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PREFACIO

A

EDI<;;:Ao BRASILElRA

Fico satisfeito que, gracas a generosidade de minha tradutora
e de meu editor, seja publicado no Brasil este livro que apresenta
tanto um retorno reflexivo sobre 0 conhecimento acumulado e os
fundamentos de minhas pesquisas anteriores - especialmente
aquelas que levaram a La distinction, Lanoblesse d'Etat e Les regles
de l'arr - e primeiro balance provis6rio dos trabalhos que venho
fazendo, ha alguns anos, sobre a genese do Estado e sobre a
economia dos bens simb6licos. Como nao tern 0 "lastro" do
material ernpirico a partir do qual e atraves do qual elas se
desenvolveram, essas analises podem parecer mais "universais",
menos presas a um contexto hist6rico e, assim, rnais faceis de
assimilar por leitores inseridos num contexto social distinto. Mas
eu nao gostaria, por isso, de ser lido como um "te6rico" puro: os
conceitos que proponho nao sao 0 produto de uma partenogenese
te6rica e foram todos construidos, com frequencia, ao preco de um
grande esforco, para resolver problemas inseparavelmente empiricos e te6ricos. 0 melhor exemplo e, sem diivida, a nocao de
*

As regras da arte. sao Paulo, Companhia

das Letras, 1996.
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pessoas engajadas no campo. Isso foi claramente demonstrado por
Duchamp que, como Karl Kraus em outras ocasioes, fez verdadeiros experimentos socio16gicos. Ao exibir um urinol em um museu,
ele tornou evidente 0 efeito de constituicao que opera a consagracao de um lugar consagrado - e as condicoes sociais de surgimento desse efeito. As condicoes nao sao s6 essas, mas era preciso que
esse ato Fosse realizado por ele, isto e, por um pintor reconhecido
como pintor por outros pintores ou outros agentes do mundo
artistico com 0 poder de dizer quem e pintor, que Fosse realizado
em um museu que 0 reconhecia como pintor e que tinha 0 poder
de reconhecer seu ato como um ato artfstico, era preciso que 0
meio artistico estivesse pronto a reconhecer esse questionamento
de seu reconhecimento. Basta observar, a contra rio, 0 que aconteceu com um movimento artistico como as "Artes incoerentes':".
Tratava-se de artistas que, no final do seculo XIX, fizeram uma serie
de atos artisticos depois refeitos nos an os 60, especialmente pelos
artistas conceituais. Como as "expectativas sociais" das quais falava
Mauss nao estavam presentes, como "os espiritos nao estavam
preparados", como se diz, eles nao foram levados a serio - em
parte, porque eles mesmos nao se levavam a serio e porque, dado
o estado do campo, eles nao podiam considerar ou apresentar
como atos artisticos 0 que, sem duvida, consideravam simples
brincadeiras de; aprendizes. Poderiamos dizer entao, retrospectivamente: Vejam, e1es inventaram tudo! 0 que e falso e verdadeiro.
Eis por que e preciso tratar com muita pruden cia as questoes de
precursores e precedentes. As condicoes sociais para que esses
artistas parecessem, e aparentassem, fazer 0 que pareciam estar
fazendo a nossos olhos, ainda nao estavam dadas. Portanto, eles
nao 0 faziarn. 0 que quer dizer que, para que Duchamp pudesse
bancar Duchamp, era preciso que 0 campo estivesse constituido
de modo a que se pudesse bancar Duchamp ...

15. D. Grojnowski. "Une avant-garde sans avancee.Ies
'Arts incoherents',
de fa Recherche en Sciences Sociales 40 (1981), pp. 73-86.
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Seria precise, ainda, tornar a dizer a respeito do capital
sirnbolico do escritor ou do artista, a respeito do fetichisrno do
nome de autor e do efeito magico da assinatura, tudo 0 que foi dito
a respeito do capital simb6lico tal como ele funciona em outros
universes: como percipi, ele se ap6ia na crenca, isto e, nas
categorias de percepcao e de avaliacao vigentes no campo.
Ao dissociar 0 sucesso mundano e a consagracao especifica
e ao assegurar lucros especificos ao des interesse daqueles que se
dobram a suas regras, 0 campo artistico (ou cientifico) cria as
condicoes de constituicao (ou de ernergencia) de um genuino
interesse pelo desinteresse (equivalente ao interesse pela generosidade nas sociedades onde ahoma e um valor importante). No
mundo artfstico, como mundo econornico as avessas, as "loucuras"
mais antieconomicas sao, de certo modo, "racionais", ja que 0
desinteresse e ai reconhecido e recompensado.

