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Apresentação
O espaço real dos homens não se resume aos caminhos por onde eles transitam,
ou aos abrigos em que se refugiam, aos meios de que se servem, para suprir
carências, ou às paisagens que admiram. Antes, constitui a condição primeira,
o objeto direto e o produto consequente do agir humano. Em outros termos, o
espaço motiva a ação, no tanto em que se revela como potencialidade (de uso),
como capacidade (de suporte), como adversidade (às expectativas) e como
oportunidade circunstancial (de proveito).

Desaﬁados por tantos ângulos de possibilidade, os homens tomam alguns por
objeto de trabalho. Dão-se a atividades exploradoras do espaço (agricultura,
pecuária, extrativismo vegetal, animal e mineral), a atividades utilizadoras do
espaço (indústria, comércio, serviços), a atividades redutoras ou integradoras do
espaço (transportes, comunicações, telemática) e a atividades aproveitadoras do
espaço ambiente (donde retiram a viabilização de inúmeras empreitadas). E é do
exercício dessas atividades que resulta o espaço concreto da experiência coletiva.

O círculo, porém, não se fecha, porquanto o espaço produzido pela aventura humana, neste Planeta, conﬁgura uma nova e promissora condição para o momento ulterior de avanço social. Por isso, ao planejamento – enquanto informação
organizada e propósito instrumentalizado – cabe projetar e implementar o espaço
histórico engrandecedor da vida. Pois é dessa temática que trata, empírica e
teoricamente, este livro de Norma Lacerda.

Uma das predileções juvenis da autora, a geometria a adestrou na abordagem
do espaço topográﬁco, a princípio, e topológico, em seguida. Entretanto, foi a
sua imersão no planejamento e gestão regional e urbana que a fez transcender
à compreensão do espaço antrópico. Passou, desde então, a alimentar-se dele,

a mover-se no seu clima, a repensar suas estruturas e a contribuir, socialmente,
para levá-lo a espelhar os mais nobres ideais humanos. Nesse caso, a beleza do
seu desenho arquitetônico não vale por si, isto é, por sua capacidade de encantamento, senão pelo quanto propicia em qualidade de vida.

A leitura deste ensaio cobra um olhar particularmente atento às sutilezas teóricas,
que o embasam. Mas, ao mesmo tempo, deleita a alma que, buscando informação
bem elaborada, a encontra cerzida com elegância e charme discreto e cativante.
Tem-se a sensação de estar acompanhando alguém fascinado pelos mistérios do
espaço da convivência humana – onde surpreende e analisa, em minudência, as
convenções – e de, aos poucos, ir bebendo suas lições, partilhadas com generosidade e precisão tais, que impossibilitam o resistir à sua sedução.

Seguir, neste livro, o percurso intelectual da autora é desfrutar da riqueza de
uma mente curiosa, fecunda e perspicaz, sem traços de arrogância. Na verdade,
tentando desvelar princípios, formas, fatores, agentes e processos da construção
do espaço humano, ela deixa claro por que a investigação cientíﬁca não se fecha
em respostas deﬁnitivas, mas, ao contrário, abre-se, indeﬁnidamente, em sempre
novas e desaﬁadoras questões.

Quem, como Norma Lacerda, se alçou às alturas do “saber de experiência feito”,
pensa com clareza, expõe com humildade, debate com inteligência, escreve com
simplicidade. Sua criatura, sua obra, é, por isso mesmo, sua melhor apresentação.

Jorge Santana
Geógrafo
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Introdução

1

A questão da coordenação das ações humanas, capaz de produzir uma ordem
coletiva e social efetiva, esteve sempre presente nas ciências sociais, particularmente na economia e na sociologia. Acontece que essa questão está no cerne
da discórdia entre essas duas disciplinas. De fato, enquanto a primeira mobiliza
a noção de racionalidade – móvel da ação individual – a segunda o faz, lançando mão do conceito de norma social, condicionadora da ação humana. Esse
embate tem resultado em “posições altamente diferenciadas, manobras para reduzir o ponto de vista adverso, ou tentativas de dividir zonas de inﬂuência. As
formas de ação desenvolvidas em torno de cada uma das duas noções parecem
opor-se desde seu projeto inicial” (THÉVENOT, 2006, p. 55).

Durante muito tempo, a teoria econômica tratou os comportamentos individuais como coordenados unicamente pelos preços, permitindo estabelecer-se um
equilíbrio no mercado. De acordo com essa teoria, as ações humanas movemse por um tipo de racionalidade, em que o preço constitui o único parâmetro,
mediante o qual os indivíduos decidem (homo oeconomicus). Posteriormente,
duvidando desse pressuposto, a economia passou a interessar-se por um tipo
particular de regra: a convenção. John Maynard Keynes (1983-1946) lançou
mão desse tipo de regra, nas suas análises dos processos econômicos, ao interrogar-se sobre os mecanismos que assegurariam a coordenação das ações dos
indivíduos, decorrentes, muitas vezes, de uma base arbitrária e mal deﬁnida.

No que concerne à sociologia, a noção de norma2 desenharia os contornos do
comportamento coletivo. A rejeição, por essa disciplina, da noção de racionalida-

1

Este ensaio foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos sobre o Mercado Fundiário e Imobiliário (GEMFI) do Programa de Pósgraduação em Desenvolvimento Urbano (MDU) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), mais especialmente da pesquisa
sobre o Funcionamento do mercado de habitações em áreas pobres da Região Metropolitana do Recife, que conta com o apoio do CNPq.

2

Norma no sentido de “padrão social de referência em determinada sociedade ou cultura que serve
para aprovar ou reprovar comportamentos, ensejando sanções de vários tipos e diversidade de intensidade.”
(DICIONÁRIO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, Verbete Norma, p. 822).
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A convenção assume características bem peculia-

nova. O homem, enquanto membro de um grupo

res. Ela não tem sentido senão no interior de um

social, age em conformidade com as práticas ado-

coletivo, ou seja, de uma comunidade, com suas

tadas pelos demais. Nesse caso, o móvel da ação

crenças e seus valores. Quando surge, assume um

humana residiria nas representações coletivas, nas

caráter arbitrário, no sentido de que existem outras

crenças compartilhadas, como garantia da ordem

possibilidades, além dela, para que ações coorde-

social. Max Weber (1864-1920), por exemplo, pôs

nadas aconteçam. Ademais, não precisa de apa-

em relevo um dos tipos de norma: a convenção.

relhos de coerção, visto que é socialmente aceita.
No entanto, é portadora de ameaças: violar uma

Assim, convenção, como objeto de estudo, não é

convenção pode provocar uma desaprovação social,

uma novidade nas ciências sociais. Primeiramente

capaz de ser duramente ressentida pelo indivíduo.

chamou a atenção dos sociólogos e, mais tarde,
dos economistas. Todavia, só após a iniciativa de

Essas características sugerem que a TC oferece subsí-

os editorialistas da Revue Économique publicarem

dios para a compreensão da coordenação do merca-

um número especial (1989) sobre esse tipo de

do imobiliário de aluguel em áreas pobres (doravan-

regra de comportamento, é que se começou a deli-

te nomeado MIAP), pelo fato de não estar submetido

near a Teoria das Convenções (doravante designada

a regras legalmente instituídas. Face ao sistema

TC) ou Economia das Convenções (BIENCOURT et

jurídico vigente, ocorrem irregularidades, em termos

al., 2001)3. A TC não se insere em um campo dis-

da titularidade do solo e, em geral, das legislações

ciplinar especíﬁco, mas conforma um espaço de

urbanísticas. Por isso, quando ﬁrmados, os docu-

encontro de pesquisadores oriundos de diversas

mentos resultantes das negociações não podem ser

áreas das ciências sociais (economia, sociologia,

amparados por lei e, em caso de conﬂito, não existe

antropologia, psicologia social e ﬁlosoﬁa, dentre

a menor possibilidade de recorrer-se a instrumentos

outras). Paulatinamente, vem sendo construído

regulatórios legais. Signiﬁca isso que, ao contrário do

um programa de pesquisas em economia, incor-

mercado imobiliário formal, as transações não estão

porando aportes das demais ciências sociais. O

sujeitas às sanções legais, na hipótese de rompimen-

objetivo era, e continua sendo, “estudar a inte-

to do acordo por uma das partes envolvidas.

gração de atos em uma ordem, um equilíbrio,
uma coordenação” (THÉVENOT, 2006, p.55).

Nesse mercado – observado, por exemplo, na Re-

Para tanto, a noção de convenção foi mobilizada,

gião Metropolitana do Recife (RMR) – dois indivídu-

tornando-se o ponto nodal da TC.

os entram em relação: o locador e o inquilino. Com

3

Autores participantes desse número: J. P. Dupuy, F. Eymard-Duvernay, O. Favereau, A. Orléan,
R. Salais et L. Thévenot. Disponível em http://www.persee.fr.
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de, nos termos propostos pelos economistas, não é
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quais mecanismos eles selam um acordo? No caso

Assinala-se, então, a pertinência da adoção desse

de descumprimento desse acordo, por que os loca-

conceito – ao invés do de instituição – como suporte

dores não recorrem à violência? Seriam as conven-

analítico e metodológico para apreender-se como

ções, presentes nesse mercado, as responsáveis pela

se processa a coordenação do MIAP. Conclui-se, ex-

ordem coletiva que garante o seu funcionamento?

pondo as razões de os convencionalistas (estudiosos
da TC) considerarem que, para a formação da TC,

Foram essas indagações que induziram à deﬁnição

muito contribuem a sociologia e a economia.

do objetivo deste ensaio: avaliar a pertinência de
estudar-se a coordenação do mercado imobiliário

Na terceira parte – levando-se em conta a ne-

de aluguel em áreas pobres, sob a ótica da Teoria

cessidade de fortalecer os argumentos sobre a

das Convenções (TC).

viabilidade da aplicação do conceito sob exame
ao entendimento do MIAP –, traça-se uma breve

Para realizar tal objetivo, o trabalho foi estrutu-

trajetória das duas referidas disciplinas, com o

rado em quatro partes. Na primeira, analisa-se a

objetivo de evidenciar como convergiram para a

importância, na atualidade, de estudar-se o fun-

construção da TC. Inicia-se com o movimento da

cionamento do MIAP, evidenciando sua relevân-

sociologia, que, de uma visão de normas sociais,

cia, na Região Metropolitana do Recife, no Brasil

governando as condutas dos indivíduos, passou a

e na América Latina, em se tratando do acesso à

considerar as interações interpessoais. Em se-

habitação. Ressalta-se que esse mercado, apesar de

guida, disserta-se sobre a transição da economia

importante, não tem sido suﬁcientemente estuda-

standard à economia estratégica – ambas admitin-

do, no que se refere aos seus mecanismos de coor-

do que a coordenação dos comportamentos se

denação. Enﬁm, tendo-se realçado que, em geral,

realiza em um ambiente formado por indivíduos

as análises empreendidas mobilizam a noção de

calculadores – para mostrar como esta última se

instituição e não a de convenção, anunciam-se al-

transformou em economia interpretativa. Conclui-

guns elementos inerentes ao MIAP, que permitem

se que a convergência para a TC resultou no po-

supor, embora de forma preliminar, que seria mais

sicionamento de que a coordenação das condutas

apropriado recorrer-se ao conceito de convenção.

das pessoas se baseia nas suas representações e
as convenções são mobilizadas para coordenar tais

Na segunda parte, discute-se o signiﬁcado de con-

representações, o que é possível, mediante um

venção, enquanto regra de comportamento humano.

processo de interpretação ou julgamento.

Inicia-se abordando essa noção, como objeto do
cotidiano e, mais precisamente, como meio de coor-

Na quarta parte – considerando os aportes da TC,

denação das ações dos indivíduos, quer eles tenham

particularmente a idéia de que a convenção apresen-

ou não consciência disso. Mostra-se, portanto, como

ta possibilidades de interpretação, e tendo o MIAP

as convenções são frequentemente mobilizadas.

como objeto empírico de análise –, realça-se que
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Tal avaliação tem por fundamentos: (i) a situação
particular de cada um dos agentes e, ao mesmo
tempo, (ii) as representações do coletivo, no qual os
indivíduos se inserem. Esses fundamentos funcionam como sinalizadores de ações convenientes ou
inconvenientes. Isso quer dizer que o julgamento,
em última instância, emerge como a síntese das situações individual e coletiva e, para que se processe,
necessita ser regido por princípios compartilhados.

Finalmente, ao concluir que a TC oferece indícios
da pertinência da mobilização dos seus aportes
para a apreensão do processo de coordenação do
MIAP, levanta-se uma hipótese relativa às limitações de uma análise compreensiva dos preços
de aluguel, realizados no âmbito do MIAP, de
um bem tão peculiar – a habitação –, e expõemse preocupações a respeito das implicações, na
coordenação desse mercado, de políticas urbanas
direcionadas à regularização fundiária.

Introdução

o julgamento implica uma avaliação da situação.

1
Importância do MIAP e
problemática da coordenação
A magnitude do capital monetário acumulado por indivíduos ou grupos de indivíduos deﬁne diretamente as duas formas de acesso à terra urbana. A primeira regese por um conjunto de normas legais, advindas de um vasto aparato documental
de fé pública. A segunda prescinde dessas normas. É o caso, em geral, do mercado
imobiliário em áreas pobres que, até pouco tempo, não constituía objeto de estudo.

Durante as décadas de 1970 e 1980, os trabalhos sobre a questão urbana multiplicaram-se em um contexto estimulante e polêmico, oferecendo tentativas de resposta ao agravamento da crise urbana. Acerca dos estudos do mercado imobiliário
formal, pode-se aﬁrmar que se centravam na identiﬁcação da lógica da apropriação do excedente econômico e das suas implicações no processo de estruturação
do espaço urbano. Mais recentemente, essa perspectiva tem-se renovado, na
medida em que os estudos sobre tal mercado passaram a considerar os impactos
espaciais da reestruturação produtiva e dos projetos de reestruturação urbana. Sob
qualquer perspectiva, porém, tratava-se apenas do mercado imobiliário formal.

Embora os numerosos conﬂitos fundiários – vivenciados nas duas mencionadas décadas, nas grandes cidades brasileiras –, tenham, também, impulsionado
o desenvolvimento de vários estudos, o foco incidia nos movimentos sociais,
organizados para a ocupação de terras públicas e privadas. A situação alcançou tal nível de efervescência, que culminou com o Movimento Nacional pela
Reforma Urbana, de cujo desdobramento resultou a inclusão do Capítulo sobre
a Política Urbana, na Constituição Federal de 1988, deﬁnindo instrumentos
urbanísticos, regulamentados, em 2001, pelo Estatuto da Cidade, com vista a
minimizar os conﬂitos e garantir o direito ao acesso à moradia.

Com a redução expressiva desses processos de ocupação espontânea, na década de
1990, a importância do mercado imobiliário informal impôs a urgência de tornar-se
objeto de estudo, na medida em que passou a ser a forma predominante de parte
signiﬁcativa da população ter acesso à moradia. Nesse contexto, iniciou-se, em 2005,
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No que se refere à RMR, a pesquisa de campo,

brasileiras e acesso dos pobres ao solo, cujo objetivo prin-

realizada em outubro a dezembro de 2005, con-

cipal é caracterizar o mercado informal do solo, nas

templou quatro áreas pobres (Mapa 1): Brasília Tei-

áreas de expansão urbana e nas áreas de assentamen-

mosa, Mustardinha e Pilar (situadas no município

tos consolidados de algumas regiões metropolitanas

do Recife) e Passarinho (no município de Olinda).

brasileiras (Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio
de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife e Belém).4

Tais áreas foram selecionadas por apresentarem
situações distintas quanto à topograﬁa, à locali-

As análises desenvolvidas sobre cada uma dessas

zação (face ao centro do Recife), ao provimento

metrópoles tiveram por fundamento os resultados

de infraestruturas e à situação institucional (mais

da aplicação de três tipos de questionário: aluguel

precisamente, ao fato de serem ou não Zonas

(direcionado aos inquilinos), compra (aplicado aos

Especiais de Interesse Social – Zeis).5 O Quadro 1

adquirentes) e venda (dirigido aos ocupantes das

apresenta uma síntese dessas características.

unidades residenciais colocadas à venda). Esses
questionários envolveram todos os imóveis aluga-

Na metrópole recifense, o mercado de aluguel tem

dos, postos à venda e comprados, nos seis meses

uma participação importante, quando se considera

anteriores ao dia da aplicação de cada um.

a totalidade das transações imobiliárias, identiﬁ-

Quadro 1 - Características gerais das áreas pesquisadas - RMR
Áreas

População

Relevo

Distância ao Centro do Recife

Proj. urbanização implantado

Zeis

Pilar

1.000*

Plano

No centro - Bairro do Recife

Não

Não

Mustardinha

17.938**

Plano

6 Km

Sim

Sim

Passarinho

4.399**

Colina

15 Km

Não

Não

Brasília Teimosa

20.464**

Plano

5 Km

Sim

Sim

Fontes: * URB - Recife, ** Censo 2000.

4

Esse projeto é coordenado nacionalmente pelo Professor Pedro Abramo, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ippur/UFRJ).

