
A ciência que designamos por “economia” assenta numa abstração 
originária, que consiste em dissociar uma categoria particular de 
práticas, ou uma dimensão particular de qualquer prática, da ordem 
social em que toda a prática humana se encontra imersa. Essa imer-
são [...] obriga [...] a pensar qualquer prática, a começar por aquela 
que se apresenta, da maneira mais evidente e rigorosa, como sendo 

“econômica”, como um “fato social total”, no sentido de Marcel Mauss.

Pierre Bourdieu
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Assim é o primeiro parágrafo da introdução de uma das últimas obras de 
Pierre Bourdieu, As estruturas sociais da economia (2001: 3),1 no qual ele siste-
matiza o método e o sistema de conceitos necessários para romper com a 
teoria neoclássica.2 Nessa mesma introdução, ele apresenta os conceitos que 
elaborou para dar conta de sua concepção antropológica da economia. Se a 
parte mais empírica da obra centra-se, especificamente, em uma de suas 
pesquisas sobre “O mercado da casa própria”, seus trabalhos sobre a Argélia 
são constantemente evocados para explicar a elaboração de alguns conceitos 
como habitus e, ao fazê-lo, destaca a importância do trabalho empírico par-
ticular para efetuar a ruptura necessária com o senso comum.3

Bourdieu chama a atenção sobre a dificuldade dessa ruptura com as 
prenoções do senso comum porque se trata de questionar o que está inscrito 
nas rotinas mais banais da experiência cotidiana. Segundo ele, seus trabalhos 
sobre a Argélia permitiram iluminar o que “a análise isolada de nossas so-
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ciedades está frequentemente pronta a nos fazer esquecer, porque o sistema 
econômico e as atitudes estão em harmonia quase perfeita, a racionalização 
vindo se estender pouco a pouco até a economia doméstica” (Bourdieu, 2008: 
76). Foi em plena guerra de independência que ele se interrogou a respeito 
dos efeitos sociais do desenraizamento das sociedades tradicionais e da con-
frontação dos indivíduos à lógica da economia de mercado.4 A partir dos anos 
cinquenta, a constituição de um mercado de trabalho pela colonização vai 
ser acelerada pela vontade de autonomia política dos argelinos, à qual a au-
toridade militar francesa respondeu brutalmente, obrigando-os a deixarem 
as terras ancestrais e reagrupando-os em campos ou obrigando-os a migrar 
em direção às cidades, desagregando as unidades sociais tradicionais. Com 
a aceleração do êxodo rural e o favorecimento da difusão dos modelos urba-
nos, os reagrupamentos suscitaram a desruralização, levando ao abandono 
de condutas econômicas pertinentes à economia tradicional. O desenraiza-
mento das terras ancestrais impôs aos indivíduos sua submissão à economia 
de mercado sem que eles dispusessem de categorias de pensamento e de 
cálculo que os permitissem adotar estratégias adequadas à nova situação.

Convém, portanto, retomar tal experiência que se revelou muito fe-
cunda para compreender essa realidade social particular, mas também es-
sencial para todas as pesquisas posteriores como fonte de questões a serem 
examinadas, como matriz de inovações conceituais e posturas teóricas afir-
madas mais tarde. 

TOMADA DE DISTÂNCIA DO “UNIVERSALISMO ETNOCÊNTRICO” E 

CONDIÇÕES DE PERCEPÇÃO DA CONTINGÊNCIA DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Bourdieu tomou como objeto as condições sociais relativamente extraordi-
nárias dos agentes que, conjugadas a condições sociais também relativamen-
te extraordinárias da própria pesquisa, permitiu-lhe não fazer a economia 
da análise da gênese das disposições dos agentes confrontados à economia 
capitalista e evitar uma situação de concordância imediata entre o “subjetivo” 
e o “objetivo”, entre as disposições e as posições, entre as antecipações (ou 
as esperanças) e as possibilidades. Nos anos 1960, Bourdieu analisou uma 
situação na qual os camponeses argelinos, dotados de disposições formadas 
pelo universo pré-capitalista, eram confrontados ao mercado, esse que os 
obrigavam a descobrir, ou melhor, a “reinventar, com mais ou menos suces-
so, consoante os seus repertórios econômicos e culturais, tudo o que a teoria 
econômica considera (pelo menos tacitamente) como dado, isto é, como um 
dom inato, universal e inscrito na natureza humana” (Bourdieu, 2001: 17). 

Uma abordagem pluridisciplinar singular, circunstâncias excepcionais 
de um país em guerra e a experiência cruzada do mundo social permitem 
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explicar a originalidade de sua produção. Ela foi informada por um interesse 
particular pela etnologia na Argélia, mas também em sua região de origem, 
o Béarn, permitindo-lhe recolocar em questão a visão estruturalista que faz 
dos agentes simples suportes de estruturas cognitivas ou executantes de re-
gras.5 Bourdieu, filósofo normalien6 que migrava para a etnologia e a sociolo-
gia, engajou-se em um projeto coletivo e interdisciplinar acerca da situação 
de emprego. Na coordenação desse projeto encontrava-se Jacques Breil, en-
genheiro formado pela prestigiosa “École polytechnique”, então diretor do 
Serviço Estatístico da Argélia, que propôs à Caisse de Développement de 
l’Algérie criar uma Associação de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Econô-
mico e Social.7 As condições particulares de uma situação que se prestava a 
pôr entre parênteses as relações estruturadas entre as diversas disciplinas 
de ciências sociais e que suscitou um diálogo intenso entre estatísticos e 
etnólogos, permitiram, assim, dar sentido aos resultados construídos a par-
tir de uma interrogação a respeito do emprego na sociedade francesa. Certa-
mente, a aplicação sistemática de um questionário forjado a partir de cate-
gorias de pensamento emergidas do sistema capitalista não teria feito senti-
do se ela não tivesse sido instruída pelo conhecimento dos modelos culturais 
tradicionais que permitiram compreender os comportamentos das pessoas 
pesquisadas. Esses modelos ainda estão presentes nas suas recriações e trans-
formações, em função de situações novas. Esse trabalho cruzado integrou a 
sociologia, permitindo fazer, no momento da pesquisa, a crítica histórica de 
categorias e de conceitos – sobretudo trabalho, desemprego, uso da moeda, 
crédito (no qual o tempo desempenha um papel central) –, que serviram pa-
ra constituir o questionário aplicado e analisar suas percepções dentre as po-
pulações rurais e urbanas, proletárias, subproletárias e comerciantes.

É o que Bourdieu designou como habitus clivado (participando do uni-
verso popular por suas origens e do universo culto por sua trajetória), que 
contribuiu para que ele dirija seu olhar para uma teoria das práticas (de 
pessoas comuns). Uma maneira, segundo Louis Pinto, de não renegar suas 
ligações ao meio social de origem: 

Atribuir o senso prático a todos os agentes é, por procuração, preservar para os pró-
ximos uma espécie de dignidade antropológica, cujo valor se deixa avaliar a contrario 
por todas as cegueiras que o objetivismo poderia fazer perder. Desde o momento que 
o camponês cabila e o camponês do Béarn são percebidos numa espécie de sobreposi-
ção, a postura objetivista do intelectual tende a ser sentido como uma forma de arro-
gância ou de desprezo que atinge não somente indivíduos distantes, mas igualmente 
os mais próximos (Pinto, 2003: 98). 

Assim, numa entrevista concedida a Franz Schultheis, Bourdieu evocou 
sua experiência de pesquisa na Argélia: “o olhar de etnólogo compreensivo 
que eu assumi em relação à Argélia, eu pude assumir a respeito de mim 
mesmo, sobre as pessoas da minha região, sobre meus país, sobre o sotaque 
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do meu pai e da minha mãe, e recuperar tudo isso sem drama” (Bourdieu, 
2003a: 24). Enfim, deve-se sublinhar aqui a importância do papel de Abdel-
malek Sayad, estudante argelino que se tornou colaborador e amigo. Ele per-
mitiu a Bourdieu ter esse olhar cruzado de familiarização com um mundo 
estrangeiro e de desenraizamento de um mundo familiar – condição essencial 
de uma etnografia fina para que

a linguagem da regra do modelo, que pode parecer tolerável enquanto ela se aplica a 
outras práticas, não resiste à evocação concreta do manejo prático do simbólico das 
interações sociais, tato, habilidade, saber-fazer, senso da honra, que supõem os jogos 
de sociabilidade mais cotidianos, e que pode se combinar com a implementação de 
uma semiologia espontânea, quer dizer de um corpus de preceitos, de receitas e de 
indícios codifi cados (Bourdieu, 1972: 161).