o riso

dos bispos

A empresa religiosa obedece, no essencial, aos principios
que resgatei na analise da economia pre-capitalista. Como no caso
da economia domestica, da qual ela e uma forma transfigurada
(com 0 modelo de troca fraterna) , a caracteristica paradoxa 1 da
economia da oferenda, da benernerencia, do sacrificio, revela-se
de modo especialmente visivel no caso da Igreja cat6lica conternporanea: de fato, essa empresa com dimensoes econornicas, fundada na recusa do econornico, esta mergulhada em um universo
no qual, com a generalizacao das trocas monetarias, a procura da
maximizacao do lucro tornou-se 0 principio da maior parte das
praticas cotidianas, de modo que qualquer agente - religioso ou
nao-religioso - tende a avaliar em dinheiro, ainda que implicitamente, 0 valor de seu trabalho e de seu tempo. Um sacristao, um
coroinha, e um b01110 oeconornicus rnais ou menos disfarcado, ele
sabe que gasta cerca de meia hora para enfeitar 0 altar com flores
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e quanta isso vale na escala de precos de urna criada. Mas, ao
mesmo tempo, adere ao jogo religiose e recusaria a analogia de
seu trabalho a service da religiao com 0 trabalho servical de urn
criado ou de uma criada.
Essa especie de dupla consciencia, sem duvida C0111uma
todos os agentes sociais que participarn, ao mesmo tempo, de urn
universo econornico e de tal ou qual sub-universe antieconomico
(podemos lembrar os militantes e todos os "generosos"), e 0
fundamento de uma grande lucidez (parcial), que se manifesta
sobretudo em situacoes de crise e entre as pessoas em situacoes
equfvocas, portanto, em ruptura com as evidencias mais grosseiras
da doxa. A revista Trait-d'union, lancada por agentes nao-religiosos da Igreja, quando fundararn uma especie de sindicato para
tentar obter 0 reconhecimento material dos services religiosos que
oferecem, e urn notavel instrumento
de analise. No entanto,
resgatar brutalmente a verdade "economica" de uma conduta (clizer
que a mulher que aluga cacleiras na Igreja e uma criacla sem
salario), e fazer urna desmistificacao necessaria, mas mistificadora.
A objetivacao torna aparente que a Igreja e tambern urna empresa
economica, mas arrisca a levar a esquecer que se trata de urna
empresa economics que s6 pode funcionar como funciona porque
nao e verdadeiramente
uma empresa, porque se nega como
empresa. (Do mesmo modo que a familia so pode funcionar
porque nega ~b~diencia a definicao que dela da 0 economicismo
do tipo do de Gary Becker.)
Reencontramos,
aqui, 0 problema, ja abordado, colocado
pela explicitacao da verdade de instituicoes (ou de campos) cuja
verdade e recusar a explicitacao de sua verdade. De maneira mais
simples: a explicitacao leva a uma alteracao destruidora quando
toda a Iogica do universo explicitado se ap6ia no tabu da explicitacao. Assim, fiquei surpreendido pelo fato de que, cad a vez que
os bispos adotavam, a respeito da econornia da Igreja, a linguagem
da objetivacao, falando, por exemplo, ao descrever a pastoral, do
"fenomeno da oferta e da procura", eles riam. (Urn exernplo. "N~lO
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somos sociedades ummm ... exatamente como as outras: nao produzirnos nada, nao vendemos nada [riso], nao e mesmo?" chancelaria da diocese de Paris.) Ou entao, em outras ocasioes,
eles criavam eufemismos extraordinarios. 0 que leva a pensar que
nao estamos em presenca de urn mentiroso cinico, como pretenderia a leitura voltairiana, mas de uma defasagem entre a verdade
objetiva, antes recalcada do que ignorada, e a verdade vivida das
praticas e que essa verdade vivida, que oculta, para os pr6prios
agentes, a verdade exibida pela analise, faz parte da verdade das
praticas em sua definicao completa. A verda de da empresa religiosa e a de ter duas verdades. a verdade econornica e a verdade
religiosa, que a recusa. Logo, para descrever cada pratica, como
entre os cabilas, seria preciso utilizar duas palavras, sobrepostas
como em urn acorde musical: apostolado/ marketing, fieis/ clientela, service sagrado/trabalho
assalariado etc. 0 discurso religioso
que acompanha a pratica e parte integrante da econornia das
praticas como economia de bens simb6licos.
Essa arnbiguidade e uma propriedade geral da economia da
oferenda, na qual a troca se transfigura em oblacao de si a uma
especie de entidade transcendente. Na maior parte clas sociedades,
nao se oferecem materials brutos a divindade, como ouro, por
exemplo, e sim ouro trabalhado. 0 esforco de transfigurar a coisa
bruta em objeto belo, em estatua, faz parte do trabalho de eufemizacao da relacao economica (0 que explica a proibicao de derreter
estatuas para obter ouro). Jacques Gernet faz urna bela analise do
cornercio sagrado e do templo budista como uma especie de
banco, negado, que acumula recursos sagrados, dadivas e oferendas fundadas no livre consentimento e na benernerencia, e ganhos
profanos, como os conseguidos atraves de praticas usurarias e
mercenarias (ernprestimo de cereais, penhoras, taxas cobradas de
moinhos, impostos sobre os produtos da terra etc.)." Esses recursos, que nao sao utilizados na manutencao dos religiosos ou dos