5

No Recife, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1983, em vigor até 1996, deu um primeiro passo na direção de enfrentar o
problema habitacional, ao instituir as Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis), deﬁnidas como assentamentos habitacionais surgidos
espontaneamente, para os quais devem ser estabelecidas normas urbanísticas especiais, visando a promover a regularização jurídica
e sua integração na estrutura urbana. Em 1987, surgiu o Plano de Regularização Fundiária de Zonas Especiais de Interesse Social
(Prezeis). Na atualidade, o Recife conta com 66 Zeis, dentre elas, a de Brasília Teimosa. Sem dúvida, as Zeis e o Prezeis representaram
o reconhecimento do problema, dos pontos de vista (i) político-institucional, uma vez que, até então, só se pensava em relocação das
áreas pobres; (ii) político, traduzido no fortalecimento da cidadania de uma parcela da população tradicionalmente excluída dos
fóruns de participação e decisões, nos diversos níveis político-administrativos; (iii) jurídico, expresso no reconhecimento da função
social da propriedade; e (iv) urbanístico, a partir da ﬂexibilização dos modelos urbanísticos (LACERDA et al., 2001).
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Fonte: Fidem, 2000 (adaptado).
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próximas do local de trabalho; e (ii) a necessidade

total dos imóveis pesquisados (385), 223 unidades

de ﬁcarem perto dos amigos e parentes, usufruindo,

(o correspondente a 57,9%) haviam sido aluga-

assim, de uma “externalidade comunitária.”7

das. Em Brasília Teimosa, 72,0% das transações
imobiliárias referem-se a aluguel; na Mustardinha,

Isso não signiﬁca que vem ocorrendo uma substitui-

66,1%; em Passarinho, 36,0% e, no Pilar, 27,3%.

ção parcial da população das áreas pobres, mas, sim,
um aumento da densidade construtiva e populacio-

Tais dados levam a inferir-se que o mercado de alu-

nal, mediante construção de “puxadas” em imóveis

guel incide com maior força nas áreas mais valorizadas

ou por meio da sua verticalização, ou, ainda, através

e consolidadas, inclusive nas consideradas Zeis. Como

do fracionamento da unidade habitacional (LACER-

nas demais metrópoles pesquisadas no âmbito da pes-

DA et al., 2009). As Fotos 1 e 2 exempliﬁcam esse

quisa em rede, o que vem ocorrendo na RMR é um

processo, ao mostrarem grande número de mora-

processo de mobilidade intra-urbana.6 Tal processo

dias em uma única ediﬁcação (como o demonstra

decorre de dois fatores: (i) aumento dos problemas

a profusão de contadores de energia elétrica) e a

de transporte (custo, tempo de deslocamento...) nas

intensidade da ocupação do lote. Evidentemente, o

últimas duas décadas, o que vem induzindo os indi-

vertiginoso processo8 de adensamento construtivo

víduos e famílias de baixa renda a mudarem seus res-

tem implicações nos indicadores de habitabilidade

pectivos endereços residenciais – em geral na periferia

(cômodos sem aeração, sem exposição ao sol...).

– para áreas com maior nível de acessibilidade e mais

Tabela 1 - Questionários aplicados - RMR
Comunidades

Compra e venda

Aluguel

Total

V. abs

%

V. abs

%

V. abs

%

Pilar

16

72,7

6

27,3

22

100,00

Mustardinha

19

33,9

37

66,1

56

100,00

Passarinho

73

64,0

41

36,0

114

100,00

Brasília Teimosa

54

28,0

139

72,0

193

100,00

162

42,1

223

57,9

385

100,00

Total
Fonte: Pesquisa direta - outubro a dezembro de 2005.
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Conforme informações constantes no Banco de Dados da pesquisa relativa à RMR.
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Esse fenômeno, segundo Abramo (2009, p-66-67), é comum também nas grandes cidades latino-americanas, onde se assiste
a um “retorno” dos pobres às áreas mais centrais e, em grande parte, mediante o mercado de locação.
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Esse processo – tão comum nos assentamentos populares das grandes cidades brasileiras e latino-americanas – vem
produzindo, segundo Abramo (2009), uma estrutura espacial compacta, diferentemente do processo de loteamentos na
periferia urbana, cuja estrutura é difusa. Daí a expressão por ele utilizada: cidade informal com-fusa.
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cadas nas áreas pobres. Segundo a Tabela 1, do
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Foto 1 e 2 – Brasília
Teimosa – Quantidade
de moradias em uma
ediﬁcação, 2008.

Ademais, os resultados da pesquisa indicam que o mercado de habitação em
áreas pobres é espacialmente circunscrito, funcionando a partir de submercados: cada um deles corresponde a uma área pobre, onde os agentes não se
informam dos preços praticados em outras localidades (LACERDA e MORIM,
2009). Eles são, por isso mesmo, atomizados e delimitados territorialmente,
o inverso dos submercados formais, caracterizados, na RMR, por uma certa
continuidade espacial (LACERDA, 1993).

Cabe realçar que, em outras cidades latino-americanas (Tabela 2), o MIAP
também se revela o mais importante, quando comparado ao de compra e
venda. Abramo (2007, p.10) ressalta que, na Colômbia, Venezuela e Argentina,
80,24%, 67,62% e 61,93%, respectivamente, do total das transações imobiliárias identiﬁcadas correspondiam à locação de imóveis. No Brasil, ou melhor,
no Rio de Janeiro, sem computar as comunidades de Borel e Jacarezinho, a
participação desse mercado atingia 29,73%9, em 2006.

O sociólogo americano Mike Davis (2006, p. 51 e 52), responsável por um extraordinário levantamento das favelas em nível mundial, é enfático ao aﬁrmar que:
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País

Aluguel

compra

venda

Total

Argentina

61,93

21,66

16,41

100,00

Colômbia

80,24

11,65

8,11

100,00

México

27,72

68,73

3,55

100,00

Venezuela

67,61

13,60

18,79

100,00

Brasil (Rio de Janeiro)

29,73

16,81

53,46

100,00

Fonte: Abramo/Infomercado, 2006. * Rio de Janeiro sem as comunidades de Borel e Jacarezinho

Como admitiram recentemente pesquisadores do Banco

vas imagens e porta-vozes, denominado “mercado so-

Mundial ‘há muitíssimo menos pesquisas sobre o mer-

cialmente necessário, o que permite evitar que a con-

cado de locação de baixa renda.’ A locação, na verdade,

cepção hegemônica de mercado apresente-se como a

é uma relação social fundamental e difusa na vida favelada

única versão possível das trocas econômicas” (2005,

do mundo todo. É o principal modo para os pobres

p. 107). Acompanhando essa mesma ideia, Hassan

urbanos gerarem renda com o seu patrimônio (formal ou

Zaoual (2006, p. 36) aﬁrma que “os sítios (territórios)

informal), mas, com frequência, numa relação de explora-

amenizam os efeitos e o modo de funcionamento

ção de pessoas ainda mais pobres (grifo da autora).

do mercado: assim, as leis econômicas se tornam
construções sociais e escapam ao modelo único.”

A importância do MIAP – evidenciada por alguns

Com isso, segundo ele, está caducando a visão de um

especialistas e demonstrada no caso da RMR – é

mercado-mundo governado por leis universais.

inquestionável. Esse mercado revela o fracasso das
políticas públicas, particularmente das habitacio-

Acontece que, como nas outras metrópoles, objeto

nais, direcionadas às populações de baixa renda,

da referida pesquisa nacional, na RMR, os locadores

que são forçadas a se afastarem do mercado formal

não foram contemplados. De acordo com Abramo

e ingressarem no mercado informal de locação. Esse

(2007, p. 7), “no caso dos aluguéis informais é muito

mercado, portanto, cumpre uma função social, quer

difícil a quantiﬁcação da oferta”. De modo que, os

dizer, é socialmente necessário. De fato, ao preencher

dados sobre o mercado de locação se referem às

uma lacuna expressiva do mercado formal, o MIAP o

informações relativas às famílias dos locatários e não

complementa. Foi pelo reconhecimento das diversas

aos locadores. Ora, é impossível analisar-se qualquer

formas de luta popular pela apropriação do território

mercado, sem a quantiﬁcação da oferta e da deman-

que a socióloga Ana Clara Torres Ribeiro considerou

da. Ademais, não se trata apenas de quantiﬁcar a

indispensável criar um outro ator, com suas respecti-

oferta, mas também de caracterizá-la. Foi exatamente

9

Nessa pesquisa, os dados referem-se às transações imobiliárias identiﬁcadas em assentamentos populares informais, ao longo
do último ano, considerando-se a data inicial da pesquisa.
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Tabela 2 - Distribuição por tipo de transação do mercado residencial (%)
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Mapa 2 – Recife - Brasília
Teimosa. Disponível em
http://www.eart.google.
com/intl/pt-BR/
Foto 3 – Vista de Brasília
Teimosa (a partir das
Torres Gêmeas, situadas
no centrodo Recife), tendo
ao fundo o bairro de Boa
Viagem. Disponível em
http://www.skyscrapercity.
com/showthread.
php?t=1109235. Acesso
em 17 de abril de 2010.

tal situação que instigou o presente ensaio a desvendar os universos dos locadores.
Quais as características das suas relações com os inquilinos? Como pautam as suas
decisões? Como estabelecem as suas relações com o restante da comunidade?

Para responder a essas perguntas, foi necessário voltar ao campo (fevereiro e março
de 2008). Escolheu-se, então, como objeto empírico, o bairro de Brasília Teimosa
(Mapa 2 e Foto 3), onde o mercado de aluguel havia se mostrara mais expressivo,
comparativamente ao de compra e venda e, também, às demais áreas pesquisadas.

Esse bairro localiza-se na bacia do Pina, entre o centro do Recife e o bastante
valorizado bairro de Boa Viagem. A paisagem do seu entorno é uma das mais
preciosas da RMR. Tais condições colocam-no como alvo dos interesses do mercado imobiliário formal. Sua ocupação teve início em 1947. Vinte anos depois
(1967), a comunidade passou a contar com um atuante Conselho de Moradores.
Não sem motivo, resistiu às tentativas de expulsão, numa luta que culminou
com sua institucionalização como Zeis, por meio da Lei de Uso e Ocupação do
Solo, sancionada em 1983. Quanto à situação fundiária, parte expressiva do
bairro pertencia ao Patrimônio da União, que, entretanto, fez doação à Prefeitura

23
Importância do MIAP e Problemática da Coordenação

do Recife, lavrada em cartório, em março de 2006.

O mais importante é que Brasília Teimosa consti-

Segundo os dados do Censo Demográﬁco de 2000,

tui um território.10 Os habitantes vêm, histórica

Brasília Teimosa, espraiada em 64,87 hectares,

e cotidianamente, gerando condições de sobrevi-

contava, então, com 20.464 habitantes, morando

vência e resistência. Eles são do tipo que Hassan

em 4.878 domicílios, dos quais 610 eram decla-

Zaoual (2006, 17) denominou homo situs, pondo

radamente alugados. Ao longo do tempo, recebeu

em evidência como os seus comportamentos são

melhorias, em termos de infraestrutura e serviços

moldados pela situação, aspecto que será poste-

urbanos. Atualmente, três postos de saúde, três es-

riormente retomado e detalhado.

colas municipais, três escolas estaduais, um colégio
e uma creche atendem à comunidade. Ademais, em

Na volta a Brasília Teimosa (2008), para a revisi-

2005, a orla marítima foi urbanizada, implicando a

tação das casas alugadas, identiﬁcadas na pesqui-

retirada das palaﬁtas, que se projetavam no mar.

sa anterior (2005), inquiriram-se os inquilinos

10 Brasília Teimosa é um território como são muitas outras áreas populares consolidadas das grandes cidades brasileiras e latinoamericanas. Para Marcelo Lopes de Souza (2007, p.86), ”o território será um campo de força, uma teia ou rede de relações sociais
que, a par da sua complexidade interna, deﬁne, ao mesmo tempo, um limite, uma alteridade: a diferença entre ‘nós’ (o grupo, os
membros da coletividade ou ‘comunidade’, os insiders) e os ‘outros’ (os de fora, os estranhos, os outsiders).” Cravino (2009, p. 283),
por exemplo – ao analisar as redes sociais presentes no mercado informal em assentamentos consolidados, na Região Metropolitana
de Buenos Aires –, aﬁrma que a primeira característica que emerge nos assentamentos populares consolidados é a representação de
um “dentro” e um “fora”, classiﬁcando, em termos mais gerais, a cidade “formal” e a cidade “informal”, respectivamente.
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sobre como contatar os locadores.11 Além disso, o

como, por exemplo, o porquê da adoção de certas

trabalho de campo permitiu a percepção de certos

normas e não de outras. Aliás, a coordenação não

aspectos, que levaram os pesquisadores a indagar

constituiu eixo central da análise.

sobre os sentidos atribuídos ao “informal”, incluindo os mecanismos da sua estigmatização. Seria o

Sobre coordenação do mercado informal, em áreas

informal a forma recusada, a forma não-reconhe-

pobres, é oportuno esclarecer que Abramo, no artigo

cida socialmente? (LACERDA et al. 2009)

A cidade informal COM-FUSA – mercado informal em
favelas e a produção da estrutura urbana nas grandes me-

Para o estudo das normas de funcionamento do mer-

trópoles latino-americas, aﬁrma que, no mercado imo-

cado de locação, utilizaram-se as informações não ex-

biliário informal, onde a lei não constitui um elemento

ploradas do Banco de Dados da pesquisa realizada na

de garantia das relações contratuais, é necessário:

RMR, em 200512, bem como os resultados da nova
pesquisa de campo, efetuada em 2008, quando se

um conjunto de instituições informais, produzidas his-

aplicaram questionários direcionados aos locadores.

toricamente nos assentamentos populares pela via das

Nessa ocasião, foram também recolhidos importantes

práticas sociais que, de fato, conﬁgurem um sistema de

depoimentos, que possibilitaram detectar certas nor-

regulação informal das transações mercantis informais.”

mas consensuais, reguladoras das trocas imobiliárias.

[...] Em outras palavras, sem as instituições formais,
o mercado informal de solo deve estabelecer as suas

A ampliação da abordagem – para investigar as for-

próprias práticas reguladoras, incluindo mecanismos

mas de organização econômica e social e as normas a

coercitivos, no caso de rompimentos contratuais de

partir das quais se organiza, efetivamente, o mercado

uma das partes. Essas instituições do mercado informal

de aluguel – propiciou desvelar aspectos formais,

permitem que os contratos implícitos estabelecidos

que convivem com acordos extralegais, socialmente

entre as partes sejam respeitados em termos inter-tem-

reconhecidos e, portanto, socialmente legítimos,

porais e inter-gerenciais (ABRAMO, 2009, p. 56-57).

embora quase sempre estigmatizados, como informais e ilegais. No entanto, a questão da coordenação

Para esse autor, uma base importante da garantia do

das condutas não foi devidamente explorada. Melhor

funcionamento desse mercado são as relações de con-

dizendo, algumas questões ﬁcaram sem resposta,

ﬁança-lealdade, signiﬁcando a eliminação da impesso-

11 Em Brasília Teimosa, na primeira pesquisa, identiﬁcaram-se 139 residências alugadas, nos últimos seis meses anteriores à
data do início dos trabalhos de campo. Na segunda, revisitaram-se 67 dessas 139.
12 O Banco de Dados sobre a RMR contém informações sobre a situação socioeconômica dos compradores, vendedores e inquilinos,
características dos domicílios, mobilidade espacial, formas contratuais das negociações imobiliárias, aspectos relativos às transações,
taxas e impostos incidentes sobre os imóveis, acesso aos equipamentos e serviços urbanos, localização do trabalho dos agentes e
perspectiva quanto à valorização dos imóveis. É importante registrar que são as mesmas informações presentes no Banco de Dados
das outras metrópoles, objeto da pesquisa Mercados informais do solo urbano nas cidades brasileiras e acesso dos pobres ao solo.
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No que concerne à necessidade de instituições,

mercado imobiliário formal. Embora Abramo (2009)

Abramo (2009, p. 59) aﬁrma: “como sabemos, não há

aﬁrme a necessidade dessa base institucional – con-

mercado sem instituições que estabeleçam a mediação

ﬁança-lealdade – para a coordenação dos indivíduos,

interpessoal nas relações mercantis”. Tal assertiva, em

no âmbito do mercado imobiliário, em áreas pobres,

relação ao mercado imobiliário em assentamentos

ele não analisa os termos da sua hipótese, pelo menos

populares, fundamentou-se em pesquisas empíricas

no caso do mercado de locação. Não obstante contri-

realizadas em algumas metrópoles da América Latina,

buir para a compreensão de algumas manifestações

onde a mediação institucional assume a função de um

do MIAP, em certas cidades brasileiras, as proposições

terceiro ator, cuja ﬁgura é reconhecida como “autori-

de Abramo suscitam questões fundamentais. Aﬁnal,

dade local.” Trata-se de ﬁgura que serve de mediadora

como chegar-se a semelhante conclusão sobre o mer-

nos conﬂitos incidentes nas comunidades populares,

cado de locação, analisando-se essa base institucional

como uma “espécie de ﬁadora.” Essa “autoridade”, se-

apenas sob a ótica dos inquilinos, ou seja, a partir da

gundo Abramo (Ibid.), resulta de processos históricos

demanda? A quem cabe conﬁar e a quem cabe ser

locais, que a instituem como tal, podendo ser de

leal? A conﬁança deve referir-se ao locador que, no

natureza religiosa, étnica, cultural, política e, até mes-

ato de fechar a negociação, mesmo verbal, conﬁa (ou

mo, decorrente da violência e do controle pela força.

tem por moralmente certo) que o inquilino cumprirá

(Ibid.) Ora, se os comportamentos dos indivíduos se

o estabelecido, em relação ao pagamento mensal do

fundamentam em relações de conﬁança-lealdade, por

aluguel, à manutenção do imóvel, aos pagamentos

que é preciso haver uma “autoridade local”?

de energia elétrica etc.? Lealdade cabe ao inquilino,
diante dos compromissos assumidos?

