da vida humana sempre aparece como sendo possível de ser 

determinado única e exclusivamente pelo ser pensante e, também, são recorrentes 

metáforas e ideias que se aproximam por demasiado da ideia do self-made man, isto é, o 

homem que se constrói sozinho e que por si só pode remover as barreiras que o impedem 

de lograr êxito nos planos que elabora para si. Impeditivos e barreiras sociais quase não 

aparecem e a ideia de um possível controle social sobre o indivíduo parece ser um insulto 

ao imaginário da obra. “Sociedade” aparece aqui somente – e tão somente – a partir das 
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relações interpessoais entre os indivíduos. E a respeito delas é possível traçar alguns pontos 

desde a obra: as relações interpessoais devem ser sempre no sentido positivo, a fim de se 

anular as características negativas que podem impedir o indivíduo a atingir seus objetivos; 

as relações interpessoais também devem ser sempre no sentido positivo a fim de que se 

possa construir o que os autores chamam de “Mente Mestra”, isto é, uma espécie de Mente 

mais evoluída e poderosa do que a simples soma das mentes individuais. 

Também é recorrente na obra o uso e apelo de uma concepção mística do mundo, 

sugerindo o autor, inclusive, o que seria uma descentralização da ciência como razão única 

do pensamento humano, tendo a necessidade de apelarmos também à concepções mágicas, 

‘incognoscíveis’ de interpretação do mundo que ofereçam respostas àquilo que a razão e a 

ciência falha em responder, como exemplifica o trecho “a vanguarda da humanidade está 

saindo da era da razão” (id., ibid.; p. 127); por isso são usados conceitos como “Universo”, 

“Lei Universal” etc. 

Segundo os autores, a definição de um propósito evita o fracasso e a derrota, pois 

faz com que a mente esteja focada no objetivo estipulado, concentrando as energias neste 

objetivo e buscando maneiras e ferramentas para se atingir tal objetivo. A falta de metas 

claras e de planos executantes aparecem como sintomas e causas do fracasso. 

Quando se cria um propósito definido, cria-se também um esforço organizado, 

que é o mesmo que poder. Poder aparece como conhecimento e energia aplicados 

coordenadamente em torno deste propósito definido. Uma vez criado esse poder, ele 

poderá ser usado para superar os obstáculos e desafios. O que se diz é que o esforço 

organizado vira poder pessoal, e que ele está presente em qualquer organização, seja 

familiar, religiosa, artística, esportiva etc. Poder ainda aparece como sinônimo de sucesso, 

já que ambos estão “intimamente ligados”. 

O autor ainda reconhece que existem dois níveis de poder: o pessoal e o coletivo. 

Ele é fruto unicamente de uma criação pessoal. Não se dá para perceber se o autor 

reconhece diferentes definições de “poder”; mas, se na concepção dele for uma concepção 

única, ela deixaria qualquer cientista político em choque com a maneira com que o poder é 

descrito, sem conflitos, sem hierarquia, sem domínio e sem subjugação. O poder é mais um 

dos temas que aparecem unicamente focado e centralizado no indivíduo. O momento em 

que ele aparece fora dessa órbita pessoal é o momento em que ele é descrito como 

“coletivo”, ainda assim aparecendo na forma romantizada de “harmonia”, “consonância” e 

síntese (quase que uma soma matemática e energética) dos poderes pessoais. Uma vez que 
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dois ou mais sujeitos concentram-se num propósito definido em comum e se 

comprometem a criar um esforço organizado em torno dele, a soma de seus poder pessoais 

forma o poder coletivo, maior que a unidade de qualquer poder pessoal. 

A fim de criar um cenário temático para exemplificar o que diz, o autor utiliza-se 

do exemplo da banda de rock mundialmente conhecida Guns N’ Roses para dizer que o 

poder pessoal de cada parte sempre precede o poder coletivo formado pela união do todo. 