16.

J Gernet. Lesaspects economiques du bouddbisme dans la societe cbinoise des v" et x"
steeles. Saigon, Ecole Francalse d'Extreme-Orient, 1956.
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predios, e tampouco no culto, nas festas, nas cerirnonias oficiais,
no service dos mortos etc., sao acumulados no "patio do tesouro
inesgotavel" e parcial mente redistribuidos sob a forma de dadiva
aos pobres e aos doentes do albergue gratuito dos fieis. 0 templo
funciona, assim, objetivamente, como uma especie de banco, que
nao pode, no entanto, ser percebido ou pens ado como tal, e ate
sob a condicao de que nao seja nunca visto como tal.
A empresa religiosa e uma empresa com dimensoes economicas que nao pode se confessar como tal e que funciona em uma
especie de negacao permanente de sua dimensao economica:
pratico urn ato economico, mas nao quero saber que 0 fiz, faco-o
de tal modo que posso dizer a mim mesmo e aos outros que nao
se trata de urn ato econornico - e os outros nao me acreditarao a
menos que eu mesmo acredite. A empresa religiosa, 0 negocio
religioso, "nao e uma empresa industrial e comercial com fins
lucrativos", como relembra Trait-d'uniori', isto e, nao e uma
empresa como as outras. A questao de saber se nisso ha ou nao
cinismo desaparece inteiramente se percebemos que isso faz parte
das proprias condicoes de funcionamento e de exito da empresa
religiosa, que os agentes religiosos acreditam no que fazem e nao
aceitam a definicao econornica estrita de sua acao e de sua funcao.
Assim, quando 0 sindicato de agentes laicos da Igreja tentou definir
as profissoes que representava, enfrentou a definicao irnplicita
dessas profiss6Js, defendidas pelos empregadores (isto e, os bispos que, evidentemente, recusam essa designacao). As tarefas
sagradas sao irredutiveis a uma codificacao puramente economic a
e social: 0 sacristao nao exerce urn "oficio", ele realiza urn service
divino. Ainda aqui a definicao ideal que os dignatarios da Igreja
defendem faz parte da verdade da pratica.
Esse duplo jogo estrutural com a definicao objetiva da pratica
observa-se nas condutas mais corriqueiras. Assim, por exemplo,

