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Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer tanto uma investigação histórica quanto uma revisão de
literatura na disciplina de economia da cultura, ou economia das artes e literatura e determinar se houve
progresso  na  economia  da  cultura.  A economia  da  cultura  foi  estabelecida  como  uma  disciplina
independente há aproximadamente 50 anos, embora estudos similares tenham existido antes disso. Desde
então foram feitos inúmeros estudos dos temas mais variados, desde a análise do mercado de artes finas
até a produção de jogos eletrônicos. Devido ao seu escopo abrangente e por lidar com questões culturais,
exigindo transversalidade com outras ciências sociais (como antropologia), a economia da cultura tem
também um potencial  para uma abordagem pluralista da ciência econômica.  Seguindo a classificação
proposta  por  Ha-Joon Chang,  neste  artigo  foi  abordada a  relação da  economia da cultura  com nove
principais  escolas  de  pensamento  econômico:  Austríaca,  Behaviorista,  Clássica,  Desenvolvimentista,
Institucionalista,  Keynesiana,  Marxista,  Neoclássica e Schumpeteriana.  O artigo discute as relações e
diferenças de abordagem de cada uma dessas escolas frente à economia da cultura e conclui sugerindo a
diversificação de abordagens para enriquecer o debate.
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Abstract: This paper has as its objective to make a historic investigation and a revision of literature on
cultural economics, or economics of arts and literature and to determine if there was any progress in
cultural economics. The cultural economics was established as an independent discipline 50 years ago,
though similar  studies  existed  way before.  Since  then  many studies  were  made approaching a  great
myriad of topics, such as analysis of the fine arts market to the production of electronic games. Due to its
broad scope and because  it  deals  with cultural  questions,  demanding transversality  with  other  social
sciences (such as anthropology), cultural economics has potential for a pluralistic approach of economics.
Following the classification proposed by Ha-Joon Chang, in this paper it was studied the relation between
nine  main  schools  of  economic  thought:  Austrian,  Behavioral,  Classical,  Developmentalist,
Institutionalist, Keynesian, Marxist, Neoclassical and Schumpeterian. The paper discusses the relations
and differences  between each approach concerning the  cultural  economics  and concludes  suggesting
approaches must be diverse in order to enrich the debate.
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1. Introdução

A economia da cultura se refere ao estudo econômico da produção, consumo e características afins
de bens culturais. Alguns, para não confundir com o estudo econômico das instituições e costumes, alguns
preferem o título de ‘economia da literatura e das artes’2. Embora este título elimine a ambiguidade, por
outro lado ele pode não englobar todo o escopo da disciplina. Tal ambiguidade é comentada na primeira
edição do Journal of Cultural Economics (doravante JCE), que é o principal periódico do campo:

“Foi definido que o termo ‘cultural’ deve ser expandido para cobrir aspectos da sociedade
além do uso limitado do termo aplicado às artes. Em geral, o sentimento não era para
limitar os limites ‘culturais’ do periódico até que possamos ver precisamente onde os
interesses do economista se coloquem. Por outro lado, dado o foco das sessões de vários
encontros, i. e., foco nas artes, nós antecipamos o viés do periódico em direção às artes.”
(HENDON, 1997, p. ii).3

Assim, podemos concluir que desde o começo se definiu a economia da cultura como sinônimo de
economia das artes e literatura. “Pode-se incluir neste conjunto qualquer prática direta ou indiretamente
cultural que gere valor econômico, além do valor cultural.” (LEITÃO, 2007).  Portanto, sem entrar no
mérito da pergunta “o que é arte?”, a economia da cultura “está localizada na encruzilhada de várias
disciplinas:  história  da  arte,  filosofia  da  arte,  sociologia,  direito,  administração,  e  economia”
(GINSBURG, 2001, p. 758) e abrange o estudo econômico de pinturas, artes performáticas, literatura,
música,  patrimônio  histórico  e  artístico,  artesanato,  e  até  mesmo  mídias  eletrônicas,  como  jogos  e
produções de internet (ver QUINTERO, 2010, para uma lista exaustiva, e suas discussões metodológicas).
O Handbook of Cultural Economics (GINSBURGH; THROSBY, 2006) contém uma coletânea de artigos
que podem dar uma noção da miríade de aplicações que a economia da cultura tem. Devido ao seu grande
escopo, é de se esperar que haja oportunidades para a transversalidade com outras disciplinas.

A pedra fundadora da economia da cultura foi lançada em 1966 por Baumol e Bowen com o livro
Performing Arts: The Economic Dilemma. Os estudos de bens culturais existem antes desta data, mas não
como uma disciplina particular, e sim atrelada à microeconomia. Estudos econômicos da cultura existiram
desde a época dos economistas políticos, em que a distinção entre ciências sociais, teologia, filosofia, e
até mesmo ciências exatas era bem menos clara do que era hoje (GOODWIN, 2006). Por outro lado,
Blaug  afirma  que  vários  autores  tentaram transformar  a  economia  da  cultura  em uma disciplina  da
antropologia,  ao  invés  de  economia  (BLAUG,  2001).  Throsby  comenta  que  a  classificação  “Z”  do
Journal of Economic Literature faz com a economia da cultura seja agrupada com outros campos, como
economia da religião (THROSBY, 2006, p. 21).

Por ser uma disciplina aplicada, o enfoque da economia da cultura não depende de uma única
escola  de  pensamento  econômico.  Embora,  a  maioria  dos  contribuintes  do  JCE pertença  à  tradição
neoclássica, economistas de diversas estirpes escrevem sobre esse tema. Logo, há a possibilidade de uma
abordagem pluralista,  pois  uma escola  pode dar  ênfase  a  um tema que  outra  escola  não  cobre,  por
exemplo. Blaug (2001) pergunta se houve progresso após realizar uma revisão da literatura. Assim, o
objetivo deste artigo é tentar verificar alguma resposta a esta pergunta.

2 Edward Tylor foi o primeiro a definir a palavra ‘cultura’ (cf. ADKINSSON, 2014): “Cultura, ou civilização, 
tomada em seu sentido etnográfico, é o todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, 
costumes, e qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem em sociedade.” (TYLOR, 1920, p. 91).

3 Todas as traduções são de nossa responsabilidade.



2. Importância do pluralismo

A demanda  por  pluralismo  vem  principalmente  de  economistas  chamados  heterodoxos  que
defendem uma atitude pluralista, ou seja, eles sustentam que há vários caminhos válidos para se fazer
ciência econômica (FERNÁNDEZ, 2011, p. 140). A tensão entre ortodoxia e heterodoxia existe porque
existe a pesquisa científica competitiva (contested scientific inquiry): quando duas ou mais teorias que
não têm fundações e componentes em comuns e se dispõem a explicar o mesmo fenômeno, há pesquisa
científica competitiva (LEE, 2011, p. 542). 