A ruptura com a visão primeira das práticas econômicas deve-se à ob-
servação de práticas de camponeses cabila que ele mesmo relata como descon-
certantes. Tal situação – por exemplo, de empréstimo de gado, na qual contra 
toda “razão” econômica, o emprestador sentia-se “obrigado relativamente 
àquele que contraía o empréstimo em nome da ideia de que este assegurava a 
manutenção de um animal que, fosse como fosse, teria sido necessário alimen-
tar” (Bourdieu, 2001: 16) – que o leva, com outras observações também anedó-
ticas, a perceber como contingente as condutas ordinárias da vida cotidiana, o 
cálculo dos custos e lucros, o empréstimo a juros, bem como uma filosofia im-
plícita do trabalho fundada sobre a equivalência do trabalho e do dinheiro. Foi 
a análise dessas situações que permitiu a Bourdieu romper com essa “forma 
particular de etnocentrismo, que se disfarça de universalismo, [e] pode levar a 
creditar universalmente os agentes com aptidão para a conduta econômica 
racional” (Bourdieu, 2001: 18), bem como dar à economia uma visão histórica, 
objetivando assim as condições sociais das experiências da doxa. 

SENSO PRÁTICO E AÇÃO RAZOÁVEL VERSUS AÇÃO RACIONAL

Contrariamente aos antropólogos que estudaram a África negra na época da 
descolonização e centraram suas preocupações em torno da questão dos mo-
dos de produção em uma linguagem marxista, Bourdieu dedicou-se a mostrar 
que se trata de um sistema imposto aos agentes, no qual os trabalhadores 
são lançados e, portanto, eles devem aprender as regras. O sucesso de uma 
adaptação dos agentes supõe uma reinvenção criadora. É diferente da situa-
ção evocada por Sombart, a respeito de um capitalismo nascente no qual o 
empreendedor é, ao mesmo tempo, aquele que faz o capitalismo (Sombart, 
1926: 235). Embora inspirado em trabalhos de Marx, seu recurso a Max Weber 
reforçou o exame das mudanças de comportamento e de categorias de pen-
samento sob inf luência de um “materialismo generalizado”. Ele vai mostrar 
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que, face à desagregação da economia tradicional, o novo sistema de atitudes 
e de modelos não se elabora no vazio. Esse novo sistema constitui-se a partir 
de atitudes costumeiras que sobrevivem ao desaparecimento ou à desagre-
gação de suas bases econômicas e só podem ser adaptadas às exigências da 
nova situação ao custo de uma transformação criadora frequentemente do-
lorosa. Enquanto no capitalismo nascente, ou na sociedade capitalista avan-
çada, como na França metropolitana, a discordância entre as atitudes con-
cretas e as estruturas da economia é mínima, na Argélia, atitudes e ideologias 
diferentes coexistem na sociedade como um todo e, como assinala Bourdieu, 
algumas vezes elas coexistem no interior das próprias consciências. Esse 
processo colocou em evidência a diversidade das situações objetivas e sub-
jetivas − enquanto diferentes maneiras de se viver essa experiência −, de tal 
modo que os agentes econômicos não são atores genéricos, intercambiáveis, 
mas mulheres e homens de certa idade, situados num espaço social, tendo 
uma história individual e coletiva que imprimem suas marcas mais profundas 
em suas maneiras de ser.

A racionalização das condutas econômicas está, de fato, no centro da 
ref lexão de Trabalho e trabalhadores na Argélia (Bourdieu et al., 1963) e de O de-

senraizamento (Bourdieu & Sayad, 1964). É, sem dúvida, a lógica da passagem 
da economia pré-capitalista à economia capitalista: o espírito de previsão e 
de cálculo necessário à realização pelos agentes da ação racional, que mobili-
zam os autores. Bourdieu e Sayad analisaram o que era o trabalho na socieda-
de tradicional e a maneira como as disposições costumeiras, que sobreviveram 
à desagregação do antigo modelo, informaram a nova situação objetiva ao 
custo da recriação. Para o camponês de antigamente, a ausência de contabili-
dade era um dos aspectos constitutivos da ordem econômica e social da qual 
ele participava, e o trabalho era uma forma de preencher suas obrigações 
perante o grupo. A função econômica jamais era isolada, mas dotada de uma 
pluralidade de funções. Os preceitos da moral e da honra denunciavam o es-
pírito do cálculo. Os subproletários, aqueles que perderam o acesso à terra, 
como em Marx, são portadores de representações e de disposições não mais 
eficazes e que devem adquirir disposições adaptadas às situações de mercado, 
como em Weber. 

Os autores mostraram que são frequentemente os mais desprovidos 
− os subproletários −, que, interrogados acerca do salário que lhes seria ne-
cessário para viver bem, são levados a formular projeções desmedidas. À 
medida que se elevam os recursos efetivos, no entanto, as opiniões tornam-
-se mais realistas, mais racionais e a previsão do futuro depende estritamen-
te das potencialidades objetivas que são definidas para cada indivíduo, pelo 
seu status social e por suas condições materiais de existência. O acesso a um 
patamar de calculabilidade, por sua vez, é marcado principalmente por dispor 
de renda capaz de superar a preocupação com a subsistência quotidiana e 
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coincide com uma transformação profunda das disposições: a racionalização 
da conduta tende a se estender à economia doméstica e as disposições com-
põem um sistema organizado em função de um futuro apreendido e contro-
lado pelo cálculo e pela previsão. Completamente diferente é a situação dos 
que estão sujeitos à urgência do cotidiano, desprovidos tanto dos meios ma-
teriais de assegurar a subsistência, quanto de horizonte de calculabilidade, 
ao passo que indivíduos que já acumularam posses têm comportamentos que 
tendem a compor um sistema que se organiza em função de um futuro abs-
trato, apreendido e controlado pela previsão e pelo cálculo. Para Bourdieu, a 
relação com o tempo é a chave para o uso racional da moeda.8 Enquanto na 
troca sabe-se direta e concretamente o uso futuro que se poderá fazer do 
produto, com a moeda, que representa um poder de antecipação, o uso futu-
ro que ela permite é longínquo, indeterminado, e constitui o símbolo de um 
porvir abstrato. O uso da moeda supõe a adoção de atitudes voltadas para um 
projeto, com uma infinidade de possíveis. Para indivíduos formados e prepa-
rados para uma economia tendendo a assegurar a satisfação imediata das 
necessidades, o uso racional da moeda, enquanto mediação universal das 
relações econômicas, supõe necessariamente uma aprendizagem longa e di-
fícil. A monetarização das trocas serve para reforçar a demonstração do ca-
ráter histórico das relações capitalistas. Contrariamente à visão dos econo-
mistas que falam da moeda como um meio de facilitar as trocas, Bourdieu 
explicita todas as rupturas objetivas e subjetivas que o uso da moeda implica.

As análises precedentes mostram como as experiências passadas fun-
cionam a cada momento como uma matriz de percepção, o que leva Bourdieu 
a dizer em “O campo econômico”, que 

a razão (ou a racionalidade) é bounded, limitada, não só, como crê Herbert Simon, 
porque o espírito humano é genericamente limitado [...], mas porque é socialmente 
estruturado, determinado e, por isso, limitado. [...] os agentes não são universais por-
que as suas propriedades, e em particular as suas preferências e os seus gostos, são 
o produto da sua posição e dos seus deslocamentos no espaço social, logo da história 
coletiva e individual (Bourdieu, 2001: 262-263).

O comportamento de cada agente é função menos de suas estratégias 
e cálculos explícitos do que de seu “senso de jogo”, adquirido ao longo de seu 
itinerário social.9 A substituição do léxico da decisão por disposição, ou do 
adjetivo “racional” por “razoável”, é indispensável para exprimir uma visão 
da ação radicalmente diferente daquela que fundamenta, de maneira frequen-
temente implícita, a teoria neoclássica.

