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Capital	
•  Para	compreender	o	mundo	social,	sobretudo	a	par3r	da	

lente	das	formas	e	3pos	de	poder,	é	preciso	reintroduzir	a	
noção	de	capital	e	sua	acumulação	e	todos	seus	efeitos;	

•  Capital	é	trabalho	acumulado	que	quando	apropriado	de	
forma	privada	por	agentes	ou	grupos	os	habilita	a	se	
apropriar	de	energia	social	na	forma	de	trabalho	vivo	ou	
reificado:	
–  Em	sua	forma	material;	
–  Em	sua	forma	incorporada.	

•  É	o	que	ajuda	a	explicar	as	regularidades	do	mundo	social;	
•  É	o	que	faz	os	jogos	da	sociedade	–	jogos	econômicos	–	a	

não	serem	apenas	uma	questão	de	oferta	de	todas	as	
possibilidades	a	qualquer	momento.	



Capital	
•  Capital	leva	tempo	para	acumular	e,	como	um	potencial	para	gerar	

lucros	e	reproduzir	a	si	mesmo,	contém	uma	tendência	a	persis3r	
em	seu	ser;	

•  É	uma	força	inscrita	na	obje3vidade	das	coisas	de	tal	maneira	que	
elas	não	são	igualmente	possíveis	ou	impossíveis;	

•  A	estrutura	de	distribuição	dos	diferentes	3pos	e	sub3pos	de	
capital	num	dado	momento	representa	a	estrutura	imanente	do	
mundo	social:	
–  Um	conjunto	de	restrições,	inscritas	nas	relações	obje3vas	da	

realidade,	que	governam	seu	funcionamento	de	forma	durável,	
determinando	as	chances	de	sucesso	das	prá3cas.	

•  Não	é	possível	entender	a	estrutura	e	o	funcionamento	do	mundo	
social	sem	reintroduzir	o	capital	em	todas	as	suas	formas	e	não	
somente	na	forma	reconhecida	pela	teoria	econômica.	



Economia	das	prá3cas	
•  As	“coisas”	sem	preço	tem	o	seu	preço;	
•  É	extremamente	di\cil	converter	certas	prá3cas	e	
certos	objetos	em	dinheiro	devido	ao	fato	de	que	a	
conversão	é	recusada	na	intenção	do	que	as	produz	–	
negar	a	dimensão	econômica	–	pq?		
–  Prá3cas	que	só	funcionam	a	custa	de	um	trabalho	de	
dissimulação/eufemização	–	não	podem	ser	
explicitamente	reconhecidas	como	econômicas:	
•  Exemplos:	gosto!		

•  Daqui	se	pode	compreender	possíveis	formas	de	
reconversão	de	um	3po	de	capital	em	outro:	
–  Exemplo:	Relação	social	que	se	transforma	em	convite	de	
trabalho.	



Economia	das	prá3cas	

– O	capital	está	presente	3	formas	fundamentais:	
•  Capital	econômico:	o	qual	é	diretamente	e	
imediatamente	conver3do	em	dinheiro	e	pode	ser	
ins3tucionalizado	na	forma	de	direitos	de	propriedade;	
•  Capital	cultural:	o	qual	é	conver3do,	em	certas	
condições,	em	capital	econômico	e	pode	ser	
ins3tucionalizado	na	forma	de	qualificações	
educacionais	(somente?);	
•  Capital	social:	feito	a	par3r	das	conexões	sociais	o	qual,	
sob	certas	condições,	é	conver3do	em	capital	
econômico	e	pode	ser	ins3tucionalizado	na	forma	de	
dtulos	de	nobreza.	



Capital	cultural	

•  Existe	em	3	formas:	
– Estado	incorporado:		

•  na	forma	de	disposições	de	corpo	e	mente;	
– Estado	obje3vado:		

•  na	forma	de	produtos	culturais,	tais	como	fotos,	livros,	
dicionários,	máquinas,	que	são	os	rastros	da	realização	
de	teorias	ou	crí3cas	dessas	teorias;	

– Estado	ins3tucionalizado:		
•  Na	forma	de	obje3vação	que	confere	dtulos	com	a	
intenção	de	garan3r	o	capital	transferido.	



Capital	cultural	

•  O	ponto	de	par3da	para	refle3r	sobre	esse	capital	
é	romper	com	a	pressuposição	inerente	no	senso	
comum	que	enxerga	o	sucesso	ou	fracasso	
acadêmico,	por	exemplo,	como	um	efeito	das	
ap3dões	naturais	de	um	agente;	

•  Essa	visão	nega	os	efeitos	mais	importantes	das	
estratégias	educacionais	e	do	sistema	de	
reprodução	de	estratégias:	
– A	transmissão	domés3ca	do	capital	cultural.	