Ou seja, o sucesso da banda seria resultado do esforço de cada um dos integrantes 

concentrado num propósito definido em comum, que é a existência e o sucesso da banda de 

rock. 

A associação de esforços pessoais cria o que os autores chamam de Mente 

Mestra, cujo ponto central é a harmonia (id., ibid.; p. 52). Ninguém obteria sucesso e 

prestígio sem a Mente Mestra, já que ela é a representação do poder coletivo e, para os 

autores, as bases do sucesso são estruturadas necessariamente a partir da combinação dos 

poderes pessoal e coletivo (id., ibid.; p. 41). 

O poder pessoal ainda aparece como resultado da criação e formação de 

características como: imaginação, autoconfiança, determinação e persistência. Imaginação 

e autoconfiança aparecem como traços de personalidade que seriam essenciais na busca 

por oportunidades e ferramentas que possibilitariam a realizar dos propósitos definidos. 

Determinação e persistência são traços essenciais ao estabelecimento de foco e, 

consequentemente, do esforço organizado. São características que partem do indivíduo na 

criação, a partir de um estado mental dele mesmo, de poder pessoal. Mas também não 

seriam traços de personalidade que são colocados em jogo a fim de manipular e ter 

influência sobre outras pessoas? 

A falta de sucesso também aparece como sintoma e causa da falta de 

estabelecimento de poder pessoal. Tal fracasso ocorre porque características como 

“Indecisão, insegurança e fraqueza” (id., ibid.; p. 28) levam à ruína o esforço pessoal.  

Frisa-se o individual como ponto de partida e causa de sucesso. Impeditivos, 

frustração e fracasso são afirmados sempre como resultados de uma falha na construção da 

personalidade, do caráter, ou de uma atitude mental inadequada que não permita a 

construção de um poder pessoal e de uma Mente Mestra suficientes à obtenção de sucesso 

e prestígio. O único momento em que uma possível “barreira” (ou impeditivo) social 

aparece é quando se trata de condicionantes que aparentem falta de segurança e confiança. 

Esses condicionantes possuem três pontos: Individual, Social e Cultural. 
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O condicionante individual aparece como uma atitude mental que prejudica o 

desenvolvimento do dito “propósito definido”. O cultural diz respeito a uma cultura de 

grupo, aparentemente também em relação a uma atitude mental, herdada pelo sujeito e que 

prejudique a atitude mental adequada. Já o condicionante social diz respeito à rede de 

relações próximas; ela deveria ser formada por pessoas de “pensamento positivo”, que 

auxiliem o sujeito no desenvolvimento do propósito definido. Essas pessoas impediriam 

com que se identifica-se e desenvolve-se os talentos naturais e o potencial. 

A máxima “O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu 

trabalho” (id., ibid.; p. 36) faz refletir sobre a forma como o trabalho (labor) aparece de 

forma obstinada e obsessiva. O livro incentiva o tempo todo a uma concentração excessiva 

no trabalho, pois o esforço aplicado nele levaria ao sucesso. 

Poderíamos entender o trabalho, então, como que de forma centralizada? Ora, se 

na ideia do autor o esforço organizado centraliza um objetivo na vida do sujeito, então 

todas as suas atividades e ações são voltadas e planejadas em torno deste objetivo. E se o 

“sucesso” objetivado tiver como via o trabalho (o que de fato parece ser um dos braços 

lógicos da filosofia), poderíamos estar diante de uma filosofia da centralidade do trabalho 

como meio de sucesso? Como pode ser lido no trecho: “Você precisa definir os detalhes 

desse negócio e incorporá-lo em sua vida, precisa estar com ele em mente o tempo todo, 

dormir com ele, comer com ele, trabalhar com ele, viver com ele, pensar nele 

constantemente” (id., ibid.; p. 33). 

Também é interessante a concepção de recompensa pelo trabalho desempenhado. 