Substituindo a utilização do termo ethos, habitus está presente desde 
os primeiros textos, assim como a ideia de um princípio gerador de estratégias, 
sem ser, de algum modo, o produto de uma verdadeira intenção estratégica. 

“A consciência do desemprego estrutural pode inspirar as condutas e deter-
minar as opiniões sem aparecer, claramente, aos espíritos que ela assombra 
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e sem chegar a se formular explicitamente” (Bourdieu, 1963b: 268). Do mesmo 
modo é esboçada a noção de história incorporada:

um conjunto de saberes empíricos transmitidos pela educação difusa ou específi ca 
de saberes acionados e implícitos, à maneira do manejo da língua maternal, mais do 
que concebidos explicitamente e solidárias com uma “sabedoria” que não é constituí-
da e unifi cada enquanto tal (Bourdieu, 1963b: 26). 

Embora vise à análise prioritariamente das condutas econômicas, ele 
mostra que a reestruturação das práticas, após o desenraizamento do uni-
verso tradicional, assume uma forma sistemática. Tendo em comum a supos-
ta referência a um futuro calculado, todas as formas de ação racional (regu-
lação dos nascimentos, poupança, preocupação com a educação das crianças), 
tornam-se, então, unificadas pela afinidade estrutural (Bourdieu, 1977a: 95). 
O estudo das práticas econômicas dos antigos camponeses cabila abriu, assim, 
a via para a teorização de uma “economia das práticas” em todos os domínios 
da vida social.

Em Esboço de uma teoria da prática (1972) e em O senso prático (1980), 
Bourdieu vai formular um conceito geral da ação operando uma ruptura com 
a concepção estruturalista dos agentes, que os considera simples suportes 
de estruturas ou executantes de regras, atribuindo-lhes uma “espontaneida-
de condicionada”. No prefácio de O senso prático, ele compartilha seu itinerá-
rio de interrogações alimentadas por esse olhar cruzado acerca da realidade 
mais familiar e mais estrangeira, que lhe permitiu transformar uma simples 
observação do seu meio de origem (a aproximação da distância genealógica 
em função do interesse que se pode ter ao enunciar um parentesco), em uma 
interrogação a respeito das condições de obediência à regra de casamento 
com a prima paralela, considerada como típica em sociedades árabe-berberes. 
Recorrendo à análise estatística, ele constatou que esse tipo de casamento 
preferencial representa apenas 4% das uniões contraídas, o que o levou a se 
perguntar, apoiando-se em Wittgenstein, sobre as condições de obediência à 
regra. Ele introduz a essa etapa a noção de estratégia, que restitui aos agen-
tes uma margem de criação e de improvisação, fruto de uma percepção de 
possíveis, como também de prováveis, e os permite operar ajustes sobre as 
chances objetivas.

Abordando principalmente a questão do dinheiro, Bourdieu vai opor-se 
radicalmente à concepção da teoria neoclássica de um indivíduo abstrato e 
genérico, demonstrando que, numa afirmação que ele retomou em As estru-

turas sociais da economia:

as disposições econômicas as mais fundamentais, necessidades, preferências, pro-
pensões [ao trabalho, à poupança, ao investimento], não são exógenas, isto é, depen-
dentes de uma natureza humana universal, mas endógenas e dependentes de uma 
história, que é precisamente a do cosmos econômico, onde são exigidas e recompen-
sadas (Bourdieu, 2001: 22).
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Bourdieu mostrou também que, paradoxalmente, o processo de cons-
tituição da economia como um domínio separado é, ele mesmo, indissociável 
de uma nova forma de recalcamento e denegação da economia e do econô-
mico, bem como da autonomização de microcosmos de produtores intelectuais 
− escritores, pintores, artistas, cientistas −, que se institui com a emergência 
de campos de produção cultural fundados sobre o recalcamento de suas con-
dições econômicas e sociais de possibilidade. Bourdieu deu uma atenção par-
ticular a esse tipo de produção e seus trabalhos sobre a Argélia revelam-se 
fonte de inovação conceitual, ainda que o conceito de campo tenha sido for-
jado apenas com o seu retorno à França. 

CAPITAL SIMBÓLICO E DENEGAÇÃO DO INTERESSE

Como sublinha em Razões práticas (Bourdieu, 1997a), em seus últimos traba-
lhos sobre a Argélia, informado ainda pela pesquisa sobre a configuração 
social de sua terra natal (Béarn) e pelo domínio prático que tinha da econo-
mia doméstica, Bourdieu desenvolveu o conceito de capital simbólico. Ele 
mostra que a economia pré-capitalista repousa numa denegação do que con-
sideramos ser a própria economia, obrigando a ter implícito certo número de 
operações e de representações acerca dessas operações: a economia de bens 
simbólicos repousa no recalcamento ou na censura do interesse econômico. 
Contrariamente às representações correntes das sociedades pré-capitalistas, 
essas práticas não cessam de obedecer ao cálculo econômico, ainda que pa-
reçam desinteressadas, porque escapam à lógica do cálculo interessado (no 
sentido restrito) e se orientam por questões não materiais e dificilmente 
quantificáveis, tradicionalmente relegadas pelos economistas à irracionali-
dade do sentimento e da paixão.

Na sociedade tradicional, efetivamente, a estratégia consiste em acu-
mular o capital de honra e de prestígio − que se pode adquirir, sobretudo, por 
casamentos e confrontos políticos face a face −, produzindo uma clientela, 
que fornece a solução adequada ao problema que envolveria a manutenção 
permanente de toda a força de trabalho. O capital simbólico (o prestígio, o 
nome de família), que se reconverte facilmente em capital econômico, cons-
titui uma forma preciosa de acumulação em uma sociedade na qual o rigor 
do clima e a fragilidade dos meios exigem o trabalho coletivo. Essa conver-
tibilidade do capital simbólico em capital econômico é mobilizada para ex-
plicar a economia pré-capitalista. Bourdieu chama a atenção principalmente 
sobre o fato de que a circulação de bens ocasionados pelo casamento, “o 
dote, dissimula a circulação potencial de bens indissociavelmente materiais 
e simbólicos os quais são apenas o aspecto mais visível aos olhos do homo-

-economicus capitalista” (Bourdieu, 1972: 240). A apropriação de uma clientela, 
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mesmo que herdada, diz o autor, supõe um trabalho, quer se trate de assis-
tência política contra as agressões, os roubos, as ofensas, quer de assistências 
econômicas, frequente em casos de escassez. Em um contexto caracterizado 
pela fragilidade dos modos de produção, a ação dos mecanismos sociais que 
tendem a fazer da acumulação de capital simbólico a única forma legítima 
de acumulação, impondo a dissimulação ou o recalcamento do interesse eco-
nômico, tendia a impedir o capital material. Retomando os trabalhos de René 
Maunier (1930), Bourdieu menciona que, algumas vezes, a assembleia inter-
vinha para advertir as pessoas de “não se enriquecerem” (Bourdieu, 1972: 238).

Essa denegação das práticas “econômicas” concerne tanto à produção 
quanto à circulação, ambas sendo dotadas de uma ambiguidade, espécie de 
contradição entre a verdade objetiva e subjetiva. Tudo se passa, na verdade, 
como se a especificidade da economia tradicional residisse no fato de que a 
ação econômica não pode reconhecer explicitamente os fins econômicos em 
relação aos quais ela é objetivamente orientada. As festas, as cerimônias, as 
trocas de presentes (instituição que cumpre a função designada ao crédito 
em nossa sociedade) são vividas como muitos atos de generosidade – graças 
ao intervalo de tempo que separa o dom e o contradom (que torna possível o 
risco, por menor que seja, de não haver contradom) –, e dão lugar a uma per-
cepção isenta de todo cálculo, mesmo que elas sejam indispensáveis para a 
existência do grupo e de sua reprodução econômica. Insistindo sobre o inter-
valo de tempo interposto entre o dom e o contradom, que os permite “apare-
cer e se parecer como tantos atos inaugurais de generosidade, sem passado 
nem futuro”, Bourdieu rejeita a construção objetivista de Claude Lévi-Strauss 
que projeta retrospectivamente o contradom no projeto do dom, transfor-
mando-os, assim, em um encadeamento mecânico de atos obrigatórios. Ela 

[a construção objetivista] faz desaparecer [...] as condições de possibilidade do des-
conhecimento institucionalmente organizado e garantido, que está no princípio da troca de 
dons e, talvez, de todo trabalho simbólico visando a transmudar, pela comunicação e 
pela cooperação, as relações inevitáveis que impõem o parentesco, a vizinhança e o 
trabalho, em relações eletivas de reciprocidade (Bourdieu, 1972: 228). 