Existem  consequências  desta  competição,  entre  elas  está  a  prevalência  da  “abordagem
paradigmática”, em que há a preferência por um monismo paradigmático (GARNETT, 2006), em que as
abordagens  excluem  umas  às  outras  na  pesquisa  científica  competitiva.  Enquanto  que  a  ortodoxia
bloquearia  oportunidades  para  economistas  heterodoxos,  estes  podem  não  entender  o  processo  de
mudança presente na economia ortodoxa e criar uma mentalidade de “nós contra eles”, além do fato de
que várias escolas heterodoxas podem ser antagônicas umas às outras e até mesmo buscar um “pluralismo
estratégico”, em que a multiplicidade de ideias é defendida em um momento para se abandonado em
outro (FERNÁNDEZ, 2011, p. 149),  a presença do problema da “Torre de Babel” em que o excesso de
alternativas não tornaria capaz de estabelecer um paradigma (GARNETT, 2006), além de ignorar um
componente claramente não ortodoxo no mainstream da disciplina (KAPELLER; DOBUSCH, 2012).

Apesar dos problemas, existem benefícios em se ter uma abordagem pluralista, se for criado o que
Garnett (2006) chamou de economia pluralista e igualitária, que pretende melhorar a liberdade intelectual
substantiva dos economistas, ou seja, um pluralismo holístico. Com base na abordagem de McCloskey
(pluralismo como um mercado de ideias, em que o crescimento do conhecimento acadêmico depende da
disposição deste em ouvir diferentes ideias, em que estas podem ser analisadas e debatidas de forma
racional, que não permite que seja um vale-tudo) e das capacidades de Sen (a liberdade intelectual é a
fundação  do  progresso  intelectual  serve  ao  desenvolvimento  humano  e  econômico,  guiado  pelo
desenvolvimento intelectual). Kappeler e Dobusch (2012) chamam este de “pluralismo interessado”4 cujo
objetivo é a existência de várias abordagens, mas que elas se complementam

O  pluralismo  envolve  um  clima  de  tolerância,  em  que  cada  pesquisador  tem  sua  própria
cosmovisão  e  contribuição  para  a  ciência.  “Assim  como  tolerância  religiosa,  tolerância  acadêmico-
científica não requer os aderentes de diferentes teorias respeitarem outras teorias; mas requer que eles
aceitem outros como cidadão  bona fide (se bem que mal orientados) da comunidade científica” (LEE,
2011, p. 546-547). Logo, o efeito Torre de Babel é potencialmente evitado, e o mercado de ideias permite
às ideias mais úteis, mais próximas da realidade se desenvolverem e serem árbitras umas das outras, sem
o temor de serem punidas por suas discordâncias ex ante.

“Nessa perspectiva, as escolas (ou programas de pesquisa) são vistas como diferentes
espécies  que  concorrem  entre  si,  mas  cada  uma  das  quais  tem  um  nicho  ecológico
diferente.  E  assim  como  não  há  uma  espécie  que  seja  a  melhor  para  todos  os
ecossistemas,  as  diversas  escolas  podem  fornecer  boas  respostas  e  insights  para
problemas muito diferentes.” (FERNÁNDEZ, 2011, p. 149).

4 Em contraste ao que eles chamam de “pluralismo egoísta” (quando alguns autores defendem pluralismo com 
segundas intenções, com o intuito de meramente substituir a ortodoxia – o pluralismo estratégico, nome dado por 
Fernández) e “pluralismo de paradigmas” (pluralismo de abordagens existem, mas elas não se comunicam, isolam-
se em bolhas).



E por  isso  este  artigo  foi  escrito  para  tocar  no  potencial  pluralista  da  economia  da  cultura.
Novamente,  a  economia  da  cultura  é  uma  disciplina  naturalmente  transdisciplinar.  Seaman  (2009)
também observa que a economia da cultura pode estar entre o estágio de reavaliação e o estágio de reação
(backlash), em que o paradigma atual é visto como insuficiente para analisar os problemas da disciplina. 

Este artigo não é inédito na aplicação de uma “abordagem horizontal” de revisão de literatura.
Frey (2009) classifica em quatro tipos diferentes de abordagens para a economia da cultura: i) neoclássica
padrão, ii) economia social, iii) nova economia institucional, iv) economia psicológica. Sua distinção tem
com base aplicação ao estudo das instituições na economia da cultura, juntamente com aspectos públicos,
diferentemente deste artigo, que se foca numa revisão de literatura envolvendo diferentes escolas e um
convite para uma reflexão de que é sempre bom analisar o objeto por diferentes ângulos, pois o vizinho
pode estar vendo algo que você não vê.

3. As escolas e as artes

Chang  elaborou  um  dos  melhores  frameworks  para  classificar  as  diferentes  escolas  de
pensamento. Ele organiza o pensamento econômico moderno entre nove escolas principais: Austríaca,
Behaviorista,  Clássica  Desenvolvimentista,  Institucionalista,  Keynesiana,  Marxista,  Neoclássica  e
Schumpeteriana  (CHANG,  2015,  capítulo  4).  Existem,  claramente,  mais  do  que  nove  escolas  de
pensamento na ciência econômica, porém estas foram as que ele considerou ser suficiente para sua análise
e, portanto, para este artigo, seguiremos esta orientação5.

Deve se levar em conta que algumas escolas têm mais trabalhos em economia da cultura do que
outras. Por ser a abordagem predominante na teoria econômica, a escola neoclássica domina a abordagem
da maior parte dos artigos da área (DEQUECH, 2008), portanto há um efeito de escala que permite a mais
economistas dedicarem seu tempo a assuntos da disciplina, além de fornecer um custo de oportunidade
menor, isto é, economistas que se interessam por economia da cultura têm que alocar sua dedicação entre
economia da cultura e outras áreas, outras áreas teóricas e aplicadas da economia, como desenvolvimento
econômico. Muitas escolas heterodoxas não têm economistas o suficiente para se dedicar a estes temas,
por isso a sua atenção à economia da cultura é relativamente pequena.  Mesmo assim, este artigo foi
escrito com o ponto de vista de que todas as escolas de pensamento econômico têm algo a acrescentar à
disciplina6. 

3.1.          Escolas clássica e marginalista: “pré-história” da economia da cultura

O texto definitivo sobre economia cultural e escola clássica é “Art and Culture in the History of
Economic  Thought”,  de  Craufurd  Goodwin  (GOODWIN,  2006),  especialmente  as  quatro  primeiras
seções.  De acordo com Goodwin,  uma grande parte  dos economistas clássicos  via  a arte  como algo
supérfluo. Bernard de Mandeville acreditava que o crescimento econômico depende da manipulação de
paixões de forma que a produção e consumo aumentassem e considerava bens de luxo frívolos, mas se
angariavam recursos, que se continuasse sua produção. 

5 Ele, porém, alerta que “tais escolas não são inimigas irreconciliáveis” e, ainda que antagônicas, “as fronteiras 
entre elas são indistintas” (CHANG, 2015, p. 107). É importante salientar que a realidade das divisões e 
semelhanças das diversas escolas é complexa e que existem ainda outras escolas, portanto, dado o escopo do artigo,
algumas simplificações são necessárias. Deve se notar também que vários autores não se identificam com certas 
escolas, ainda assim utilizam conceitos de outras escolas. Podemos ver isso como pluralismo na prática.

