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O livro aborda como a confiança 
no Bitcoin como uma representação 
popular de moeda é formada, e como 
instituições formais e informais auxiliam 
na consolidação desse processo. 39 
entrevistas com usuários de Bitcoin foram 
realizadas. Ao final, chegou-se à obtenção 
de um modelo, segundo o qual a confiança 
na tecnologia se manifesta de três formas 
distintas, a saber, 1) a confiança do 
tipo “O consumidor”; 2) a confiança do 
tipo “O admirador”; e 3) a confiança do 
tipo “O revolucionário”. Cada uma das 
formas surge de interpretações cotidianas 
diferentes acerca do modo como as 
instituições auxiliam na suspensão da 
incerteza referente à utilização diária 
da criptomoeda. Diferente do que foi 
encontrado em literatura, as formas 
de confiança manifestam-se de forma 
simultânea, com variações de intensidade, 
sobre toda a amostra.
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Estados contemporâneos 
asseguram a confiança 
na moeda por meio da 
institucionalização de 
sistemas monetários altamente 
complexos, formais, regulados 
e hierarquizados. Nada disso 
se aplica aparentemente ao 
Bitcoin e às criptomoedas. Por 
que, apesar disso, o Bitcoin 
e outras moedas virtuais 
do gênero apenas crescem, 
dão ensejo à formação de 
novos mercados, e se tornam 
cada dia mais próximos ou 
semelhantes ao que uma moeda 
convencional representa? Este 
livro pretende, a partir de uma 
análise empírica com usuários 
e entusiastas em Bitcoin, 
responder a essas perguntas. 
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Aos meus pais.





Trust

Trust not one 
when you want your work to be done. 

Trust God 
even when He shakes a nod. 

Don’t trust your eyes 
they may tell lies. 

Trust is sacred 
but not hatred. 

‘Trust’ is a five letter word 
but it’s as sharp as a sword.

(Simi Kaulitz)
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P re f á c i o

Introduzida como disciplina obrigatória nos cursos jurídicos, entre 
o final da década de 1970 e início da década de 1980, a Sociologia do 
Direito foi recebida com muita suspeição, algumas ironias e uma sutil 
hostilidade. A má vontade decorreu do fato de que a introdução da 
Sociologia do Direito no país surgiu, entre outros fatores, como uma 
reação ao formalismo, ao legalismo e ao dogmatismo então dominantes 
nas faculdades de direito. Além de limitadas a abordagens exclusivamente 
normativistas, elas ignoravam as faculdades de filosofia e os cursos de 
antropologia, ciência política e ciências sociais. 

Embora por sua natureza a Sociologia do Direito seja anti-for-
malista, interdisciplinar e sensível à perspectiva socioeconômica e só-
cio-cultural do direito, enfatizando a importância de uma concepção 
pluralista do direito e de suas fontes de produção, criticando a lógica 
dedutiva e as metodologias descritivo-positivas, ela apanhou de todos os 
lados por causa das guerras palacianas de então. Professores de Sociologia 
diziam que professores de direito não conheciam ciências sociais. Por 
seu lado, professores de direito diziam que os professores de sociologia 
não conheciam direito positivo. No âmbito específico das disciplinas 
propedêuticas dos cursos jurídicos, a tropa de farpas também foi co-
piosa. Professores de Introdução ao Direito e de Filosofia do Direito 
alegaram que a nova disciplina nascia sob uma espécie de síndrome de 
sanduíche, pois era tratada como um puxadinho da primeira e encarada 
como uma simples extensão sem maior importância da segunda. 

O tempo passou, a hegemonia das abordagens formalistas e nor-
mativistas foi posta em xeque e, em decorrência de transformações 
políticas, crises econômicas e inovações tecnológicas, a Sociologia do 
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Direito finalmente conseguiu ver sua autarquização epistemológica 
reconhecida na vida acadêmica. E nas agências de fomento à pesquisa. 
Como consequência, aumentou de modo significativo a procura por 
vagas na área da Sociologia do Direito, nos cursos de pós-graduação, 
atraindo candidatos críticos das teorias formalistas tradicionais do 
direito, com vocação interdisciplinar e com a disposição de atuar nas 
fronteiras do conhecimento. O que os motivava era a percepção de 
que a velocidade do processo schumpeteriano de destruição criadora 
vinha se acelerando, erodindo modelos cognitivos que, com sua for-
ça heurística e classificatória, operavam até então como verdadeiros 
mapas no universo jurídico. 

