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Resumo - Kula é uma festa onde líderes de diferentes tribos ou famílias se encontravam e 
ocorria uma cerimônia (ritual) para se presentear alguns participantes. Os donatários conduziam 
kula de forma grandiosa, solene, mais elevada possível. Quando a kula era com menos 
participantes, os líderes tribais ou familiares podiam combinar de levar produtos para serem 
comercializados entre eles fora da kula, pois esta “troca comercial” era considerada indigna 
dentro do kula. Utilizando de suas moedas “pulseiras talhadas de conchas” e/ou “colares de 
madrepérola vermelha”, o viajante solicitava que seu anfitrião preparasse determinado produto 
para que ele pudesse levar embora por ocasião do retorno. Este modesto comércio que se iniciou 
durante as festividades da kula promoveram o surgimento de um mercado. Deste modo, o 
mercado pode ser considerado uma das instituições mais proeminentes das sociedades 
capitalistas modernas. Não é apenas o modo predominante de troca econômica, mas também 
um mecanismo importante de integração social. Nosso objetivo com este trabalho é resgatar os 
estudos de Marcel Mauss, pai da antropologia francesa, no tocante a abordagem sociológica 
dos mercados. 
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INTRODUÇÃO 

“No fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. 

Misturam-se as vidas e eis como as pessoas e as coisas misturadas saem, cada uma, das suas 

esferas e se misturam: o que é precisamente o contrato e a troca” (MAUSS, 1950b, p. 81). 

Etimologicamente, a palavra “social” vem da raiz sequi (seq-), que é “seguir”. Conforme 

apreciado por Latour (2012), do latim, socius, denota um companheiro, um associado. A 
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genealogia histórica de “social” em diferentes línguas, indica primeiramente “seguir alguém”, 

“alistar” e depois “aliar-se”, para então poder denotar “alguma coisa em comum”. Outro 

significado, conforme apresentado por Rousseau (1762), é “ter parte em um empreendimento 

comercial”, que neste caso se trata do “contrato social”.  

Mas infelizmente, conforme comentado pelo renomado prof. Baker (1984) especialista em 

sociologia econômica, o mercado recebeu apenas atenção esporádica na sociologia, como nos 

trabalhos de Weber (1947); Parsons e Smelser (1956). No entanto, os sociólogos começaram a 

partir da década de 1980, a concentrar sua atenção nos mercados, analisando-os como estruturas 

sociais concretas, cita-se por exemplo o próprio Baker (1984); Burt (1992); Latour (1994); 

Callon (1998); Callon (2005); Vizeu (2009); Nenonen et al. (2014); Oliveira e Silva (2016); 

Pedroza-Gutiérrez e Hernández (2017).  

Este artigo continua com esse renovado interesse sociológico nos mercados, tendo como 

objetivo resgatar os estudos de Marcel Mauss, pai da antropologia francesa, no tocante a 

abordagem sociológica dos mercados, e mais especificamente, o surgimento do livre comércio 

durante a festividade da kula pelos aborigines da Nova Caledónia e mais especificamente dos 

habitantes das ilhas Trobriand na Melanésia. 

 

METODOLOGIA 

O caminho percorrido por nosso trabalho pode ser sintetizado nas seguintes questões 

norteadoras: (i) o que é a sociologia da dádiva de Marcel Mauss? (ii) como esta sociologia da 

dádiva foi utilizada pelos habitantes das ilhas Trobriand na Melanésia? (iii) Como o livre 

comércio foi incerido na Melanésia? Qual o papel social do não-humano nas trocas comerciais? 

Para responder a estas perguntas, recorremos aos trabalhos seminais sobre Sociologia 

Econômica de Mauss (1925; 1950a; 1950b), sobre Performidade e Ator-Rede de Callon (1998, 

2005) e Latour (1994, 2012), bem como a renomados trabalhos na área, como o dos professores 

Burt (1992) e Baker (1984), além de algumas atualidades como Pedroza-Gutiérrez e Hernández 

(2017), Oliveira e Silva (2016), Nenonen et al. (2014) e Vizeu (2009). 
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MARCO TEÓRICO 

O professor Michel Callon, um dos principais expoentes da Escola da Performidade e da 

Teoria do Ator-Rede, em um de seus trabalhos seminais sobre a performidade, Callon (1998), 

fez a seguinte pergunta retórica: deveríamos parar por aí e dizer que a análise das redes sociais 

esgota as questões do pensar e do surgimento dos atores pensantes, descartando a habitual 

distinção entre situações certas e incertas e, consequentemente, substituindo a noção de 

informação pela noção de relação nos estudos e práticas do mercado? [adaptado]. 