Essa maneira de ver, nos diz ele, reduz a troca de dons ao doador-
-doador, não se podendo mais distinguir entre uma troca de dom e um ato 
de crédito. 

A troca de dons (ou de serviços) se opõe ao doador-doador da “economia 
econômica” na medida em que ela tem por princípio não um sujeito calcula-
dor, mas um agente socialmente predisposto a entrar, sem intenção nem 
cálculo, em um jogo de troca. A boa fé ou a boa reputação constitui a melhor, 
se não a única, garantia econômica (Bourdieu, 1972). As pesquisas etnográ-
ficas e sociológicas a respeito dos diferentes domínios artísticos permitiram 
a Bourdieu afinar o conceito de capital simbólico e de demonstrar que o poder 
de nomear − o poder simbólico − é também fundamental nas sociedades mo-
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dernas da Europa. O que resultará de seus trabalhos a respeito da multipli-
cidade dos produtores culturais na França, não é a ausência da competição 
entre indivíduos por ter uma fala autorizada no interior do grupo, mas, sim, 
que essa competição se torna o polo dominado das concorrências propria-
mente econômicas.

Bourdieu mostrou que em nossa sociedade, no centro mesmo da “eco-
nomia econômica”, ou de mercados (para fazer referência ao senso comum), 
encontra-se também a lógica da economia simbólica que transforma a ver-
dade das relações de dominação − em particular nas relações paternalistas 
ou nas economias camponesas de certas regiões da França, como Gascogne, 
onde o direito de primogenitura assegura a perenidade da exploração das 
terras. A contrapartida desse costume, que impede a divisão das terras com 
a morte do pai, exige que o filho mais novo renuncie ao casamento, ou que 
ele parta, ou ainda que se torne um “trabalhador doméstico sem salário” na 
exploração das terras familiares. Bourdieu fala de alquimia simbólica que faz 
com que o caçula responda a essa desapropriação sem mesmo se colocar a 
questão da obediência. É o resultado de um trabalho de socialização e de 
apreciação de todo o grupo que permite perceber as injunções inscritas em 
uma situação, ou em um discurso, e os obedecer.

A partir dos anos 1970, Pierre Bourdieu desenvolveu trabalhos socioló-
gicos na França a respeito da sociologia do ensino superior, da frequentação 
aos museus, dos usos da fotografia e da produção de bens culturais. As lógicas 
das condutas de honra (acumulação ou perda de credibilidade) estudadas 
entre os camponeses cabila organizaram seu olhar para descrever os “mundos 
da arte”, as práticas econômicas dos escritores, dos grandes costureiros, dos 
editores, ou dos empresários da casa própria. O conceito de capital simbólico, 
que ele afinou especialmente para o estudo das obras de arte, permitiu-lhe 
analisar setores inteiros das economias ditas capitalistas que não funcionam 
segundo a lei do lucro como a busca pela maximização do rendimento mone-
tário, tal como a produção dos bens culturais (Bourdieu, 1977b; 1992; 1999), e 
se destacar, assim, da economia neoclássica e marxista. De fato, Pierre Bour-
dieu mostrará que a constituição da economia enquanto economia, como 
mostrou Karl Polanyi (1944), operada progressivamente nas sociedades euro-
peias, é acompanhada da constituição de ilhas ou microcosmos de uma espé-
cie de economia pré-capitalista − como o mercado da arte ou o universo cien-
tífico −, que se perpetuam no sistema capitalista constituído como tal. En-
quanto nesse se constitui um espaço de jogo, no qual o princípio é a lei do 
lucro material e onde o espírito de cálculo se afirma, onde “negócios são ne-
gócios”, com a gênese de um campo artístico ou literário, é a emergência 
progressiva do mundo econômico invertido que se apresenta, no qual as san-
ções positivas do mercado são indiferentes, até mesmo negativas (Bourdieu, 
1992: 121-126).
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Nos campos artístico e literário, o sucesso comercial pode ter valor de 
condenação e, inversamente, o artista maldito pode tirar partido de sua mal-
dição, incluindo sua indigência material. O voto de pobreza, como em certos 
universos religiosos, parece constituir uma espécie de contrapartida ao pri-
mado dos investimentos nos “valores espirituais” e as atividades culturais 
são vividas como vocação. Trata-se de um mundo ao avesso, no qual a ver-
dade dos preços é excluída. Sua análise dos produtos culturais mostra tal 
fenômeno como “realidades de dupla face, mercadorias e significações, cujo 
valor propriamente simbólico e o valor mercantil permanecem relativamen-
te independentes” (Bourdieu, 1996: 162). Como nas sociedades tradicionais, 
o fracasso das empresas com base em critérios propriamente econômicos 
pode ser uma condição para obtenção do reconhecimento do grupo. Ademais, 
os valores simbólicos e as disputas retóricas que eles implicam não podem 
ser considerados como aspectos secundários, podendo ser analisados num 
momento posterior, a fim de dotar com maior realismo um modelo econômi-
co. Os fatores culturais, com efeito, não são uma fachada que ocultariam as 
estruturas profundas das trocas econômicas; eles são uma das condições de 
possibilidade desses mercados. Em um artigo de 1977, sublinha que os uni-
versos artísticos, nos quais “um investimento será tanto mais produtivo, do 
ponto de vista simbólico, quanto menos for declarado” (Bourdieu, 2004: 23), 
constituem um “desafio […] a toda espécie de economicismo”: eles implicam 
uma economia que funciona apenas “mediante um recalcamento constante 
e coletivo do interesse propriamente ‘econômico’ e da verdade das práticas 
desvendadas pela análise ‘econômica’” (Bourdieu, 2004: 19). O interesse é 
aqui negado, as sanções positivas do mercado são indiferentes, mesmo es-
tigmatizantes, e as práticas se prestam a duas leituras opostas, mas igualmen-
te falsas, que as reduzem ao altruísmo ou ao lucro (Bourdieu, 1977a; 1992: 201). 

O capital simbólico supõe a existência de agentes sociais constituídos 
de tal maneira que eles acordam em uma crença não explícita “uma submis-
são dóxica às injunções do mundo, obtida quando as estruturas mentais da-
quele a quem se dirige a injunção estão de acordo com as estruturas envol-
vidas na injunção que lhe é dirigida” (Bourdieu, 1997a: 171). É o compartilha-
mento das categorias de percepção, o tabu da explicitação, o trabalho de 
elaboração de eufemismos que permitem o encantamento da relação de do-
minação: a cumplicidade levando à submissão do caçula, a exploração doce 
do pintor pelo marchand, o efeito mágico da assinatura. “Uma revolução sim-
bólica (a operada por Manet, por exemplo) pode ser-nos incompreensível en-
quanto tal porque as categorias da percepção que ela produziu e impôs se 
nos tornaram naturais e aquelas que derrubou se nos tornaram estranhas” 
(Bourdieu, 1996: 419, 3ª parte, cap. I, nota 38).

Nas sociedades capitalistas, um aspecto fundamental dessa economia 
dos produtos culturais de funcionamentos suis generis consiste no fato de que 
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as instituições, aparentemente encarregadas da circulação, são parte inte-
grante do aparelho de produção que deve produzir e assegurar a crença nos 
valores de seu produto. A definição da qualidade, para um romance ou para 
uma obra de arte contemporânea, é o objeto da disputa de que participam os 
produtores, os intermediários, os mecenas que as suscitaram, o Estado e o 
conjunto dos agentes engajados no campo de produção. Bourdieu sublinhou 
que o valor das obras artísticas é o produto de mecanismos coletivos envol-
vendo todo um conjunto de sacerdotes e de crentes (críticos, instituição es-
colar, amadores esclarecidos ou movidos por uma boa vontade cultural etc.). 
Acrescentou ainda que talvez seja por se negligenciar cotidianamente esse 
trabalho social coletivo de valorização que “as obras de arte fornecem um 
exemplo perfeito àqueles que pretendem refutar a teoria marxista do valor 
trabalho” (Bourdieu, 2004: 22).