Diz o autor que devemos sempre fazer mais do que é esperado; e que entregar mais 

significa se destacar dos demais e obter uma maior recompensa disso. Escreve ele que: 

“Não importa se o trabalho é simples como fazer um embrulho ou servir café: o universo 

sempre recompensa pessoas que oferecem um trabalho melhor do que aquele que delas é 

exigido” (id., ibid.; p. 155). Aqui, mais uma vez aparece a obsessão pelo trabalho, como 

revelado pelo trecho “Será muito mais fácil fazer mais do que o exigido se tivermos paixão 

pelo nosso trabalho” (id., ibid.; p. 163). É interessante essa concepção naturalista e mística 

que diz que a recompensa vem do “Universo”; ou seja, o tempo todo o autor estimula a 

associação e interação entre pessoas em torno de um projeto, a chamada “Mente Mestra”; 

mas a recompensa não aparece como sendo providenciada pela associação, pela 

organização ou qualquer coisa a fim. Ela aparece como sendo providenciada pelo 

Universo. Primeiro ele valoriza o trabalho subordinado (id., ibid.; p. 123), o que significa 
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se subordinar a alguém. Depois ele diz que devemos fazer a essa pessoa mais do que nos 

foi exigido. Estranho pensar que a recompensa vem do Universo, não dessa rede social 

hierarquizada mobilizada nessas relações. Segundo ele, o Universo recompensa a todos – 

sem exceção – que prestam serviços. Ainda completa dizendo que “e o mundo lhe pagará 

em ouro por isso” (id., ibid.; p. 165).  O Universo ainda aparece como esse ser externo que 

“conspira para colocar no caminho dessa pessoa tudo o que estiver em harmonia e for 

favorável para a realização desse propósito” (id., ibid.; p. 201). O Universo aparece como 

uma Mente Universal, uma força superior (a “Inteligência Infinita”) que revela soluções e 

apresenta ferramentas (id., ibid.; p. 206). 

O âmago dessas obras são fornecer tarefas que permitirão que o leitor praticante 

alcance – ao menos teoricamente – as recompensas prometidas por tais filosofias. Sendo 

assim, são características marcantes delas a formação de uma personalidade e de um 

caráter moldável de acordo com as vontades dessa filosofia. Máximas como “Desenvolva 

uma personalidade agradável” (id., ibid.; p. 167), dicas para formação e desenvolvimento 

dessa personalidade são recorrentes. 

 

4.10 Inteligência emocional 

 

A obra de Coleman gravita em torno de uma problemática: demonstrar, por meio 

de pesquisas científicas no campo da psicologia, que há um tipo de inteligência que explica 

situações em que o QI (quociente de inteligência) pode não ser determinista para o sucesso 

de uma pessoa. Para ele, fatores como “autocontrole, zelo e persistência, e a capacidade de 

automotivação” (COLEMAN, 2012; p. 23-24), que compõem a chamada inteligência 

emocional, ajudam a explicar porque “pessoas de alto QI malogram e aquelas com um QI 

modesto se saem surpreendentemente bem” (id., ibid.; p. 23-24).  Assim sendo, páginas 

seguem discorrendo casos reais de pessoas que, à luz de experiências clínicas, ajudam a 

ilustrar as ideias do autor. 

A importância desse trabalho à compreensão das relações sociais está, segundo 

ele, assentada na relação entre o envolvimento com o outro e “aptidões emocionais 

subjacentes” que são o impulso que antecedem as ações (id., ibid.; p. 24); cada tipo de 

emoção experimentada nos predispõe para uma ação imediata (id., ibid.; p. 30). Portanto, 

diz ele que: 

Na verdade, temos duas mentes — a que raciocina e a que sente. Esses dois 

modos fundamentalmente diferentes de conhecimento interagem na construção 
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de nossa vida mental. Um, a mente racional, é o modo de compreensão de que, 

em geral, temos consciência: é mais destacado na consciência, mais atento e 

capaz de ponderar e refletir. Mas, além desse, há um outro sistema de 

conhecimento que é impulsivo e poderoso, embora às vezes ilógico — a mente 

emocional (id., ibid.; p. 34-35) 