A resposta para o autor é “não”. Podemos argumentar que desde Marcel Mauss (pai da 

antropologia francesa), as ciências sociais foram confrontadas com a questão da dádiva, isto é, 

a existência de ações desalinhadas e desinteressadas (MAUSS, 1925; 1950a; 1950b). A análise 

das redes sociais explica o que Mauss acha tão evidente que nem mesmo tenta explicar: a 

existência de atores pensantes.  

Mas como a análise de redes sociais explica a existência do desinteresse a que Mauss 

concede a maior importância? É examinando mais uma vez esta questão sempre relevante da 

dádiva e doação desinteressada, que nos permitirá prosseguir, é o que afirma Mauss (1925). 

Mauss (1950a), por exemplo, mostra como nas sociedades não mercantilizadas estabelecem 

relações de troca pautadas por uma outra lógica que não a mercantil individualista. Nelas, as 

sociedades primitivas, estabeleceriam tais relações baseadas no que o autor convencionou 

chamar de princípio da reciprocidade, ou melhor, dádiva.  

Oliveira e Silva (2016) explicam que a dádiva é uma ‘troca’ recíproca. O vínculo se 

estabelece através da dádiva devido à tríplice obrigação de dar, receber e retribuir. Entretanto, 

essa obrigação é um paradoxo, pois para ser eficaz no estabelecimento do vínculo entre doador 

e receptor, a dádiva deve ser uma atitude espontânea por parte do primeiro. Como dito pelo 

próprio autor, Mauss (1950b, p. 103), “a vida material e moral, a troca, funciona aí sob uma 

forma desinteressada e obrigatória ao mesmo tempo. Além disso, esta obrigação exprime-se de 

maneira mítica, imaginária ou, se se quiser, simbólica e coletiva”. Entretanto, isto não quer 

dizer que seja totalmente isenta de intensões, ao contrário, a dádiva possui o interesse voltado 

para a reciprocidade de atos de doação gratuita, como dito, “desinteressada e obrigatória” ao 

mesmo tempo.  
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Nas atuais sociedades modernas, há a tendência de se desconsiderar as pressuposições da 

troca-dádiva focadas no vínculo, isto porque se é influenciado pelo nexo mercantil. Quando 

uma pessoa oferece algo em forma de dádiva, de imediato, a pergunta ‘o que você quer em 

troca?’ aparece, causando a disruptura do o brilho da dádiva. Pois nas trocas mercantis, surgem 

figuras impessoais e descomprometidas. O ponto central da dádiva é que o principal valor 

considerado não é a utilidade ou o valor do bem trocado em si, mas sim o valor do vínculo 

firmado a partir da troca. Ou seja, a dádiva é um processo de circulação de bens simbólicos. 

Isto significa que o aspecto fundamental não é o bem em si ou o seu valor utilitário, mas como 

ele representa o valor da relação (VIZEU, 2009).  

Sobre a questão do simbólico, Bourdieu (1989) pode auxiliar na compreensão deste 

fenômeno. Em seu livro O Poder Simbólico, Bourdieu comenta que o poder simbólico é uma 

forma transfigurada e legitimada das outras formas de poder (econômico, cultural e social), 

geralmente chamado prestígio, reputação, fama, entre outros sinônimos. Que se trata da forma 

percebida e reconhecida como legítima das diferentes espécies de capital que perpassam uma 

relação.  

O poder simbólico descreve as relações sociais como relações de força e fazem delas relações 

de comunicação, na condição de se descreverem as leis de transformação que regem a 

transmutação das diferentes espécies de capital em capital simbólico e, em especial, o trabalho 

de dissimulação e de transfiguração que garante uma verdadeira transubstanciação das relações 

de força, fazendo ignorar ou reconhecer e transformando-as assim em poder simbólico, capaz 

de produzir efeitos reais. 

Logo, o bem utilizado na troca-dádiva, configura a transubstanciação do capital econômico 

e de status do agente doador da dádiva, bem como seu poder simbólico (vínculo relacional). 