6 As contribuições de escolas heterodoxas podem parecer mais salientes, devido ao seu menor número.



Durante o iluminismo escocês, houve algumas mudanças de disposições. Enquanto que bens de
luxo eram necessariamente um desperdício de recursos e que induziam ao vício, porém aquilo que eles
denominavam de “artes refinadas” eram benéficos (havendo assim uma distinção entre “luxo bom” e
“luxo ruim”); para Hume e Turgot, as artes refinadas eram fundamentais ao desenvolvimento econômico,
porque indicam sucesso em acumulação de riquezas. 

Adam Smith também escreveu sobre arte. Ele dividiu seu estudo entre demanda e oferta pela arte:
a demanda de arte (em que os principais fatores são noções de beleza e de deformidade), do poder social
(por ser acessível apenas à elite, os consumidores pertencem à classe abastada), e da moda; do lado da
oferta, ele argumenta que artistas perseguem uma “perfeição ideal”, uma insatisfação que os impelem a
melhorar suas obras, além do fato de que o desejo de emular grandes obras é também importante; o
preço/salário dos artistas deve se referir ao talento destes e da beleza de suas obras; porém ele considera
que a  arte  é  improdutiva porque “o trabalho [dos  artistas]  perece  no  mesmo instante  de  produção”
(SMITH7, 1976, p. 331 apud GOODWIN, 2006, p. 39). Enfim, o progresso artístico seria uma indicação
do progresso da civilização.

Podemos até citar outros exemplos8, mas estes são os mais conhecidos que a economia clássica
nos  deu.  A ascensão  do utilitarismo de  Bentham,  e  sua  ênfase  em considerar  a  arte  como um bem
supérfluo ou improdutivo, fez com que os economistas ignorassem os bens culturais por um tempo. 

A partir dos marginalistas, a arte passou a ter um tratamento diferente pelos economistas. Eles
consideravam que a própria existência de bens culturais e artísticos era uma confirmação da teoria do
valor subjetivo, isto é, de que o preço dos bens era influenciado por demanda e não por custo.  Eles
também chamaram atenção para as externalidades positivas da arte.

Goodwin comenta que o economista marginalista que mais dedicou ao estudo da arte no fim do
século XIX foi Jevons. Ele era um esteta nas horas vagas e tinha um grande interesse sobre as produções
artísticas e que tinha um papel no desenvolvimento econômico, a ponto de criticar as elites por privarem a
população das artes finas. Ele também estudou a economia dos museus, e que estas instituições deviam
ser estudadas cientificamente. 

Outros economistas marginalistas também se importavam com as artes, tal como Marshall (a arte é
regida por preferências de moda) e Robbins; este último tinha bastante comprometimento com as artes e
que  certas  obras  de  arte  deveriam ser  vistas  como  bens  públicos.  Enfim,  os  marginalistas  também
acreditavam que a difusão das artes acompanhada o crescimento econômico.

3.2.          Escola neoclássica: fundação da disciplina

Por  ser  a  escola  que  define  o  que  se  entende  por  ortodoxa (DEQUECH,  2008;  DOBUSCH;
KAPELLEN, 2012), o paradigma neoclássico é aquele de desfruta de um escopo de análise maior na
economia da cultura. Não convém neste artigo dissertar o porquê da ascensão da escola neoclássica à
ortodoxia,  apenas  que ela  possibilitou  o desenvolvimento de uma “linguagem econômica”  que  serve

7 SMITH, A. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Clarendon Press, Oxford, 1976. 
[1776].

8 Ou até mesmo exemplos anteriores, como o de Ibn Khaldun que, embora preso à definição antiga de artes, 
equiparada com produção artesanal, na qual os produtos culturais eram um subproduto destes, fez análises sobre o 
preço das artes e concluiu que artesãos (e artistas) são pagos acima do valor de sua obra e seus ofícios só podem 
existir em cidades suficientemente grandes (IBN KHALDUN, 1958, v. 2, p. 244, 270). 



como padrão semi-universal, na qual os economistas podem avaliar a pesquisa uns dos outros de forma
suficientemente objetiva. Throsby (1994) fez a revisão da literatura mais importante até sua publicação,
mas é possível dizer que a economia da cultura evoluiu bastante desde então. Para o presente artigo, serão
abordadas as principais discussões de natureza dos bens culturais, doença do custo de Baumol e métodos
de análise utilizados na disciplina. 

Embora a economia da cultura tenha sido estabelecida dentro do paradigma neoclássico, os seus
objetos de estudo sempre criaram controvérsia, pois os bens culturais ou artísticos não têm somente valor
econômico, mas também valor cultural e artístico, e que ambos não são sinônimos, embora a necessidade
de distinguir entre bens culturais e bens comuns é mais pragmática do que real (MCCAIN, 2006). O
paradigma  neoclássico  se  baseia  no  texto  de  Stigler  e  Becker  (1977),  dum  modelo  de  agente
representativo  para  dizer  que  diferenças  nos  gostos  só  podem  ser  explicadas  por  meio  de  efeitos
observáveis  (e  de  preferência  quantificáveis),  o  que  entra  em  conflito  com  o  que  é  estudado  pela
economia da cultura. No fim, o fato de que os bens de economia da cultura são bens de experiência
demonstra que gostos estáveis e idênticos não é um bom paradigma para estudos em economia da cultura
embora, como Throsby (1994) indicou, trabalhar com preferências endógenas será a regra em estudos
futuros. 

Bird escreve que há três formas distintas de se tratar um bem cultural: i) dualismo (as artes podem
ter com base tanto em sua realidade econômica quanto cultural, e onde um valor cultural pode existir
separada e distintamente do valor econômico); ii) positivismo (bens culturais são tratados como qualquer
bem não-cultural, portanto são quantificáveis e comparáveis com todos os outros bens), iii) moralismo
(em  que  a  arte  é  tratada  a  partir  de  uma  perspectiva  moral,  além  da  perspectiva  socioeconômica,
enfatizando a excepcionalidade e transcendentalidade). Estas três formas criam uma tensão fundamental
(BIRD, 2007, p. 16), que permite um tratamento plural da economia da cultura. 

O  paradigma  Stigler-Becker  se  aproxima  do  positivismo,  porém  Rushton  argumenta  que  o
problema de um paradigma baseado no individualismo pode não ser a melhor maneira de avaliar a cultura
(bens meritórios não deveriam nem existir nesta abordagem, por exemplo), porque é necessário levar
estes pontos em consideração (RUSHTON, 1999). Por outro lado, Mas-Collel argumenta que os bens
culturais podem ser analisados com as mesmas ferramentas de análise do comércio internacional, e que
não há razão para tratar um bem cultural de forma diferente e nem para introduzir protecionismo de bens
culturais nacionais (MAS-COLLEL, 1999).