Esse era, justamente, o tema que vinha discutindo em minhas aulas 
de pós-graduação na Universidade de São Paulo, com base em três pre-
missas. A primeira partia da percepção de que o processo disruptivo das 
novas tecnologias de comunicação e desenvolvimento de plataformas 
digitais vinha abrindo caminho para mudanças que levariam poderes 
hierarquizados e soberanias absolutas a ceder lugar a sociedades mais 
horizontais e pluralistas. A segunda premissa partia da constatação de 
que o desdobramento desse processo vinha deslocando a produção legal 
da autoridade direta para conexões comunicativas, da hierarquia para 
a heterarquia e da heteronomia para a autonomia. A terceira premissa 
partia da constatação de que, num período histórico em que as insti-
tuições estatais e sociais travessam uma profunda crise de autoridade, 
de identidade política e de sobrecarga sistêmica, seus desdobramentos 
são paradoxais. Isto porque, quanto maior é o avanço do conhecimento, 
maior é a consciência do quanto não sabemos. Quanto maior é o avanço 
do conhecimento, maior também é o aumento da insegurança com 
relação a incertezas – ou seja, com mudanças repentinas, descontínuas, 
não antecipáveis e com riscos encadeados. 

Marcelo de Castro Cunha Filho foi um dos candidatos aprovados 
no concurso de ingresso na pós-graduação na Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo e que bateu na minha porta pedindo 
que fosse seu orientador, na metade da década de 2010. Por vir da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, eu não o conhecia quando me 
pediu para orientá-lo no desenvolvimento de uma tese de douto-
rado cujo tema - a confiança no Bitcoin como uma representação 
popular de moeda - não estava no meu rol de preocupações acadê-
micas, à época. Fiquei surpreso com a proposta - e ele mais ainda, 
quando aceitei seu pedido. O que nos levou a trabalhar em conjunto 
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ao longo destes últimos quatro ou cinco anos foi a consciência de 
que, embora desconhecesse a temática sobre moedas alternativas, eu 
poderia concentrar a atenção na parte metodológica do trabalho, na 
definição dos parâmetros para a revisão e sistematização da literatura 
sobre confiança e confiança na moeda e no controle das entrevistas 
com usuários e entusiastas de Bitcoin, que encaram a tecnologia como 
uma espécie de moeda de caráter global ou, então, como instrumento 
com potencial de converter na moeda do futuro.

Da revisão da literatura, Marcelo concluiu que a confiança emerge 
de contextos de incertezas e que a forma como as pessoas superam a 
falta de informação pode ser explicada a partir de três perspectivas: a 
confiança como cálculo, a confiança institucional e a confiança ativa. 
Na primeira perspectiva, a confiança decorre do escrutínio racional 
empreendido pelo indivíduo na tentativa de maximização de vantagens 
pessoais. Na segunda, a confiança resulta de um processo coletivo de 
atribuição de significados a uma determinada pessoa ou organização. E, 
na terceira, ela provém de um processo reflexivo ativo de contestação e 
até de transgressão de significados compartilhados socialmente. 

Após a revisão da literatura e com base nas entrevistas e pesquisas 
feitas no ano em que gozou de uma bolsa-sanduíche no Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), Marcelo desenvolveu um modelo que 
explica, por um lado, como a confiança no Bitcoin - enquanto repre-
sentação popular da moeda - é formada. E, por outro, como instituições 
em sua dimensão mais abrangente - Estado, organizações de mercado, 
estruturas de governança técnica e comunidade de usuários – têm 
auxiliado ou prejudicado a consolidação desse processo. No modelo 
desenvolvido por Marcelo em sua tese, que foi aprovada com distinção 
pela banca examinadora, a confiança na tecnologia como representação 
cotidiana do dinheiro também se manifesta sob três formas distintas. 
Mas, apesar do caráter multifacetado e complexo da confiança na 
criptomoeda, o autor, assumindo uma posição oposta ao que diz a 
literatura sobre o tema, conclui que essas três formas de confiança não 
são conflitantes entre si. Pelo contrário, elas se manifestam de modo 
simultâneo e coexistem. 

Mais do que atual e oportuno, a tese de Marcelo prima pela 
originalidade – virtude que se espera de um trabalho de doutorado. 
Por seu rigor analítico e sua densidade teórica, abre novos caminhos 
metodológicos para pesquisas interdisciplinares na área, bem como para 
agendas interdisciplinares de pesquisa, envolvendo direito, economia 



20

e ciências sociais. E ainda ajuda na elaboração de diagnósticos para 
análises de um tema central na Sociologia do Direito – a eficácia de 
futuras regulamentações da matéria.

José Eduardo Faria
Professor titular de Sociologia do Direito.

Chefe do Departamento de Filosofia  
e Teoria Geral do Direito 
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Estados contemporâneos 
asseguram a confiança 
na moeda por meio da 
institucionalização de 
sistemas monetários altamente 
complexos, formais, regulados 
e hierarquizados. Nada disso 
se aplica aparentemente ao 
Bitcoin e às criptomoedas. Por 
que, apesar disso, o Bitcoin 
e outras moedas virtuais 
do gênero apenas crescem, 
dão ensejo à formação de 
novos mercados, e se tornam 
cada dia mais próximos ou 
semelhantes ao que uma moeda 
convencional representa? Este 
livro pretende, a partir de uma 
análise empírica com usuários 
e entusiastas em Bitcoin, 
responder a essas perguntas. 