No caso da RMR, em nenhuma das localidades
pesquisadas se constatou a ﬁgura de um mediador,

No caso de Brasília Teimosa, a pesquisa, realizada

com função de “ﬁador”. Ademais, não se pode

em 2008, comprovou, empiricamente, a hipótese de

esquecer que, no mercado de locação, diversamen-

Abramo, no que se refere à conﬁança-lealdade, como

te do de compra e venda, as relações diretas entre

base importante do funcionamento do MIAP. O

locadores e locatários persistem por certo tempo.

mesmo não ocorreu quanto à presença de instituições
informais. Do próprio binômio conﬁança-lealdade ﬁ-

Frente à ausência de um “ﬁador” e às particularida-

caram questões não respondidas. Por que a conﬁança

des das relações do mercado informal de locação,

por parte dos locadores? Por que a lealdade por parte

nas áreas pobres da metrópole recifense, impõe-se

dos locatários? Tais questões não podem ser respon-

indagar: como é coordenado esse mercado? Talvez o

didas, sem que se considere o contexto de ação e o

conceito de convenção ofereça pistas esclarecedoras.

próprio objeto motivador das negociações: a habita-

Assim sendo, importa elucidar o signiﬁcado do termo

ção, com todo o seu signiﬁcado material e imaterial,

convenção. E, mais ainda, examinar a pertinência de

como se verá no ﬁnal deste ensaio.

adotá-lo, ao invés de instituição, no caso do MIAP.
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alidade nas relações, impessoalidade tão marcante no

2
Noção de convenção ao
invés do conceito de
instituição
Dentre várias acepções (ajuste, pacto, contrato, acordo, combinação, avença,
trato, convênio e reunião, para citar algumas), o signiﬁcado corriqueiro da
palavra convenção é revelado pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa,
como: “qualquer dos usos ou costumes sociais estabelecidos, geralmente de
tácita aceitação pelos indivíduos de uma comunidade que incluem regras de
boa educação, de boa conduta etc. (...)”.

Dessa compreensão, deve-se reter que a convenção permite aos indivíduos
tomarem decisões sem razões aparentes, como as regras de boa educação
(cumprimentar uma pessoa, apertando a mão ou dando um beijo em cada um
dos lados do rosto, entre outras). Vários autores convencionalistas ilustram o
problema standard da coordenação das ações entre indivíduos com o seguinte
exemplo: duas pessoas estão comunicando-se por telefone. De repente, a linha
é interrompida. Quem religa primeiro? Convencionou-se que aquele que teve a
iniciativa de ligar, pela primeira vez, deve repetir a ligação. Caso isso não aconteça e os dois, simultaneamente, ﬁcarem tentando, a linha permanecerá ocupada. Em última instância, essa convenção – quem religa é quem primeiro ligou
– orienta o comportamento das duas pessoas. Além desse clássico exemplo,
muitos outros podem ser citados: fazer um minuto de silêncio, durante uma
cerimônia, em homenagem a alguém que faleceu (quem persistir conversando,
será mal visto pelos demais presentes no evento); ceder o assento a uma pessoa
idosa (quem recusar será foco, também, de reprovação social) etc.

Desses exemplos, podem-se deduzir duas características essenciais da convenção. A primeira é que ela não tem sentido, senão no interior de um coletivo.
Em outras palavras, envolve, no mínimo, duas pessoas, que se comportam
de uma dada maneira, sem justiﬁcativa: não é necessário se desculpar por ter
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A segunda característica, ressaltada por Batifoulier

minuto de silêncio, nem apresentar razões para

e Larquier, é “a ausência de ameaças explícitas de

ceder o lugar a uma pessoa idosa.

sanções” (Ibid., p. 14), no caso de não-respeito
à norma, ao contrário das regras de direito. A

Mas, por que essa regra e não outra? Daí, a se-

convenção não precisa, assim, de aparelhos de

gunda característica da convenção: o seu caráter

coerção. A ausência de sanções não a enfraquece,

arbitrário, no sentido de existirem outras pos-

muito embora seja portadora de ameaças. Como

sibilidades de coordenação. Segundo Philippe

bem admitem Camille Chasernant e Olivier Thé-

Batifoulier e Guillemette de Larquier (2001, p.

venon (2001, p. 49),

66), “a convenção é arbitrária, mas é racional seguila, se cada um faz o mesmo, pois o objetivo é de

em inúmeros casos, de fato, os mecanismos de san-

se coordenar, adotando o mesmo comportamento

ção, que acompanham o não-respeito às regras não

dos outros”. O arbitrário é, portanto, uma solução

são externos e explícitos, mas, ao contrário, informais

entre outras, não justiﬁcável por argumentos pre-

e impostos por um meio social difuso. A pressão dos

cisos, mas útil à coordenação. O relevante é que a

pares, a perda de reputação ou a exclusão dos grupos

convenção co-ordena os comportamentos (religar,

são ameaças de sanções implícitas bastante fortes para

no caso de quem ligou primeiro, fazer silêncio em

modiﬁcar os interesses de um agente, e o fazer decidir

homenagem a alguém, ceder o assento a uma pes-

pela regra de coordenação.

soa idosa). Nesse sentido, a coordenação (religar,
fazer silêncio, ceder o assento) é mais importante

Essas características inerentes à convenção indu-

do que o próprio conteúdo da convenção.

zem a pensá-la como mais apropriada, do que o
conceito de instituição, ao estudo do MIAP, mesmo

Para os referidos autores, a convenção tem duas

adotando-se, para instituição, a deﬁnição mais con-

outras características, enquanto regra de compor-

sensual, que – segundo Christian Bessy e Olivier

tamento. A primeira diz respeito a la vague de la

Favereau (2003, p. 8), dois importantes teóricos

déﬁnition, isto é, “caso se possa, por vezes, oferecer

da TC – é a de North (1990).

um enunciado explícito, não existe uma formalização oﬁcial, ou consagrada, da convenção. O

As instituições são as regras do jogo em uma socie-

conhecimento eventual da sua história é sem efei-

dade ou mais formalmente os constrangimentos de

to sobre a sua explicação” (Ibid., p. 13). Por isso,

origem humana que envolvem a interação humana,

eles aﬁrmam que a convenção não tem passado.

quer seja política, social ou econômica. Ela apre-

Aﬁnal, raros seriam aqueles que se questionariam

senta a vantagem múltipla de poder cobrir também

– na hipótese de a linha telefônica ser interrompi-

as instituições não-econômicas, de permitir tanto

da, por exemplo – sobre a veracidade da regra que

análises ortodoxas quanto críticas, de não romper

determina os comportamentos convencionados.

com a etimologia do termo (a instituição é aquilo que

Noção de convenção ao invés do conceito de instituição

religado o telefone, não é necessário explicar o
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institui – e que, por sua vez, é instituído) e de remeter

A adoção do conceito de convenção tem permitido

discretamente à poderosa noção de “regra constituti-

aos convencionalistas uma abertura, no sentido da

va.” (Apud BESSY; FAVEREAU, 2003, p. 8):

incorporação dos aportes de outras disciplinas e da
análise dos fatos incompatíveis com as teorias do

Embora os autores mencionados comunguem

mercado, tanto na versão neoclássica, quanto na

com a noção de instituição formulada por North,

marxista, como se verá adiante. A convenção, implíci-

eles esclarecem que, antes de preocupar-se com

ta ou explícita, guia os comportamentos econômicos

as instituições, a TC tem a pretensão de analisar a

dos seres humanos, na medida em que ela é inse-

ação individual na sua relação com os diferentes

parável do contexto da ação. Este, sempre marcado

contextos comuns de ação. A hipótese fundadora

histórica e culturalmente, é um fato integrador da

da TC, em torno da qual se encontram pesquisa-

conﬁguração dos fenômenos econômicos. Ocorre

dores de diversas disciplinas, é que:

que a convenção, como referencial de conduta (ou
norma) resulta de um acordo (ou acerto), explíci-

Esses contextos de ação são exteriores às pessoas

ta ou implicitamente ﬁrmado por indivíduos em

(e percebidos como tais), se bem que essas últimas

interação (como, por exemplo, locadores e locatários

participem mediante suas ações (individuais e/ou

de um imóvel), visando à organização social do

coletivas) da sua criação, sua atualização ou seu ques-

exercício da liberdade de cada um deles. É por essa

tionamento. Esta hipótese supõe um individualismo

convenção que eles se conciliam, ou seja, se co-orde-

metodológico mais complexo (e, sem dúvida, mais

nam e, portanto, minimizam eventuais conﬂitos e

coerente) do que aquele da corrente dominante. Dito

maximizam os benefícios desejados em comum. Daí

de outra forma, o objetivo é conciliar certa autonomia

este ensaio considerar a possibilidade de adotar essa

do ‘social, indo até reconhecer as suas leis próprias,

noção, para demonstrar que o MIAP é o resultado da

com a ideia que são sempre os indivíduos e não

produção dinâmica do indivíduo e da sociedade.

entidades supra-individuais, que agem e colocam as
suas intenções (individuais e/ou coletivas). (BESSY;

O Esquema 1 sintetiza as principais características dos

FAVEREAU, 2003, p. 2, grifo da autora)

conceitos de convenção e instituição, quando aplicados
aos estudos dos mercados imobiliários de locação.

Ademais, Bessy e Favereau (2003) lembram que
a análise do ﬁlósofo John Rogers Searle (1995)

Cabe ainda ressaltar que, para os convencionalistas, a

sobre os fatos institucionais evidencia que as suas

noção de instituição é muito carregada de um modo

13

não são arbitrárias, como as

de pensar holístico, que a apresenta como uma enti-

convenções. Não se trata, portanto, de um proble-

dade coletiva estruturada. Ademais, eles consideram

ma semântico, mas eminentemente conceitual.

que o individualismo metodológico não é apropriado

regras constitutivas

13 O signiﬁcado de regras constitutivas será exposto adiante, quando da abordagem econômica da coordenação.
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aplicáveis a estudos dos mercados imobiliários de locação
CONVENÇÃO

Sentido interpessoal
Caráter arbitrário
Informalidade/ilegalidade
Sanção implícita
Coordenação intrínseca (agentes envolvidos)

INSTITUIÇÃO

Sentido impessoal
Caráter constitutivo
Formalidade/legalidade
Sanção explícita
Coordenação extrínseca (autoridade local)

Esquema elaborado pela autora.

para reﬂetir sobre convenções, na medida em que elas

social e de conceber respostas para as questões susci-

são arbitrárias. Por isso, eles advogam um individua-

tadas. Segundo o sociólogo Raymond Boudon,

lismo metodológico mais complexo – doravante denominado individualismo metodológico renovado – como

o princípio do individualismo metodológico enuncia

ressaltado no trecho transcrito de Bessy e Favereau.

que, para explicar um fenômeno social qualquer, seja
ele referente à demograﬁa, à ciência política, à socio-

É imperativo atentar-se para o conceito de individu-

logia, ou qualquer outra ciência social particular, é

alismo metodológico, introduzindo, inclusive, o seu

indispensável reconstruir as motivações dos indivídu-

oposto, o holismo, de modo a ressaltar que esses dois

os envolvidos pelo fenômeno em questão e apreender

paradigmas, se considerados isoladamente, devem

esse fenômeno como resultado das agregações de

ser abandonados, por se mostrarem incapazes de

comportamentos individuais ditados por essas moti-

apreender a realidade, nas suas múltiplas dimensões

vações. (Apud GRAWITZ, 1990, p.181).

e singularidades. Isso induz a concordar com os
convencionalistas e a concluir que há uma necessida-

Como tal, esse paradigma sempre obteve consenso

de premente de adotar-se outro tipo de paradigma,

na economia neoclássica, cujo esquema de inter-

com orientação teórico-metodológica mais ﬂexível

pretação está centrado na racionalidade. Esse tipo

e voltada para o entendimento dos contextos e da

de explicação supõe que o indivíduo é racional

situação do fenômeno objeto de análise.

(homo oeconomicus), hipótese largamente utilizada
pelos economistas neoclássicos.

O individualismo metodológico é, na essência, um
paradigma, no sentido de constituir um modo gene-

Do lado oposto ao individualismo metodológico,

ralizado e compartilhado de questionar a realidade

encontra-se o paradigma holístico, cujos adeptos

Noção de convenção ao invés do conceito de instituição

Esquema 1 - Características dos conceitos de convenção e instituição
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evidenciam os aspectos estruturais e culturais das

importantes, na medida em que os sociólogos e, mais

normas, supondo-os elementos ativos e, assim,

recentemente, os economistas se deram conta das situa-

ignorando a análise das motivações e dos compor-

ções de interação nas quais os atores estão estreitamente

tamentos individuais. Por isso mesmo, privam-se de

dependentes, uns dos outros na coordenação das suas

explicações essenciais. Para Alain Caillé (1998, p. 8),

ações. O exame desses esquemas de integração e suas
modiﬁcações não conduziriam a reconsiderar a oposi-

o holismo não tem nada a dizer sobre o modo como

ção inicial e a maneira de considerar a racionalidade?

o laço social é gerado, o que ﬁca evidente quando se
observa que nem mesmo se coloca a questão. Por hi-

É importante ressaltar que um grupo de pensado-

pótese, postula que o laço social sempre está dado de

res, reunidos em torno da Révue de Mauss, sugere a

saída e preexiste ontologicamente à ação do sujeito.

construção de um terceiro paradigma. Alain Caillé

Mas seria possível falar em ação? Diﬁcilmente, já que,

(1998, p. 8-9), a ﬁgura mais proeminente desse

nessa perspectiva, supõe-se que os sujeitos, individu-

grupo, deixa claro que existe lugar para essa cons-

ais ou coletivos, não fazem senão aplicar um modelo

trução. Para ele, “tal sugestão parece fácil, quando

e uma lei que existem antes deles.

lembramos como e porque os dois paradigmas
reconhecidos se mostram totalmente incapazes de

No Dictionnaire critique de la sociologie, Boudon

pensar – ao contrário do que crêem – a gênese do

(1982) aﬁrma que a ação individual é submetida a

laço social e da aliança”, isto é, a dádiva – o terceiro

constrangimentos sociais e raramente se dá de acor-

paradigma –, por ele considerada como “uma

do com a fantasia. Mas, isso não implica que tais

aposta e como uma solução das aporias do holis-

constrangimentos determinem a ação do indivíduo

mo e do individualismo.” Embora reconhecendo

em sociedade. Eles delimitam o campo do possível,

os méritos de tais pensadores, veriﬁcar a pertinên-

não o campo do real. A noção de constrangimento

cia desse terceiro paradigma – a dádiva – à análise

social só tem sentido em relação às noções correlatas

do MIAP foge do objetivo deste ensaio.

de ação e de intenção Em síntese, para esse autor, o
fato social não é automaticamente uma ordem, que

No mercado informal de aluguel em áreas po-

rege as condutas sociais. O indivíduo não é nem um

bres, locadores e inquilinos mantêm relações

homo oeconomicus nem um homo sociologicus.

interpessoais, o que remeteria ao individualismo
metodológico, sem que, nesse caso, normas legais

Endossando esse posicionamento, Laurent Thé-

fundamentem seus acordos. Mas, não se pode

venot (2006, p. 55-56), um dos mais eminentes

deixar de considerar que eles se inserem em um

convencionalistas, sustenta que:

determinado coletivo. Isso, porém, não autorizaria
incluí-los no tipo homo sociologicus, que adere às

os esquemas deﬁnidos pela dupla norma-ordem e

cegas às convenções desse coletivo. Na verdade,

racionalidade- equilíbrio conheceram transformações

tais agentes operam em um contexto comum de
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homo situs.14 Não seria esse o terceiro paradigma?

termo utilizado por Zaoual – que modela seus

O homo situs não corresponderia ao paradigma do

comportamentos. Aﬁnal, cada pessoa, mesmo

individualismo metodológico renovado, reivindicado

compartilhando sentimentos morais comuns, é

explicitamente pelos convencionalistas, mas não

única, devido às particularidades do seu próprio

por eles enunciado? De fato, é exatamente o con-

percurso. “Cada pessoa possui um tipo de patrimônio

junto das dimensões individuais e coletivas que

de percurso que desempenha um papel nas decisões

pautam as condutas econômicas. Esse conjunto

presentes e futuras” (ZAOUAL, 2006, p. 52). As-

remete às convenções, que sempre assumem um

sim, o coletivo não é uma máquina social – termo

caráter normativo, agregando as duas dimensões.

também por ele utilizado –, ainda que impregne
os comportamentos. Aliás, é isso que evidencia

Admitindo-se que o conceito de convenção é mais

o caráter não determinista do coletivo sobre as

apropriado – inclusive por abraçar o individualis-

condutas dos indivíduos.

mo metodológico renovado – para desvendar-se a
forma de coordenação do MIAP, importa situar a

Não sem razão, esse autor adere plenamente às

TC no debate travado no seio da sociologia e da

idéias da Teoria das Convenções. Como se discutirá

economia, a respeito do comportamento humano.

adiante, para essa Teoria, qualquer dimensão da

Com efeito, a TC, como admite Bessy e Favereau

realidade, objeto de estudo, deve ser contextuali-

(2003), caracteriza-se pela dualidade de entradas:

zada. Aﬁnal, os atores tomam decisões e também

a tradição do individualismo metodológico, desde

as ajustam, considerando a situação, ou seja, as

que dotando as pessoas de capacidade de inter-

circunstâncias e as contingências. Provavelmente,

pretação, e a tradição holística, levando em conta,

Hassan Zaoual inspirou-se na palavra situação, tão

porém, que os indivíduos são detentores de capa-

cara aos convencionalistas, para propor o termo

cidade de julgamento, sobretudo ético e moral.