Se os primeiros trabalhos de Bourdieu, depois de 1965, trataram do 
processo de autonomização dos campos de produção cultural e das suas con-
dições históricas, artigos mais recentes evocaram, em diferentes momentos, 
ao menos nos anos 1990, a possibilidade, hoje, de uma regressão a formas de 
heteronomia dos universos de produção cultural (Bourdieu, 1992: 467-472; 
1999). Ele fala de um crescimento tendencial, de longa duração, de grandes 
empresas de produção em detrimento do modelo do criador autônomo (Bour-
dieu, 1989). Ao longo das últimas décadas, os movimentos de concentração 
que foram produzidos num domínio como o da edição (Bourdieu, 1999), em 
que se verifica a inf luência crescente das mídias sobre o campo de produção 
cultural (Bourdieu, 1997b), participavam, sem dúvida, de uma aceleração des-
se processo, para o qual os políticos de inspiração neoliberal contribuíram. 
Tal processo de concentração é ilustrado pelo caso da televisão francesa, cujas 
transformações tiveram, ao menos em parte, origem nas decisões políticas 
que colocaram um fim no “monopólio público dos canais” em benefício de 
um “mercado” fortemente regido pela busca de publicidade e de audiência. 
Esses textos refletem bem a preocupação, muito presente na obra de Bourdieu, 
com a historicidade, e vão evocar a virtualidade de uma maior heteronomia 
dos campos específicos segundo as épocas consideradas.

Diferentemente dos trabalhos a respeito da Argélia, os textos sobre a 
constituição de microcosmos de atividades culturais, dotadas de questões e 
de modalidades de sanções específicas às diferentes estratégias implemen-
tadas pelos agentes, relataram a diferenciação de espaços de jogo autônomo, 
dos campos. Para explicar o universo de produção simbólica − tal como a cria-
ção literária, o mundo da arte, a moda, a ciência e a religião (Bourdieu, 1992; 
1975; 1976; 1971b) − e o peso de suas limitações específicas, Bourdieu vai 
utilizar o conceito de campo, que lhe permitiu articular as exigências das 
especificidades dos produtos (sobretudo a produção literária que é vivida 
pelos produtores como uma vocação) e a análise das propriedades e dos cons-
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trangimentos aos quais são submetidos os produtores. O conceito de campo 
convidava a passar do projeto criador da consciência singular às disposições 
e às condições que determinam a atividade de um pintor ou de um escritor, 
integrando, como elemento de compreensão complementar, o habitus e o con-
junto de recursos possuídos por cada um, cuja mobilização é mais ou menos 
forte segundo regras do jogo em vigor em cada campo. A análise dos campos 
culturais inf luenciou, portanto, a pesquisa sobre o campo econômico. Con-
tribuiu, assim, para um avanço teórico na compreensão do funcionamento 
do conjunto dos mercados, analisando o estado das forças sobre o conjunto 
das empresas envolvidas na produção de bens semelhantes. 

PENSAR OS MERCADOS EM TERMOS RELACIONAIS: 

O CONCEITO DE CAMPO

Ainda que nos domínios não regulados diretamente pelas relações mercantis 
Bourdieu tenha frequentemente utilizado a noção de mercado – insistindo a 
respeito das questões materiais que existem mesmo nas trocas mais “espiri-
tuais”10 –, ele vai se valer do termo campo para designar a produção e as trocas 
econômicas consideradas no seu conjunto, ou tendo em vista os tipos de pro-
duto, e do termo capital para os recursos possíveis de serem mobilizados nes-
se espaço, instrumento essencial para configurar as relações de força que 
estruturam o campo. No entanto, diferentemente da teoria neoclássica e da 
teoria marxista, o dinheiro não constitui o único trunfo para se diferenciar 
nas atividades econômicas. Como ele bem mostrou em La noblesse d’État (Bour-
dieu, 1989) – especialmente na parte que diz respeito ao patronato, à família, 
à escola –, o fato de ter pertencido ao corpo dos altos funcionários do Estado 
também é elemento a ser considerado para explicar a posição dominante de 
uma elite específica na economia francesa. A mesma obra explicita que o 
direito de primogenitura se viu descartado dos costumes de sucessão em be-
nefício dos filhos dotados de diplomas e de competências mais raras. 

Contrariamente aos economistas neoclássicos, que desaparecem com 
a questão das condições econômicas e culturais da conduta econômica racio-
nal, ou seja, que consideram a racionalidade econômica como universal e 
inscrita na natureza humana, Bourdieu, munido de sua experiência argelina, 
afirma a necessidade de fazer a gênese das disposições econômicas do agen-
te econômico, especialmente de seus gostos, de suas necessidades, de suas 
propensões ou de suas aptidões para o cálculo, a poupança, ou o trabalho. De 
outro lado, preconiza a análise da gênese do próprio campo econômico, isto 
é, a história do processo de diferenciação e de autonomização que resulta na 
constituição desse jogo específico, o campo econômico obedecendo suas pró-
prias leis e tendo uma validade limitada à autonomização radical que opera 
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a teoria pura constituindo a esfera econômica como um universo separado. 
Segundo ele, é essencial ver que a esfera das trocas mercantis separou-se 
progressivamente dos outros domínios da existência e se afirmou um nomos 

específico, no qual o interesse econômico se impôs como princípio de visão 
dominante. É preciso ver como o espírito de cálculo se impõe pouco a pouco 
a todos os domínios da prática contra a lógica da economia doméstica, fun-
dada sobre a denegação do cálculo e a generosidade ou gratuidade. Bourdieu 
menciona que, 

a revolução ética ao cabo da qual a economia pode constituir-se enquanto tal, na 
objetividade de um universo separado, regido pelas suas próprias leis, as do cálculo 
interesseiro e da concorrência sem limites pelo o lucro, encontra a sua expressão na 
teoria econômica “pura” que registra, inscrevendo-a tacitamente no princípio da sua 
construção de objeto, a clivagem social e a abstração prática cujo produto é o cosmos 
econômico (Bourdieu, 2001: 20). 

É assim que Bourdieu considera, da mesma maneira que Max Weber, 
a teoria da utilidade marginal como “um fato histórico-cultural”, que mani-
festa esse aspecto fundamental das sociedades contemporâneas, qual seja, a 
tendência à racionalização formal, correlativa com a generalização das trocas 
monetárias (Bourdieu, 2001: 19). O interesse econômico, ao qual se tem a 
tendência a reduzir todas as formas de interesse, é a forma específica que 
reveste o investimento no campo econômico, uma vez que este é apreendido 
pelos agentes dotados de disposições e de crenças adequadas, porque adqui-
ridas em e por uma experiência precoce e prolongada de suas regularidades 
e de sua necessidade. Esse ajuste da realidade a um modelo de relações e 
disposições que esquece as condições histórias de possibilidade deve muito 
aos enunciados dos próprios economistas.11 “À teoria econômica em sua for-
ma mais pura”, diz Bourdieu, 

[...] isto é, mais formalizada, que nunca é tão neutra quanto crê e quer fazer crer, e 
às políticas que são implementadas em seu nome ou legitimadas por seu intermédio, 
interpõem-se agentes e instituições que são impregnados de todos os pressupostos 
herdados da imersão num mundo econômico particular, saído de uma história social 
singular. A economia neoliberal, cuja lógica tende hoje a impor a todo o mundo, por 
intermédio de instâncias internacionais, como o Banco Mundial, ou o FMI e os gover-
nos a que estas ditam, direta ou indiretamente, os seus princípios de “governança”, 
deve um certo número das suas características, pretensamente universais, ao fato 
de estar imersa, embedded, numa sociedade particular, isto é, enraizada num sistema 
de crenças e valores, num ethos e numa visão moral do mundo. Em suma, num senso 
comum econômico, ligado, enquanto tal, às estruturas sociais e às estruturas cognitivas 
de uma ordem social particular (Bourdieu, 2001: 24, grifos do autor).