 

O que pode interessar “líderes” e executivos de empresas nesta leitura é o fato de 

que para esta teoria, 

Há muitos indícios que atestam que as pessoas emocionalmente competentes — 

que conhecem e lidam bem com os próprios sentimentos, entendem e levam em 

consideração os sentimentos do outro — levam vantagem em qualquer setor da 

vida, seja nas relações amorosas e íntimas, seja assimilando as regras tácitas que 

governam o sucesso na política organizacional (id., ibid.; p. 60) 

Logo, se a despeito do intelecto as emoções podem levar a “escolhas desastrosas 

nos negócios e na vida pessoal” (id., ibid.; p. 52), conhecer e saber domar essa ‘mente 

emocional’ torna-se essencial para se explorar todo o potencial na busca pelo sucesso no 

trabalho, nos ganhos etc. 

Mentes emocionais não domadas ou controladas levam a atitudes cujos “efeitos 

destrutivos causados por um péssimo temperamento” possam ser percebidos no 

“decréscimo no nível de produtividade, no aumento das perdas de prazo, em erros e 

acidentes, e no êxodo de funcionários para ambientes em que se sintam melhor” (id., ibid.; 

p. 167). 
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5. CONCLUSÃO 

As leituras aqui apresentadas demonstram a interpretação dos autores de 

autoajuda sobre as mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas no que diz respeito 

ao mundo do trabalho, na organização das empresas e nos seus modos de gerenciamento, e 

a implicação disso na vida de trabalhadores o que, por conseguinte, afeta a estrutura das 

desigualdades sociais. Tais mudanças são congruentes com aquelas destacadas pela leitura 

sociológica, aqui representada em sua maior parte pelos trabalhos de Boltanski e Chiapello 

e Richard Sennett. 

A diferença está no sentido dado por cada leitura. Enquanto as teorias 

sociológicas sistematizam a discussão trazendo os reflexos negativos dessas mudanças 

sobre as sociedades, suas farsas, suas ilusões e as ideologias por detrás dos discursos, a 

literatura de autoajuda descola os fenômenos sociais de suas origens e causas sociais 

tratando os problemas de um ponto de vista único: o individualista. Este problema, no 

entanto, não é novo; mas, sim, característico da natureza da própria literatura de autoajuda, 

o que causa o que Rüdiger (2010) – conforme demonstramos –, principal referência 

brasileira nos estudos de tal literatura, chama de “abstração social”. 

O oferecimento de exercícios, conselhos e ferramentas na reorientação de si e na 

exploração dos recursos subjetivos tem o propósito de melhorar o desempenho individual 

num mundo de constantes mudanças. O que não atravessa as discussões, no entanto, são os 

fenômenos sociais que restringem tal desempenho, muito menos quem de fato se 

aproveitará dos recursos, capitais e benefícios oferecidos pelo sistema capitalista. 

A literatura de autoajuda, então, vende ideias (já que ela própria é uma mercadoria 

e, justo por isso, deve se fazer atraente e se fazer “vender”) sobre como obter sucesso na 

carreira, na vida pessoal, nas relações sociais sem, contudo, elaborar uma discussão 

sistemática sobre o funcionamento real das sociedades, suas hierarquias de poder e sobre 

os limites estabelecidos por ela para cada agrupamento e classe que, por fim, tem o efeito 

de limitar o próprio sujeito na sua individualidade, a despeito da exaltação que se faz dele 

na literatura. 