17. Cf. Trait-d'uniort 20, p. 10.
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perto de Saint-Sulpice existe uma empresa de peregrinacoes que
e, de fato (isto e, objetivamente, do ponto de vista do observador,
que reduz e dissipa a bruma de discursos eufernisticos), urna
empresa de turismo, negada atraves do usa sistematico do eufernismo: uma viagem a Inglaterra sera uma "descoberta do ecumenismo"; uma viagem a Palestina, um "cruzeiro com tema religioso,
seguindo os passos de sao Paulo"; uma viagern a Russia, um
"encontro com a ortodoxia", A transfiguracao e essencialmente
verbal: para poder fazer 0 que se faz, acreditando (se) que nao se
faz, e preciso dizer (se) que se faz outra coisa, diferente da que se
faz, e preciso faze-la dizendo (se) que nao a estamos fazendo,
como se nao a fizessernos.
Outro exemplo, os "Canteiros do Cardeal", empresa encarregada da construcao dos predios religiosos franceses gerida por 1.1111
clerigo, ela emprega grande mimero de agentes benerneritos,
politecnicos aposentados, professores de direito etc., que oferecem
seu tempo gratuitamente e urn reduzido numero de assalariados
que se encarregam dos trabalhos miudos, como de secretaria 01.1
contabilidade, e que tambern sao catolicos, recrutados atraves da
cooptacao, mas de quem nao se exige explicitamente que 0 sejarn.
A chancelaria, que e 0 ministerio das financas do episcopado,
comportava (no momento da pesquisa) cerca de 60 benerneritos,
sobretudo aposentados. Essa estrutura - um pequeno numero de
clerigos, apoiados por um pequeno nurnero de assalariados, rodeados por um grande nurnero de benerneritos - e tipica da empresa
catolica. Ela e encontrada em todas elas, na imprensa com acento
religioso, nas editoras etc. Alern da benemerencia, dadiva gratuita
de trabalho e de services, encontramos ai outra propriedade central
da empresa catolica: ela e sempre concebida como uma grande
familia. Ha urn clerigo, as vezes dois, cuja cultura especffica,
ligada a toda uma historia, coletiva e individual, consiste em saber
gerir tanto um vocabulario, uma linguagem, como relacoes sociais
que e preciso sempre tornar eufernicas. Assim, 0 que torna catolico
urn estabelecimento escolar, mesmo quando ele nao tenha um
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crucifixo na parede, e que ha um maestro que incorporou profundamente essa especie de disposicao cat6lica, uma linguagem e um
modo multo especial de gerir as relacoes entre as pessoas.
Na empresa religiosa, as relacoes de producao funcionam de
acordo com 0 modelo das relacoes familiares. tratar os outros como
irrnaos e colocar entre parenteses a dimensao econornica da
relacao. As instituicoes religiosas trabalham permanentemente,
tanto pratica como simbolicamente,
para eufemizar as relacoes
sociais, al incluidas as relacoes de exploracao (como na familia),
transfigurando-as em relacoes de parentesco espiritual ou de troca
religiosa, atraves da l6gica da benernerencia. da parte dos assalariados, dos agentes religiosos subalternos encarregados, por exemplo, da limpeza das igrejas ou da rnanutencao e decoracao dos
altares, ha uma didiva de trabalho, "oferenda livremente dada de
dinheiro e de tempo" .18 A exploracao e mascarada. nas discussoes
entre os bispos e os agentes sindicais, os primeiros constantemente
jogam com a ambiguidade das tarefas sagradas, tentam fazer com
que os segundos admitarn que as acoes consagradas sao consagra:doras, que os atos religiosos sao urn fim em si mesmos e que
aquele que os realiza e gratificado pelo pr6prio fato de realiza-los,
que estamos na ordem da finalidade sem fim.

o funcionamento

da 16gica da benernerencia, e a exploracao
que ela valida, ,etajudado e facilitado pela ambiguidade objetiva das
tarefas sagradas. 'ernpurrar as macas de doentes em uma peregrinacao e tanto um ato caridoso, com um firn em si mesmo, que merece
recompensa no alern, quanta um ato tecnico, que pode ser feito por
urna enfermeira assalariada. 0 cuidado dos lugares do culto e um
ato tecnico ou ritual (de purificacao)? E a fabricacao de uma efigie
(penso nas entrevistas que fiz com os operarios que lixam as estatuas
da Virgem em Lourdes)? A funcao dos agentes nao e menos arnbigua.
o sacristao prepara os oficios religiosos e cuida dos lugares do culto,