Outra diferença em relação à teoria neoclássica – longe de ser um uni-
verso atomizado no qual se confrontam agentes intercambiáveis tendo um 
peso negligenciável sobre os mecanismos de mercado –, o campo é social-
mente construído, e os agentes, dotados de recursos diferentes, interagem 
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para realizar trocas mercantis, bem como conservar ou transformar a relação 
de força em vigor. Longe de estarem diante de um universo sem gravidade, 
as empresas são orientadas pelos limites e pelas possibilidades que estão 
inscritas em suas posições, assim como na representação que elas fazem 
dessa posição e daquelas de seus concorrentes, em função de sua informação 
e de suas estruturas cognitivas. A força ligada a um agente depende de seus 
diferentes trunfos, fatores diferenciais de sucesso (ou de fracasso), que podem 
lhe assegurar uma vantagem na concorrência, isto é, mais precisamente o 
volume e a estrutura do capital que possui sob suas diferentes formas: capi-
tal financeiro, capital cultural (capital tecnológico, jurídico, organizacional),12 
capital social (conjunto de recursos disponíveis por meio de uma rede de 
relação mais ou menos mobilizável e mais ou menos extensa, que procura 
uma vantagem competitiva13) e capital simbólico (imagem da marca). Tem-se 
uma relação de força entre as empresas que, por seu tamanho ou sua imagem 
da marca, podem impor as regras do jogo. Percebe-se, aqui, que a abordagem 
estrutural considera os efeitos que resultam além de toda interação: a estru-
tura do campo, definida por uma distribuição desigual do capital, pesa, ao 
lado de toda intervenção ou manipulação direta, sobre o conjunto de agentes 
engajados no campo, restringindo tanto mais o universo de possíveis que 
lhes é aberto quando eles estão mal posicionados nessa distribuição. As gran-
des empresas impõem a definição mais favorável de trunfos a seus interesses. 
As empresas dominantes são, portanto, aquelas que ocupam uma posição tal 
que a estrutura age a seu favor e têm parte ligada com o estado global do 
campo, lutando para perpetuar ou redobrar sua dominação. Elas constituem 
um ponto de referência para as concorrentes, que, não importa o que façam, 
são obrigadas a tomarem posição em relação a elas. Se tiverem interesse em 
aumentar a demanda de seus produtos, elas devem igualmente defender suas 
posições contra os concorrentes com barreiras à entrada ou restrições eco-
nômicas. É essa estrutura social específica que comanda as tendências ima-
nentes aos mecanismos do campo econômico e, ao mesmo tempo, as margens 
de liberdade deixadas aos agentes.

Alguns agentes são de tal modo dotados que podem agir sobre o campo, 
seja impondo seus preços porque controlam uma grande parte do mercado ou 
introduzem novas tecnologias, seja impondo mudanças das regras do jogo 
que lhes seriam favoráveis, fazendo pressão, como veremos adiante, sobre a 
burocracia do Estado. É por isso que, ao invés de conceber a estrutura do 
campo como um algo que se impõe a todos os agentes, essa visão estrutural 
admite que os agentes econômicos modifiquem o campo no qual se movem. 
Segue-se que a estrutura do campo pesa sobre o conjunto dos agentes econô-
micos a despeito de toda intervenção direta, opondo-se assim ao interacio-
nismo que abarca uma visão da ordem econômica e social reduzida a uma 
pluralidade de indivíduos interagindo frequentemente de maneira contratual, 
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o que restringe ainda mais o espaço dos possíveis oferecido para aqueles mal 
posicionados na distribuição dos recursos. Está-se aqui numa configuração 
diferente daquela da teoria dos jogos, tão apreciada pelos economistas, que 
reduz os efeitos produzidos pelo campo econômico a um jogo de antecipação 
recíproca desprovida de toda a transcendência em relação àqueles que estão 
engajados no momento (Bourdieu, 2001: 243-244).

A estrutura do campo comanda o direito de entrada nele e a distribui-
ção de probabilidades de ganhos. As empresas dominantes (market leaders) 
constituem um ponto de referencia obrigatório para os outros concorrentes 
(challengers), os quais, não importando o que façam, são intimados a tomar 
posição. Uma das maneiras de evitar a concorrência pode, então, consistir 
em se especializar em novos campos, ou nichos do mercado. As fronteiras do 
campo, vistas aqui, são uma trama de lutas, pois os agentes econômicos tra-
balham sem cessar para excluir os concorrentes atuais ou potenciais, para 
produzir critérios de reconhecimento, os direitos de entrada suscetíveis de 
favorecer a empresa deles no campo e o poder de dizer o que é legítimo ou 
não, como se pode observar no campo artístico. Há, em alguma medida, pelo 
menos duas questões diferentes: maximixar os lucros em curto prazo, como 
os economistas assinalam, e garantir a possibilidade de que as chances de 
ganho se prolonguem no tempo, ou seja, evitar que o mercado quebre ou que 
a empresa seja excluída dele. 

Assim, a noção de campo marca a ruptura com a lógica abstrata da 
determinação automática, ou mecânica, do preço sobre os mercados, a uma 
concorrência sem limites. É a estrutura do campo, isto é, o estado da relação 
de força entre os agentes que determina as condições nas quais estes são 
levados a decidir (ou a negociar) os preços de compra e os de venda. Existe, 
a cada instante, uma diversidade de possíveis, certa liberdade de jogo, porém 
não se pode esquecer que as decisões são escolhas entre possíveis definidos 
previamente, limitados pela estrutura do campo. Consequentemente, “não 
são os preços que fazem tudo, é o todo que faz os preços” (Bourdieu, 2001: 243).

As grandes empresas têm a possibilidade de impor a representação 
mais favorável a seus interesses, a maneira de jogar e as regras do jogo, es-
pecialmente sobre o poder de regulamentação e os direitos de propriedade, 
tendo recorrido ao Estado, que é quem possui a possibilidade de exercer uma 
inf luencia determinante sobre o funcionamento do campo econômico (como 
também, em menor medida, sobre outros campos). O Estado contribui com a 
existência e a continuidade do campo econômico, mas também com a estru-
tura de relações de força que o caracteriza. No que diz respeito à pesquisa 
acerca do mercado da casa própria, Bourdieu mostra que a burocracia do 
Estado é um espaço de luta, de concorrência e de colaboração entre os bancos 
e as empresas de construção, do lado do setor privado, e, os ministérios, os 
altos funcionários do Estado e os inspetores de finanças, do lado do setor 
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público. As afinidade eletivas ou as clivagens entre os decisores diplomados 
pelas escolas de engenharia (Polytechnique, Centrale, Ponts et Chaussées, 
Mines) têm um papel não desprezível no momento das reuniões e nos comi-
tês que definem as regras a médio e longo prazos. O Estado contribui, assim, 
com a construção do mercado: construção da demanda por meio da produção 
de disposições individuais e, mais precisamente, de sistemas de preferências 
individuais – em matéria de locação ou de propriedade –, bem como por meio 
da atribuição de recursos necessários, ou seja, as subvenções para a constru-
ção ou a moradia definidas pelas leis, as quais se podem descrever a gênese. 
A construção da oferta, por via da política de Estado (ou dos bancos) de con-
cessão de crédito aos construtores, contribui para definir as condições de 
acesso ao mercado e a posição na estrutura do campo das construtoras, cujas 
constrições estruturais pesam sobre a escolha de cada uma delas no que diz 
repeito à produção e à publicidade (ver Bourdieu, 2001: 78-89). De modo geral, 
as políticas fiscais, os programas de transferência de recursos para as famí-
lias, a assistência social, agem sobre o consumo. As leis orçamentárias, as 
despesas de infraestrutura, têm efeitos estruturantes especialmente nos do-
mínios da energia, da habitação, das comunicações. A imposição de regras 
do jogo econômico, como o contrato de trabalho, constitui tantas interven-
ções políticas que fazem do campo burocrático um estimulador macroeco-
nômico, colaborando para assegurar a estabilidade e a previsibilidade do 
campo econômico.

A atenção dirigida à diferenciação desses espaços, e a seus efeitos, é 
também uma das grandes diferenças que a análise sociológica inspirada 
pelo modelo dos campos culturais apresenta em relação à economia de ins-
piração neoclássica. Para Bourdieu, efetivamente, as leis gerais de funcio-
namento que valem para todos os campos, e mais especialmente para to-
dos os campos de produção econômica, se especificam segundo as caracte-
rísticas de seus produtos. A noção de campo permite explicar as diferenças 
entre as empresas e as relações objetivas de complementaridade na rivali-
dade que, ao mesmo tempo, as unem e as opõem. No entanto, cada sub-
campo econômico (correspondendo ao que comumente se chama “setor”, 

“cadeia de produção”, ou ainda “ramo da indústria”) depende do estado de 
desenvolvimento (e especialmente do grau de concentração) da atividade 
econômica considerada e da particularidade do produto. As propriedades 
diferenciais funcionam como enquadramentos, impondo trunfos específi-
cos a cada campo.