Capital	cultural	
Estado	incorporado	

•  Muitas	das	propriedades	do	capital	cultural	podem	ser	
deduzidas	do	fato	de	que,	em	seu	estado	fundamental,	
estão	ligadas	ao	corpo;	

•  Pressupõe	um	processo	de	incorporação:	
–  Feito	a	par3r	de	um	trabalho	de	assimilação;	
–  Esse	trabalho	custa	tempo.	

•  O	trabalho	de	aquisição	é	um	trabalho	de	auto-
aprimoramento,	um	esforço	que	pressupõe	um	custo	
pessoal:	
–  Um	inves3mento	de	tempo;	
– Mas,	também	um	inves3mento	da	forma	social	de	
cons3tuição	da	libido:	privação,	renúncia	e	sacri\cio.	



Capital	cultural	
Estado	incorporado	

•  Essa	forma	de	capital	não	pode	ser	redistribuída	instantaneamente,	
pois	se	converte	numa	parte	integral	da	pessoa,	do	seu	habitus;	

•  O	capital	cultural	pode	ser	adquirido	de	forma	rela3vamente	
inconsciente.	É	marcado	pelas	condições	primárias	de	aquisição,	
tais	como	as	caracterís3cas	de	fala,	o	que	ajuda	a	determinar	seu	
valor;	

•  Não	pode	ser	acumulado	para	além	das	capacidades	de	
apropriação	de	um	agente;	

•  Por	conta	das	condições	sociais	de	sua	transmissão	e	aquisição	
serem	mais	di\ceis	de	observar	do	que	do	capital	econômico,	o	
capital	cultural	acaba	assumindo	um	papel	de	capital	simbólico:	
–  Não	é	reconhecido	como	capital	e	é	reconhecido	como	competência	

legí3ma;	
–  Exemplo:	no	“mercado”	de	casamentos,	nas	coleções	de	arte,	nas	

fundações	culturais.	



Capital	cultural	
Estado	incorporado	

•  O	valor	do	capital	cultural	está	relacionado	com	a	escassez	ou	excesso	de	
competências	culturais:	
–  Quanto	vale	saber	ler?	Quanto	vale	ser	especialista	em	Biogené3ca?	

•  A	estrutura	do	campo,	ou	seja,	a	distribuição	desigual	de	capital	é	a	fonte	
dos	efeitos	específicos	do	capital:	
–  A	apropriação	dos	lucros;	
–  O	poder	de	impor	leis	de	funcionamento	do	campo	que	favoreçam	ao	capital	e	

sua	reprodução.	
•  O	princípio	mais	poderoso	da	eficácia	simbólica	desse	capital	reside	na	

lógica	de	sua	transmissão:	
–  De	um	lado,	o	processo	de	apropriação	e	o	tempo	necessário	para	isso	

depende	do	capital	cultural	incorporado	na	própria	família;	
–  Por	outro,	o	período	de	acumulação	sobre	todo	o	período	de	socialização	–	é	a	

melhor	forma	oculta	de	transmissão	hereditária	de	capital.	
•  Como	pensar	isso	na	sociedade	em	rede?	



Capital	cultural	
Estado	obje3vado	

•  O	capital	cultural	é	obje3vado	na	forma	de	
objetos	materiais	e	mídia,	tais	como	textos,	
pinturas,	monumentos,	instrumentos,	etc.	

•  Os	bens	culturais	podem	ser	apropriados:	
– Materialmente:	pressupõe	capital	econômico;	
–  Simbolicamente:	pressupõe	capital	cultural.	

•  Exemplo:	
–  Para	comprar	computadores	é	preciso	apenas	
dinheiro,	mas	para	usá-los	é	preciso	conhecimento.	



Capital	cultural	
Estado	ins3tucionalizado	

•  Por	conferir	reconhecimento	ins3tucional	do	
capital	cultural	que	um	agente	possui,	o	
reconhecimento	acadêmico	também	torna	
possível	comparar	os	agentes;	

•  Também	torna	possível	estabelecer	taxas	de	
conversão	de	capital	cultural	em	capital	
econômico;	

•  A	taxa	de	conversão	é	sempre	dependente	de	
da	escassez	ou	excesso	do	capital.	