18. Ibidem.
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ele e responsavel pela preparacao dos batismos, dos casamentos e
clas cerimonias funerarias, assiste a essas divers as cerimonias e tem
a guarda cla par6quia. Sua atividade e urn service ritual (ainda que
ele pr6prio nao seja consagrado). 0 peri6dico Trait-d'uniori" fala
da "finalidade religiosa do trabalho" .
Quando 0 pessoal laico, realizando funcoes profanas como
as de telefonista, secretaria ou contabilista, formula reiuindicacoes,
esbarra C0111 a tendencia dos clerigos de considerar as tarefas que
ele executa como um privilegio, um dever sagrado. (A benernerencia e, sobretudo, coisa de rnulheres para quem, pelo menos em
certas categorias, 0 equivalente do trabalho e seu valor em dinheiro
nao esta claramente estabelecido, e 0 corpo sacerdotal, masculino,
ap6ia-se nas formas estabelecidas de divisao de trabalho entre os
sexos para exigir e aceitar services gratuitos.) Quando os sacristaos
relembram que seu trabalho tem uma finalidade religiosa, mas que
isso nao significa que esse trabalho nao mereca salario, os bispos
respondem que salario e uma palavra que nao tem curso nesse
universo. Do mesmo modo, a um entrevistador que the pergunta,
de modo um tanto desajeitado (as "gafes" podem ser muito
reveladoras, ao romperem com as aparencias), se, "para Monsenhor Untel e uma prornocao ir para Aix", uni membro importante
do secretariado do episcopado responde: "Sim, certamente, e um
poueo surpreendente, e como X, que passou de auxiliar em Nancy,
que ja e uma diocese grande, a bispo de Cambrai. .. Dito assim, e
certamente verdade, mas nao gostamos do termo prornocao. Digamos antes reconhecimento."
Outro exemplo de esclarecimento
sacerdotal a respeito do salario "Em primeiro lugar, 0 padre nao
recebe salario, essa e a primeira coisa! Creio que e importante, ja
que quem diz salario, diz assalariado, e 0 padre nao e um
assalariado. Entre 0 padre e 0 bispo existe um contrato, se voce
quiser, mas um contrato sui-generis, um contrato de fato especial,
que nao e um contrato de prestacao de services, de empregador
19. Ibidem 21, p 1.

189

com empregado [...]. Mas, aqui, nao se pode dizer que ele tenha
um salario. Os padres nao sao assalariados, nao podemos chamar
de honorarios, mas podemos falar de cuidado, se voce quiser, isto
e, de responsabilidade do bispo. Qual e 0 contrato que existe entre
o padre e 0 bispo? 0 padre se comprometeu a servir a Igreja por
toda a vida e, em troca, 0 bispo se compromete a prover suas
necessidades [...]. Podemos falar de cuidado, se voce quiser, no
sentido amplo, mas eu diria entre aspas. Mas nao de salariol Nao
de salario!" As aspas sao um dos marcadores rnais potentes da
negacao e da passagem a ordem da economia simbolica.
Os proprios clerigos tern tarnbem um estatuto econornico
ambiguo, que desconhecem: eles sao pobres, mas de uma pobreza
aparente (eles re~ebem todo tipo de dadivas) e eletiva (seus
recursos vern sob a forma de oferendas, de dadivas, eles estao na
dependencia de sua clientela). Essa estrutura convem a habitus
duplos, dotados do talento do eufemismo, de tomar ambiguas as
praticas e os discursos, do sentido duplo sem jogo duplo. 0 diretor
da regiao parisiense para as peregrinacoes fala de "anirnacao
espiritual" a respeito de Lourdes. Quando fala de "clientela", ele ri
como se Fosse um nome feio. A linguagem religiosa funciona
permanentemente como instrumento de eufernizacao. Basta deixaIa funcionar, basta deixar que funcionem os automatismos inscritos
nos habitus religiosos, de que ela e urna dirnensao essencial. Essa
duplicidade estditural, que leva a estrategias de duplo efeito permitindo acumular 0 ganho religioso e 0 ganho econornico - e
de linguagem duplice, poderia ser uma das invariantes do personagem do representante (padre, delegado, homem politico) de
urna Igreja ou de urn partido.
Tratamos assim de empresas (escolares, rnedicas, caritativas
etc.) que, funcionando segundo a logica da benernerencia e da
oferenda, levam uma consideravel vantagem na competicao econornica (entre essas vantagens, 0 efeito de rotulacao. 0 adjetivo
cristae possui 0 valor de uma garantia de moral quase domestica).
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Mas essas empresas objetivamente econoniicas so podem Iieneficiar-se dessas vantagens des de que sejam continuamente reproduzidas as condicoes de desconhecimento de sua dirnensao econornica, isto e, enquanto os agentes eontinuem a crer, e a fazer erer, que
suas acoes nao tern nenhuma incidencia econornica.
Percebemos 0 quanta e essencial, do ponto de vista metodologico, evitar dissoeiar as funcoes economicas e as funcoes religiosas, isto e, a dimensao propriamente econornica da pratica e da
simbolizacao que torna possfvel a realizacao das funcoes economicas. 0 discurso nao e algo mais (como se tende a fazer erer quando
se fala de "ideologia"); ele faz parte da propria economia. E, se
quisermos ser justos, e preeiso leva-lo em conta, e a todo 0 esforco
aparentemente desperdicado em um trabalho de eufemizacao. 0
trabalbo religioso implica um gasto consideravel de energia destinada a converter a atividade da dirnensao economica em tare fa
sagrada, e preeiso aeeitar a perda de tempo, 0 esforco, ate 0
sofrimento, para erer (e fazer crer) que se faz uma eoisa diferente
daquela que se faz. Ha desperdicio, mas a lei da conservacao de
energia permaneee valida, porque 0 que se perde e recuperado em
outro lugar.