14 Embora assumindo a grande contribuição da Teoria das Convenções para o desenvolvimento das suas idéias, Zaoual (2006)
não registra – pelo menos no seu livro Nova economia das iniciativas locais: uma introdução às iniciativas locais: uma introdução ao
pensamento pós-global – o quanto os termos situação e situados estão presentes nas análises convencionalistas dos fenômenos sociais.

Noção de convenção ao invés do conceito de instituição

ação, com base em uma racionalidade situada –

3
Movimentos da
sociologia e da
economia
O sociólogo e economista francês Laurent Thévenot (2006), em seu livro
L’action au pluriel – sociologies des regimes d’engagement, mais particularmente
no segundo capítulo, relativo à economia e a sociologia da ação coordenada,
procura integrar as duplas norma-ordem (holismo) e racionalidade-equilíbrio
(individualismo metodológico). Em primeiro lugar, ele mostra como a sociologia
passou de um entendimento das condutas dos indivíduos, a partir da imposição de uma ordem social (exterior), à compreensão da interação deles, trazendo subsídios para a TC. É dessa forma que essa Teoria incorporará aportes da
sociologia, mas considerando que a interação dos homens sempre leva em conta uma determinada situação, diante da qual os indivíduos se devem ajustar,
mediante uma operação de julgamento. Em segundo lugar, o mencionado autor
revela como a economia evoluiu da ideia de equilíbrio geral, segundo a qual o
homem é um ser solitário, egoísta e calculista, para uma concepção da necessidade de interação com outros indivíduos, a partir de uma visão estratégica e,
daí, para uma abordagem interpretativa, que pressupõe um julgamento da ação.

O Esquema 2 – incorporando complementações ao proposto por Thévenot
(2006, p. 63) – ajuda a entender a convergência dos dois aludidos movimentos.

O eixo horizontal indica as duas posições paradigmáticas radicalmente diferenciadas: individualismo metodológico (individual), do lado esquerdo, e
holismo (coletivo), do lado direito. Essas posições têm em comum o fato de
suas origens representarem um prolongamento das ciências da natureza (trecho superior do eixo vertical), segundo as quais o comportamento humano
deve ser desvendado a partir dos princípios ou leis da física, da química e da
biologia, entre outras, a despeito das inquietações das pessoas, das suas interações, interpretações mútuas, expectativas e apreensões. Daí a representação,
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çam dependentes de particularidades. Em outras

eixo vertical), que, em última instância, resulta

palavras: haveria, simultaneamente, ações coleti-

da relação dialética entre o homo oeconomicus e do

vas (normais), que seguem leis, e comportamentos

homo sociologicus.

dependentes de particularidades. O problema da
análise de Mill é que – como Thévenot (2006)

Um dos maiores inspiradores dos sociólogos e

adverte – para ele, o pesquisador não deve ter a

economistas foi o ﬁlósofo e economista Stuart Mill

pretensão de ter acesso a “causas menores,” ou seja,

(1806-1873). Esse pensador compara as ciências

não se deve preocupar em acessar as particularida-

da natureza humana àquelas dos climas e das

des individuais.

marés. A comparação permitiu-lhe conceber as
condutas humanas, a partir de dois níveis: um,

Dos ensinamentos de Mill, emergiram, em grande

relativo à “massa previsível” das ações, e o outro,

parte, os campos disciplinares da sociologia e da

atinente à diversidade de “outras menores”, não

economia, cujos movimentos conduziram, no

controladas. Essa construção, em dois níveis, ali-

ﬁnal da década de 1980, às primeiras formulações

cerça a ideia de um coletivo, que segue leis, muito

da Teoria das Convenções e, em última instância, a

embora os comportamentos humanos permane-

reconsiderar o signiﬁcado da racionalidade.

Esquema 2 - Movimentos convergentes das correntes econômicas e sociológicas
Leis (regularidades) das ciências da natureza
EXPLICAÇÃO
Walras

Quetelet

Teoria do
equilíbrio geral

Durkheim

INDIVIDUAL

COLETIVO

Homo oecomomicus

Homo sociologicus
Keynes

Weber
Habermas
Castoriadis

Lewis

Teoria das Convenções
COMPREENSÃO
Homo situs
Esquema inspirado no concebido por Thévenot (2006, p. 63).

Movimentos da sociologia e da economia

no Esquema 2, do homo situs (trecho inferior do
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3.1 Abordagem sociológica da coordenação
No seu livro O homem e o desenvolvimento das suas

noção de normalidade, considerada o único princí-

faculdades: ensaio de uma física social, o estatístico e

pio diretor do julgamento, capaz de governar a ação

sociólogo belga Jacques Adolphe Quetelet (1796-

dos indivíduos. A noção de norma social é a chave

1874) apresenta a concepção de homem médio,

dessa passagem, a forma mais simples para dar-se

como valor central, em torno do qual se agrupa-

conta das regularidades e abstrair-se das particula-

riam as características humanas. Para esse autor,

ridades. Para ele, o coletivo tem algo de especíﬁco,

é esse homem médio que confere consistência ao

não sendo determinado pelo indivíduo. Os fatos

coletivo. Signiﬁca isso o reconhecimento de um

sociais consistem em maneiras de agir, de pensar e

tipo ideal, que ultrapassa as vontades individuais

sentir exteriores aos indivíduos. Eles são dotados

e consolida a ideia de sociedade. O interesse desse

de um poder de coerção, em virtude do qual se im-

pensador era aplicar o método das ciências natu-

põem aos homens (DURKHEIM, 1968). Em outras

rais às ciências políticas e morais. Em suas linhas

palavras: reconhece-se um fato social pelo poder de

essenciais, ele busca formatar esse homem médio,

coerção externo que ele exerce ou é susceptível de

visando a estabelecer o laço entre as regularidades

exercer sobre os indivíduos. Para esse pensador, as

em média e a representação do interesse geral

instituições constituem um conjunto de atos e ideias

(THÉVENOT, 2006).

que os indivíduos encontram, quando nascem.
Sendo assim, esse conjunto é exterior a cada um

Algumas décadas após os escritos de Mill, Émile

deles, embora se imponha a todos e se transforme.

Durkheim (1858-1917)15 – um dos fundadores da

A sociologia teria por ﬁm estudá-las. Nesses termos,

escola sociológica francesa, considerado, inclusive, o

a ação dos indivíduos ﬁca totalmente enraizada na

primeiro a elaborar um método cientíﬁco sociológi-

conduta social. Não sem razão, Durkheim é consi-

co, registrado no seu livro Regras do método socioló-

derado um dos pensadores holísticos.

gico (1895) –, admitia que uma ciência voltada para
o conhecimento do comportamento dos homens

Para Madeleine Grawitz (1990)16, Durkheim afasta

só poderia existir mediante regularidades visíveis

a explicação da psicologia individual – muito difun-

e manipuláveis. Da ideia de lei da natureza, mais

dida na época – que atribuía aos homens sentimen-

precisamente de homem médio, ele passa para a

tos manifestos nas suas condutas. Realmente, no

15 Durkheim, era um ferrenho crítico do individualismo metodológico, ou seja, da pretensão da economia política de constituir-se
como ciência especializada dos fatos sociais, produzidos visando à aquisição de riquezas. Para ele, nada assegura que haja uma
esfera de atividade social onde o desejo de riqueza desempenhe realmente esse papel preponderante.
16 Madeleine Grawits, professora emérita da Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris I, escreveu um valioso compêndio de
1.140 páginas, intitulado Métodos das ciências sociais, onde apresenta a evolução das ciências sociais, incluindo a economia, e
seus respectivos métodos de análise.
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mo, em pensamentos e atos. Ora, esse sociólogo,

de todo o processo social deve ser procurado na cons-

ao evocar o poder da coletividade, afasta qualquer

tituição do meio social interno” (DURKHEIM, 1968,

possibilidade de considerar os indivíduos com as

p.101). É, na própria natureza da sociedade, que se

suas singularidades. Daí Thévenot considerar o pen-

deve buscar a explicação da vida social. Destarte, a

samento durkheiminiano reducionista, na medida

sociologia não seria um corolário da psicologia.

em que oferece parcialmente os elementos para
a apreensão das ações dos homens, não levando

Já no livro Formas elementares da vida religio-

em conta o imperativo dessas ações em termos de

sa (1915), Durkheim (2003, p. 467). introduz

ajustamento ou de interação com os outros. Sendo

o conceito de representações coletivas para, em

assim, “não se pode deixar intacto esse modelo de ação”

última instância, exprimir a sociedade. Em outros

(2006, p. 68).

termos, a sociedade é formada “[...] antes de
tudo, pela ideia que ela faz de si mesma”. No que

Contemporâneo de Durkheim, o sociólogo alemão

se refere à formação dessas representações, ele as

Max Weber (1864-1920) dele se distancia pelo fato

explica como “o produto de uma enorme coopera-

de sua teoria da ação fazer referências às crenças e aos

ção”, ou seja, como devidas à associação de ideias

valores de uma sociedade. Distancia-se também das

e sentimentos de uma “multidão de espíritos”. O

ciências da natureza, cuja preocupação era com causas

homem, para esse sociólogo, é duplo.

e efeitos (GRAWITZ, 1990). A concepção de Weber
(1999) é que a compreensão deve desvendar o sentido

Há dois seres nele: um ser individual, que tem sua

de uma relação social. Ele considera o indivíduo e a

base no organismo e cujo círculo de ação se acha,

sua atividade como uma unidade de base e sustenta

por isso mesmo, estreitamente limitado, e um ser

que, do ponto de vista da sociologia, toda referência

social, que representa em nós a mais elevada rea-

a uma signiﬁcação supõe uma consciência individual.

lidade, na ordem intelectual e moral, que podemos

Para passar de uma compreensão individual à gene-

conhecer pela observação, quero dizer, a sociedade

ralização, ele admite tipos de ações sociais17, que se

(DURKHEIM, 2003, p. xxiii, grifo da autora).

diferenciam segundo os pesos relativos dos valores
e da exigência de racionalidade. As condutas tradi-

`Em suma, para Durkheim a participação do ho-

cionais, por exemplo, seriam regidas por hábitos,

mem na sociedade permite que ele supere a si mes-

enquanto as ações instrumentais seriam impulsiona-

17 Weber (1999, p. 15) distingue quatro tipos de ação social, conforme a sua determinação: “1) de modo racional referente
a ﬁns: por expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas
expectativas como ‘condições’ ou ‘meios’ para alcançar ﬁns próprios, ponderados e perseguidos racionalmente, com sucesso;
2) de modo racional referente a valores: pela crença consciente do valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja a
interpretação – absoluto e inerente a determinado comportamento como tal, independentemente do resultado; 3) de modo
afetivo, especialmente emocional: por afetos ou estados emocionais atuais; 4) de modo tradicional: por costumes.”

Movimentos da sociologia e da economia

mencionado livro, ele aﬁrma que “a origem primeira
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das por escolhas racionais dos meios e ﬁns, ajustadas

uma desaprovação social. A concepção weberiana de

a um interesse particular. No entanto, ele reconhece

convenção assume, portanto, um caráter determinis-

outro tipo de ação, orientada racionalmente em

ta, o que afasta qualquer possibilidade de julgamento

relação aos valores, colocando, assim, em evidência

e, por extensão, de ajustamento das ações.

uma articulação das noções de valor e de racionalidade, que marcará durante muito tempo a sociologia.

Segundo Thévenot (2006), uma grande evolução

Nesse tipo de ação, a escolha dos meios, ou mesmo

do pensamento sociológico é marcada pelo ﬁlósofo

dos ﬁns, é racional, mas os valores não podem ser

e sociólogo alemão Jürgen Habermas (1929), que se

adotados racionalmente. É indiscutível a contribuição

posiciona radicalmente contra a universalização da ci-

de Weber para a compreensão das condutas huma-

ência e da técnica. Para ele, existem esferas de decisão

nas. Não obstante, a submissão a esses valores pode

onde deve prevalecer uma racionalidade comunicativa.

deixar margem a generalizações, obscurecendo as

Habermas (1987) distingue dois âmbitos do agir

particularidades inerentes a cada um dos seres huma-

humano: o trabalho e a interação social. Por trabalho,

nos, responsáveis, também, por suas condutas.

entende o processo pelo qual o homem se emancipa progressivamente da natureza. Por interação, ele

Ressalte-se que Max Weber (1999, p.22) se refere à

concebe a esfera da sociedade em que normas sociais

noção de convenção. Ele admite que convenção é um

se constituem, a partir da convivência entre sujeitos,

“costume”, capaz de garantir uma ordem. Por isso, faz

capazes de comunicação e ação. Nessa dimensão

referência a um dos tipos de ação por ele identiﬁca-

da prática social, prevalece uma ação comunicativa,

do como conduta tradicional. A vigência da conven-

ou seja, “uma interação simbolicamente mediada”,

ção é assegurada de tal forma que, dentro de um

orientada pelas “normas de vigência obrigatória, que

determinado círculo de pessoas, um comportamento

deﬁnem as expectativas recíprocas de comporta-

discordante tropeçará em “reprovação”. Enquanto

mento e que têm de ser entendidas e reconhecidas,

isso, quando a ordem é sustentada pelo direito,

pelo menos, por dois sujeitos agentes” (HABER-

são necessários mecanismos de coação, garantidos,

MAS, 1987, p. 57). A ideia é substituir a tipologia

inclusive, por pessoas encarregadas de impor o seu

de racionalidade weberiana (racional em ﬁnalidade,

cumprimento. Para ele, a convenção pode ser mais

racional em valor, racional em tradição, racional em

eﬁcaz – em termos de orientar as condutas de um

afetividade) por uma concepção de racionalidade que

indivíduo e, assim, garantir a ordem –, do que a

emerge da necessidade de comunicação, ordenadora

presença de um aparelho coercitivo jurídico, uma

dos diversos tipos de ação. A ideia de comunicação fez

vez que, em uma quantidade incalculável de relações

emergir o interacionismo, reunindo estudiosos, cuja

pessoais, o indivíduo depende de um entorno

atenção se volta para as operações de interpretação,

livremente instituído e não garantido por autoridade.

efetuadas pelos atores em situação e sobre a dinâ-

Nesse caso, a convenção não é adotada espontanea-

mica do julgamento. No entanto, como bem admite

mente. Assume um caráter normativo, implicando

Thévenot (2006), a força de imposição das regras

37
e os convencionalistas, em geral vislumbram o caráter

interesses das pessoas, que são levadas a mudar as

convencional do julgamento, explorando, inclusive, os

situações com táticas e técnicas adequadas.

limites da interpretação. As regras não determinam
a ação, mas constituem suporte dos procedimentos,

Thévenot adverte para a contribuição da etno-

gerando conﬂitos de interpretação. Ademais, alerta

metodologia à formulação da TC. Não se trata de

Thévenot (2006), fechar-se no conhecimento de

uma doutrina, mas de uma orientação, fortemen-

uma comunidade de crenças – termo por ele utiliza-

te inﬂuenciada pela fenomenologia (GRAWITZ,

do – com seus sentidos comuns, é correr o risco de

1990). Seu fundador, o vienense Alfred Schütz

limitar-se o tratamento do julgamento e da própria

(1899-1959), teve o mérito de criticar o método das

ação e, portanto, das modalidades de coordenação.

ciências da natureza, por ele considerado inadequado
para a compreensão da intersubjetividade, que lhe

Embora, na proposta originária de Thévenot (Es-

parece essencial. Por isso mesmo, ele se opôs ao ho-

quema1), não conste o nome de Cornelius Cas-

lismo de Durkheim, na medida em este considerava

toriadis – considerado um dos maiores expoentes

os fatos sociais como eventos exteriores à consci-

da ﬁlosoﬁa francesa do Século XX – talvez por ele

ência individual. Os seguidores de Schütz deram

não ser sociólogo nem economista, é preciso reco-

atenção particular aos procedimentos para desven-

nhecer que esse ﬁlósofo oferece pistas importantes

dar uma ordem, em termos de sentido comum, no

para elucidar assunto tão complexo, como o das

contexto da situação, questionando, inclusive, as ca-

condutas dos indivíduos.

tegorias gerais de estrutura e norma e negando-lhes,
assim, a capacidade de assegurar uma ordem de

A análise desse ﬁlósofo aplica-se diretamente ao mun-

sentido comum, pois as circunstâncias reclamam, sem

do histórico-social e, de modo particular, às dimen-

cessar, um trabalho de ajustamento ao contexto.

sões com que as sociedades operam: (i) a conjuntoidentitária, segundo a qual cada sociedade opera em

Acompanhando, porém, Thévenot (2006), importa

função de normas, valores, procedimentos distintos

evidenciar que a interpretação não pode ser redu-

e deﬁnidos, e (ii) a propriamente imaginária18, a partir

zida à compreensão imediata de um sentido, dado

da qual “a existência é signiﬁcação. As signiﬁcações

implicar a colocação, sempre problemática, entre

podem ser um ponto de referência, mas não são determi-

uma conduta circunstanciada e as reorientações que

nadas. Elas se reportam indeﬁnidamente umas às outras

supõem aproximações das ações Em face disso, ele

sobre um modo fundamental de reenvio” (CASTORIA-

18 Foi negando o determinismo econômico, tanto neoclássico, quanto marxista, que Castoriadis introduziu a categoria do
imaginário, sem a qual seria impossível reﬂetir sobre a questão da racionalidade. Para ele, “o imaginário não desempenha
apenas a função do racional, ele é uma de suas formas, (...) e aí podemos discernir os elementos que pressupõem nossa
racionalidade” (1982, p. 195). O grande mérito de Castoriadis foi considerar a categoria do imaginário, enquanto criação
no campo histórico e social.
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DIS, 1986, p. 225). Assim, nas condições de uma

palavras: o homem deve julgar em um contexto,

determinada sociedade ou de uma comunidade, os

do qual participam outras pessoas com as quais

indivíduos criam imagens carregadas de signiﬁcações

eles estabelecem acordo(s). Signiﬁca isso que as

e valores, que modiﬁcam os pesos dos fatores objeti-

pessoas lançam mão de uma racionalidade situada,

vos ou sua hierarquia, na ordem das decisões e ações.

nos termos utilizados por Zaoual (2006).

