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                                                     Resumo 

 

Os trabalhos realizados, nos anos 80 e 90, na Economia da Cultura, foram premonitórios, no 

sentido de eles plantearem problemáticas que se revelam pertinentes para analisar as evoluções 

do capitalismo atual, principalmente no que diz respeito aos diferentes tipos de capital 

intangível e à financeirização crescente das economias, e para questionar, a partir de uma 

perspectiva epistemológica, o hardcore das principais matrizes teóricas. 

 

Em uma primeira parte, explicitarei os mecanismos que caracterizam a Economia da Cultura, 

e mostrarei como, e até que ponto, essa economia permite refutar a hipótese substancial 

utilizada pelas principais matrizes teóricas. Em uma segunda parte, mostrarei em que medida 

a Economia  da Cultura implica a  introdução da Historicidade na análise econômica, e 

contribui assim aos principais debates epistemológicos que surgiram na Ciência Econômica. 

 

Palavras chaves: Hipótese substancial – Historicidade – Natureza do capital 

 

                                              Abstract 

 

The works carried out in the 1980s and 1990s in Cultural Economics were premonitory in the 

sense that they raised problems that are relevant to analyze the evolutions of current capitalism, 

especially with respect to the different types of intangible capital and the growing 

financialization of economies, and to question, from an epistemological perspective, the 

hardcore of the main theoretical matrices. 
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In a first part, I will explain the mechanisms that characterize the Cultural Economics, and 

show how, and to what extent, this economy allows refuting the substantial hypothesis used by 

the main theoretical matrices. In a second part, I will show to what extent the Cultural 

Economics implies the introduction of Historicity in economic analysis, and thus contributes 

to the main epistemological debates that have arisen in Economic Science. 

 

Keywords: Substantial hypothesis- Historicity- Nature of Capital. 

 

                                                Resumen 

 

Los trabajos realizados en los años ochenta y noventa en la Economía Cultural fueron 

premonitorios en el sentido de que plantearon problemas relevantes para analizar las 

evoluciones del capitalismo actual, principalmente en lo que se refiere a los diferentes tipos de 

capital inmaterial y a la creciente financiarización de las economías, y para cuestionar, desde 

una perspectiva epistemológica, el núcleo duro de las principales matrices teóricas. 

 

En una primera parte, explicaré los principales mecanismos que caracterizan a la Economía de 

la Cultura, y mostraré cómo, y en qué medida, esta economía permite refutar la hipótesis 

sustancial utilizada por las principales matrices teóricas. En una segunda parte, mostraré hasta 

qué punto la Economía Cultural supone la introducción de la historicidad en el análisis 

económico, y contribuye así a los principales debates epistemológicos surgidos en la Ciencia 

Económica. 

 

Palabras claves: Hipótesis sustancial - Historicidad - Naturaleza del capital 
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Os trabalhos realizados, nos anos 80 e 90, na Economia da Cultura, foram premonitórios, no 

sentido de eles plantearem problemáticas que se revelam pertinentes para analisar as evoluções 

do capitalismo atual, principalmente no que diz respeito aos diferentes tipos de capital 

intangível e à financeirização crescente das economias, e para questionar, a partir de uma 

perspectiva epistemológica, o hardcore das principais matrizes teóricas. 

 

Os trabalhos seminais de Bourdieu (1977, 1979), no que diz respeito à teoria do campo de 

produção cultural e às especificidades desta economia, fornecem elementos fundamentais para 

entender as evoluções recentes ligadas ao desenvolvimento das diferentes formas de capital 

intangível. 

 

Em uma primeira parte, mostrarei como, e até que ponto, as diferentes escolas de pensamento 

adotam a hipótese substancial e pretendem, assim, elaborar uma análise objetiva da realidade 

econômica. Explicitarei os principais mecanismos que caracterizam a Economia da Cultura, e 

ressaltarei as especificidades desta economia; a este respeito, evidenciarei os limites 

explicativas das principais matrizes teóricas, em relação às especificidades desta Economia da 

Cultura.  

 

Em uma segunda parte, mostrarei em que medida a Economia  da Cultura prefigura os trabalhos 

ligados à economia relacional, da maneira como eles forram desenvolvidos por Akerlof, 

Grossman e Stiglitz, e permitem fornecer elementos explicativos relativamente a dois debates 

importantes na História do Pensamento Econômico: a famosíssima controversa de Cambridge 

relativa à natureza do capital, e a análise dos mercados financeiros. 
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1. A hipótese substancial e a pseudo objetividade da Ciência Econômica  

 

1.1 Um componente próprio às diferentes matrizes teóricas 

 

1.1.1  A maior parte das análises oriundas da Economia Clássica ligada ao valor trabalho, e da 

Economia Neoclássica, parte da hipótese, implícita ou explicita, segunda a qual as mercadorias, 

ou os bens trocados, possuem um valor e/ou umas qualidades intrínsecos (Foucault, 1966, 

Dumont, 1985, Orléan, 2011). O fato de adotar essa hipótese corresponde à autonomização 

progressiva do campo da Economia, à uma vontade de “objetivação” da Ciência Econômica e 

da definição do objeto de estudo.  