No mercado da casa própria, por exemplo, é a grande carga simbólica 
investida que explica, parcialmente, as relações objetivas que se instauram 
entre as diferentes construtoras, a saber, a predominância esmagadora das 
empresas nacionais e a persistência de pequenas empresas artesanais ao 
lado de grandes empresas industriais. O mesmo vale para as estratégias pu-
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blicitárias. A casa é, com efeito, um bem material exposto permanentemen-
te à percepção de todos. Ela representa um investimento econômico e se 
enquadra, como elemento do patrimônio durável e transmissível, num pro-
jeto de reprodução biológica e social. De outro lado, a casa é um produto li-
gado ao espaço, porque deve ser construída nele, e é aprisionada à lógica de 
tradições locais por meio das normas da arquitetura e dos gostos dos com-
pradores para os estilos regionais, o que explica a sobrevivência de pequenos 
mercados locais. Por essas razões, as pequenas empresas artesanais são, nes-
se sentido, indispensáveis ao funcionamento de todo o sistema ao qual elas 
fornecem sua justificação simbólica. As propriedades específicas, que fazem 
da casa um produto singular, explicam as características particulares do cam-
po de produção da habitação (Bourdieu, 2001: 36-42).

A produção da casa se situa a meio caminho entre duas formas opostas 
de atividades produtivas: de um lado, as obras de arte, nas quais a parte da 
produção referente à fabricação do material é relativamente fraca e atribuída 
ao próprio artista, enquanto a parte que diz respeito à promoção e à criação 
simbólica da obra é muito mais importante; de outro, a produção de bens 
materiais tais como petróleo, carvão, aço, em que o aparelho de fabricação 
ocupa um lugar preponderante, uma vez que a parte do investimento simbó-
lico é muito fraca.14 

Bourdieu evoca um continuum de atividades muito diversas, no qual a 
atividade de produção simbólica do produto ocupa um lugar mais ou menos 
importante, tendo cada um sua especificidade. A alta costura, por exemplo, 
caracteriza-se pela necessidade de inovação permanente. A produção auto-
mobilística notabiliza-se entre outras pela preocupação com o design, a cria-
ção de marcas e de modelos. Enquanto os autores da economia neoclássica, 
e mesmo sociólogos que limitam sua atenção à especificidade da economia 
de certos bens “diferentes de outros”, qualificam de “standards” os bens de 
uso quotidiano, Bourdieu faz referência aos produtos que possuem uma car-
ga simbólica mais ou menos importante: como em A distinção (1979), o senti-
do atribuído aos produtos ou às práticas não pode ser pensado de modo es-
sencialista, porém relativo. O caráter “standard” ou “simbólico” dos bens não 
pode ser visto como uma propriedade intrínseca. A distinção entre bens 
“standard” e bens simbólicos é uma disputa e um instrumento de lutas no 
espaço em que as trocas econômicas ocorrem. Nada é mais classificador em 
relação ao indivíduo que seu endereço, a aparência de sua casa, seu modo de 
se vestir, de comer ou, ainda, a marca de seu carro. Esses são os gostos as-
sociados ao quotidiano, que os economistas nomeiam de “preferências reve-
ladas”, explicam o sentido da boutade segundo a qual “os classificadores são 
classificados por sua classificação” (Bourdieu, 1979).

Quanto mais se assiste a fusões, no sentido de uma transformação 
profunda da estrutura das empresas, mais a luta se circunscreve a um peque-
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no número de poderosas empresas concorrentes, que, longe de se ajustarem 
a uma situação do mercado, têm a possibilidade de fabricar ativamente essa 
situação. “Pensar nos termos do campo, é pensar relacionalmente” e é um 
princípio de análise do trabalho científico. É estabelecer o que constitui o 
mundo social. Não são classes fixas, categorias sociais essencializadas, ou 
simples interações que põem em contato os indivíduos isolados e sem quali-
dades, sem propriedades, sem herança, mas relações objetivas que se podem 
descrever mesmo a despeito da consciência mais ou menos clara que os agen-
tes possuem. Uma vez que o campo econômico, ou qualquer outro campo, se 
apresenta como um campo de lutas entre os atores ocupando posições obje-
tivas dessemelhantes e fazendo sentido uma em relação a outras, isto asse-
gura a acumulação de um capital específico, ou sua conservação, ou, ainda, 
sua transformação. 

CONCLUSÃO

Ao longo de sua obra, Pierre Bourdieu se utilizou de muitos trabalhos empí-
ricos e eles, longe de se oporem ao trabalho teórico, constituíram uma con-
dição sine qua non deste último. É percebendo realidades diferentes no curso 
de pesquisas sucessivas, mesmo voltando aos materiais empíricos com um 
equipamento teórico mais poderoso, permitindo fornecer explicações de or-
dem mais geral e mais próxima da experiência (Bourdieu, 2002: 9), que ele 
pôde forjar um sistema de conceitos capaz de compreender os fatos sociais, 
dos quais fazem parte os fatos econômicos. A importância do trabalho em-
pírico é justificada porque o mundo social está presente em cada ação “eco-
nômica” e, segundo ele, é preciso se armar de instrumentos de conhecimen-
to, que, longe de pôr entre parênteses a multidimencionalidade e a multifun-
cionalidade das práticas, permitam construir modelos históricos suscetíveis 
de dar razão, com rigor e parcimônia, às ações e às instituições econômicas 
tais como elas se deixam ver ao observador atento. 

Contrariamente às leituras superficiais a propósito de seus primeiros 
trabalhos a respeito dos sistemas de ensino, que sugeriam uma fatalidade da 
reprodução social, os trabalhos de Bourdieu com o conceito de habitus e de 
campo – enfatizando a inscrição do social no corpo dos indivíduos e na ob-
jetividade das instituições –, destacam a gênese, a transformação dos mer-
cados e as crises. Os trabalhos de Bourdieu tratam de uma economia plena 
de relações objetivas de poder. O “capital” não é mais unicamente um capital 
econômico, mas abarca a acumulação diferencial segundo as posições dos 
agentes no campo e a época considerada, remetendo a uma relação de domi-
nação. Aqui se está distante da teoria das escolhas racionais na qual intera-
gem indivíduos dotados de recursos iguais ou equivalentes. 
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De outro lado, a introdução do simbólico no centro da compreensão da 
economia possibilitou renovar a abordagem dominante em economia, apoian-
do-se em tradições antropológicas e sociológicas que os economistas negli-
genciam. Elas são tanto mais importantes, uma vez que a fronteira de bens 
simbólicos é claramente maior do que se pode pensar numa primeira vista, 
e que a teoria neoclássica, que durante muito tempo foi consagrada à análi-
se de bens standards provindos de atividades industriais e agrícolas, e mesmo 
do comércio de serviços pessoais, tem, assim, um interesse crescente por 
esses “bens diferentes de outros”, cuja raridade tem outras origens que a 
simples exiguidade dos fatores de produção (Durval & Garcia-Parpet, 2012). 

“A economia dos bens simbólicos” – que não é exclusiva aos setores culturais, 
porém talvez mais visível neles – constituía, para Bourdieu, uma espécie de 
paradigma da “economia geral das práticas”, que ele opunha, de modo muito 
mais amplo, à “economia”, do seu ponto de vista próxima da ciência econô-
mica “mainstream”, para utilizar o jargão dos praticantes.

Enfim, a “institucionalização” dos mercados interdependentes e for-
madores de preços supõe a ação de homens políticos e economistas, em par-
ticular aquela ação fundamental constituída pela atividade de nomear o mun-
do social. Em seus últimos anos de vida, Bourdieu dava uma atenção cres-
cente ao que havia designado por “efeito de teoria”, ou seja, a inscrição, na 
realidade social, dos modelos construídos para explicá-la. Um modo de nos 
lembrar de que os debates suscitados pela teoria econômica trazem tanto 
constatações de uma realidade objetiva, que existiria independentemente de 
toda atividade intelectual, quanto modelos performativos, que contribuem 
para a gênese de novas situações econômicas e sociais. 