Dessas reﬂexões pode-se depreender que Castoria-

No que concerne ao MIAP, as relações dos agentes

dis, em grande medida, insere-se no paradigma do

que o integram – movidos por transações co-

homo situs, ao apresentar um homem que, ao mes-

merciais, caracterizadas pela ausência de marcos

mo tempo, opera a partir de regras, normas, valores

regulatórios legalmente instituídos – podem ser

e crenças compartilhadas, mas também de suas

analisadas à luz da convenção, na medida em que

singularidades, permeadas de imagens plenas de

os agentes compartilham convicções não apenas

signiﬁcações. É a partir das dimensões mencionadas

dos seus respectivos mundos (familiar e proﬁssio-

que o homem interpreta e julga, decide, age e vai

nal entre outros), mas também daqueles dos de-

ajustando-se e orientando-se, conforme o desenrolar

mais membros da comunidade em que se inserem.

das circunstâncias e das contingências das situações.

Esses agentes – do tipo homo situs por excelência –
não saíram do nada ou de um vácuo social, ético e

Esses comentários evidenciam o movimento da

moral. Eles decidem, agem, reorientam suas ações,

sociologia, transitando de um modelo de ação

a partir dos seus múltiplos pontos de referência. A

social, ditado por normas sociais, para um outro,

convenção, sem ser totalmente determinística sobre

que privilegia a interação dos indivíduos, exigindo

os comportamentos dos indivíduos, desempenha

interpretação individual da situação. Em outras

um papel coercitivo, voltado para a coesão do sítio.

3.2 Abordagem econômica da coordenação
Também a economia evoluiu de uma visão em que

ciências da natureza. Daí que as leis econômicas

a coordenação das condutas dos homens – con-

seriam compatíveis com as da natureza.

siderados isolados, a-históricos, egoístas, calculadores e otimizadores –, seria determinada por um

A concorrência vital entre as espécies, e dentro de

mercado concorrencial perfeito, onde os indiví-

cada uma delas, é vista como mecanismo essencial

duos agiriam isoladamente, para outro tipo de

da evolução e da adaptação à mudança do meio

abordagem, que considera as relações entre eles.

circundante. Entretanto, a biologia contemporânea e
seus múltiplos ramos parecem descobrir uma grande

É importante relembrar que, à semelhança da

variedade de mecanismos na natureza” (ZAOUAL,

sociologia, o berço da economia encontra-se nas

2006, p. 83).
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concorrência perfeita – são dois pilares interdependen-

os primórdios, presente na economia. Sinteticamen-

tes, como bem mostra a teoria do equilíbrio geral.20

te, depreendem-se, na trajetória dessa disciplina,

Segundo essa teoria, os indivíduos isolados não têm

pelo menos três momentos: (i) o da teoria econômi-

contatos senão mediante o mercado, afastando, assim,

ca standard ou da racionalidade paramétrica, segun-

qualquer possibilidade direta de interações deles. Mais

do a qual as ações humanas seriam essencialmente

ainda, mostra (não demonstra) que os indivíduos –

impessoais; (ii) o da teoria econômica estratégica,

em princípio egoístas –, ao buscarem no mercado ma-

para a qual os atos humanos decorreriam de proces-

ximizar seus interesses individuais, são coordenados

sos interativos dos agentes e grupos de indivíduos; e

pelos preços. No centro dessa teoria, como comenta

(iii) o da teoria econômica interpretativa, que abre o

Laurent Thévenot, encontra-se o homo oeconomicus,

caminho para a formulação da TC.

“ser desenraizado por excelência, pois sem pertencimento social, nem crença moral, unicamente preocu-

a) Da teoria econômica standard à teoria econômi-

pado com o seu interesse pessoal” (1989, p. 182).

ca estratégica. – A teoria econômica standard estuda
os comportamentos dos indivíduos racionais frente

A teoria econômica standard preconiza o laisser-

aos bens. O único modo de conceber a coordenação

faire, quer dizer: o mercado deve funcionar sem

entre eles é a troca, por meio do mercado, este com-

regras. Quanto menor a quantidade de regras ins-

preendido como espaço homogêneo dos interesses

tituídas, tanto maior a possibilidade de o mercado

privados, onde cada indivíduo busca permanente-

aproximar-se do grau de equilíbrio. Acresce que

mente otimizar seus recursos (suas satisfações, seus

essa teoria forja uma ordem social, que repousaria

lucros etc.).19 Assim, a racionalidade dos indivíduos e

sobre indivíduos racionais. Em última instância,

o mercado – que funciona a partir de um modelo de

reduz a racionalidade a uma norma social.21

19 Adam Smith (1723-1810) foi considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Procurou demonstrar
que a riqueza das nações resultaria da atuação dos indivíduos que, movidos por seus próprios interesses, promoveriam o
crescimento econômico e a inovação tecnológica.
20 A teoria do equilíbrio geral foi concebida por Léon Walras (1834-1910) e tornou-se uma referência para os economistas
neoclássicos, na medida em que coube a ele romper com as descrições dos economistas clássicos – dentre eles Smith – que,
frequentemente, misturavam noções estritamente econômicas com reﬂexões de ordem geral. Em outras palavras, como bem
aﬁrma Janine Brémond, “a ciência econômica se constituiu separando o comportamento do homem na vida econômica da
abordagem ‘moral’ e considerando que as motivações do homem nas decisões econômicas são essencialmente de natureza
hedonista e utilitária. As relações mercantis não são regidas pelo amor ao próximo” (1989, p. 31).
21 Para Thévenot, “o esforço de redução da racionalidade a uma norma social encontra normalmente lugar numa caracterização
da cultura ocidental e da evolução histórica, conduzindo à modernidade. Para entender semelhante inscrição cultural e
histórica da racionalidade, pode-se recorrer às análises que Max Weber consagrou à racionalidade burocrática e à espécie de
racionalismo pertencente à própria cultura ocidental” (2006, p. 59).
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À primeira vista, seria essa a realidade do MIAP,

regras bem deﬁnidas, como: (i) a difusão de informa-

cujo funcionamento ocorre sem nenhuma regra

ção entre todos os agentes, de modo tal, que a saída

pré-estabelecida. Acontece que, diferentemen-

de um ou de outro dos muitos vendedores ou dos

te do mercado imobiliário formal, onde reina a

muitos compradores não tem implicações nos preços;

impessoalidade, ele é marcado pela interação dos

(ii) a lei da oferta e da demanda, determinando que,

seus agentes (locadores e locatários). Não existe a

se a oferta de um bem é superior à demanda, seu

menor chance de impessoalidade nas transações

preço baixa, e vice-versa; e (iii) a interdição de trocas,

realizadas no âmbito desse mercado, o que afasta,

antes da realização do equilíbrio geral.

de antemão, qualquer possibilidade de estudá-lo à
luz dessa teoria. Considerando-se que esses agentes

Aliás, saber o modelo, a partir do qual os agentes

interagem, é improvável que sejam portadores de

tomam suas decisões, é crucial. No MIAP, com seus

uma racionalidade paramétrica, mediante a qual

muitos inquilinos e locadores, a saída de um ou de

suas ações seriam deﬁnidas unicamente pelos pre-

outro não inﬂuencia os preços. Sem dúvida, isso é

ços. A grande maioria dos locadores, como se verá

característico da concorrência perfeita. Quanto ao

adiante, deﬁne suas ações, levando em conta, den-

nível de informação, eles, como ocorre no mercado

tre outros fatores, a situação ﬁnanceira dramática

formal, conhecem os preços realizados no entorno

dos seus inquilinos e, também, o olhar dos demais

do imóvel a ser transacionado. Acontece que os pro-

membros da comunidade onde se inserem, pelo

dutos são altamente diferenciados, em termos de lo-

que receiam sanções, nos termos weberianos.

calização, no interior de cada área pobre, tamanho,
material de acabamento etc., o que conferiria a esse

Conquanto a teoria do equilíbrio geral parta da hipó-

mercado características de monopólio, ou seja, um

tese de que o mercado é regido por um modelo de

controle de certos vendedores em relação ao preço.

concorrência perfeita22 e que os preços coordenam as

Tais características levariam a pensar que o mercado

atividades dos indivíduos no mercado, é imperativo

imobiliário em áreas pobres funciona a partir de um

desconﬁar de semelhante hipótese, mesmo no caso

modelo de concorrência monopolista (LACERDA e

das atividades formais. É o que fazem Camille Cha-

MORIM, 2009), à semelhança do mercado imobili-

sernant e Olivier Thévenon (2001), ao proporem que

ário formal (LACERDA, 1993). Contudo, é preciso

essa coordenação é indissociável da noção de regras.

alargar a análise, introduzindo outros elementos

Segundo eles, a coordenação, via preços, esconde

explicativos, como se verá adiante.

22 Para Vilfredo Pareto (1848-1923), a situação ótima caracteriza-se pelo fato de não se poder melhorar a situação de um
agente econômico, sem que se deteriore a de outro. A concorrência permite atingir esse ótimo (de Pareto). Pareto opõe-se
aos instintos não-lógicos que movem o homem (BRÉMOND, 1989)
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acordados. As incertezas decorrem, sobretudo,

natural, é, ao contrário, como se vê, um espaço

das condições de existência dos locadores e dos

construído. Em outras palavras, é porque existem

inquilinos. Em Brasília Teimosa, de acordo com

en amont (acima) regras que estruturam o espaço de

a Tabela 3, praticamente a metade dos locatários

coordenação do mercado, que os preços asseguram

tem rendimento familiar na faixa de até um salário

a coordenação” (CHASERNANT e THÉVENON,

mínimo (49,60%), seguida do intervalo de um a

2001, p. 42).23 Conforme esses autores, Searle

dois salários mínimos (29,50%). Pode-se aﬁrmar,

(1995) deu, a tais regras superiores, a designação

portanto, que 79,10% das famílias dos inquilinos

de constitutivas. Os preços não podem assegurar sua

recebem, no máximo, dois salários mínimos.

função coordenadora, sem a deﬁnição dessas regras.

Tabela 3 - Brasília Teimosa
Pelo visto, a teoria do equilíbrio geral supõe um

Rendimentos das famílias (%)

mundo onde a informação e o conhecimento são

Salários mínimos

Inquilinos*

Locadores**

perfeitos. Os indivíduos sabem das regras constituti-

Até 1

49,60

11,80

vas e, sobretudo, conhecem a totalidade dos eventos

De 1 a 2

29,50

26,50

futuros. Todas as críticas à teoria econômica stan-

De 2 a 3

14,40

35,30

dard não visam senão a denunciar a hipótese relativa

Mais de 3

6,50

26,40

à cognição dos indivíduos. Essa teoria presume um

Total

100,00

100,00

nível importante de capacidade cognitiva, tanto do

Fontes: *pesquisa direta - outubro a dezembro de 2005 e **pesquisa direta: fevereiro a

ponto de vista do saber, quanto do tratamento das

março de 2008.

informações. Ora, na realidade empírica, o conhe-

Em contrapartida, os rendimentos das famílias

cimento é limitado, o que diﬁculta a escolha da

dos locadores concentram-se nas faixas de dois a

ação otimizadora e faz emergir incertezas, a longo e

três (35,30%) e de mais de três salários mínimos

médio prazo, em particular frente a um mundo im-

(26,40%). Esses dados revelam, como era, aliás,

pregnado de assimetrias, em termos de informação.

de esperar-se, maiores rendimentos por parte das
famílias dos locadores e permitem levantar-se a hi-

No MIAP, as incertezas assumem outra dimensão,

pótese de que o comportamento de tolerância com

especialmente quando se considera a capacidade

a inadimplência eventual, conforme se analisará

de os inquilinos fazerem face aos compromissos

adiante, estaria relacionado a suas melhores con-

23 No que se refere particularmente ao mercado imobiliário formal, a tese de doutorado da autora do presente ensaio já
advertia que ele nada tem de natural. Com efeito, trata-se de uma construção social, onde não existem vencedores nem
vencidos. Os proprietários de terrenos e os promotores imobiliários apropriam-se de ganhos fundiários e imobiliários,
respectivamente, e os compradores realizam suas aspirações sociais (LACERDA, 1993). Os perdedores são aqueles que não
participam desse mercado e, portanto, são induzidos a ediﬁcar outro espaço, como é o caso do mercado de aluguel em áreas
pobres. Mas, em ambos os casos, são as regras en amont (superiores) que estruturam seus respectivos espaços de coordenação.
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dições ﬁnanceiras ou à circunstância de sua renda,

culdade, a teoria econômica é instada a repensar a

proveniente do aluguel, ser apenas complementar.

racionalidade individual paramétrica, de maneira a

Frente aos rendimentos dos inquilinos, como po-

considerar outros indivíduos ativos, no ambiente

dem os locadores – com base unicamente nos seus

de cada um, ou melhor, a considerar as interações

interesses, que, segundo a teoria standard, conﬁ-

dos agentes e grupos de indivíduos. Sem dúvida,

guram um comportamento essencialmente egoísta

a teoria econômica avança, em termos de enten-

– ter conﬁança em que os aluguéis serão pagos?

dimento do comportamento dos indivíduos, ao

Como calculam os preços a serem negociados?

avaliar que eles podem ser impelidos por outros
motivos, além do econômico – como, por exem-

Qualquer que seja o mercado, os preços não podem

plo, poder e prestígio –, mas sempre levando

ser perfeitamente calculados. Se os indivíduos conti-

em conta uma análise de custo-benefício. Não

nuam a selar acordos econômicos, é porque lançam

obstante, os indivíduos continuariam a coordenar-

mão de outras normas, de outros meios de regulação

se pelos preços. De qualquer maneira, a análise

das suas práticas, e não das regras en amont (ou

econômica passa a enfatizar o espaço de interação

constitutivas), nos termos já ressaltados. Chasernant

dos indivíduos, considerando, inclusive, proble-

e Thévenont (2001), acompanhando Searle, mais

mas de coordenação, como desequilíbrios e erros

uma vez, designaram essas outras normas regras

de previsão. No essencial, porém, ela não avan-

reguladoras24. Para esses autores, os preços são meios

ça, porquanto não se propõe a (re)elaborar uma

de coordenação eﬁcazes, se todas as hipóteses estão

análise mais rica do que a focada na capacidade

asseguradas, mas de modo algum asseguram a

de cálculo, referida à otimização. Em suas linhas

coordenação, quando surgem incertezas. Nesse caso,

centrais, ela repensa a racionalidade individual,

os agentes entram em acordo, a partir de regras de

mas visando a considerar como as estratégias dos

comportamento, que eles se empenham em adotar, a

indivíduos provocam as interações. Nesse caso,

ﬁm de se coordenarem. Tais regras constituem, por-

deter informações também é crucial. Trata-se de

tanto, meios de regulação das práticas econômicas.

um avanço, mas a ferramenta de análise não deixa

Quer isso dizer que mecanismos regulatórios servem

de ter por base o encontro de interesses indivi-

de resposta imprescindível às assimetrias de informa-

duais, mobilizados pela maximização das suas

ção sobre os bens e serviços mercantilizados ou, por

satisfações, dos seus lucros...

outra, aos obstáculos ao mercado concorrencial.
É nesse sentido que o comportamento racional se
Acontece que essas regras não podem ser apreen-

torna estratégico, tendo como fundamento o que

didas no âmbito do mercado. Ciente dessa diﬁ-

os outros poderão fazer. Em outras palavras, o

24 Regra reguladora é, sem dúvida, tautologia, mas, como explicam os autores mencionados, os dois termos foram utilizados
para distinguir esse tipo de regra de outro, no caso, a regra constitutiva.
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mente exógeno. A partir dessas duas tradições,

um contexto de interação pré-deﬁnida, segundo

ou melhor, dessas duas ortodoxias, assistiu-se a

a qual o outro também age com racionalidade. A

um movimento, capitaneado por economistas e

abordagem estratégica evidencia as regras dos con-

sociólogos heterodoxos, no sentido de considerar

tratos, ou seja, aquelas previamente negociadas e

os processos endógenos, visando a compreender

juridicamente respaldadas, de modo que o desres-

a totalidade do ambiente institucional (interno

peito estará sujeito a sanções. Destarte, os agentes

e externo) das economias capitalistas. Esse foi o

econômicos escolhem modalidades contratuais, a

mérito dos institucionalistas, embora sem se darem

partir das suas interações.

conta da integração dos problemas de coordenação
e reprodução É nesse ponto que sobressai a TC, na

Em suma, redeﬁnindo a racionalidade individual como

medida em que, por um lado,

estratégica, a teoria econômica adota uma ferramenta,
que permite analisar as regras de coordenação, como

a coordenação e reprodução são pensadas, a partir

resultantes do encontro de interesses individuais.

de uma racionalidade individual, confrontada à

Contudo, é importante ressaltar que “a abordagem

existência sistemática de problemas de coordenação

estratégica dá conta de todas as regras, cuja violação

e/ou reprodução; de outra parte, elas são pensadas

é sancionada por uma pena inﬂigida pelos indivíduos

simultaneamente e não mais separadamente” (BESSY

especializados e exteriores à interação, tais como as

e FAVEREAU, 2003, p. 5).

leis e todas as outras regras jurídicas” (CHASERNANT
e THÉVENON, 2001, p.49).