Como foi dito na introdução, a principal contribuição originada nesta disciplina foi a doença do
custo de Baumol, primeiramente enunciada em 1965, no artigo “On the Performing Arts: The Anatomy of
Their  Economic Problems”9,  embora a sua importância  tenha sido propagada com o livro de 196610.
Blaug (2001) considera que é o mais próximo que a economia da cultura tem de um paradigma. Nele, eles
enunciam a doença do custo, em que o custo de atividades pouco produtivas sobre mais do que outros
setores,  e  com custos  maiores,  pode  haver  um processo  de  pauperização  dos  trabalhadores  de  artes
performáticas (BAUMOL; BOWEN, 1965). 

9 Besharov (2005) argumenta que a primeira enunciação da doença do custo foi feita por Anne e Tibor Scitovsky 
em 1959, cujo trabalho é citado por Baumol e Bowen. Porém, o trabalho dos Scitovsky era apenas preliminar e não 
houve verificação empírica até o livro de Baumol e Bowen, por isso o livro pode ser classificado como o marco 
fundador.

10 O artigo publicado na American Economic Review é uma prévia do livro de 1966.



A doença do custo foi então utilizada para outros campos, como economia da saúde e da educação,
o que ele chama de “serviços estagnados” (BAUMOL, 1996, p. 183). Isso ocorre porque o nível de preços
dos serviços cresce acima e além do nível de preços geral da economia. Ele aponta que existem dois
fatores  que  possibilitam esse  diagnóstico:  dificuldade  na  padronização  de  serviços  e  dificuldade  em
reduzir  o  trabalho  em  sua  produção  (p.  194).  Para  combater  a  doença,  é  necessário  aumentar  a
produtividade dos  serviços  estagnados (cresce de forma devagar,  porém positiva)  e  fazer  com que o
crescimento de produtividade da economia em geral se espalhe. Cowen (1996) argumenta que a doença
do custo não é um problema nas artes performáticas porque os bens culturais estão constantemente sendo
inventados, reinventados e renovados, de onde vêm ganhos de produtividade. Apesar de haver disputas
quanto à doença do custo, Blaug (2001) acredita que o fato de que o enunciado provocou tal debate é uma
demonstração de que houve progresso na economia da cultura.

Quanto aos métodos de estudo, a escola neoclássica utiliza métodos matemático-econométricos.
Uma rápida olhada pelos artigos do JCE demonstra que aplicações econométricas prevalecem na maioria
dos  artigos,  pois  é  correto  afirmar  que,  para  o  ponto  de  vista  ortodoxo,  não  há  melhor  forma  de
desenvolver  explicações  e  confrontar  os  modelos  com a realidade,  com uma abordagem quantitativa
robusta, daí sua aplicabilidade (PINTO, 2011, p. 436), especialmente na estimação de preços hedônicos
que,  por  serem  aplicados  a  ativos  ilíquidos,  são  importantes  para  economia  da  cultura  (CHANEL;
GÉRARD-VARET; GINSBURGH, 1996), e elasticidades-preço e renda, necessárias para uma medida
aceitável  da  importância  das  atividades  culturais  (SEAMAN,  2006,  p.  424-432).  Recentemente,  há
também uma diversificação dos métodos, como o de economia experimental (e.g. BERLI; BERNARD;
FÜRSTER, 2015). 

Outro  método  largamente  utilizado  é  o  de  valoração  contingente  (e.  g.  PAPANDREA, 1999;
SANZ  LARA;  PRIETO,  2006).  Inicialmente  desenvolvido  para  análises  econômicas  de  impacto
ambiental, sua ênfase em tentar encontrar a estimativa subjetiva exata se torna útil para analisar bens
culturais. Porém, tem seus problemas e alguns pesquisadores defendem que é melhor não ter estimativa
do  que  ter  uma  estimativa  malfeita  (DIAMOND;  HAUSMAN,  1994).  Ainda  assim,  o  método  de
valoração contingente é um método, e que não há como evitar as complicações que existem além dos
números obtidos (THROSBY, 2003, p. 281).

3.3.          Escola marxista: arte como produção

A escola marxista é um caso à parte porque a análise dos bens culturais feita por Marx e Engels se
descolou da escola de pensamento econômico e gerou uma teoria da arte própria. Embora a ausência de
Marx do texto de Goodwin seja notável, sua influência na teoria artística foi muito maior do que nas
ciências  econômicas.  Como  escreveu  Eagleton:  “A literatura  pode  ser  um  artefato,  um  produto  da
consciência social, uma visão de mundo; mas ela é também uma indústria.” (EAGLETON, 2011, p. 107).
E tal citação pode ser estendida a outras artes.

Porém, a escola marxista como um todo acabou se afastando da visão econômica. Existe uma
ampla literatura de análise  dos aspectos sociais,  filosóficos  e  estéticos  da arte  de um ponto de vista
marxista (e. g. KONDER, 2013), mas poucos marxistas se dedicaram a estudar a arte de um ponto de
vista semelhante a da economia da cultura. Entre eles está o próprio Marx. Mészáros chegou a dizer que é
impossível entender o pensamento econômico de Marx sem conhecimento de suas preocupações artísticas
e estéticas (MÉSZÁROS11, 1981, p. 127 apud FREDERICO, 2004, p. 14).

11 MÉSZÁROS, I. Marx: a teoria da alienação. Rio de Janeira: Zahar, 1981.



O governo soviético editou os escritos de Marx e Engels sobre arte e literatura (MARX; ENGELS,
1976). Nele, ambos os autores dissertam sobre o papel da arte na sociedade capitalista, além de darem
suas opiniões sobre eventos artísticos. Mikhail Lifshitz foi um dos primeiros a escrever sobre a filosofia
da arte em Marx (LIFSHITZ, 1973). Ele foi um dos primeiros estudiosos a chamar a atenção para o fato
de Marx tinha interesse pela arte. Ele tentou escrever poesias na juventude e era bem-versado nos autores
clássicos, Shakespeare e Balzac. Além disso, ele era fascinado com as batalhas entre deuses e homens da
mitologia grega. Sua produção lhe valeu uma citação no clássico de Otto Maria Carpeaux sobre literatura
alemã, juntamente com Engels (CARPEAUX, 1963).

De fato, a arte grega era uma de suas maiores fascinações durante seus anos de formação. Para ele,
“arte dos gregos é perfeita, apesar de que sua sociedade não era” (WERCKMEISTER, 1973, p. 504). A
razão pela qual Marx a considerava perfeita era por ter determinado um padrão estético que transcende a
estrutura social e, por isso, o próprio tempo em si; não é limitada pela base social e expressa diretamente a
natureza humana (p. 507). A essência da arte permanece, dado que é um fim em si mesmo. Portanto, um
dos problemas do capitalismo seria a perversão da essência da arte, a fim de servir aos interesses da
burguesia: a profissionalização da arte é denunciada como uma fonte de alienação, uma perversão do
ideal artístico. 

Por isso, uma das principais contribuições de Marx foi chamar a atenção para o fato de que o
contexto  em que a  arte  era  produzida  era  importante,  a  dialética  entre  “a  dimensão do espírito  e  a
dimensão da matéria. Nenhum pode ser completamente entendido sem o outro.” (MONTÍAS, 1981).