o que e valido no nivel dos leigos, e valido no enesimo grau
no nivel dos clerigos, que sempre estao na logic a da self-deception.
Mas falar de self-deception pode levar a crer que cada agente e 0
unico responsavel por sua mentira a si mesino. De fato, 0 trabalho
de self-deception e um trabalho coletivo, mantido por todo um
conjunto de instituicoes sociais de assistencia, das quais a primeira
e mais poderosa e a linguagem, que nao e apenas meio de
expressao, mas tambem principio de estruturacao, funcionando
com 0 apoio de urn grupo que ai se reconhece: a ma-fe coletiva
esta inscrita na objetividade da linguagem (especialmente nos
eufernismos, nas formulas rituais, nos termos de chamamento "pai", "irma" etc. - e de referencia), da liturgia, da teenologia
social da gestae catolica das troeas e das relacoes sociais (por
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exemplo, todas as tradicoes organizacionais), e tambem nos corpos, nos habitus, nas maneiras de ser, de falar etc.; ela e reforcada
permanentemente pela logica da economia dos bens simb6licos
que encoraja e recompensa essa duplicidade estrutural. Por exemplo, a 16gica da relacao "fraterna" esta inscrita em disposicoes
socialmente instituidas, mas tambern na tradicao, nos Iugares. ha
toda uma serie de revistas que se chamam Didlogo ou fazem 0
charnamento para 0 "dialogo", ha profissionais do dialogo, que
podem dialogar com as pessoas mais diferentes, penetrando em
linguagens as mais diversas, ha lugares de encontro etc.
Por ultimo, ja esbocei antes'" a analise da economia dos bens
publicos e do campo burocratico, do Estado, como um dos lugares
de recusa da economia. (Entre parenteses, e importante saber que
a Igreja durante muito tempo preencheu funcoes quase estatais de
interesse geral, de service publico; que ela efetuou a primeira
conceruracdo de capital publico destinado a fins publicos educacao, cuidado dos doentes, dos orfaos etc. 0 que explica que
tenha entrado em competicao violenta com 0 Estado no momenta
em que 0 Estado "social" se constituia, no decorrer do seculo XIX.)
A ordem do "publico", da "coisa publica", constitui-se historicamente atraves da ernergencia de um campo no qual se tornam
possiveis, sao encorajados, conhecidos, reconhecidos e recompensados os atos de interesse geral, de service publico. Permanece 0
fato de que 0 t;lmpo burocratico nunca teve exito em obter de seus
agentes um devotamento tao completo como 0 que obtem a familia
(ou ate a Igreja) e que 0 service dos interesses do Estado sempre
compete com 0 service dos interesses pessoais ou familiares. 0
direito publico deve relembrar que "a adrninistracao nao da presentes". E, de fato, uma acao administrativa que beneficie de modo
individualizado urna pessoa privada e suspeita, ou seja, ilicita.

20.
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Cf. pp. 123 e 155.

Resta-me apresentar os principios da logica que os diferentes
universos que evoquei rapidamente tern em comum.
A economia dos bens simb6licos ap6ia-se no recalque ou na
censura do interesse economico (no sentido restrito do termo).
Consequentemente, a verda de econornica, isto e, 0 prec;o, deve ser
escondida, ativa ou passivamente, ou deixada vaga. A economia
dos bens sirnbolicos e uma economia fluida e indeterminada. Ela
se ap6ia no tabu da explicitacao (tabu que, por definicao, a analise
enfrenta, expondo-se assim a mostrar como calculistas e interessadas praticas que se definern contra 0 calculo e 0 interesse).
Daclo esse recalcamento, as estrategias e as praticas caracterfsticas da economia de bens simb6licos sao sempre ambiguas, com
dupla face, e ate aparentemente contraclit6rias (par exemplo, os
bens ai tern um preco e sao "sem preco"). Essa dualidade de
verdades mutuamente exclusivas, tanto nas praticas como nos discursos (eufemismo), nao deve ser vista como duplicidacle, hipocrisia,
mas como negacao, assegurando (atraves de uma especie de Aufbebung) a coexistencia de opostos (da qual podemos tentar dar conta
atraves da metafora do acorde musical: apostoladol marleeting,
fieis/ clientes, culto/trabalho, producao/ criacao .etc.).