Tais questões são essenciais e devem ser consideradas, quando da análise do MIAP. Aﬁnal, trata-se,

No cenário histórico da economia, há, contra-

ao mesmo tempo, de um problema de coordenação

pondo-se à visão neoclássica, a teoria marxista do

e de reprodução.

capitalismo. É certo que sua preocupação central
nunca foi a coordenação, mas sim o desvenda-

Retomando a questão das modalidades contratuais,

mento do processo de reprodução do capital. Sua

em Brasília Teimosa (RMR), constata-se que dos

ênfase incide nas desigualdades e relações de

139 imóveis alugados, 69,10% foram negociados

força, que deﬁnem a distribuição da riqueza entre

mediante acordos verbais. Os restantes 30,90% das

capitalistas, assalariados e proprietários fundiários.

negociações efetivaram-se por meio de documento

A palavra chave, para os ﬁliados ao pensamento

desprovido de validade jurídica. Trata-se de um

clássico marxista, é a reprodução e não a coorde-

percentual expressivo, que, entretanto, não autori-

nação. Acontece que, tanto para a abordagem

za generalizações, em termos de não-formalização.

neoclássica, quanto para a marxista, existe apenas

O importante a registrar é que, nesse caso, os lo-

uma instituição capaz de realizar simultaneamente

cadores encontraram uma maneira de representar,

a coordenação e a reprodução: o mercado, total-

por escrito, a transação imobiliária, gerando um

Movimentos da sociologia e da economia

indivíduo coloca-se no lugar do outro, supondo
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documento de defesa dos seus direitos frente aos

Tabela 4 - Brasília Teimosa

compromissos assumidos pelos inquilinos. Com

Prazo dos aluguéis

certeza, deve haver o temor de que uma das partes

Prazo

V. abs.

%

se comporte de má-fé, rompendo o acordo inespe-

Indeterminado

81

58,27

radamente e, como consequência, levando a uma

36 meses

1

0,72

perda de conﬁança, mesmo que a relação comercial

29 meses

1

0,72

exista há algum tempo. No entanto, conforme se

24 meses

2

1,44

destacará adiante, diﬁcilmente ocorre ruptura de

12 meses

30

21,58

acordo. Dá-se, em geral, mero ajustamento aos

6 meses

22

15,83

compromissos assumidos, quase sempre em fun-

3 meses

1

0,72

ção dos rendimentos dos inquilinos. Na maioria

Sem resposta

1

0,72

das vezes, as desfavoráveis condições ﬁnanceiras

Total

139

100,00

desses locatários geram compreensão e tolerância

Fonte: pesquisa direta - outubro a dezembro de 2005.

por parte dos locadores. Como predominam acordos verbais e as formalizações carecem de reco-

mobiliza a noção de convenção, a partir de uma

nhecimento jurídico, esse mercado não funciona a

linguagem própria da Teoria dos Jogos, que, segun-

partir de regras reguladoras pré-estabelecidas25.

do os convencionalistas, foi largamente inﬂuenciada
por David Lewis (1941-2001), ﬁlósofo da lingua-

Quer sejam os acordos meramente verbais, quer

gem. Para ele, a convenção é o resultado de uma

sejam aqueles documentados, os prazos estabe-

visão, em que a estratégia é agir como os outros

lecidos (Tabela 4) variam, mas prevalecem os in-

agem, opondo-se ao fenômeno convencional

determinados (58,27%). Esse último dado revela

estudado por outros economistas, que defendem a

que não faz parte das preocupações da maioria

necessidade de uma abordagem interpretativa das

dos locadores ﬁxar prazos. Para eles, basta uma

interações, porquanto a convenção não é apenas

conversa com os inquilinos, quando surge o caso

uma regra de funcionamento, mas sim um modelo

da necessidade de reaver os seus imóveis.

de avaliação, que permite interpretar as regras.

Em síntese, as próprias condições de funciona-

b) Da economia das interações à economia inter-

mento do MIAP afastam qualquer possibilidade de

pretativa. – Os convencionalistas rejeitam a análise

aplicação de uma abordagem estratégica, em cujo

de Lewis, para quem cada indivíduo racional esco-

cerne está o interesse individual. Essa abordagem

lhe o seu comportamento, tendo por fundamento

25 É oportuno ressaltar que, quando questionados sobre o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU),
67,8% dos locadores declaram pagar regularmente, 17,9% são formalmente isentos e o restante (14,2%), simplesmente não paga.
Essa realidade revela que os locadores têm obrigações perante o poder público.
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na prática, temos geralmente concordado em recorrer

as convenções do tipo telefônico, já exposto neste

a um método que é, na verdade, uma convenção. A

ensaio. Ele evidencia que a convenção pressupõe um

sua essência – embora ela não se apresente sempre

Common Knowledge – CK (saber comum). É racio-

sob uma forma tão simples – reside em supor que a

nal fazer o que todo mundo faz, de modo que, se

situação existente nos negócios continuará por tempo

cada um sabe o que o outro sabe que ele sabe que

indeﬁnido a não ser que tenhamos razões concretas

o outro sabe etc. (até o inﬁnito), é racional escolher

para esperar uma mudança.

conformar-se. A TC opõe-se a essa hipótese e ao
conceito de CK, uma vez que “não é plausível cog-

Ele ressalta que, sem um acordo, entre os parti-

nitivamente; numerosas experiências ensinam que

cipantes, de que o estado atual dos negócios irá

não se pode raciocinar além de algumas interações”

continuar (convenção de continuidade), a coorde-

(BIENCOURT et al., 2001, p. 200). Assim, a TC

nação fracassa. Mais adiante, ele admite o caráter

afasta-se das análises das convenções denominadas

arbitrário dessa convenção, ao aﬁrmar: “Mas, não

estratégicas e aproxima-se da análise keynesiana,

deveremos admirar-nos de que uma convenção,

para enriquecer o conceito de convenção.

tão arbitrária de um ponto de vista absoluto, tenha
os seus pontos fracos” (KEYNES, 1967, p. 150).

O economista britânico Keynes26 – no seu notável
livro a Teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro,

Acresce que, para ele, a explicação da coordena-

cuja primeira edição data de 1936, mais particu-

ção dos mercados, realizada exclusivamente pelos

larmente no capítulo sobre o Estado das previsões

preços, é bastante restritiva, ameaçando a coerên-

a longo prazo – mobiliza esse conceito, ao abor-

cia da teoria econômica standard. Em suas linhas

dar o funcionamento do mercado ﬁnanceiro. Ele

essenciais, ele evidenciou a necessidade de outros

evidencia o caráter convencional das taxas de juro,

meios de coordenação, além do mercado, para re-

cujo nível não tem explicação, senão na inquietude

gular os comportamentos. Keynes contrapunha-se

dos investidores, em relação ao futuro. Para ele,

à ideia, largamente defendida, do laisser-faire. Para

essas taxas não são diretamente ﬁxadas na produ-

ele, deixar agir, sem entraves, o sistema dos preços

tividade, mas na crença de que “o estado atual dos

– considerado o único modo de coordenação –

negócios vai perdurar.” Sendo assim, o desemprego

não levaria ao equilíbrio geral da economia.

não se deve aos salários altos, mas às taxas elevadas
de juro, cujo nível resulta de uma convenção. Nesse

Esse economista constatou a existência de uma in-

capítulo, Keynes (1967, p. 149) aﬁrma que

certeza, diante da qual a escolha de cada indivíduo

26 Keynes iniciou uma revolução no pensamento econômico, opondo-se às ideias dos neoclássicos, para os quais os mercados livres
ofereceriam automaticamente empregos aos trabalhadores, contanto que estes fossem ﬂexíveis em suas demandas salariais.
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as intenções dos outros. Lewis preocupa-se com
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interessado em vender ou comprar ações, no mer-

parece plausível considerar que ela depende, de fato,

cado ﬁnanceiro, não se pode realizar, sem a coor-

diretamente do grau de pertinência dessas informa-

denação das suas interpretações sobre determinada

ções. Interpretar uma observação (uma informação,

situação ou, mais precisamente, das suas representa-

uma ação, uma regra etc.) corresponde então à

ções do coletivo. Esta coordenação é permitida por

avaliação desse grau de pertinência). (...) Mas antes

uma regra particular, de caráter convencional.

de tudo, a pertinência de uma observação se funda
sobre o sentido que lhe confere o indivíduo (CHA-

Foi exatamente a constatação de que as possi-

SERNANT e THÉVENON, p. 56, grifo da autora).

bilidades futuras não podem ser consideradas a
priori, que induziu Keynes a registrar a necessida-

Acontece que o sentido nada tem de objetivo. O

de de uma aptidão dos indivíduos para interpretar

sentido de uma determinada ação remete, neces-

o ambiente, no qual estão tomando decisões, e

sariamente, a uma discussão, há algum tempo

levá-los, por sua vez, ao julgamento de probabilida-

empreendida por diversos sociólogos e economis-

des, processo que envolve também um importante

tas, sobre o conceito de racionalidade. Em linhas

aspecto: o cognitivo. O indivíduo não conhece o

gerais, com a noção de incerteza, emerge uma

conjunto de acontecimentos susceptíveis de afetar

análise da racionalidade, que deixa um espaço à

as suas decisões, mas pode conhecer um conjunto

imaginação dos indivíduos, como ao conjunto de

mais ou menos vasto de informações, para funda-

suas características individuais. De acordo com o

mentar suas decisões.

pensamento do ﬁlósofo, economista e antropólogo Karl Paul Polanyi (1886-1964), na prática, a

Segundo ele “convém ser guiado pela probabili-

racionalidade deixa de ser tão pura, como defende

dade do argumento (...), cujo peso de evidência é

a concepção formal. Ela retira sua substância da

o mais elevado” (Apud CHASERNANT e THÉ-

ancoragem nas relações sociais. Daí esse autor

VENON, p. 55). Ora, o peso da evidência está

considerar que os fenômenos econômicos não se

diretamente relacionado à qualidade da informa-

distinguem dos fenômenos sociais nem podem ser

ção, que, por seu turno, determinará a qualidade

erigidos em um mundo distinto, à parte do tecido

dos argumentos. Sobre esse assunto, os autores

social. Para ele, “a descoberta mais marcante da

mencionados aﬁrmam:

pesquisa histórica e antropológica recente é que
as relações sociais do homem englobam, em geral,

Se para Keynes, essa qualidade depende da quanti-

sua economia” (POLANYI, 1983, p. 74). Apesar

dade de informações pertinentes que a sustentam,

da imensa contribuição de Polanyi – particular-
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dotar o homo oeconomicus de uma capacidade

por ele vivenciado, marcado pelos pensamentos

interpretativa, além de uma capacidade de cálculo,

econômicos neoclássico e marxista, ou seja, carac-

parece ir de par com o fato de dotar o mesmo homo

terizado por um economicismo exarcebado – suas

oeconomicus de um interesse pela natureza do coletivo

ideias, presentes na sua mais notável obra, La

que ele forma com seus congêneres, além das fontes

grande transformation: aux origines politiques de no-

de ‘utilidade privatista.

tre temp, são impregnadas de uma visão holística27.
Dessa forma, a convenção não é apenas um meio
Voltando a Keynes, deve-se reconhecer que ele

de coordenação das ações, mas um meio de co-

ofereceu contribuições valiosas para o desenvol-

ordenar as representações e, com elas, os indiví-

vimento das ciências econômicas, contrapondo-

duos, inscritos em um coletivo (BATFOULIER e

se, inclusive, aos pressupostos neoclássicos do

LARQUIER, 2001).

funcionamento do mercado, além de introduzir,
na análise econômica, a noção de convenção.

Como bem admitem os convencionalistas, para a

No entanto, sua análise trata exclusivamente de

abordagem estratégica, a convenção é uma regra,

mercados ﬁnanceiros. Segundo Olivier Favereau

que coordena os comportamentos dos indivídu-

(2001), a TC tem o mérito de generalizar a noção

os, mediante uma racionalidade substancial ou

de convenção, de modo a poder aplicá-la a todos os

limitada, sendo o principal autor de referência

contextos de interação, em situação de incerteza.

David Lewis. Para a abordagem interpretativa, a

Para ele, a convenção à la Keynes é qualiﬁcada, por

convenção é uma regra que coordena os compor-

alguns estudiosos convencionalistas como modelo

tamentos e as representações, mediante o critério

de avaliação, para distinguir do modelo à la Lewis.

de racionalidade processual, sendo Keynes o seu

Enquanto a primeira, correspondente à abordagem

autor de referência.

interpretativa das convenções, detém-se na busca
da compreensão das ações, a partir de um mundo

Devem-se ao economista americano Hebert Simon

comum, dotando o homo oeconomicus de uma ca-

(1916-2001) essas noções de racionalidade substan-

pacidade interpretativa, a segunda concentra-se na

cial e processual. A primeira é usual aos economistas:

ação interindividual, reconhecendo, como um caso

os indivíduos maximizam seus interesses particu-

particular, o dos homens calculadores que, eviden-

lares. Nesse caso, o que está em jogo, ou melhor, o

temente, existem. No prefácio do livro Teoria das

que interessa é o resultado da decisão. A segunda

Convenções, Favereau (2001, p. 7) aﬁrma:

– racionalidade processual – admite uma deliberação

27 Para Polanyi, a ação econômica, nas sociedades tradicionais, é totalmente enraizada (embedded) na conduta social. Essa ideia
sua tem sido o ponto de partida de muitas análises econômicas, que tratam da globalização, considerando o seu oposto: o
(des)enraizamento. É o caso do artigo de Alain Caillé, intitulado “Embedded” ou “disembedded”? contextualité et indépendence
des ordres – quelques réﬂexions à partir de K. Polany, F. Von Hayek e J. Baechler (1989).
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mente quando se considera o contexto intelectual
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no processo de escolha. Isso quer dizer que uma

vidual à singularidade do sujeito (BIENCOURT et

ação não é escolhida porque não é a melhor, em ter-

al., 2001). Semelhante situação assinala a im-

mos de resultados – hipótese da utilidade esperada

possibilidade de os agentes elaborarem contratos

e, portanto, qualiﬁcada de substancial –, mas porque

completos e perfeitos. Com a cognição limitada, o

emerge de um processo de reﬂexão apropriado

mercado, espaço teórico de execução de contratos,

a cada situação, que, por sua vez, desencadeia a

não assegura o bom desenrolar das transações.

deliberação (BIENCOURT et al., 2001). Em outras
palavras: os indivíduos contentam-se com adotar

Em um ambiente incerto, o comportamento dos

decisões satisfatórias para cada situação.

indivíduos não pode resultar de contratos completos. Assim, as pessoas “fazem” regras de um tipo

Ocorre, como esclarece Thévenot (2006, p. 83)

particular: as convenções. Tais regras, resultantes dos

que “a diﬁculdade é colocar em evidência a cons-

processos de interação dos agentes, são elaboradas,

trução elaborada anteriormente pelo indivíduo

evidentemente, considerando-se o contexto da ação.

sobre o contexto, no qual ele deve efetuar sua es-

E passam a ser adotadas, de forma não determinis-

colha, e prestar atenção aos elementos da situação

ta. Uma vez estabelecidas, as convenções aparecem

que devem integrar o seu julgamento.” Para esse

exteriores aos agentes e se perpetuam, sem que nin-

autor, a seletividade da atenção, em relação a tais

guém se interrogue sobre o porquê da sua adoção.

elementos, faz emergir as exigências de perti-

Dessa forma, o individualismo metodológico renovado

nência, o que remete às diferenças de formato de

“reconcilia a primazia acordada ao indivíduo com

repertórios, que informam o agente. Repertórios

certa opacidade do social” (BIENCOURT et al.,

pertinentes podem estar publicamente acessíveis,

2001, p. 199). Embora essas regras emanem dos

totalmente não acessíveis ou parcialmente aces-

agentes, suas origens permanecem obscuras. Sendo

síveis, o que conduz a uma incerteza externa.

obscuras, não se pode considerá-las ótimas.

Mas, o repertório pertinente pode ser mais local
e marcado, também, por uma insuﬁciência de in-

Assim, pode-se aﬁrmar que a TC vem sendo pau-

formação. Essa dupla incerteza demanda repensar

latinamente elaborada, desde o ﬁnal da década de

diferentemente a coordenação das ações, uma vez

1980, sobretudo pela convergência da sociologia e

que a incerteza não pode ser reduzida a um risco,

da economia. Ver-se-á, a seguir, como seus ensina-

porquanto ela articula a tomada de decisão indi-

mentos se aplicam à análise do MIAP.