 

No que diz respeito à Economia Clássica, a ruptura é definitiva com Ricardo e Marx: a Ciência 

Econômica se define objetivamente, independentemente dos julgamentos subjetivos e de 

ordem moral (Herscovici, 2022): 

 

Dumont (1985, p. 119) escreve que a Economia  Clássica,  “ (...) tende a conceber o processo 

econômico como sendo enraizado muito mais  em uma substância ( a produção, o trabalho) do 

que em relações.” 

 

Orléan assimila a construção de uma teoria do valor à hipótese substancial: 

 

 “ A tradição econômica chama de “teoria do valor” as abordagens que tentam descobrir o 

segredo da troca mercantil na hipótese de uma “substancia” ou qualidade que confere aos 

bens um valor intrínseco” (2011, p. 24).  

 

O valor é um fato objetivo, que pode ser medido e quantificado, independentemente de 

qualquer julgamento subjetivo e de qualquer especificidade social e histórica:    

 

 

“O valor mercantil da maneira como o concebe a tradição econômica, se distingue 

radicalmente dos outros valores sociais, morais, estéticas ou religiosos, pelo fato deles 
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apresentarem-se como uma magnitude objetiva e calculável, independente dos atores e de suas 

relações.”   (Orléan, 2011, p. 52). 

Além das diferenças existentes entre as abordagens clássicas e neoclássicas, as principais 

matrizes de referência elaboram uma economia das magnitudes na qual as dimensões 

históricas e sociais são totalmente ausentes, exceção feita de Ricardo 2 e, obviamente, de Marx.  

 

1.1.2 Esta objetivação pode ser definida a partir de várias dimensões: 

 

i) A Economia é concebida como uma ciência autônoma, à medida que ela conseguiu, 

progressivamente, isolar, no conjunto das atividades sociais, atividades especificamente 

econômicas, o que corresponde à definição de seu objeto de estudo. 

 

ii) Paralelamente, a Ciência Econômica se emancipou em relação à religião, à moral e à política, 

no sentido de ela excluir de seu campo de investigação os diferentes julgamentos de valor: 

 

(a) Na Economia Clássica, mais especificamente com Ricardo e Marx, o valor econômico é 

definido a partir das quantidades diretas e indiretas de trabalho. O preço natural, ou  preço de 

produção, é determinado a partir dessas quantidades de trabalho, e constitui o valor para o qual 

convergem os preços de mercado. 

 

(b)  Na Economia Neoclássica, a qual é fundada sobre a teoria subjetiva do valor, as 

preferências dos agentes são exógenas e constantes. A hipótese de homogeneidade é uma das 

caraterísticas da concorrência pura e perfeita. O postulado de homogeneidade pode ser 

resumido pela seguinte relação:  

 

p = f (q), p representando o preço, e q a qualidade, com f´ > 0. 

 

Assim, a qualidade é uma característica intrínseca do bem ou do serviço trocado no mercado, 

e o preço fornece as informações pertinentes no que diz respeito à essa qualidade. Não há 

incerteza no que diz respeito à qualidade (Stiglitz, 1987); o preço permite avaliar esta 
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qualidade, os contratos são completos, e a teoria subjetiva do valor se relaciona com a utilidade 

subjetiva que cada agente atribui a essa qualidade (Lancaster, 1966). 

 

(c ) Finalmente, o sujeito que realiza a observação é, por natureza, neutro: é um espectador 

imparcial que tem condições de descobrir  a “verdade” eterna que caracteriza a realidade 

estudada (Fournier, Rigal, 2007, p. 3.)  

 

Em resumo, esta concepção da Ciência Econômica quer aparecer objetiva, no sentido dela ser 

isenta de julgamentos morais, subjetivos por natureza. Essa concepção se relaciona com o 

determinismo metodológico herdado de Kant, Descartes e Leibniz (Herscovici, 2022), e com a 

episteme clássica definida por Foucault (1966); a partir de tal perspectiva, as leis reveladas pela 

Ciência Econômica são, por natureza, universais, e revelam os fundamentais da natureza 

humana: nas sociedades “primitivas” tais que elas foram concebidas por Smith (1776) e 

Ricardo (1821), as diferentes tribos atuam como capitalistas: os caçadores e os pescadores 

maximizam o produto tendo em vista a troca. Não obstante, todos os trabalhos de antropologia 

e de história econômica mostraram claramente que essas sociedades ditas primitivas não são 

reguladas a partir desses mecanismos mercantis (Godelier, 1969,  Braudel, 1985).  