Capital	social	
•  Capital	social	é	o	agregado	dos	recursos	atuais	ou	
potenciais	que	estão	conectados	a	posse	de	uma	
rede	durável	de	relações	mais	ou	menos	
ins3tucionalizadas	de	mútuo	reconhecimento	–	
ser	membro	de	um	grupo;	

•  O	volume	de	capital	social	de	uma	agente	
depende,	portanto,	do	tamanho	de	sua	rede	de	
conexões	que	ele	pode	efe3vamente	mobilizar	e	
do	volume	de	capital	(econômico,	cultural,	
simbólico)	que	possuem	os	outros	agentes	com	
os	quais	ele	está	conectado;	



Capital	social	
•  O	capital	social	nunca	é	independente	dos	capitais	culturais	e	econômicos,	

devido	ao	fato	de	que	seu	valor	depende	das	relações	mobilizadas	e	dos	
capitais	envolvidos	nessas	relações;	

•  Há	pressupostos	de	que	relações	tendem	a	ocorrer	mais	fortemente	entre	
agentes	que	possuem	capital	cultural	e	econômico	mais	próximo	entre	si	–	
homofilia;	

•  A	reprodução	do	capital	social	pressupõe	um	esforço	incessante	de	
sociabilidade,	uma	série	condnua	de	trocas	nas	quais	o	reconhecimento	é	
afirmado	e	reafirmado	de	maneira	incessante:	
–  Esse	trabalho	gasta	tempo	e	energia,	logo	de	capital	econômico,	direto	ou	

indireto;	
–  Não	é	possível	de	ser	feito	sem	que	se	invista	em	competências	específicas	e	

disposição	para	adquirir	e	manter	essas	competências:	conhecimento	da	
genealogia	das	relações,	conexões	reais	e	habilidade	para	usar	as	conexões)	
•  E	os	algoritmos?	

–  Essa	é	uma	das	razões	que	explica	o	mo3vo	pelo	qual	a	acumulação	e	
manutenção	de	capital	social	cresce	em	proporção	ao	tamanho	do	capital.	



Conversão	entre	capitais	

•  De	acordo	com	um	princípio	que	é	equivalente	a	
conservação	da	energia:	
–  Ganhos	em	uma	área	são	compensados	por	gastos	em	
outra;	

•  A	medida	universal	de	todas	as	equivalências	é	o	
tempo	de	trabalho;	

•  Quanto	tempo	se	gasta	para	acumular	um	capital?	
•  Quanto	tempo	se	gasta	na	conversão	de	um	capital	
para	outro?	

•  A	conversão	de	um	capital	para	outro	é	a	base	das	
estratégias	de	reprodução	de	capital.	



Algumas	reflexões	

•  Em	uma	sociedade	em	rede,	a	importância	e	o	
peso	do	capital	social	aumenta:	
–  Parte	expressiva	da	produção	de	valor	nessa	
sociedade	se	dá	na	construção	e	manutenção	de	
redes	–	trabalho	comunicacional;	

– As	habilidades	e	conhecimentos	para	se	fazer	isso	
adquirem	centralidade	em	termos	de	capital	cultural	–	
escassez	de	profissionais	e	conhecimento;	

–  Parte	expressiva	desse	trabalho	de	gerar	vínculos	e	
estabelecer	conexões	vem	sendo	automa3zado	por	
algoritmos.	



Algumas	reflexões	
•  Algoritmos	que:	

–  Facilitam	organizar	e	tornar	acessível	filtros	que	estabelecem	prioridades	
naquilo	com	o	qual	(conteúdos,	pessoas,	ins3tuições)	devemos	nos	conectar	a	
par3r	de	indicadores	sociais	de	relevância;	

–  Facilitam	sinte3zar	de	maneira	mais	fácil	de	absorver	o	trabalho	e	a	energia	
social	gasta	na	produção	de	informação	e	comunicação;	

•  São	eles	que	geram	enormes	fontes	de	capital	em	nossa	sociedade:	que	
capital?		
–  Os	algoritmos	podem	ser	compreendidos	como	conversores	automá3cos	de	

capital	social	em	capital	econômico	devido	ao	reconhecimento	simbólico	de	
sua	u3lidade	e	importância	na	sociedade	em	rede;	

–  No	entanto,	para	serem	produzidos	e	operados,	demandam	alta	competência	
em	termos	de	capital	cultural.	

•  Compõem	novas	estratégias	de	reprodução	social	e	de	capital	que	
precisam	ainda	ser	inves3gadas	mais	a	fundo;	

•  Cons3tuem	novas	fontes	de	poder	que	operam	a	sociedade	em	rede:	
–  Manipuladores	automá3cos	de	links.	