4
MIAP e Teoria das
Convenções

Qualquer estudo sobre a coordenação de um mercado exige qualiﬁcar seus
agentes. Já se ressaltou, neste ensaio, que, na metrópole recifense, os agentes
conformadores do MIAP são apenas dois: locadores e inquilinos. Deles se
analisaram alguns aspectos, relativos aos rendimentos familiares e às modalidades de acordo (verbais e documentados). É necessário prosseguir, destacando
outras características socioeconômicas dos agentes, além de aspectos sobre as
ofertas de unidades habitacionais disponíveis à locação e o lugar de residência
dos locadores. Tais características e aspectos, provavelmente, inﬂuenciam seus
respectivos comportamentos.

Em Brasília Teimosa (RMR), aproximadamente 60% dos locadores e locatários
são mulheres. Dos inquilinos, 34,53% (Tabela 5) situavam-se na faixa de 21 a
30 anos e 25,18%, na de 31 a 40 anos. Trata-se, portanto, de pessoas relativamente jovens. Quanto aos locadores, a situação se inverte: parte signiﬁcativa
correspondia às faixas etárias entre 51 e 60 anos (26,20%) e de mais de 60
anos (41,00%). Esses dados sugerem que, com o passar do tempo, puderam os
locadores fazer uma poupança para aumentar a área construída da sua moradia ou para fracioná-la com vista à locação, ou, ainda, passaram a dispor de
espaços em seus domicílios – à conta, por exemplo, de ﬁlho que se ausentara
–, adaptando-os para locação.

No que diz respeito ao grau de instrução, 17,50% (Tabela 6) dos locadores não
estudaram e 57,50% cursaram apenas da primeira à quarta série. Os inquilinos detêm um grau mais elevado, uma vez que 43,90% cursaram da quinta à
oitava série e 26,60% chegaram a cursar o segundo grau. Tal situação decorre,
provavelmente, do fato de os locadores, mais velhos, não terem tido as mesmas
oportunidades de educação das gerações posteriores.
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Tabela 6 - Brasília Teimosa

Faixas etárias dos inquilinos e

Nível de instrução dos inquilinos e

locadores (%)

locadores (%)

Faixas (anos)

Inquilinos*

Locadores**

Níveis de instrução

Inquilinos*

Locadores**

17 a 20

3,60

1,60

Sem instrução

6,30

17,50

21 a 30

34,53

5, 00

1a a 4a série

20,10

57,50

31 a 40

25,18

14,80

5a a 8a série

43,90

20,00

41 a 50

18,71

11,40

1a a 3a série

26,60

0,00

51 a 60

9,35

26,20

Superior incompleto

2,20

2,50

mais de 60

8,63

41,00

Superior completo

0,70

2,50

Total

100,00

100,00

Total

100,00

100,00

Fontes: *pesquisa direta - outubro a dezembro de 2005 e **pesquisa direta: fevereiro a

Fontes: *pesquisa direta - outubro a dezembro de 2005 e **pesquisa direta - fevereiro a

março de 2008.

março de 2008.

Parte expressiva dos inquilinos tem um emprego

aposentados: 17,30% dos inquilinos. Em contra-

(43,20%), como se pode depreender da Tabela 7.

partida, o percentual de locadores aposentados

Boa parcela, porém, trabalha por conta própria

é bem mais signiﬁcativo: 43,20% do total, o que

(25,80%), o que implica instabilidade, no que diz

condiz com a faixa etária predominante. Além

respeito aos rendimentos mensais e, pelo nível

disso, 38,00% destes últimos trabalham por conta

de comprometimento da renda familiar com o

própria. Nesse caso, aos rendimentos provenientes
da aposentadoria e do trabalho por conta própria

Tabela 7 - Brasília Teimosa

devem-se acrescentar os aluguéis das habitações.

Ocupação dos inquilinos e

Chama a atenção a baixa participação dos locado-

locadores (%)

res empregados: apenas 13,7%.

Ocupação

Inquilinos*

Locadores**

Empregado

43,20

13,70

Em termos gerais, pode-se aﬁrmar que, no merca-

Empregador

2,20

0,00

do de aluguel, em Brasília Teimosa, inquilinas, jo-

Trabalho por conta própria 25,80

38,00

vens e empregadas, relacionam-se com locadores,

Aposentado

17,30

43,20

predominantemente mulheres, aposentadas, com

Outros

11,50

5,10

idade mais avançada, nível de instrução inferior e

Total

100,00

100,00

rendimentos superiores.

Fontes: *pesquisa direta - outubro a dezembro de 2005 e **pesquisa direta -ww
fevereiro a março de 2008.

Segundo a pesquisa de campo (2005), as inforaluguel, ao risco de não cumprimento dos com-

mações sobre os imóveis alugados são repassadas

promissos assumidos em relação a ele. Nota-se,

aos futuros inquilinos por meio de amigos e/ou

também, não ser desprezível a quantidade de

parentes (64,00%), ﬁxação de placas (19,40%)

MIAP e Teoria das Convenções

Tabela 5 - Brasília Teimosa
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e consultas porta a porta (15,80%). É impor-

Tabela 8 - Brasília Teimosa

tante registrar que a maior parte dos inquilinos

Inadimplência dos inquilinos e

(63,30%) possui familiares morando nessa mesma

reações dos locadores

localidade. Assim, o que é um dos grandes moti-

Respostas

vos da escolha do bairro como lugar de moradia,

Nunca aconteceu

25,37

é também importante contributo para o descum-

Entram em acordo

20,90

primento das convenções (por exemplo, a inadim-

Espera que saia

26,87

plência) ser visto como fator de constrangimento

Bota para fora/Justiça

10,45

familiar mais profundo.

Não responderam

16,42

Total

Nada menos de 110 locadores (82,2% do total)

%

100,00

Fonte: pesquisa direta - fevereiro a março de 2008.

moram no Bairro, dos quais 36,0% habitam na
mesma ediﬁcação da locação. Outros 14,4% mo-

locadores entram em acordo, aguardando melhores

ram em outras áreas populares do Recife e os de-

tempos da parte dos inquilinos. Sugere isso que os

mais, em outras cidades. Ora, para quem mora no

locadores têm consciência de que se trata de uma

mesmo imóvel, o inquilino é vizinho e isso, como

questão conjuntural. Ademais, para 25,37% deles,

se analisará adiante, tem implicações no compor-

nunca ocorreu inadimplência.

tamento dos locadores, que vivenciam semelhante
situação, e vice-versa.

O número expressivo de transações bem sucedidas fortalece, com certeza, os vínculos criados

No que concerne à conduta dos locadores,

entre locadores e inquilinos. A dupla conﬁança e

constatou-se que, quando acontece inadimplência,

lealdade retroalimenta-se. Apenas alguns (10,45%)

20,90% (Tabela 8) entram em acordo, enquanto

botariam para fora o inquilino inadimplente.

26,87% esperam que o locatário saia. Essas atitu-

Isso revela que não somente as transações, mas

des assinalam que uma parte dos locadores conﬁa

também as punições adquirem um caráter pessoal.

em que, de uma forma ou de outra, receberá

Evidencia-se, pois, quanto esse mercado é efeti-

os aluguéis. Uma outra parte conﬁa em que os

vamente pleno de incertezas, por parte tanto dos

inquilinos serão tão leais que, frente à diﬁculdade

inquilinos, quanto dos locadores. Embora prevale-

de fazer jus ao pagamento, desocuparão o imóvel

çam relações de conﬁança e lealdade, existe o risco

alugado. Conﬁança e lealdade devem ser entendi-

de desacordo e, portanto, de conﬂito.

das, pois, menos como expressões de solidariedade e mais como características desse mercado

Para entender a elevada participação dos inquilinos

especíﬁco. A situação de atraso no pagamento do

que não conseguem cumprir o acordo (47,77%),

aluguel é, na maioria das vezes, decorrente da per-

estabelecido no ato do aluguel, importa veriﬁcar o

da do emprego dos locatários e, por isso, muitos

grau de comprometimento da renda familiar com
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Em relação à inadimplência dessas famílias empo-

é dramática. De fato, 55,07% das famílias com

brecidas, alguns locadores assim se pronunciaram,

rendimentos de até um salário mínimo (49,60% do

no ensejo da pesquisa de campo: “não posso exigir

total das famílias de inquilinos, conforme Tabela 3)

dela, é uma coitada”; “às vezes não cobro porque a

comprometem mais de 51% dos seus rendimentos

pessoa é tão pobre”; ou, ainda, “não paga o aluguel

com o aluguel. Isso revela suas péssimas condições

todo, quando entra um dinheirinho, passa algu-

de sobrevivência. O que dizer, então, daquelas que

ma coisa para mim”. Mesmo sendo essa uma das

se comprometem a pagar um aluguel corresponden-

conhecidas características do MIAP, não se pode

te a mais de 91% dos seus rendimentos (15,94%)?

deixar de considerar que a maioria dos locadores é

E daquelas que simplesmente não têm rendimentos

constituída de mulheres, mães de família e, portan-

(4,35%)? Estes últimos dados poderiam, à primeira

to, mais sensíveis ao desespero e ao drama de outra

vista, apontar para um problema na pesquisa. O

mãe, frente à expectativa de ﬁcar “sem teto.”

fato, porém, traz à luz a própria diﬁculdade de as
famílias contabilizarem os seus rendimentos, uma

Os laços de conﬁança-lealdade são, sem dúvida,

vez que, provavelmente, ocorrem trocas, que não

fortalecidos pela proximidade física. Aﬁnal, mui-

passam pelas relações monetárias. Não se há de des-

tos locadores são vizinhos e chegam a habitar no

considerar, também, a tendência natural a preservar-

mesmo imóvel, onde moram seus inquilinos. Isso

se esse aspecto tão privativo da vida familiar.

quer dizer que presenciam o cotidiano dessas pessoas tão pobres. Assim, as relações de vizinhança

Tabela 9 - Brasília Teimosa

adquirem uma importância muito maior, quando

Comprometimento da renda familiar

comparadas ao funcionamento das transações

de até 1 salário mínimo

formais, na maioria das vezes totalmente impesso-

Comprometimento (%)

%

ais. Além disso, muitos outros locadores moram

Até 30

0,00

no mesmo bairro, onde é comum o encontro com

31 a 40

15,94

os inquilinos, nos espaços públicos, tanto nas ruas

41 a 50

28,99

do bairro, como na orla marítima, recentemente

51 a 60

11,59

urbanizada. Se as pessoas sabem que precisam

61 a 70

10,14

viver umas com as outras por um longo período,

71 a 80

8,70

81 a 90

4,35

91 a 100

10,14

Mais de 100

5,80

Sem rendimentos

4,35

Total
Fonte: pesquisa direta - fevereiro a março de 2008.

100,00

elas se preocupam com a própria reputação.

Não sem razão, Thévenot (2006, p. 56) ensina que:

para apreender a coordenação nas interações, para
entender os procedimentos de ajustamentos e reconhecer os seus limites, o modelizador deve levar em

MIAP e Teoria das Convenções

a mensalidade do aluguel (Tabela 9). A situação
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conta as maneiras como os atores se representam as

Thévenot (1991) – no livro De la justiﬁcation – les

ações dos outros, seu julgamento não podendo mais

économies de la grandeur – chamam a atenção para

se aplicar a uma norma ou a uma escolha, em um

os problemas que pesam sobre ela, insistindo na

ambiente objetivo de opções dadas a priori.

pluralidade de interpretações que, por sua vez,
supõe uma pluralidade de modelos de avaliação,

É exatamente em um determinado ambiente – a

ou seja, de mundos comuns possíveis.28 A forma de

situação interna familiar – que locadores e inqui-

julgamento variará e, com ela, a forma de ajusta-

linos devem decidir e, para apreender as suas

mento da ação.

decisões, é preciso considerar não apenas suas respectivas situações socioeconômicas, mas também

Para esses autores, quando um indivíduo se coor-

o ambiente em que vivem – a situação externa.

dena com outro, ele se engaja na condição de que

Eles lançam mão de suas capacidades interpretati-

as reações do outro sejam previsíveis. Tais reações

vas, considerando o próprio mundo (familiar) e o

repousam sobre princípios compartilhados de julga-

mundo social e cultural onde vivem.

mento, suﬁcientemente gerais e submetidos ao princípio de justiça. Daí Boltanski e Thévenot (1991) os

No processo de interpretação, esses agentes não

denominarem princípios superiores comuns.

se abstraem, provavelmente, do que está sendo
transacionado. Porque não se trata de uma merca-

Os princípios superiores comuns remetem a mode-

doria qualquer. A habitação, além do seu relativo

los de avaliação ou de julgamento que, por sua

alto custo, no cotejo com as demais mercadorias, à

vez, permitem assinalar um valor – uma grande-

conta da escassez do solo urbano, dos custos dos

za – termo utilizado pelos citados autores. Um

materiais de construção e do volume de trabalho

princípio diz respeito a um mundo comum, a partir

necessário à sua produção, é um bem do qual não se

do qual os indivíduos apreciam o curso da ação,

pode prescindir. É exatamente essa mercadoria es-

considerando o coletivo, a qualidade das pessoas e

pecial que conecta locadores e locatários, deﬁnindo

das coisas, para que possam selar um acordo. Nes-

as relações entre eles, mediante dispositivos de um

se sentido, os princípios constituem registros de

mercado, cujas características devem ser levadas em

argumentação e de justiﬁcação, mobilizados pelos

conta, quando das suas respectivas interpretações.

agentes, durante a ação, razão por que Boltanski
e Thévenot (1991) empregam o termo cité. Eles

Sobre a coordenação das ações dos indivíduos,

identiﬁcaram seis tipos de princípios superiores co-

os sociólogos franceses Luc Boltanski e Laurent

muns, que regem as cités, ou seja, mundos diferen-

28 Esses autores inspiram-se na ﬁlosoﬁa política e na sociologia. Consideram que “o vai-e-vem entre as construções clássicas da
ﬁlosoﬁa política e as justiﬁcações operadas pelos atores em situação de disputa permitem construir um laço estreito ente a ﬁlosoﬁa
política e a sociologia” (Ibid., p. 28). Eles mobilizam, também, a noção de interpretação ou julgamento.
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no qual se insere. Segundo Thévenot (2006), para

rência, interesses particulares), industrial (eﬁcácia,

melhor compreender-se o processo de avaliação,

performance), cívico (vontade geral, ação coletiva),

considerando-se a situação, é necessário introduzir

doméstico (proximidade, vizinhança, tradição), de

o termo conveniência, que incita a olhar as diferen-

renome (prestígio e reconhecimento de opinião) e

tes formas de ação, a partir da ótica de cada um

de inspiração (projeção, brilho).

dos agentes que reclamam um acordo.

São esses princípios superiores comuns que, em

Ressalte-se que a relação locador/locatário não

última instância, sustentam a justiﬁcação da ação.

deixa de ser de dominação. O locador, embora

Fundamentalmente, esses dois sociólogos elabo-

não detenha a titularidade do terreno, é proprie-

ram uma Teoria do acordo e do desacordo, que não é

tário das benfeitorias, o que lhe confere poder,

simplesmente uma teoria dos argumentos confron-

inclusive, de botar para fora. Ao mesmo tempo,

tados a princípios, mas uma teoria capaz de dar

considerando que parte signiﬁcativa dos locadores

conta do enfrentamento, considerando as circuns-

habita na mesma ediﬁcação ou no próprio bairro, é

tâncias, a realidade, as formas de engajamento dos

conveniente conviver em paz com o inquilino e, por

seres humanos e dos objetos concernentes à ação.

extensão, com a comunidade. Daí o grande desaﬁo

Mais ainda, eles se ocupam de “casos onde a busca

de aliar as duas dimensões: uma vertical (domina-

de um acordo conduz as pessoas a se elevarem

ção) e a outra, horizontal (querer viver em paz).

acima das contingências, levando em conta as circunstâncias (...). A questão do justo, da justiça ou

Ora, os locadores, diante do perﬁl socioeconô-

da justeza da situação pode, então, ser colocada”

mico dos inquilinos, não teriam motivos, em

(BOLTANSKI e THÉVENOT, 1991, p. 163).

princípio, para conﬁar em que eles cumprirão os
acordos ﬁrmados. Os locatários, por sua vez, ante

É o caso do MIAP, um mercado em que as circuns-

suas próprias limitações de existência, também

tâncias são marcadas pela pobreza e as contin-

não teriam condições reais, em princípio, de

gências o caracterizam (atrasos no pagamento,

assumir lealdade face ao acordado. Aí está o cerne

inadimplência etc.). Nesse caso, quaisquer que

da questão. De antemão, eles estão conscientes

sejam os compromissos assumidos (verbais ou

de que têm de ajustar-se à situação, ou seja, ao

formalizados) entre locadores e inquilinos, as

desenrolar dos acontecimentos (perda do empre-

obrigações não os dispensam de interpretação,

go, trocas não-realizadas etc.). Se os ajustamentos

pois os acordos não podem ser aplicados mecani-

das ações dos inquilinos e locatários à situação são

camente. Aﬁnal, a interpretação não tem sentido,

necessários, não se podem deixar de considerar as

senão quando os acordos são incompletos, sendo

circunstâncias particulares das ações, que deman-

necessário completá-los conforme a situação que,

dam correção. Além disso, não se deve cair na

em última instância, é a representação do coletivo,

armadilha das generalizações.
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ciados, mas entre si articulados: mercantil (concor-
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Mesmo levando-se em conta que o MIAP tem por

quando puder”. A atenção destes últimos é, quase

base de funcionamento/coordenação a conven-

sempre, deslocada dos compromissos assumidos à

ção de conﬁança-leadade, não se observam, nos

conta das diﬁculdades de sobrevivência. Honrá-los,

comportamentos, as regularidades fundadoras das

porém, é uma questão de tempo. É assim que o

normas sociais, termos tão caros aos sociólogos. As

equilíbrio do mercado se estabelece, fundamentado

reações são diversas: “boto para fora”, “espero que

na convenção conﬁança-lealdade, ediﬁcada em crenças

saiam” e “entro em acordo”, dentre outras. Trata-

convergentes, partilhadas pela comunidade.