 

1.2 As especificidades da Economia da Cultura 

 

1.2.1 O conceito de campo de produção 

 

A Economia da Cultura, a partir de seus trabalhos fundadores, essencialmente não neoclássicos, 

chegou a formular hipóteses e resultados totalmente diferentes, a partir da historicização das 

categorias analíticas.  O conceito de campo de produção, no sentido definido por Bourdieu 

(1977), constitui o ponto de partida dessas analises. O campo de produção artístico apresenta 

as seguintes características: 

 

i) É um espaço social que se beneficia de uma autonomia relativa, o que lhe permite criar suas 

próprias regras de funcionamento, ou seja, modalidades específicas de legitimação e, 

consequentemente, de validação social. 
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Os agentes que atuam neste campo têm que previamente acumular capital simbólico para 

alcançar uma posição dominante no seio do campo, e poderem converter este capital simbólico 

em capital econômico.  

 

A formação desse capital simbólico determina o valor de uso, por natureza, subjetivo, dos bens 

culturais (Herscovici, 1994). Este valor de uso depende das capacidades de descodificação dos 

diferentes agentes, ou seja, em última instância, da estruturação social  que determina essas 

capacidades, ou “competências”, culturais.    

 

A concorrência entre os produtores artísticos que atuam no campo consiste em uma luta para 

acumular este capital simbólico, para adquirir legitimidade e dominar assim este campo social. 

 

O campo de produção é um espaço intrinsecamente histórico. A temporalidade do campo  de 

produção pode ser descrita da seguinte maneira: em determinado momento, certos produtores 

dominam,  estética e economicamente, o campo, produtores que Bourdieu qualifica de 

clássicos. Essas escolas artísticas, ou os esses produtores,  alcançaram uma posição dominante. 

 

A concorrência entre os produtores artísticos se traduz pela entrada de novos produtores que, 

em determinada período, representam uma vanguarda: eles são dominados, à medida que eles 

não têm, ainda, legitimidade. A temporalização do campo aparece a partir do seguinte 

mecanismo: a vanguarda começa a adquirir uma certa legitimidade e ela vai progressivamente 

substituir e eliminar os clássicos. A vanguarda se torna clássica, os antigos clássicos são 

expulsos, e aparece uma nova vanguarda. A sucessão das escolas artísticas e dos produtores 

artísticos provoca este tipo de movimento.  

 

ii) Não há uma qualidade intrínseca do bens, ou seja, os bens culturais não possuem um valor 

intrínseco, tanto na sua dimensão cultural e estética quanto na sua dimensão econômica. Este 

valor se modifica no tempo, em função da temporalidade do campo de produção. 

 

Esta historicidade é uma manifestação do paradoxo de Van Gogh (Herscovici, 2014). A questão 

pode ser formulada da seguinte maneira: qual é o valor econômico de um determinado quadro 

de Van Gogh? Este valor varia de zero até o infinito: durante sua vida, Van Gogh não vendeu 
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nenhum quadro, enquanto, hoje, o valor dessas obras é particularmente elevado, fruto de uma 

intensa especulação internacional.  

 

1.2.2 Bem cultural e teorias econômicas.  

 

Qual é o valor econômico de um quadro de Van Gogh? As diferentes teorias econômicas não 

têm condições de fornecer elementos de resposta: 

 

- Em relação à Economia Clássica, o valor não pode ser explicado a partir da teoria do valor 

trabalho, ou seja, a partir das quantidades de trabalho necessária à sua produção. De um modo 

mais geral, a Economia Clássica rejeita for de se campo de investigação o valor de uso: 

 

i) Ricardo deixa explícito o fato que sua teoria do valor não se aplica a bens específicos cuja 

produção não pode ser aumentada a partir do aumento das quantidades de trabalho, o que é o 

caso dos bens culturais: 

 

“Some goods have their value determined only by their scarcity. No labor can increase the 

quantity of such goods (...). Their value is totally independent of the amount of labor originally 

required to produce them, and fluctuates with changing wealth and preferences of those who 

wish to own them.” (Ricardo, 1821, p. 43 and 44.) 

 

ii) Marx (1894) exclui igualmente o valor de uso de sua investigação, afirmando que o valor 

de uso da mercadoria depende de suas propriedades intrínsecas. 