Ainda assim, existem problemas como o fato de que a crítica à arte grega demonstra que ele não
era tão “perfeita” quanto Marx acreditava e que a sua ideia de “fim da arte” a fim de uma “arte pela arte”
acaba sendo vazia, pois acaba significando o fim da estética (WERCKMEISTER, 1973).

Enfim, a escola marxista teve desde o início uma preocupação com as artes e evoluiu para um
campo distante das ciências econômicas. Hoje em dia, apesar da enorme profusão de material relativo a
uma análise estética, filosófica e crítica, há poucos estudos de um ponto de vista econômico. Uma das
exceções  é  Medraño  (2012),  que  analisou o  preço  das  obras  de  artes  por  meio  de  uma perspectiva
marxista e elaborou uma teoria do valor-trabalho da arte.

3.4.          Escola desenvolvimentista: arte como resultado do desenvolvimento

Devido à sua ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico e ao fato de que falta uma
teoria coerente e abrangente para defini-la, as aplicações dos postulados da tradição desenvolvimentista
fora  de  seu  escopo  principal  tornam-se  um  problema.  Chang  afirma  que  os  economistas
desenvolvimentistas dos séculos XVII e XVIII eram conhecidos como mercantilistas (CHANG, 2015, p.
128) e Goodwin afirma que os mercantilistas viam a produção de bens culturais como uma forma de
incrementar a balança comercial e que despesas domésticas com cultura poderiam amenizar uma recessão
(GOODWIN, 2006, p. 29).

Assim, podemos afirmar que o desenvolvimento cultural, na perspectiva da escola, estaria ligado a
políticas públicas corretas que incentivariam o desenvolvimento independente da arte e da cultura. O caso
de Cingapura é citado por Chang como um exemplo de sucesso de políticas desenvolvimentistas, que
combinou pragmaticamente políticas capitalistas de mercado e socialistas (CHANG, 2015, p. 130).

A  política  cultural  de  Cingapura  foi  elaborada  em  conformidade  com  o  paradigma
desenvolvimentista (KONG, 2000).  Durante a década de 1960 e 1970, a principal função da política



cultural era construir a identidade nacional cingapuriana e incentivar o turismo. Porém, a partir da década
de 1980, a indústria cultural de Cingapura começou a ser estabelecida, seguindo o modelo de Hong Kong,
como alternativa para sair da recessão de 1985. O ministro da cultura George Yeo defendeu que “não
devemos  ver  as  artes  como  luxo  ou  mero  consumo,  mas  como  um investimento  em  pessoas  e  no
ambiente”  (apud  KONG,  2000,  p.  415).  Apesar  de  que  as  artes  tiveram  um  papel  secundário  na
recuperação econômica, iniciou-se um processo de incentivos públicos a cultura, que tomaram a forma de
subsídios à indústria cultural e ao estabelecimento de centros de arte internacionais. O desenvolvimento
cultural foi também ligado ao turismo, pois, devido à sua localização estratégica e formação multicultural,
Singapura era “um pedaço de toda a Ásia em um só lugar”, e o mercado consumidor não era apenas os
três milhões de cingapurianos, mas as 240 milhões de pessoas na região, além de turistas ocidentais. “A
prontidão do Estado em agarrar a oportunidade de desenvolver indústrias culturais é evidência de sua
ideologia de pragmatismo e desenvolvimentismo.” (p. 422).

3.5.          Escola austríaca: arte como um processo de empreendedorismo

Os  austríacos  também  têm  publicações  esparsas  relevantes  à  economia  da  cultura,  em  sua
encarnação mais  recente.  Carl  Menger,  apesar  de  ser  colocado entre  os  marginalistas,  é  considerado
importante na escola austríaca. Ele afirmava que o consumo de bens, como os culturais, só era possível
em estágios mais avançados da civilização, e que certos bens como pinturas originais não podem ser
reproduzidos, o que faz com que eles sejam organizados como diferentes bens (MENGER, 2007, p. 147). 

Porém,  Svoboda  (2011)  afirma  que  a  teoria  marginalista  de  Menger  pode  ter  influenciado  a
abordagem da Escola de Arte de Viena. Alois Riegl foi um dos principais historiadores da arte de seu
tempo e ficou conhecido por pesquisar o valor de monumentos históricos, e sua teoria é até mesmo mais
compreensiva do que teorias modernas (p. 428). Tanto a teoria marginalista e a Escola de Arte de Viena se
distanciaram das abordagens positivistas, e ambas aplicaram conceitos de individualismo e subjetivismo.

O  framework conceitual  de  Riegl  tem várias  semelhanças  com a  teoria  de  valor-utilidade  de
Menger, em especial sua ênfase em valor presente (que se subdivide em valor artístico e valor de uso) e
valor comemorativo (valor histórico, valor de idade e valor comemorativo intencional), e a escassez do
monumento é também um papel importante em determinar estes valores, embora o termo usado seja o de
“unicidade”. Porém, a principal diferença era que Riegl tinha objetivos diferentes de Menger, por isso ele
não prosseguiu em desenvolver um método de calcular o valor objetivamente, porém seu objetivo era, de
certa forma, estabelecer o valor institucional de um monumento.

Em sua encarnação moderna, poucos austríacos se dedicam ao estudo da economia cultural. Mises
escreveu sobre o “gênio criador”: “Para o gênio, viver é criar e inventar. Para ele não há lazer, mas apenas
intervalos de esterilidade e frustação.” (MISES, 2004, p. 176). O artista é basicamente movido pelo gênio
criador e suas obras não podem ser classificadas como produtos de trabalho, de acordo com a visão
praxeológica.  “O  tempo  e  esforço  que  devotam  às  atividades  criadoras  não  é  subtraído  do  que
empregariam para outros propósitos” (p. 176-177) e o bem que eles produzem é tão único, de forma que a
demanda por bens artísticos e incentivos governamentais não têm nenhum efeito na produção artística,
por isso a competição, mesmo que desigual e aparentemente injusta, deve guiar a produção artística (p.
336). 

Uma resenha do livro de Throsby, escrita por Shawn Ritenour, apareceu no Quarterly Journal of
Austrian Economics, constitui uma das poucas incursões destes neste campo (RITENOUR, 2003). Ele
considera que o texto de Throsby é “um livro bem frustrante” (p. 103), e critica os métodos utilizados por



economistas do campo, como o método de valoração contingente e argumenta que a transição entre valor
econômico e valor cultural não é clara. No fim, apesar de considerar a importância do livro, ele lamenta
que não haja uma análise satisfatória da economia da cultura, que siga os postulados da escola austríaca. 

Porém,  houve tentativas  de  abordar  a  cultura  segundo esse  framework.  Don Lavoie  e  Emily
Chamlee-Wright escrevem que o mercado, ao invés de ser um agente intrusivo e desumanizador, pode
também ser “uma parte legítima da nossa existência cultural12” (LAVOIE; CHAMLEE-WRIGHT, 2000,
p. 2). Como a escola austríaca enfatiza analisar o mercado como um processo, há espaço para o mercado
ser não somente um vetor para a arte, mas também ter oportunidades criativas.