se de uma pluralidade de reações, denunciadoras
da heterogeneidade dos agentes, frente à nego-

Acresce ser inócuo procurar saber o fundamen-

ciação de bens que – dizendo respeito a todos,

to da conﬁança-lealdade. Não há condições reais,

como objetos carregados de signiﬁcação e plenos

na maioria das vezes, da sua efetivação. Por isso

de intersubjetividade – constituem bens comuns.

mesmo, essa base é totalmente arbitrária, apesar de

Estes não concernem apenas ao coletivo, ao sítio,

racional segui-la, com o objetivo de coordenar-se.

mas também aos agentes. Não residiria aí a razão

Não se sabe de onde veio esse fundamento. Trata-

da passagem, na ausência de regras legalmente

se de uma escolha dentre outras. Por isso, constitui

estabelecidas, da violência à conﬁança-lealdade?

uma convenção e, como tal, tem um caráter normativo, coordenando o mercado de locação em áreas

Nesse contexto de ação, não convence o argumento

pobres. Ademais, garante a existência e o funciona-

de que o preço do aluguel, realizado no mercado

mento desse mercado. Entrar em desacordo, “colo-

informal de locação em áreas pobres, coordenaria as

car para fora”, não é conveniente: vai de encontro

ações dos seus agentes. Essa coordenação, pode-se

à convenção de conﬁança-lealdade e, por extensão,

aﬁrmar, assume, na maioria das vezes, características

compromete a reputação dos agentes ante a comu-

“domésticas”, sendo garantida por seus agentes, a

nidade.29 É o olhar reprovador dos outros e, com

partir da ideia de bem comum. Nesse cenário, uma

ele, a censura – capaz de inculcar vergonha e culpa

atitude objetiva e calculada dos agentes perde qual-

– que assume a função de sanção. Nesse sentido,

quer sentido. A atenção dos locadores desloca-se dos

a convenção responde a um interesse comum. Em

preços de mercado, das datas de pagamento, enﬁm

outras palavras, os indivíduos renunciam a suas

das obrigações pré-estabelecidas para as necessi-

singularidades, desapegam-se de seus interesses

dades e intenções dos locatários, como a de “pagar

particulares, para considerar o bem comum30.

29 Os laços de conﬁança-lealdade são, frequentemente, opostos aos garantidos pelo direito, adequados às trocas mercantis no
mercado formal.
30 Para Boltanski e Thevénot, o estabelecimento de uma cité, ou seja, de uma dada ordem, pressupõe a passagem dos interesses
individuais para os interesses coletivos, visando ao bem comum (1989). Dessa maneira, eles se opõem a Durkheim, para
quem a incorporação das normas pelos indivíduos, no curso do processo de socialização, permite a emergência do social,
não deixando margem para o ajustamento efetuado pelos indivíduos para aplicar as normas.
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para restabelecer ou remediar, no limite do possí-

das (re)ações dos indivíduos – inseridos em um

vel, a situação de injustiça por eles vivenciada. Não

coletivo – que repousam sobre princípios com-

sem razão, eles se elevam acima das contingências,

partilhados de julgamento, suﬁcientemente gerais

atentando para as particularidades das circunstân-

e submetidos ao princípio de justiça, nos termos

cias. Só assim, como ensinam Boltanski e Thevé-

colocados por Boltanski e Thevénot (1991). A

not (1991), “a questão do justo, da justiça ou da

justiça, para o ﬁlósofo escocês David Hume (1711-

justeza da situação, pode então ser colocada.” Em

1776), nasce de convenções humanas, que tem por

outras palavras, apenas dessa maneira a convenção

ﬁnalidade remediar os inconvenientes derivados

de conﬁança-lealdade pode orientar e ajustar as

do concurso de certas características do espírito

ações dos indivíduos nesse mercado, sem que haja

humano e da situação dos objetos exteriores. “As

necessidade de uma “autoridade local”.

qualidades do espírito são o egoísmo e a generosidade restrita; a situação dos objetos exteriores é a

Neste ponto da argumentação, considera-se opor-

facilidade de trocá-los, junto com a sua raridade,

tuno retomar a questão sobre a pertinência da ado-

levando em conta as necessidades e desejos huma-

ção do conceito de convenção, ao invés da noção de

nos” (HUME, 1983, p. 612). O que Hume queria

instituição. O Esquema 3 indica, no lado esquerdo,

dizer é que certos predicados do homem, como o

as áreas pobres. O campo ocupado pelas convenções

egoísmo, afetam a existência de indivíduos, que

representa 69,1%, relativos aos contratos verbais

são levados a privar-se de certos bens. A justiça

selados pelos agentes, cuja interpretação situacio-

visa a remediar tal situação.

nal é fundamentada essencialmente em valores éticos e morais. Na medida em que a curva se desloca

Quando se trata do MIAP, podem-se destacar, a

para o lado direito, esse campo vai paulatinamente

partir do posicionamento desse pensador, dois

diminuindo, passando a predominar um mercado

níveis de injustiça. O primeiro, relativo ao mercado

de locação com características instituicionais. Nesse

imobiliário formal, que exclui o indivíduo, cuja

caso, os proprietários dos imóveis são movidos pe-

insuﬁciência de rendimentos não permite dele

los níveis de rendimento provenientes da locação

participar. Nesse caso, o mercado de locação em

e, por sua vez, os locatários decidem, a partir de

áreas pobres vem preencher a incompletude do

parâmetros, tais como preços, status e prestígio,

mercado formal e, assim, de certa forma, remediar

inerentes às localizações, dentre outros. Esses agen-

a situação. O segundo nível diz respeito às carac-

tes, portanto, lançam mão de uma racionalidade

terísticas do mercado imobiliário informal de aluguel,

baseada na maximização de resultados.

onde locadores (donos de benfeitorias – moradias) e inquilinos (despossuídos de um lugar para

Fica evidente a dimensão arbitrária da convenção. É

habitar), mesmo guiados por transações mercantis,

que, após os ajustamentos, os agentes se (re)encon-

lançam mão da convenção de conﬁança-lealdade,

tram, a partir de uma representação do coletivo,
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Deixar uma família sem teto remete à discussão
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Esquema 3 - Pertinência do emprego dos conceitos de convenção
e instituição em estudos dos mercados imobiliários de locação
Áreas pobres

Outras áreas
31,9%

INSTITUIÇÃO

CONVENÇÃO
69,1%

Julgamento situacional

Interpretação paramétrica

Predominância de valores éticos e morais

Predominância de valores econômicos e

(conﬁança/lealdade)

simbólicos (maximização de resultados)

Esquema elaborado pela autora.

ou melhor, de um mundo comum justiﬁcado – termo

MIAP é essencial, quando se trata de formular

utilizado por Bessy e Favereau (2003) –, servindo

políticas de regularização fundiária. No Brasil,

de esquema de avaliação. Além disso, diante das

essas políticas lançam mão de variados instru-

incertezas inerentes a esse mercado, a convenção

mentos. Para as terras públicas ocupadas ilegal-

faculta uma sensação de certeza (ou segurança),

mente, por exemplo, emprega-se a Concessão

que facilita as transações econômicas. De modo

do Direito Real de Uso ou a Concessão do Uso31

geral, isso garante não apenas a existência do MIAP,

Especial para Fins de Moradia32. Ambas estabe-

mas também a sua reprodução. Separar o econômi-

lecem que esse direito se extingue, nas hipóteses

co da sociedade, tanto quanto isolar o indivíduo da

de o concessionário dar ao imóvel destinação

sociedade não passa de ilusão cientíﬁca.

diversa da moradia para si ou para sua família,
ou adquirir a propriedade ou a concessão de uso

Enﬁm, ressalte-se que o conhecimento da forma

de outro. Obviamente, no ensejo da regulariza-

de coordenação das condutas dos agentes do

ção fundiária, os beneﬁciados são os inquilinos.

31 A Concessão do Direito Real de Uso foi instituída pelos artigos 7o e 8o do Decreto Lei no 271/67, sendo possível a sua
utilização em terrenos públicos ou privados. Trata-se de um direito real resolúvel, podendo ser remunerada ou gratuita, por
certo tempo ou prazo indeterminado.
32 A Concessão do Uso Especial para Fins de Moradia foi objeto da Medida Provisória no 2.220/2001. Refere-se unicamente a
imóveis públicos que foram ocupados para ﬁns de moradia, ininterruptamente e sem oposição, até 5 de junho de 2001.
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Por enquanto, estudou-se apenas a coordenação do

de nenhuma das associações de moradores do

mercado informal de locação, em Brasília Teimosa.

Bairro – como constatou a pesquisa em Brasília

A continuidade da pesquisa, implicando a extensão

Teimosa – as quais mobilizam uma quantidade
apreciável de inquilinos, em busca da resolução

Tabela 10 - Brasília Teimosa

do seu problema habitacional33.

Número de domicílios alugados
por locador

Surge daí um desaﬁo, em termos da coordenação

Números de domicílios

do MIAP, pelo menos no caso de Brasília Teimosa.

Locadores
V. abs.

%

Os dados socioeconômicos revelaram que os loca-

1

43

81,13

dores, na sua grande maioria, são pessoas pobres,

2

7

13,21

embora não tanto, quanto os inquilinos. Com efeito

3

1

1,89

81,13% dos locadores desse bairro detêm a posse

4

1

1,89

de apenas um domicílio, 13,20% de dois e o res-

5

1

1,89

tante (5,67%), de três a cinco unidades (Tabela 10).

Total
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100,00

Assim, uma coordenação, que introduza um novo

Fonte: pesquisa direta - fevereiro a março de 2008.

agente (ou uma instituição formal), deve ser pensada de forma tal, que os mecanismos favoreçam aos

dos estudos sobre a coordenação desse mercado

inquilinos, sem desproteger totalmente os locado-

em outras áreas pobres da RMR, poderá conﬁrmar

res. Aﬁnal, a aﬁrmação de Mike Davis – transcrita

empiricamente as reﬂexões constantes deste ensaio,

na primeira parte deste ensaio – sobre a maneira de

aqui apresentadas em primeira aproximação.

os pobres urbanos gerarem renda por meio de locação e, portanto, de uma “relação de exploração de
pessoas ainda mais pobres”, não deve ser tomada
como uma verdade presente em todas as áreas pobres do mundo. Com efeito, as pesquisas realizadas
sobre as áreas pobres, no Brasil, têm revelado o
caráter autorreferenciado do MIAP, o que demanda
cuidados, em termos de generalização.

33 É importante registrar que, quando os autores dessa pesquisa, datada de 2006, realizaram uma reunião, em dezembro de
2008, para apresentar os resultados, numa sexta-feira, às 19 horas, a platéia, com aproximadamente 80 pessoas, era formada
essencialmente por locatários.

MIAP e Teoria das Convenções

Eis o motivo de os locadores não participarem
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Conclusões
O mercado imobiliário informal em áreas pobres tem-se apresentado, na
atualidade, tanto no Brasil, quanto na América Latina, em geral, como a principal forma de acesso das populações de baixa renda à moradia, compreendendo compra e venda e locação. Todavia, as abordagens feitas até o presente
tenderam a considerá-lo como se fosse uma única instituição. Ressaltaram,
corretamente, que as relações entre seus agentes têm um caráter interpessoal
e, portanto, bastante diferenciado, no confronto com o mercado imobiliário
formal, onde as relações são impessoais. Acontece que o mercado de compra
e venda de imóveis e o de aluguel são detentores de particularidades, sobretudo no que diz respeito às relações entre seus agentes. Assim, enquanto no
de compra e venda, as relações tendem a não mais existir, após a ﬁnalização
do pagamento, as relações perduram, no de aluguel, durante toda a vigência
da locação, gerando uma aproximação maior entre locadores e inquilinos.

Com base nos resultados dos estudos, realizados sobre o mercado informal
em áreas pobres (MIAP) da RMR e, mais particularmente, sobre o mercado
de locação em Brasília Teimosa – com o objetivo de apreender suas normas de funcionamento – o presente ensaio buscou reﬂetir se não seria mais
apropriado analisar seus mecanismos regulatórios, recorrendo ao conceito de
convenção, ao invés do de instituição. Isso porque a primeira noção favorece
a abordagem dos comportamentos dos indivíduos, a partir das suas relações
com os diferentes contextos comuns de ação.

A justiﬁcativa da pertinência de adotar-se essa noção exigiu colocar-se em
evidência a evolução das abordagens da sociologia e da teoria econômica,
que, respectivamente, transitaram dos conceitos de norma-ordem e racionalidade-equilíbrio, convergindo, enﬁm, na consideração dos comportamentos
dos indivíduos desde suas interações, o que pressupõe um processo de
interpretação e julgamento. Foi o esforço dos convencionalistas que fez emergir
dessas duas disciplinas a Teoria das Convenções.
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não signiﬁca abandonar a ideia da racionalidade calculadora e otimizadora, que
convém a certas conﬁgurações, nas quais cada indivíduo age, levando em conta
um ambiente de portadores desse mesmo tipo de objetividade. A ideia é realçar
que, no MIAP, esse tipo de racionalidade se revela minoritário, correspondendo
aos locadores que botariam para fora os inquilinos descumpridores dos acordos
feitos. A pesquisa na RMR identiﬁcou uma diversidade de formas de julgamento,
adaptadas às possibilidades diferentes de ajustamento da ação ao ambiente.

Ademais, é oportuno realçar que, abraçando o individualismo metodológico renovado,
para apreender as ações dos agentes, que conformam o MIAP, não se está, em absoluto, priorizando os meios – lugar da racionalidade processual, onde emerge o julgamento –, senão apenas colocando, lado a lado, os meios e os ﬁns. Aﬁnal, no caso
desse mercado, os agentes são conectados por um objeto particular imprescindível
– a habitação –, o que confere à convenção de conﬁança-lealdade uma dimensão, que
extrapola os aspectos individuais dos agentes, na medida em que estes põem de
lado suas particularidades e passam a levar em conta o bem comum.

Todas as reﬂexões apresentadas neste ensaio levam a inferir-se que estudar o mercado de locação em áreas pobres – e por que não o de compra e venda, também?
– à luz da Teoria das Convenções é uma possibilidade aberta à investigação. Com
efeito, ela permite, com grande precisão, desnudar-se o modo de coordenação do
MIAP, algo fundamental, para subsidiar a formulação de políticas de regularização
fundiária. Estas não devem minimizar o fato de a introdução de outro agente –
como instância do poder público, no caso, o município –, alterar a coordenação
desse mercado, podendo correr o risco de redundar em favorecimento aos inquilinos, o que é justo e devido, e desamparo completo dos locadores.

Para ﬁnalizar, retoma-se a discussão sobre o modelo, a partir do qual os agentes tomam decisões no âmbito do MIAP: a concorrência monopolista. Tratando-se, por um

MIAP e Teoria das Convenções

É importante esclarecer que adotar a TC, para apreender a coordenação do MIAP,
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lado, de um mercado caracterizado por vários locadores e vários inquilinos, que,
à semelhança dos agentes do mercado formal, conhecem os preços realizados no
entorno dos imóveis a serem transacionados (aspectos de concorrência) e, por outro
lado, de mercadorias heterogêneas, em termos de localização e materiais de construção (aspectos de monopólio), existem preços diferenciados, no interior de cada uma
das áreas pobres. Essa explicação, porém, não é suﬁciente. Sem dúvida, o modelo
de ﬁxação de preços pode até explicar alguns deles, mas não todos.

A hipótese, portanto, é que esse modelo de concorrência monopolista é só parcialmente aceitável. De fato, ele não considera a heterogeneidade dos perﬁs socioeconômicos dos locadores e inquilinos nem, por extensão, a pluralidade de formas de
ajustamento desses agentes, nos seus respectivos processos de decisão, além de não
avaliar o coletivo em que eles se inserem. Em verdade, as interpretações e os julgamentos, individuais e coletivos, carregados de signiﬁcações e valores, modiﬁcam o
peso dos fatores objetivos ou sua hierarquia, na ordem das decisões e ações. Nesse
sentido, locadores e locatários, como agentes do MIAP, levam em conta as singularidades do mundo (interior e exterior) de cada um. Essa hipótese desdobra-se em
outra: a impossibilidade de uma análise compreensiva dos preços realizados nesse
mercado, que somente a continuidade da pesquisa poderá comprovar.

Não obstante em primeira aproximação, o presente ensaio permite concluir-se
pela pertinência do emprego dos conceitos e princípios da Teoria das Convenções
no estudo dos mercados imobiliários informais de locação em áreas pobres. Em
outros termos: valores éticos (a exemplo de conﬁabilidade, lealdade, respeitabilidade, receptividade e concórdia, dentre outros), convencionalmente assumidos
como condicionantes de convivência pacíﬁca e promissora dos agentes sociais
interagindo, parecem explicar melhor do que os valores econômicos (de racionalidade, rentabilidade, utilidade, eﬁciência e maximização de resultados), o
funcionamento do mercado informal de aluguel em áreas pobres (MIAP), pelo
menos do que se depreende da realidade de Brasília Teimosa/RMR.
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