Por ser uma mercadoria, seu intento é estar disponível a quaisquer leitores que 

estejam dispostos a investir dinheiro na compra e tempo na leitura. Não à toa é um 

fenômeno de vendagem. Assim sendo, quando buscamos nela um campo de estudos sobre 

o comportamento de “líderes” e de “executivos”, temos o entendimento de que ela não está 
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voltada somente para eles, mas para uma multidão de pessoas que, tais como eles, buscam 

uma fonte de informação que (i) explique as mudanças ocorridas e as que estão em curso, 

(ii) que ensine a como tirar o máximo possível de proveito delas. 

O que diferirá, a nível individual, as leituras e o aproveitamento delas, contanto, 

está sujeito às condições de desenvolvimento pessoal, que por sua vez está condicionado 

ao conjunto de experiências socialmente experimentadas por cada sujeito, que, por fim, 

está condicionado a sua posição social na sociedade. Por “posição social” devemos 

entender, aqui, “classificação social”, conforme lições dadas por Bourdieu (2007). 

Para o sociólogo francês, conforme esclarece Peters (2010), “[...] a socialização, 

como conjunto cronologicamente ordenado de experiências socialmente situadas a partir 

das quais a personalidade individual é continuamente estruturada [...]” (PETERS, 2010; p. 

20) resulta na formação de um habitus, isto é, “[...] um sistema relativamente durável ainda 

que incrementalmente modificável de disposições práticas de conduta e de esquemas de 

percepção e classificação, através dos quais os agentes engendram suas ações e 

representações de ações e instituições no mundo societário (id., ibid.; p. 16). 

Assim sendo, se, de acordo com Bourdieu, o habitus
13

 opera como ferramenta que 

organiza as experiências individuais com base numa série de pré-disposições 

condicionadas pela posição social, isto é, pela classe, podemos inferir que a própria 

experiência da leitura da literatura de autoajuda é mediada pelo habitus de classe, tendo os 

conselhos dela que passar, inevitavelmente, pelo crivo de experiências e possibilidades de 

cada posição social ocupada. 

Mesmo que os “exercícios” sejam colocados em prática, a partir do habitus seus 

efeitos são mediados pela classe a qual os indivíduos pertencem. 

Ao se ocupar um espaço no mundo empresarial, no entanto, os recursos 

disponibilizados modificam-se. Estar alocado na gerência de uma companhia confere 

prestígio maior que estar ocupado na linha mais baixa de produção; mesmo que em termos 

de remuneração a diferença não seja tão grande, o capital social e o reconhecimento 

atribuído diferem, tornando eles próprios forma concreta de recurso e capital 

                                                           
13

 Um autor que busca conciliar tanto o trabalho de Boltanski e Chiapello como a sociologia disposicional de 

Bourdieu é Tiago Lapa da Silva. Nítido em seu trabalho (2004; 2006) tratar a análise sobre o “espírito do 

capitalismo” como uma situação atual, conjuntural, do sistema e o habitus como mediação entre as 

expectativas pragmáticas da conjuntura e as bases mais rígidas e perenes da estrutura social, por sua vez 

manifesta como estrutura cognitiva dos sujeitos/agentes. Em passagem sobre o habitus ele escreve: ”Centra-

se no modo como é incorporada a ordem econômica e cultural do capitalismo contemporâneo nas estruturas 

sócio-cognitivas dos indivíduos que são o elo de mediação central entre estrutura (econômica) e a acção ou 

entre sistema (econômico) e ator”. 
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disponibilizados. Dada a nova posição, o habitus, que não é estável, pelo contrário, flexível 

e modificável (MANGI, 2012), precisa ser ressiginificado para acompanhar a nova 

classificação social e as novas expectativas pragmáticas de um mundo objetivamente 

transformado. 