Foi inspirado em Lavoie que Klamer escreveu sobre o empreendedorismo cultural13 (KLAMER,
2011). O empreendedor cultural é aquele que organiza recursos e explora oportunidades para não somente
alcançar lucro, mas também se realizar. “Apesar de que a atividade empreendedora possa começar com a
percepção de uma oportunidade (cf. Kirzner), a tarefa crítica do empreendedor é convencer outras pessoas
desta percepção” (p. 151). Ou seja, não somente mobilizar recursos próprios, mas também ter capacidade
de fazer uma mudança social ao seu redor, dado que a cultura (no sentido amplo) possibilite a tomada de
riscos que o empreendedor necessite (nos Estados Unidos é muito mais fácil conseguir auxílio privado do
que na Europa Oriental, por exemplo).

E o empreendedor cultural precisa enfrentar os riscos. Klamer cita o exemplo de Jet Manro, que
decidiu estabelecer um museu infantil em Roterdã que, contra todas as adversidades, conseguiu abri-lo
sem subsídios públicos, apenas com uma rede de patrocínio por empresários. O verdadeiro desafio do
empreendedor  cultural  é  “contribuir  para  o  bem comum que é  a  arte”  (p.  154),  e  o  mercado é  um
instrumento para isso.

3.6.          Escola schumpeteriana: as artes como um empreendimento

Schumpeter é mais conhecido pelo seu trabalho com desenvolvimento e empreendedorismo e ele
não se aventurou muito em tópicos cobertos pela economia da cultura. Um de seus biógrafos menciona
que ele era um entusiasta da arte (cf. SWEDBERG, 2006). Para ele, “todas as áreas dos assuntos humanos
podem ser analisadas da perspectiva do indivíduo estático versus o empreendedor e isso inclui a arte”
(PHILLIPS, 2010, p. 19).

Na primeira  edição de sua  Teoria  do desenvolvimento econômico14,  o  empreendedor  é  aquele
personagem que mobiliza recursos de forma a criar riquezas. Ele deve ocupar uma posição de vanguarda,
de liderança, para usar um termo em voga; ele não é somente um líder, mas também um modelo, um
exemplo ao qual deve se honra. E a “arte e literatura – juntamente com a totalidade da vida social – agem
em resposta a ele, como agiam em resposta aos cavaleiros da Idade Média” (SCHUMPETER, 2002, p.
414-415).  O empreendedor é um criador,  por isso que a  metáfora do artista  se ajusta à metáfora do

12 Embora os autores estejam utilizando a definição ampla de cultura, esta inclui também as artes.

13 Embora o termo tenha surgido em DiMaggio (1982), para descrever alguns episódios, como a batalha de Henry 
Lee Higgison para estabelecer uma orquestra sinfônica em Boston.

14 Existem diferenças entre a primeira edição da Teoria, e a segunda: a primeira edição foi publicada em 1911 em 
alemão e continha uma ruptura muito mais profunda com o neoclassicismo, enquanto que a segunda edição foi 
publicada em inglês em 1934 e continha um conteúdo menos radical, capaz de ser incorporado aos postulados 
neoclássicos. Supõe-se que ele fez tais edições para se conformar melhor à teoria neoclássica e assim ser aceito na 
academia mais facilmente (cf. SWEDBERG, 2006).



empreendedor. Existe assim uma tensão entre o estático e o dinâmico presente na economia, na arte, e
consequentemente em todas as outras áreas da sociedade (SWEDBERG, 2006, p. 249).

Ultimamente, “a arte de um período tem sua influência política, assim como a política tem sua
influência artística” (SCHUMPETER, 2002, p. 431), e através dessa confluência, o estado cultural de uma
sociedade emerge. Até recentemente, “a noção de que as artes e o setor cultural, indústrias de copyright
ou indústrias criativas” pudesse ser parte do processo de evolução econômica do modo que Schumpeter
defendeu, não foi estudada a fundo (POTTS, 2009, p. 663). O conceito de “indústrias criativas” ascendeu
da economia schumpeteriana e vê as artes como integradas ao sistema econômico por meio de redes
sociais (POTTS, et al, 2008; LAZZARETTI; BOIX; CAPONE, 2008), e de redes tecnológicas. Não são
indústrias no sentido usual da palavra, mas “galerias ou laboratórios de alta ordem para novas ideias” para
sistemas de inovações e desenvolvimento (POTTS, 2009, p. 672). 

3.7.          Escola keynesiana: cooperação de esferas públicas e privadas

Keynes foi uma pessoa importante não só para a história da economia, mas também para a história
da arte. Educado em uma família abastada e culta, Keynes foi exposto a uma atmosfera artística. No fim
da Primeira Guerra, ele começou a construir um acervo pessoal de pinturas e é claro seu relacionamento
com o Bloomsbury Group, como um círculo de debates informais (HEILBRUN, 1984; MOGGRIDGE,
2005; BACKHOUSE; BATEMAN, 2006; LAURENCE 2007). Laurence (2007) sugere que o contato
com artistas e tantas pessoas diferentes pode ter ajudado a influenciar indiretamente em sua teoria e nos
objetivos aos quais ele usa sua teoria. Foi também durante neste período que ele conheceu, apaixonou-se
e se casou com Lydia Lopokova, e tentou usar de sua influência para suas apresentações, especialmente
em Cambridge. Durante a Segunda Guerra, ele foi o diretor do Council for Encouragement of Music and
the Arts, instituído para manter a moral aliada em alta.

Sua amizade com Roger Fry, citado entre os institucionalistas, também é notável no sentido que
um influenciou outro. Goodwin (1998, p. 52) comenta que ambos analisaram o mercado de arte de forma
similar e não mediram esforços em melhorar o mundo artístico por meio do suporte econômico, além de
trabalhar pela melhoria dos gostos estéticos.

Ele também acreditava que o desenvolvimento econômico poderia abrir  oportunidades para se
dedicar  a  novas  ocupações,  como  a  artística.  Sua  experiência  com  o  Bloomsbury  Group  e  na
administração artística fez com que Keynes apoiasse subsídios públicos específicos para a arte.  Para
Keynes, a iniciativa privada deveria promover e preservar as artes, mas o poder público deveria intervir
caso ela falhasse e também para promover urbanização sustentável (cf. HEILBRUN, 1984).

Além do debate sobre financiamento público das artes, não houve muitas contribuições da escola
keynesiana. Porém, uma digna de nota é a contribuição de Earl e Potts (EARL; POTTS, 2013), que utiliza
o instrumental pós-keynesiano de Hyman Minsky, sobre instabilidade financeira: os fluxos de informação
que  dão  dinamismo  à  indústria  cultural  podem  levar  a  um  excesso  de  sofisticação  e  alienar  os
consumidores. O modelo de Minsky de instabilidade financeira argumenta que a economia passa por
fases de hedge, especulativa e Ponzi para explicar a deterioração da capacidade de pagamento da dívida,
que se deteriora por causa do acirramento da competição entre produtos financeiros e mudança endógena
de preferências menos avessas ao risco. O modelo de Earl e Potts espelha o modelo de Minsky ao afirmar
que as indústrias culturais passam por momentos de mainstream (produção criativa é bem organizada e
gerenciada, com as preferências bem mapeadas), edgy (nas quais os produtores movem as fronteiras do
gosto  e  estilo),  e  experimental  (em  que  os  produtores  se  tornam  avant-garde e  podem  alienar  os



consumidores,  em busca  de  inovação),  e  a  produção  das  indústrias  culturais  oscila  entre  esses  três
momentos. Portanto, a economia criativa é inerentemente instável. As conclusões deste modelo coincidem
com o diagnóstico informal de Keynes e Fry, de que o mercado de arte se comporta de forma semelhante
ao mercado financeiro.