o trabalho de negacao, de recalque, s6 pode ter exito porque
e coletivo e esta funclamentado na orquestracao dos habitus
claqueles que 0 poem em pratica ou, em termos mais simples, em
um acorclo nao intencionalmente firma do ou concluido entre as
disposicoes dos agentes direta ou indiretamente interessaclos. A
economia das trocas simb6licas nao se apoia na 16gica da acao
racional ou do common knowledge (sei que tu sabes que sei que
retribuiras), que leva a julgar as acoes mais caracteristicas dessa
economia como contraclit6rias ou impossiveis, mas no desconhecimento compartilbado (sou feito de tal modo, de tal modo disposto,
que sei e nao quero saber que tu sabes e nao quero saber que sei,
nem quero saber que retribuiras a dadiva). 0 trabalho coletivo de
recalque s6 e possivel se os agentes sao dotados das mesmas
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categorias de percepcao e de avaliacao para que a relacao de
dupla face entre 0 irrnao mais velho e 0 rnais moco possa funcionar
de maneira duradoura, e preciso que, como na sociedade bearnesa
de antanho, estejam presentes a subrnissao do irmao mais moco,
seu devotamento aos interesses da linhagem - 0 "espirito de
familia" - e a generosidade e a delicadeza do irmao mais velho,
fundamento das atencoes e dos cuidados em relacao a seu irrnao
e, dentre todos os outros, na familia ou fora dela, de disposicoes
semelhantes, que fazem com que as condutas adequadas sejam
aprovadas e recompensadas simbolicamente.
Essas disposicoes comuns, e a doxa compartilhada que elas
fundamentam, sao produto de uma socializacao identic a ou sernelhante, que leva ji incorporacao generalizada das estruturas do
mercado de bens simb6licos sob a forma de estruturas cognitivas
em consonancia com as estruturas objetivas desse mercado. A
violencia simb6lica ap6ia-se na consonancia entre as estruturas
constitutivas do habitus dos dominados e a estrutura da relacao de
dorninacao a qual eles (ou elas) se aplicam: 0 dominado percebe
o dominante atraves de categorias que a relacao de dorninacao
produziu e que, assim, estao de acordo com os interesses do
dominante.
Dado que a economia dos bens simbolicos apoia-se na
crenca, a repr~duc;ao ou a crise dessa economia baseiam-se na
reproducao ou na crise da crenca, isto e, na perpetuacao ou na
ruptura do acordo entre as estruturas mentais (categorias de
percepcao e de avaliacao, sistemas de preferencia) e as estruturas
objetivas. Mas a ruptura nao pode resultar apenas de uma simples
tomada de consciencia; a transforrnacao das disposicoes nao pode
ocorrer sem uma transforrnacao anterior ou concomitante das
estruturas objetivas das quais elas sao 0 produto e as quais podem
sobreviver.