 

O valor de uso constitui uma condição prévia à formação do valor de troca, e o valor de troca 

é determinado a partir e uma quantidade de trabalho homogêneo. Marx mostra que a lei do 

valor, no sistema capitalista, transforma o trabalho concreto, que determina o valor de uso, em 

trabalho abstrato (ou socialmente necessário), este trabalho abstrato determinando o valor de 

troca (Herscovici, 1994).  

 

A especificidade econômica dos bens culturais se manifesta da seguinte maneira: os bens 

culturais se valorizam em função do trabalho concreto aplicado na sua produção, ou seja, em 
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função da legitimidade do produtor cultural, em determinada época. Não houve transformação 

do trabalho concreto em trabalho abstrato, e a lei do valor ligada ao valor trabalho deixa de ser 

explicativa; em outros termos, o valor desses bens é determinado independentemente das 

quantidades de trabalho necessárias à sua produção.  

 

iii) Por outro lado, e por razões diferentes, a Economia Neoclássica também não explica este 

paradoxo de Van Gogh. No âmbito do individualismo metodológico que constitui um dos 

fundamentos desta matriz teórica, as relações de interdependência entre os diferentes agentes 

são ignoradas: cada agente toma suas decisões, e o leiloeiro walrasiano, a partir de um processo 

de tâtonnement, coordena uma multidão de decisões individuais (Orléan, 2011).   

 

A dinâmica do campo de produção, da maneira como ele foi definido por Bourdieu, é 

incompatível com o individualismo metodológico: a concorrência entre os diferentes 

produtores culturais se traduz por uma lógica de diferenciação: a vanguarda se define m 

oposição aos clássicos, a arte erudita em oposição à arte popular, etc. As modalidades concretas 

de concorrência são intrinsecamente relacionais, em função desta lógica de diferenciação 

 

iv) É preciso ressaltar o caráter intrinsecamente aleatório da valorização econômica dos bens 

culturais. 

 

No âmbito da teoria clássica, o preço natural (Smith e Ricardo), ou o preço de produção (Marx), 

representa um regulador: é o valor pelo qual o preço de mercado converge obrigatoriamente. 

Este preço natural é determinado a partir das quantidades de trabalho (Smith, 1776). 

 

Não obstante, tal preço regulador não existe na economia o setor cultural; na ausência de tal 

regulador, o valor dos bens culturais é particularmente instável, o que dá conta da dimensão 

especulativa desses mercados. Segundo as palavras de Ricardo (op. cit.), o valor depende dos 

gostos aleatórios e voláteis que caracterizam este tipo de demanda.  

 

No que diz respeito à teoria neoclássica, a maximização do produtor se caracteriza pela 

igualação entre o custo marginal e o produto marginal. Isto pressupõe que o universo 

econômico seja ergódico, ou seja, que os produtores tenham condições de avaliar, ex-ante, o 
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produto marginal. Tendo em vista o caráter aleatório da valorização dos bens culturais, é 

impossível avaliar esse produto marginal. Aqui também, a igualação entre receita e produto 

marginal não pode ser efetivada, o que se traduz pela instabilidade deste valor. 

 

A ausência de um valor regulador, de um “atrator estranho” rumo o qual os preços de mercado 

convergiriam, faz com que esses mercados se caracterizam por uma instabilidade muito 

acentuada, o que favorece o aparecimento e o desenvolvimento de comportamentos altamente 

especulativos. O valor é altamente volátil,  ele é o produto das relações sociais no seio do 

campo de produção; este valor flutua à medida que essas relações sociais se modificam no 

decorrer do tempo.  

 

As modalidades de remuneração do trabalho foram estabelecidas em função desta valorização 

aleatória: na maior parte dos casos, o trabalho artístico não é remunerado sob a forma comum 

do salário. O artista interprete é remunerado apenas para a prestação fornecida, 

independentemente do trabalho fornecido fora desta prestação. Existe assim uma 

exteriorização parcial da força de trabalho, um “exército de reserva” cuja reprodução não é 

assegurada pelas empresas. A remuneração do trabalho funciona da mesma maneira que o 

sistema de direitos de propriedade intelectual, ou seja, ela depende dessas receitas aleatórias.  

 

Por outro lado, em função da especificidade, ou seja, da unicidade, do trabalho e do produto do 

trabalho, o produtor artístico ocupa uma posição de monopólio, monopólio social e 

economicamente construído. É interessante observar que, em seus primeiros trabalhos, 

Bourdieu (1977) qualifica os diferentes empresários artísticos, jornalistas, críticos, etc., de 

banqueiros simbólicos: eles permitem implementar a acumulação simbólica necessária à 

validação econômica posterior. Os artistas, ou seja, os produtores aparentes, ocupam assim 

uma posição de monopólio: no caso deles serem bem-sucedidos, eles recuperam parte da renda 

de monopólio assim criada. 