3.8.          Escola institucionalista: as artes como instituição histórica e econômica

O institucionalismo,  tanto  em  suas  encarnações  original  e  recente,  dedica  relativa  atenção  à
economia da cultura. Goodwin (2006) relata que Veblen compartilhava das mesmas opiniões de certos
economistas clássicos, de que a arte era supérflua. Em Teoria da Classe Ociosa (VEBLEN, 2008), Veblen
identifica  a  aquisição  de  arte  como “consumo conspícuo”:  expressões  artísticas  teriam como função
estabelecer a posição do comprador como alguém com alto  status em seu grupo, pois ele desembolsou
uma  quantidade  considerável  para  manter  a  obra  de  arte  em  sua  possessão,  demonstrar  “beleza
pecuniária”. 

Ainda assim, ele dissertou sobre o que faz as pessoas se dedicarem a trabalhos que podem não
render produtos pecuniários altos (como a maioria dos artistas, salvo exceções). Ele escreve que “todas as
pessoas  têm  esse  senso  semi-estético  de  mérito  econômico  ou  industrial  e  nesse  senso  de  mérito
econômico,  futilidade e  ineficiência  são desagradáveis.  Na sua  expressão positiva,  é  um impulso ou
instinto de trabalho eficaz; negativamente,  se expressa com uma rejeição do desperdício” (VEBLEN,
1898, p. 190). Este instinto do trabalho eficaz será um tópico importante na economia institucional porque
rompe com o paradigma neoclássico do agente racional e, em última instância, é um dos fatores que leva
ao desenvolvimento da tecnologia e  o desenvolvimento econômico,  porém que também cria  a classe
ociosa contra a qual Veblen tanto vociferou. A arte seria um dos elementos no qual o instinto de trabalho
eficaz é discernível, devido à busca estética do artista15.

Dada a sua atitude em relação à arte, é surpreendente que ele tenha influenciado um dos maiores
críticos de arte da primeira metado do século, Roger Fry. Embora não seja um economista de formação,
ele  foi  bastante  influenciado  pelo  institucionalismo  original  de  Veblen,  especialmente  ao  estudar  o
mercado de arte (GOODWIN, 1998). Para Fry, a arte é um fim em si mesmo, por isso o cálculo utilitário
não tem condições de capturar os elementos necessários para Fry realizar seu trabalho de crítico de arte,
porém  o  estudo  de  Veblen  sobre  consumo  conspícuo  é  útil  porque  objetos  de  luxo  são  bens  que
demonstram a posição social do dono (FRY, 1931, p. 166).

Os institucionalistas americanos também foram importantes durante o período do New Deal. Entre
eles  está  Rexford  Tugwell,  que  trabalhou  diretamente  no  governo  em  comissões  de  planejamento
(RUTHERFORD, 2001; CHICHESTER, 2011). Tugwell defendeu o planejamento racional da economia,
que incluiu ceticismo em relação ao mercado e restaurar o espírito americano, tão danificado pela Grande
Depressão,  e  tal  projeto  incluiu  as  artes.  Durante  esse  período  foram  estabelecidos  os  federal  art
programmes,  que  tinham  um  objetivo  de  não  apenas  incentivar  as  artes,  mas  também  criar  uma
“democracia cultural”. Para isso, era necessário tornar as artes acessíveis à população em geral, não algo
que  apenas  as  elites  tinham acesso  (MATTHEWS,  1975;  HEMINGWAY,  2007),  tirar  o  estigma  de
“consumo conspícuo” sobre as artes, por assim dizer em termos veblenianos.

15 Parece haver um contraste saliente entre o comportamento do produtor e do consumidor de arte em Veblen, 
porém este é um tema que deve ser explorado em outros artigos.



Galbraith foi também um grande patrocinador das artes, e influenciado por Veblen. Ele foi ativo
durante os anos de formação da economia da cultura,  co-autorando um livro sobre pintura indiana e
fundou um seminário de economia das artes em Harvard (cf. GOODWIN, 2006, p. 60). 

Entre as tendências recentes, uma das principais análises de economia da cultura com base em
ideias institucionalistas foi Institutional economics and the formation of preferences, escrito por Wilfred
Dolfsma,  cuja  aplicação foi  o  estudo da  música  pop (DOLFSMA, 2004).  A proposta  de  Dolfsma  é
analisar  o  desenvolvimento histórico da música pop com o arcabouço institucional,  que enfatiza  “as
limitações cognitivas das pessoas e sua consequente necessidade de interpretar o mundo em que elas
vivem.  As  pessoas  fazem  modelos  de  seus  mundos,  têm  crenças  que  moldam  seu  comportamento.
Preferências  não  são  fixas,  e  se  diferenciam  com  tempo  e  circunstância.”  (p.  63).  Sua  pesquisa
demonstrou como as preferências da Holanda por música pop mudaram, e isso envolveu uma profunda
mudança não só nas preferências (conflito entre geração nova e geração antiga – a nova precisava se
diferenciar),  mas  também  condições  socioeconômicas  (possessão  de  rádios),  e  que  ultimamente  se
refletem na própria mudança de valores sociais.

3.9.          Escola comportamental: vieses nos preços

Chang define a principal característica da escola comportamental como um modo de pensar que
“tenta  elaborar  um modelo  dos  comportamentos  humanos  tal  como eles  realmente  são,  rejeitando  a
suposição neoclássica dominante de que os seres humanos sempre se comportam de forma racional e
egoísta” (CHANG, 2015, p. 146). Como vimos acima, vários analistas argumentam que os objetos de
estudo da economia da cultura podem não se encaixar no modelo neoclássico de agente representativo,
então é de se esperar que a economia da cultura seja um terreno fértil para aplicações da escola.

A realidade é bem diferente: Seaman observa que métodos experimentais e behavioristas não estão
sendo aproveitados pelos estudiosos da disciplina (SEAMAN, 2009). O foco da aplicação da escola em
questões de economia da cultura se concentra, até este ponto, em análise do mercado de leilões de arte.
Da Silva, Pownall e Wolk (2012) estudaram se o efeito das emoções pode influenciar decisões de compra,
enquanto que Graddy, et al, (2014) estudaram o efeito de aversão a perdas e ancoragem, concluindo que
existe uma influência destes vieses. Frank (2014) estudou as razões pelas quais um artista apoia ou não
droit de suit16 e constatou que o apoio depende do grupo de referência: se o grupo de referência for outros
artistas, o apoio diminui, enquanto que se for colecionadores, o apoio aumenta.