APENDICE
SOBIlli A ECONOMIA DA IGREJA

Para comecar, a imagem explicita. uma instituic;ao encarrezada de assegurar a cura das almas. Ou, em um nivel superior bde
objetiva~c;ao,com Max Weber: urn corpo (sacerdotal) que detern 0
monopoho da manipulac;ao Iegitirna dos bens da saude. e nessa
q.ualidade, e investido de urn poder propriamente espiri~lai, exercido ex officio, baseado em uma transacao permanente com as
t~ntativas l~ica.s:a Igreja apoia-se em principios de visao (disposicoes constitutrvas da "crenca"), que em parte constituiu para
onentar as representaC;6es Oll as praticas que reforcarn ou trans formam esses principios. E isso em favor de sua autonomia relativa
em relacao a demanda dos laicos.
Mas a Igreja e tambern uma empresa de dimens6es economicas: capaz de assegurar sua pr6pria continuidade, apoiando-se
em .vanos tIP.OS~e recursos. Aqui, ainda uma imagem aparente,
oficial. a Igreja vive de oferendas ou de contra-prestacoes de seu
servico religioso (0 ganho do culto) e dos rendimentos de seus
bens (os bens da Igreja). A realidade e bern rnais cornplexa. 0
poder temporal da Igreja repousa tarnbern sobre 0 controle de
cargos que podem dever sua existencia a simples Iozica economic a
(quand~ vinculados a empreendimentos economic~s propriamente rehgIOSos, como as peregrinacoes, ou com dirnensao religiosa,
como as empresas da imprensa cat6lica) ou it ajuda do Estado,
como os cargos de ensino.
Os "maiores interessados" ignoram eles pr6prios as verdadeir~s. bas~s~economicas da Igreja, como testemunha esta declaracao
tipica. Ja que 0 Estado nao da nada a Igreja, sao os fieis que a
fazem viva atraves de suas oferendas.v" A transforrnacao profunda
21. ~~clioscopie de l'Eglise en France, 1980, les 30 dossiers du service d'information. de
1 episcopat pour le voyage de Iean-Paul II. Paris, Bayard Presse, 1980, p. 27.
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das bases econornicas da Igreja exprime-se no fato de que os
responsaveis pela instituicao possam explicitar as posses materiais
da Igreja, tanto mais negadas ou dissimuladas outrora porque eram
o alvo principal da critica anticlerical.

de Estado e, assim, de uma renda de lucros rnatenais e, em
qualquer caso, simb6licos (e isso sem que ela tenha necessidade
de assegurar a propriedade direta dos estabelecirpentos com dimensae economica correspondente).

Em consequencia dessa transformacao, e para avaliar a
empresa Igreja, podemos substituir a pesquisa sobre os praticantes
e a intensidade de sua pratica, tal como a feita pelo conego
Boulard, por um levantamento dos cargos que tern sua razao de
ser na existencia da Igreja e da crenca crista, e que desapareceriam
se urna e outra tambem desaparecessem (0 que vale tanto para as
industrias de velas, de rosaries ou de imagens religiosas, quanta
para os estabelecimentos religiosos de ensino ou a imprensa
confessional). Essa segunda avaliacao e muito mais adequada: de
fato, tudo parece indicar que estamos indo na direcao de uma
Igreja sern fieis, que tira sua forca (inseparavelmente politica e
religiosa ou, como diz a linguagem dos clerigos, "apost6lica") do
conjunto de cargos de que ela dispoe.

Dai vem sua aparencia mais de acordo com a imagem de
desinteresse e de humildade, adequada a sua vocacao declarada.
Por uma especie de inversao dos fins e dos meios, a defesa do
ensino privado aparece como urna defesa dos rneios indispensaveis para 0 cumprimento da funcao espiritual (pastoral, apost6lica)
da Igreja, enquanto objetiva, em primeiro lugar, assegurar a Igreja os
cargos, as posicoes "catolicas" que sao a condicao principal de sua
continuidade e da qual as atividades de ensino sao a justificacao."

A mudanca dos fundamentos economic os da existencia da
Igreja, que se operou pouco a pouco, faz com que a transacao
puramente simb6lica com os laicos (e 0 poder simb6lico exercido
pela predica e pela cura das alnus) seja relegada a segundo plano
em prove ito da transacao com 0 Estado, que assegura as bases do
poder temporal ~ue a Igreja exerce, atraves dos cargos financiados
pelo Estado, sobre os agentes que devem ser cristaos (catolicos)
para ocupar os cargos que ela controla.

o monop6lio

que detern sobre um conjunto de cargos (0 de
professor em uma escola cat6lica, mas tambern 0 de limpador de
uma piscina ligada a um estabelecimento religioso, 0 de administrador de um asilo religioso etc.) que, sem que a pertinencia ou a
pratica religiosa sejam explicitamente exigidas, cabem prioritariamente aos membros da comunidade cat6lica e estimulam aqueles
que os ocupam, ou aqueles que os postulam, a perpetuar-se como
cat6licos assezura a Igreja 0 senhorio de uma especie de clientela
,
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22. A comparacao,
frequente,
entre a Igreja e os partidos (especialmente
0 partido
comunista), encontra seu fundamento nessa homologia estrutural e funcional. Como a
Igreja, 0 partido deve manter seu controle sobre as posicoes que ocupa (nas diferentes
assernblelas representativas,
nos municipios e em rod as as orgamzacoes
militantes,
esportivas, educativas etc.) para poder manter sell controle sobre aqueles que os
ocuparn.
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