 

Finalmente, existe uma opacidade do sistema de preços, pelo fato desses preços não revelarem 

os componentes qualitativos;  

 



 

11 

- a qualidade é essencialmente subjetiva e histórica. Ela não pode ser avaliada a partir de 

critérios objetivos. De qualquer maneira, a concorrência entre os produtores artísticos se 

implementa fora os preços, a partir de uma lógica estética e/ou midiática (Herscovici, 1994).  

 

-  A dimensão especulativa faz com que a qualidade chega a depender do preço; à um preço 

alto corresponde, em função de uma lógica de distinção social, um aumento da demanda. Trata-

se de um consumo ostentatório; nas artes plásticas, por exemplo, a produção de series limitadas 

releva desta lógica, a escassez mantendo os efeitos de distinção social próprios ao consumo 

cultural.  Não obstante, o mito do artista maldito traduz a tendência contrária: o não 

reconhecimento do valor mercantil seria a prova do valor estético da obra.  

 

 

2. Da Economia da Cultura à Economia “relacional” 

 

2.1 Rumo a uma “Economia relacional” 

 

2.1.1 O capitalismo contemporâneo se caracteriza pelo desenvolvimento de vários tipos de 

capitais intangíveis: a finança, na sua dimensão especulativa, as empresas que atuem na área 

das tecnologias da informação, têm um papel crescente nas economias contemporâneas. 

 

No  que diz respeito à finança, a economia do mainstream tenta manter a hipótese substancial: 

essas análises negam a existência da especulação financeira (Fama, 1988), de assimetrias de 

informação, alegando que o valor dos títulos financeiro converge para seu valor  fundamental.   

 

Os economistas neoclássicos interpretam a economia da internet como uma concretização da 

concorrência walrasiana e afirmam, por exemplo, que a atuação dos Big data é uma ferramenta 

neutra cujo objetivo consiste apenas em conhecer melhor as preferências dos indivíduos 

(Varian, 2013). 

 

2.1.2 As matrizes teóricas que adotam a hipótese substancial não têm mais condições de 

explicar os mecanismos que regem a atual “Economia de Google”: essa economia é 

essencialmente “relacional” (Herscovici, 2019), em função das modalidades de formação do 
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valor de uso social: os consumidores/usuários representam a condição necessária para gerar 

valor no seio desta economia: criação e ampliação dos mercados publicitários, coleta e vendas 

de dados utilizados a fins políticos e/ou econômicos (Herscovici, 2021 (a)). 

 

Em síntese, a relação social constitui o elemento central desta Economia: uma economia da 

relação substitui progressivamente uma economia das magnitudes. Nesta economia, o valor 

criado é diretamente determinado pelas audiências, ou seja, pela criação de redes de usuários, 

e pela exploração dos dados coletados pelas plataformas digitais. 

 

Não é mais possível determinar “objetivamente” o valor assim criado, nem afirmar que este 

valor é uma caraterística intrínseca dos bens e dos serviços produzidos. Este valor é 

particularmente instável, e determinado por relações sociais particularmente versáteis. Nesta 

economia relacional, nenhum bem ou serviço possui um valor intrínseco: este valor é 

determinado a partir das relações sociais vigentes. Isto remete novamente ao problema teórico 

do valor e ao paradoxo de Van Gogh (Herscovici, 2014). As diferentes teorias econômicas não 

têm condições de fornecer elementos de resposta. 

 

A resposta se encontra na análise sociológica do campo de produção artístico: o valor só pode 

ser definido, em determinado momento histórico, em função das relações de poder que 

caracterizam o campo, e depende de seu valor simbólico, ou seja, de sua posição naquele 

campo, naquele momento (Bourdieu, 1977). Um bem simbólico não possui nenhum valor 

intrínseco, mas esse valor se modifica, no tempo, em função das evoluções das relações de 

poder no seio do campo. 

 

É neste sentido que os trabalhos ligados à Economia e à Sociologia da Cultura foram 

premonitórios: os mecanismos sociológicos e econômicos que caracterizavam as produções 

culturais eram específicos e limitadas a este setor. Não obstante, com os desenvolvimentos das 

diferentes formas de capital intangível, eles se generalizaram à maior parte das atividades 

econômicas, incluído a finança especulativa e as redes sociais.   

 

 

 



 

13 

2.1.3 Economia da Cultura e economia relacional 

 

O conceito de economia relacional foi inicialmente elaborado por Keynes, a respeito da 

especulação financeira, e sistematicamente desenvolvido por Stiglitz, no âmbito da Economia 

da Informação por ele elaborada.  