É “o ar rarefeito da teoria pura” que Bourdieu denuncia ao longo de sua 
obra, privilegiando, no seu caso, a “descrição”, os trabalhos históricos, etno-
gráficos, estatísticos, a dedução dos comportamentos induzida pelos modelos 
matemáticos, para explicar as atividades econômicas. Acima de tudo, a so-
ciologia que trata dos fatos econômicos é, para ele, antes de tudo uma socio-
logia, ou melhor, uma antropologia. 

Recebido em 31/01/13 | Aprovado em 04/05/13 
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 NOTAS

1 Como ocorre em outras obras de Bourdieu, esta retoma 
artigos resultantes de um trabalho empírico a respeito do 
mercado da casa própria e um artigo que se pode quali-
ficar de programático, acerca do campo econômico, pu-
blicados na revista Actes de la Recherche em Sciences Sociales 

(Bourdieu, 1990a; 1990b; 1997b). 

2 Agradeço a Afrânio Garcia Jr. por suas observações a ver-
sões anteriores deste texto.

3 Esses trabalhos ficaram desconhecidos por um longo pe-
ríodo na França, enquanto tiveram um destino diferente 
em outros países, sobretudo no Brasil (Leite Lopes, 2003; 
Garcia Jr., 2005). Alban Bensa chama a atenção para o fato 
de que os antropólogos consideram Bourdieu como um 
sociólogo (Bensa, 2004). Tendo publicado em uma coletâ-
nea consagrada à problemática do subdesenvolvimento, 
dirigida por François Perroux, e na revista Sociologia do 

Trabalho, seus estudos inscreveram-se numa área do cam-
po científico distinto daquelas produções sobre a descolo-
nização da África negra, fazendo com que fossem desco-
nhecidas umas das outras (Garcia-Parpet, 2005). Nota-se, 
aqui, a falta de fundamento das afirmações vinculando os 
trabalhos de Pierre Bourdieu à “nova sociologia econômi-
ca”, esta última tendo surgido nos anos 1980, nos Estados 
Unidos, nas Business Schools (Heilbron & Convert, 2005).

4 Para uma análise mais profunda das condições do traba-
lho de pesquisa na Argélia e do sentido atribuído a ele por 
Bourdieu, ver Garcia-Parpet (2005).

5 Bourdieu publicou um artigo intitulado “A casa cabila ou 
o mundo às avessas” em uma coletânea de homenagem a 
Lévi-Strauss (Bourdieu, 1970), um outro sobre “Le senti-
ment de l’honneur” (Bourdieu, 1966) e, finalmente, uma 
pesquisa sobre o celibato no Béarn (Bourdieu, 1962).

6 Trata-se de alguém que passou pela École Normale Supé-
rieure, uma das escolas de elite em que se pode ingressar 
após dois anos de preparação, seguida de um concurso. 
Para uma análise dos egressos dessas escolas, ver La no-

blesse d’État (Bourdieu, 1989) [N.T.].

7 Association de Recherche sur le Développement Econo-
mique et Social (ARDES) [N.T.].
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8 O interesse de Bourdieu para com o tempo subsistiu du-
rante toda a sua obra e é um uso diferencial que é evoca-
do, entre outros elementos, nas diferentes estratégias que 
as empresas podem adotar. As mais poderosas têm a ca-
pacidade de impor o seu tempo de transformação nos di-
ferentes domínios (Bourdieu, 2001: 248). Ele analisa, tam-
bém, as diferenças entre as editoras segundo as que fa-
zem investimentos a longo ou a curto prazos (Bourdieu, 
1977: 25). 

9  Esta ideia está claramente expressa no artigo “La fabri-
que de l’habitus économique” (Bourdieu, 2003b).

10 Robert Boyer (2003: 268) chama a atenção para o fato de 
que o uso dessa terminologia trouxe prejuízos à com-
preensão da obra de Pierre Bourdieu, pois alguns econo-
mistas viram nela uma extensão da análise neoclássica 
do tipo da de Gary Becker, enquanto Bourdieu é explícito 
sobre a multiplicidade de sentidos da noção de “interesse” 
sempre relacionada ao modo de funcionamento de um 
campo particular: a teoria do processo de diferenciação 
e de autonomização de universos sociais tendo leis fun-
damentais diferentes, provoca a explosão da noção de 
interesse; “existem tantas formas de libido, tantos formas 
de ‘interesse’ quanto o número de campos. Cada campo, 
ao se produzir, produz uma forma de interesse que, de 
ponto de vista de um outro campo, pode aparecer como 
desinteresse, ou como absurdo ou falta de realismo, lou-
cura etc.” (Bourdieu, 1997a: 160).

11 Pierre Bourdieu já tinha analisado, a propósito de Marx, 
a contribuição particular de formulações com pretensão 
científica para a construção do mundo social, o que ele 
chamou “efeito da teoria”, em “Espace social et genèses 
des classes” (Bourdieu, 1984: 3-12). 

12 O capital tecnológico e organizacional não deve ser con-
siderado de maneira intrínseca, pois do mesmo modo que 
existe um capital cultural legítimo, há os capitais técnicos 
legítimos. 

13 Bourdieu chama igualmente a atenção para o fato de que 
o poder das redes, tal como ele foi destacado por Mark 
Grannoveter, abstrai o fato de que ele depende, antes de 
tudo, da posição que esses agentes ocupam nos microcos-
mos estruturados, que são os campos econômicos. 



114

a sociologia da economia de pierre bourdieu
so

ci
o

lo
g

ia
&

a
n

tr
o

po
lo

g
ia

 | 
ri

o
 d

e 
ja

n
ei

ro
, v

.0
3.

05
: 9

1 
– 

11
7,

 ju
n

h
o

, 2
01

3

14 Muito preocupado em mostrar que a especificidade das 
atividades econômicas conforme os setores de atividades 
vai além dos exemplos que ele mesmo estudou, Bourdieu 
cita o estudo de Hamilton que relata o caráter idiossin-
crático dos diferentes ramos da indústria americana, li-
gada à particularidade da história de sua emergência, 
cada uma sendo caracterizada por seu modo de funcio-
namento próprio, suas tradições específicas, sua maneira 
particular de chegar a decisões de fixação de preço (ver 
Hamilton, 1938). 
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A SOCIOLOGIA DA ECONOMIA DE PIERRE BOURDIEU

Resumo
O artigo pretende recuperar a sociologia da economia pre-

sente na obra de Pierre Bourdieu, que consiste em uma 

crítica à teoria neoclássica fundamentada em ricos ma-

teriais empíricos. Nos seus trabalhos sobre a economia 

cabila é possível encontrar a gênese dos conceitos de ha-

bitus e capital simbólico e verificar sua pertinência para 

pensar a economia capitalista. Neles afirma-se um pen-

samento relacional e o conceito de campo, onde se con-

frontam agentes que, longe de serem intercambiáveis, 

movem-se em um espaço socialmente construído e são 

dotados de diferentes recursos, interagindo para aceder 

à mudança e conservar ou transformar a relação de força 

em vigor. Opondo-se a uma racionalidade econômica uni-

versal que se inscreve na natureza humana, a historici-

dade da economia é posta em primeiro plano e a história 

do processo de diferenciação e autonomização alcança a 

constituição de um jogo específico: o campo econômico 

obedece às suas próprias leis. 

THE ECONOMIC SOCIOLOGY OF PIERRE BOURDIEU

Abstract
This article seeks to recuperate the economic sociology 

of Pierre Bour

dieu which entails a critique of the neoclassic theory ba-

sed upon a wealth of empirical materials. In his studies 

on Algerian economy it is possible to observe the genesis 

of the concept of habitus and of symbolic capital and to 

examine their applicability to capitalist economy. Both 

concepts underscore a relational mode of thinking and 

of conceptualizing field. Field articulates a socially cons-

trued space in which agents, far from being interchan-

geable, confront each other using different resources and 

interacting to produce change, maintain or transform 

prevailing relations of force. Objecting to an universal 

economic rationality ascribed to human nature, Bourdieu 

foregrounds the historicity of economy. Thus the history 

of the process of differentiation and autonomization in-

cludes the constitution of a specific game: the economic 

field complies with its own rules. 
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