Mauss (1950b, p. 80) ainda comenta que 

ninguém tem a liberdade de recusar um presente oferecido. Todos, 
homens e mulheres, tentam ultrapassar-se uns aos outros em 
generosidade. Havia urna espécie de rivalidade entre quem podia dar a 
maior quantidade de objetos do maior valor possível. 

 

Desta forma o elemento não-humano passa também a incorporar em si elementos do humano 

por meio da legitimação da troca-dádiva que manterá o vínculo entre os agentes. E é exatamente 
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esta legitimação (não dita, mas praticada) da troca-dádiva, que confere a transfiguração ao 

elemento não-humano mencionada por Bourdieu (1989). 

No tocante ao não-humano, Callon (2005) comenta que, a agência como capacidade de agir 

e de dar sentido à ação não pode estar contida somente em um ser humano nem localizada 

exclusivamente nas instituições, normas, valores e sistemas discursivos ou simbólicos 

assumidos para produzir efeitos sobre os indivíduos. Para o autor, a ação, incluindo sua 

dimensão reflexiva que produz significado, ocorre em coletivos híbridos que compreendem 

seres humanos, bem como dispositivos materiais e técnicos, textos, entre outros. Diferentes 

disciplinas e abordagens têm usado vários conceitos para descrever esses coletivos desde que 

incorporados a materialidade, como a Teoria de Ator-Rede.  

E em se tratando de coletivos, Mauss (1950b, p. 55) expõe que são nas economias e nos 

sistemas legais de direito que não se observam, por assim dizer, simples trocas de bens, de 

riquezas e de produtos entre os indivíduos em um dado mercado. Mas antes de tudo, “em 

primeiro lugar, não se trata de indivíduos, trata-se de coletividades que se obrigam mutuamente, 

trocam e contratam (...)”. As pessoas presentes nestes contratos de trocas são pessoas morais, 

dotadas de sentidos, que se relacionam e se opõem, quer em grupos desafiando-se diretamente, 

quer por intermédio dos seus representantes.  

Além disso, o que elas trocam não são exclusivamente bens e riquezas, móveis e imóveis, 

bens úteis economicamente. São, antes de mais nada, amabilidades, ritos, serviços, encontros, 

festas, feiras cujo mercado não é senão um dos seus momentos em que há a circulação das 

riquezas. Como dito por Mauss (1950b, p. 79-80), “O objetivo é, antes de tudo, moral, o objeto 

visa produzir um sentimento amigável entre as duas pessoas em jogo, e se a operação não 

tivesse esse efeito, tudo teria falhado”.  

Contudo, foi no estudo da Nova Caledónia e mais especificamente dos habitantes das ilhas 

Trobriand na Melanésia, que Mauss (1950b,) encontra de forma mais nítida a noção de moeda 

por estes povos. E por moeda, ele se refere principalmente a “pulseiras talhadas de conchas”, e 

“colares de madrepérola vermelha” trabalhada por artesãos. Estas moedas de trocas ainda eram 

pessoais e de valor subjetivo, mensuradas pelo acúmulo de pedras ou conchas enfileiradas na 

palma do vendedor. Eram utilizadas em um sistema de comércio intertribal e intratribal que 

recebeu o nome de kula. Kula é uma espécie de festa onde líderes de diferentes tribos ou 

famílias se encontravam e ocorria uma cerimônia (ritual) para se presentear alguns 
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participantes. Os participantes da festa que davam suas “dádivas” eram os que as receberiam 

na próxima kula. Os que recebiam, eram os que dariam.  Os donatários conduziam kula de 

forma grandiosa, solene, mais elevada possível.  

Utilizando as próprias palavras de Mauss (1950b, p. 83-84), o comércio kula é 

de ordem nobre. Parece estar reservado aos chefes, sendo estes 
simultaneamente os chefes das frotas, das canoas, e os comerciantes e 
também os donatários dos seus vassalos, na espécie dos seus filhos, dos 
seus cunhados, que são também os seus súbditos, e ao mesmo tempo os 
chefes de diversas aldeias enfeudadas. Exerce-se de forma nobre, na 
aparência puramente desinteressada e modesta. Distingue-se 
cuidadosamente da simples troca econômica de mercadorias (...). 