 

Sem entrar nos detalhes da análise deste autor, quero ressaltar os mecanismos fundamentais 

que regem esta economia: 

 

i) A qualidade não é uma característica intrínseca dos bens e dos serviços. A teoria do salário 

de eficiência mostra claramente que a qualidade do trabalho depende diretamente do preço, ou 

seja do salário; quando o preço aumenta, a qualidade também aumenta. 

 

Lancaster (1966) considera que o sistema dos preços concorrenciais constitui um sinal fiável 

para fornecer as informações relativas às características objetivas dos bens; trata-se da 

dimensão objetiva. A dimensão subjetiva se manifesta no que diz respeito às preferências 

individuais: a mesma característica corresponde a diferentes níveis de utilidade, em função da 

diversidade das preferências individuais. Os bens são apenas os suportes, materiais ou 

imateriais, das utilidades trocadas no mercado.  

 

Nesta perspectiva, as dimensões sociais, históricas e relacionais são consideradas exógenas. 

No entanto, qualquer mercado pressupõe a existência de determinadas convenções, ou seja, 

de regras implícitas ou explícitas, para poder existir e funcionar concretamente. O mercado 

não pode existir sem uma socialização prévia, a linguagem sendo o exemplo mais óbvio; a 

existência concreta do mercado implica a existência prévia de conhecimentos comuns 

(Arrow, 1986). A qualidade, na sua dimensão objetiva (o que Lancaster chama de 

características), constitui uma característica intrínseca dos bens.  

 

Na presença de assimetrias de informação, os preços deixam de divulgar todas as 

informações relativas à essas qualidades (Akerlof, 1970). O mesmo tipo de observação pode 

ser feito, no que concerne à qualidade, na sua dimensão subjetiva: no modelo de Grossman e 

Stiglitz (1976), uma mesma variação de preços será interpretada diferentemente pelos 
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diferentes grupos de agentes. O fato desses autores refutarem assim o postulado de 

homogeneidade significa que a qualidade não constitui mais uma característica intrínseca 

dos bens, ou seja, que a qualidade deixa de ser uma variável exógena. A teoria do salário de 

eficiência mostra claramente que a qualidade do trabalho  é uma variável endógena, pelo 

fato de depender diretamente do preço, ou seja, do salário.  

 

No modelo neoclássico, a informação é unidimensional: uma convenção social prévia 

determina, antes dos agentes atuarem, a qualidade dos bens3. Nessas condições, o postulado 

de homogeneidade é verificado: a qualidade não depende mais das relações interindividuais, 

e os preços concorrências permitem conhecer, ex-ante, os componentes qualitativos desses 

bens. 

 

2.2 Economia da Cultura, Capitalismo Imaterial e História do Pensamento Econômico 

 

Os trabalhos fundadores que estudaram  e definiram as especificidades dos bens culturais  (a) 

permitiram questionar a pertinência das ferramentas elaboradas pelas diferentes matrizes 

teóricas, a própria definição do universo econômico e o objeto de estudo (b) forneceram 

elementos particularmente adequados para analisar a economia imaterial e todas as formas de 

capital intangível a ela ligadas e (c) colocaram de novo, após a controversa de Cambridge, o 

problema ligado à agregação de capitais heterogêneos.  

 

 

2.2.1 A incerteza relativa à qualidade: bens artísticos e especulação financeira 

 

2.2.1.1 O postulado de homogeneidade constitui um dos pilhares da economia neoclássica 

padrão: os preços fornecem todas as informações relativas à qualidade dos bens e dos serviços. 

Neste sentido, o sistema de preço é transparente.  

 

No que diz respeito aos bens culturais, os preços não revelam as qualidades do bem, e isto pelas 

seguintes razões: a apropriação simbólica prévia, apropriação que determina a utilidade, 

                                                
3 Orléan (2011, p. 87) fala em hipótese de nomenclatura.  
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depende das categorias de percepção próprias aos diferentes grupos sociais, e ao jogo de 

distinção entre esses diferentes grupos.  

 

Estabelecendo um paralelo com as análises de Stiglitz (1987) e de Grossman e Stiglitz (1976), 

é possível afirmar que existem imperfeiçoes dos preços (a) pelo fato dos preços não fornecerem 

informações confiáveis à respeito da qualidade artística (b) pelo fato desses bens serem objetos 

de avaliações diferenciadas pelos diferentes grupos de consumidores. Nesta perspectiva, a 

existência de imperfeiçoes da informação se traduz obrigatoriamente por assimetrias da 

informação, essas assimetrias sendo incompatíveis com a hipótese dos mercados eficientes 

(Grossman and Stiglitz, 1976). 

 

2.2.1.2 Agora, vou estabelecer um paralelo entre esses mercados culturais e os mercados 

financeiros. Em todos esses casos, coloca-se o problema relativo à determinação do valor e às 

modalidades de regulação desses mercados.  