Isso faz com que as empresas exijam de seus funcionários um habitus próprio do 

mundo corporativo e próprio das expectativas da própria empresa, baseados nos 

paradigmas atuais de produção. Isto porque competências e disposições que não forem 

compatíveis com o contexto corporativo ou com a produção colocam em risco o 

funcionamento da própria empresa capitalista e da acumulação de capitais, oriundos da 

atividade econômica. Sobre isso a relação entre literatura de autoajuda e habitus esclarece 

Leite (2011) que:  

A autoajuda passa a estabilizar e naturalizar práticas e ações econômicas tanto 

coletivas quanto individuais antes não legitimadas, contribuindo para a 

reconversão de habitus (como proposto por Bourdieu), gerando dinâmicas e 

sensibilidades específicas e configurando novas realidades sociais (LEITE, 2011; 

p. 68). 

Para quem já vem de posições sociais mais elevadas, a composição desse habitus 

é mais facilmente possível do que para aqueles que vêm de posições sociais mais baixas, 

uma vez que as classes abastardas conferem quase que automaticamente uma posição 

estratégica nos principais postos de comando de grandes companhias. 

Embora reconheçamos que os “líderes” e “executivos” precisem de uma 

ferramenta cultural que os ajudem a entender as mudanças ocorridas na sociedade e como 

tirar proveito delas, nossa conclusão é que a literatura de autoajuda tem mais a contribuir 

para sua permanência nos principais postos estratégicos do que para permitir que pessoas 

de posições mais baixas consigam ascender a eles. Assim sendo, a ideologia por detrás da 

literatura de autoajuda contribui muito mais à permanência e à atualização das 

desigualdades sociais do que às superações, a nível individual, dos problemas sociais 

estabelecidos. Por isso entendemos o processo como “reprodução do habitus”. 

A exaltação da ação individual, camuflada em termos como “empregabilidade”, 

“flexibilidade”, “aproveitar oportunidades”, busca abstrair o indivíduo de seu contexto 

social, vendendo a ideia de que se pode obter o sucesso única e exclusivamente pelas ações 

individualmente tomadas. A impossibilidade de pensar a ação individual independente do 

contexto social, pode ser vista num comentário de Maciel (2008), ao retomar Bourdieu, 

esclarecendo-nos o sentido dado pelo sociólogo francês de que “[...] o conceito de habitus 
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de Bourdieu é um dos termos-chave [...] no sentido de oferecer um relato da compreensão 

do pano de fundo social das ações individuais”. (MACIEL, 2008; p. 128) 

Mais do que isso, contribui para que haja o mínimo de consenso entre as figuras 

que lideram o mundo corporativo, na medida em que dispõem a eles narrativas compostas 

por elementos de variados níveis, disciplinas, ciências etc. 

Como argumentamos, a literatura de autoajuda busca difundir valores e 

reconstituir, a cada momento da história, a ideologia do capitalismo – aqui entendida a 

partir da noção de ‘ideologia’ compreendida na obra de Boltanski e Chiapello. Esta 

pesquisa fez-se, então, importante para compreendermos como esta literatura opera quando 

se direciona a líderes, reforçando e ajudando a modificar o repertório simbólico que 

mantém as desigualdades sociais e o prestígio de quem ocupa posições elevadas, pois: ora, 

se a literatura indica um trabalho intenso consigo mesmo, diz que há uma série de virtudes 

e de disposições a serem desenvolvidas para se alcançar o sucesso e postos de liderança, 

quem ousará questionar aqueles que já ocupam estes postos, se partimos do entendimento 

que há mérito por detrás da posição.  

Conforme comentário de Torres: “justificar as relações de trabalho e os estilos de 

vida exigidos por este novo regime de acumulação significa também tornar aceitável a 

hierarquia social que se constitui ou que se atualiza como efeito da adesão às novas regras 

do jogo” (2007, p. 90), servindo como “[...] critérios que justificam e legitimam a 

estratificação social na relação dos indivíduos com o mercado” (2007, p. 95). Assim sendo, 

a importância do estudo da literatura mencionada se dá, portanto, no entendimento do 

conteúdo que compõem este “quadro de referência cultural e simbólico” que contribui na 

manutenção e legitimação das desigualdades sociais.  
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