4. Discussão

Pela análise das atitudes das diferentes escolas de pensamento, podemos ver suas diferenças e suas
semelhanças. A escola neoclássica tem a primazia em estudos, mas até ela está mudando, a ponto de
aceitar novas perspectivas em assuntos como a natureza dos bens culturais e artísticos e novos métodos
como o de economia experimental. A aceitação de artigos como Earl & Potts (2013) no JCE também
demonstra que há espaço para discussões, especialmente para um  journal que durante um bom tempo
publicou apenas análises econométricas de assuntos de economia da cultura, o que também é um retorno
às raízes na qual o JCE foi estabelecido (HENDON, 1977) e também é uma indicação do ponto de vista
de que há um componente não ortodoxo no mainstream, ao qual permite que pesquisas na borda possam
ser  discutidas  em  ambientes  de  maior  prestígio  (KAPPELEN;  DOBUSCH,  2012).  Dekker  (2014)

16 Droit de suit é um método de calcular royalties baseado em uma percentagem do valor de venda da obra. 
Economistas argumentam que é uma medida ineficiente e desigual, porque diminui a disposição a pagar por obras 
de artistas novatos e beneficia apenas artistas estabelecidos (FRANK, 2014, p. 398).



argumenta que, em adição ao estudo econômico e empírico das artes e do estudo comercial e institucional
da arte no mundo, está emergindo uma terceira abordagem, a abordagem de valores (com referência a
KLAMER, 2003), que vai além do preço e da quantificação e quer descobrir o valor da arte.

Também é importante notar que vários autores convergem em alguns aspectos, mas às vezes as
diferenças são sutis.  Comparando Schumpeter e Kirzner,  Klamer demonstra  que,  para Schumpeter,  o
empreendedor é alguém que perturba o equilíbrio e move a economia,  enquanto que para Kirzner,  o
empreendedor  equilibra  o  sistema,  percebendo  oportunidades  únicas  e  modificando  a  paisagem
econômica para se desenvolver (KLAMER, 2011, p. 148). O exemplo de Jet Manro, dado por Klamer,
contrasta dramaticamente com a maioria dos artistas europeus, que dependem de subsídios públicos.

Talvez mais inesperado ainda é a concordância que autores tão antagônicos quanto Mises, Marx17

e Schumpeter18 tem em relação à máxima da “arte pela arte”. Em contraste, Earl e Potts argumentam que
esta é uma visão extremamente romantizada que, na prática, é um desastre comercial e contribui para a
instabilidade do mercado de arte (EARL; POTTS, 2013, p. 168).

Há também a questão da disponibilidade de dados. Seaman considera a falta de dados adequados
como “um dos lamentos mais comuns de pesquisadores na economia da arte e da cultura” (SEAMAN,
2006, p. 463) e ele lista vários exemplos de como inadequação de estatísticas podem prejudicar estudos.
Quintero  (2010)  faz  uma  discussão  extensiva  das  principais  construções  de  dados  que  delineiam  a
economia  da  cultura,  comparando  os  diferentes  modelos  de  delimitação  do  setor  cultural  (textos
simbólicos,  círculos  concêntricos,  britânico e  da Organização Mundial  da Propriedade Intelectual)  as
diferentes metodologias da UNESCO e do governo colombiano. Por fim, Adkinsson alerta que existem
quatro  problemas  para  a  quantificação da  cultura19:  i)  dificuldade  em identificar  claramente  relações
econômico-culturais dada a pluralidade de valores, ii) problemas com endogeneidade, devido à presença
de complexidade, iii) distinção entre valores culturais fundamentais e transitórios, iv) papel do  timing
histórico e mudança cultural (ADKINSSON, 2014, p. 105). Ainda assim, seria excelente combinar tanto
qualidade quantitativa e qualitativa, o que é um dos alvos em economia da cultura. Porém, apesar de todo
este desenvolvimento, Besharov lamenta que ainda não se desenvolveu um argumento econômico que
demonstra a excepcionalidade da arte (BESHAROV, 2005, p. 429)

5. Conclusão

Através deste artigo se tentou demonstrar, apesar do espaço pequeno e do grande escopo, que a
economia  da  cultura  tem  um  grande  potencial  para  diferentes  abordagens  devido  à  sua  natureza
transdisciplinar. Porém, esse potencial só pode ser alcançado se mais economistas se interessarem pelo
campo.

17 Eagleton comenta que Marx preferia as novelas de alta qualidade produzidas por um reacionário como Balzac, 
do que a literatura supostamente revolucionária e “socialista”, mas de baixa qualidade (EAGLETON, 2011, p. 89).

18 Aqui pode haver uma influência de um pensamento que transcende as diferenças ideológicas dos autores. É 
interessante comparar a figura do empreendedor, como agente criativo e colocado como exemplo, com a figura dos 
heróis da mitologia, como documentado em Eliade (1999). Este tópico é explorado por Morong (1994) que aplica a
teoria do herói mitológico ao empreendedor capitalista. Robin (2015) chega a fazer uma relação entre o “gênio 
criador” de Mises e o “übermensch” de Nietzsche, além das possíveis influências do último sobre a escola austríaca
e sobre Schumpeter. 

19 Adkinsson usa uma definição ampla de cultural, mas que serve também aos propósitos da disciplina.



Então, houve progresso em economia da cultura? A pergunta que Blaug fez em 2001 ainda ecoa
nos ouvidos dos economistas. Com certeza houve um avanço nas aplicações empíricas20 que pode ser
atribuído  ao  amplo  escopo da  disciplina  existe  um grande  número  de  relações  econômicas  a  serem
descobertas entre os mais diferentes tópicos, desde as mais finas artes até jogos eletrônicos. E a revolução
tecnológica mudou completamente a abordagem da economia cultural. Cowen comenta, em tom irônico,
que uma jovem de 15 anos está melhor ciente das tendências culturais e tecnológicas atuais do que ele
mesmo, que tem pesquisado o assunto por 20 anos (COWEN, 2008).

Porém, uma das preocupações é que haja também progresso teórico, na forma de entender o objeto
da disciplina para que assim possa se desenvolver métodos de aplicação melhores. E quem sabe, algum
dia, alguém possa finalmente demonstrar economicamente que a arte é excepcional. Porém isso pode
custar à arte a sua aura de mistério,  suas ‘propriedades transcendentes’ (a propriedade transcendental
enunciada por BIRD, 2007). Esses temores podem ser equívocos, porque as ciências econômicas também
têm seus mistérios próprios, assim como a arte e eles fazem parte da pesquisa científica tanto quanto
análises, hipóteses e equações.

Foi defendido neste artigo que uma abordagem pluralista pode auxiliar o entendimento melhor da
economia da cultura. Cada escola tem um conjunto de ferramentas que permitem analisar de um ponto de
vista  único.  As abordagens devem ser complementares  e o antagonismo entre  elas deve servir  como
combustível para debates mais profundos a respeito dos tópicos apresentados, não para se isolarem do
debate público.
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