 

No que diz respeito à finança, estamos na presença de duas teses:   

 

i) Os economistas do mainstream (Fama,, 1988, Tirole, 2016) negam a existência de 

especulação financeira e de assimetrias de informação. O sistema de preço fornece 

instantaneamente todas as informações necessárias a todos os agentes para prever o retorno do 

ativo financeiro. O valor fundamental (real) do ativo é definido como “ (…) the expected 

earnings in terms of dividend, updated by the current interest rate. These dividends depend on 

the profits realized by the company in the real sphere (Tirole, 2016)”; este valor fundamental 

representa a qualidade intrínseca do ativo financeiro.  

 

A regulação de mercado é explicada da seguinte maneira: quando o desvio entre o valor real e 

o valor fundamental ultrapassa determinados limites, a bolha estoura,  e o valor real volta a 

convergir para o valor fundamental. O valor fundamental representa assim o regulador de 

mercado, regulador este determinado na esfera real (Herscovici,2021 (b)). Neste caso, a 

qualidade é uma  característica intrínseca do ativo que permite regular o mercado, limitando a 

amplitude das flutuações e anulando as possibilidades de especulação.  
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ii) Keynes (1936), na Teoria Geral, propõe uma explicação alternativa: primeiramente, ele 

refuta a existência de um valor fundamental e, contrariamente às análises do mainstream, 

explicita os mecanismos próprios á especulação financeira. A partir da parábola do concurso 

de beleza, ele mostra (a) que o valor é flutuante e determinado a partir de um mecanismo 

cumulativo de auto realização das profecias (b) que existem assimetrias a informação à medida 

que os especuladores adivinham, antes do grande público, as evoluções da demanda.  

 

A dinâmica endógena é a seguinte: em um primeiro tempo, os especuladores compram 

determinado ativo financeiro, em função de suas expectativas de retorno. Em um segundo 

tempo, devido a este aumento da demanda, os preços do ativo aumentam; o grande público 

interpreta este aumento dos preços como um aumento das expectativas de retorno do ativo, o 

que provoca um aumento da demanda. Essa dinâmica cumulativa atua até a crise e a recessão; 

nesta fase, os mesmos mecanismos atuam no sentido contrário 4. 

 

Esses mecanismos são os mesmos que aqueles observados pela Economia da Cultura:  

 

(a) não existe valor intrínseco dos bens trocados no mercado, mas esse valor é determinado 

pelas relações entre os agentes. 

 

(b) Existem assimetrias da informação à medida que uma mesma variação dos preços leva a 

formular expectativas diferentes pelos diferentes grupos de agentes.  

 

(c) Os preços concorrenciais não têm condições de regular o mercado, e muito menos de 

maximizar  sua eficiência social 5. Os especuladores compram o título quando seu valor é ainda 

baixo, e o revendem quando este valor já aumentou; mas este valor aumentou devido ao 

aumento da demanda do grande público. Os especuladores realizam assim mais-valias 

financeiras. A perda do grande público, em função das assimetrias da informação,  se explica 

pelo fato dele comprar o título quando o valor já aumento e de revende-lo quando seu valor já 

diminuiu. 

 

                                                
4 Para uma análise detalhada, ver Hersccovici (2019) 
5 A eficiência social é avaliada a partir do critério de Pareto. 



 

17 

2.2.2 A natureza do capital 

 

Os bens culturais são, por natureza, heterogêneos, e essa heterogeneidade depende das 

especificidades dos trabalhos aplicados na sua produção.  Isto permite questionar as categorias 

analíticas elaboradas pelas diferentes matrizes de referência: 

 

i) O trabalho não pode ser considerado como um fator de produção homogêneo. Contrariamente 

às hipóteses utilizadas por Baumol e Bowen  (1967), no modelo de desenvolvimento 

desequilibrado, não é possível construir uma função de produção que tem a seguinte forma: 

 

Y = f (L) , Y sendo o produto e L a quantidade de trabalho utilizada.  

 

A agregação que permite expressar L e Y implica que os trabalhos e o produto deste trabalho 

sejam homogêneos. E, justamente, no que concerne aos bens culturais, as especificidades do 

trabalho aplicado no processo de produção se traduzem pela especificidade dos bens 

produzidos. Tendo em vista a heterogeneidade intrínseca do trabalho e do produto, é impossível 

agregar, em quantidades,  tanto os insumos quanto o produto.  

 

Qualquer tentativa de agregação de componentes que apresentam qualidades diferentes torna 

necessária a expressão desses diferentes componentes em uma unidade de medida comum: 

numa perspectiva econômica, esta unidade comum seria o valor econômico. Novamente, surge 

o paradoxo de Van Gogh. 

 

Hoje, este problema ressurge, concretamente, em relação à todas os ativos intangíveis: patentes, 

marcas, direitos de propriedade intelectual: como determinar seu valor? Não há um critério 

objetivo a partir do qual este valor seria determinado. No caso da Economia do Google 

(Herscovici, 2021 (a)), o valor econômico é determinado a partir da utilidade social da rede, ou 

seja, a partir da quantidade de usuários. Este valor é particularmente instável, e ele é 

determinada pelas relações sociais que constituem o fundamento desta rede; assim, o valor não 

é constante no tempo, ele se modifica em função da evolução das relações sociais que 

caracterizam a rede.   
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O próprio conceito de economia “relacional”, da maneira como ele foi elaborado por Stiglitz 

(Herscovici, 2019), ressalta o papel preponderante das relações sociais na determinação do 

valor econômico dos bens e serviços imateriais.   

 

ii) Encontramos, sob um forma ligeiramente diferente, uma problemática parecida com aquela 

que surgiu nos anos 60 com a controversa de Cambridge e uma refutação das funções de 

produção Cobb-Douglas e das principais hipóteses adotadas: 

 

-a) O valor de uma quantidade agregada de capital não pode ser constante; ele varia à medida 

que as relações sociais se modificam. Isto leva a refutar toda a arquitetura da macroeconomia 

neoclássica (Hercovici, 2021 (b)) 

 

-b) A lei da produtividade marginal dos fatores e produção não é verificada: a produção  de 

capital imaterial (pesquisa e desenvolvimento, capital humano) é um processo cumulativo: a 

taxa de crescimento do produto depende diretamente do estoque inicial (Romer, 1986, Nelson, 

2003).  

 

-c) da mesma maneira, no que concerne aos diferentes componentes da demanda, a utilidade 

marginal não é decrescente: em função da heterogeneidade intrínseca dos bens, esta utilidade 

marginal é crescente.  

 

iii) Em função dessas especificidades econômicas, as modalidades de distribuição da renda 

entre capital e trabalho se modificaram radicalmente: 

 

-a) Contrariamente ao conceito walrasiano de service producteur, ou à remuneração dos fatores 

de produção em função de suas respectivas contribuições ao produto (Clark, 1891), não é 

possível associar uma determinada renda à um quantidade agregada de trabalho: no caso dos 

bens culturais e, mais geralmente, dos bens simbólicos (informação, produção científica, 

inovações tecnológicas), é impossível raciocinar a partir de uma quantidade de trabalho 

homogênea. A mesma observação se aplica ao capital. 
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-b) mais concretamente, a remuneração do trabalho não  se efetua na base do salário, mas 

naquela ligada ao sistema de propriedade intelectual: o produtor do bem imaterial, em função 

das especificidades de seu trabalho, recebe uma parte das receitas que provêm de sua renda de 

monopólio. Existe, simultaneamente, uma exteriorização parcial da força de trabalho e um 

compartilhamento do risco inerente à valorização aleatória desses bens e serviços. Por um 

lado, este mecanismo beneficia os produtores que têm a maior legitimidade:  reputação da 

empresa, “fama” do artista, do cientista ou do advogado, etc.. Mas, por outro lado, isto contribui 

à precarização de determinados segmentos do mercado do trabalho, no que diz respeito aos 

trabalhos pouco qualificados e aos bens e serviços com pouco valor agregado: a uberização  

ilustra perfeitamente isto.  

 

-c) Finalmente, à este heterogeneização dos bens e dos serviços corresponde uma instabilidade 

elevada, notadamente com a formação de bolhas especulativas (nos anos 2000, a bolha das 

empresas.com): a exteriorização parcial da força de trabalho tem que ser interpretada como 

uma modificação da natureza das modalidades de remuneração: diante de uma instabilidade 

crescente, o trabalho se torna um custo variável para as empresas que utilizam este insumo. 

 

 

 Conclusão 

 

Em conclusão, podemos afirmar que os trabalhos ligados à Economia da Cultura foram 

premonitórios nos seguintes sentidos: eles revelaram mecanismos que, hoje, se aplicam à uma 

quantidade crescente das atividades econômicas: aquelas ligadas à internet, às redes sociais e 

ao desenvolvimento de todas as formas de capital intangível, notadamente à especulação 

financeira. 

 

Por outro lado, esses trabalhos permitem questionar a pertinência científica dos diferentes 

paradigmas vigentes na Ciência Econômica e ampliar a reflexão relativa à natureza do capital 

e às suas modalidades de valorização.  
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Enfim, eles fornecem o arcabouço teórico adequado para estudar as principais modificações 

ligadas ao desenvolvimento de todas as formas de capital intangível, e às suas implicações 

sociais.  
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