 

Quando a kula era com menos participantes, os líderes tribais ou familiares podiam combinar 

de levar produtos para serem comercializados entre eles fora da kula, pois esta “troca 

comercial” era considerada indigna dentro do kula. Utilizando de suas moedas “pulseiras 

talhadas de conchas” e/ou “colares de madrepérola vermelha”, o viajante solicitava que seu 

anfitrião preparasse determinado produto para que ele pudesse levar embora por ocasião do 

retorno. O kula passa então a ser um local onde uma série de outras trocas acontecem. E que, 

com exceção das grandes expedições solenes, passam a ser um ambiente de trocas prosaicas 

entre diferentes classes de pessoas. Ocorre desta maneira um mercado livre entre os indivíduos 

das diferentes tribos e associações (MAUSS, 1950b,). 

Sobre o livre mercado, o reconhecido prof. Wayne E. Baker, especialista em sociologia 

econômica, Baker (1984), comenta que o mercado é uma das instituições mais proeminentes 

das sociedades capitalistas modernas. Não é apenas o modo predominante de troca econômica, 

mas também um mecanismo importante de integração social. O prof. Baker propõe que os 

atores do mercado podem ser descritos de forma mais realista por duas suposições 

comportamentais explicitadas para o estudo da organização econômica: (i) o reconhecimento 

de que os agentes humanos estão sujeitos à racionalidade limitada e (ii) a suposição de que pelo 

menos alguns agentes são dados ao oportunismo. 

Por racionalidade limitada, entende-se que são as limitações inerentes dos poderes e 

capacidades cognitivas humanas de transmitir e assimilar informações, analisar dados e tomar 

decisões sob as condições de complexidade e incerteza. E por oportunismo, à observação de 
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que alguns atores não são inteiramente confiáveis e honestos; em qualquer situação econômica, 

pelo menos alguns atores tiram proveito de outros, fornecem informações falsas ou enganosas, 

quebram acordos e assim por diante (BAKER, 1984). 

Mas voltando a questão do livre mercado, o emérito prof. Ronald S. Burt, reconhecido por 

seus trabalhos com redes sociais e capital social, Burt (1992), explica que cada jogador do 

mercado tem uma rede de contatos, e que a estrutura da rede do jogador e a localização dos 

contatos na estrutura social proporciona uma vantagem competitiva na obtenção de taxas mais 

altas de retorno sobre o investimento. Pode-se dizer então, que a rede de contatos é uma 

descrição da maneira pela qual a estrutura social torna a concorrência imperfeita, criando 

oportunidades empreendedoras para certos jogadores e não para outros.  

Logo, o ator de mercado (jogador) tem um capital social, e o capital social das pessoas 

agrega-se ao capital social das organizações. Em uma empresa prestadora de serviços, por 

exemplo, pode haver colaboradores que são reconhecidos por sua capacidade de entregar um 

produto de qualidade. De maneira mais geral, segundo Burt (1992, p. 9), “propriedades e ativos 

humanos definem as capacidades de produção da empresa. Relações dentro e além da empresa 

são capital social”. 

Seguindo um caminho inverso deste pensar, Pedroza-Gutiérrez e Hernández (2017) 

realizaram uma investigação empírica no mercado de peixes no México e comentaram que, 

sobre o mercado e as instituições individuais que fazem parte dele, precisa-se ter em mente que 

existe a reputação do mercado assim como a reputação de cada atacadista. No entanto, 

reputações coletivas podem ser transferidas para os indivíduos que são, ou foram, membros 

dessa rede específica. Além disso, os elementos que servem para construir a reputação de um 

determinado ator podem, na verdade, ser um reflexo da reputação de grupos, equipes ou 

organizações em que o ator focal esteve envolvido. Isto porque a vinculação a parceiros de alta 

qualidade pode melhorar a reputação de uma empresa, especialmente se a empresa for jovem. 

Mas independente da abordagem de capital social de Burt (1992) ou da abordagem da 

racionalidade limitada e oportunismo de Baker (1984), ambos os autores concordam com a 

noção de que a ação econômica não é realizada por atores individuais, mas está sempre 

embutida em redes. O mercado pode tomar forma através da capitalização de oportunidades, 

enquanto a forma de retenção segue mecanismos indutores de estabilidade que geram confiança 
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entre os atores do mercado. Esta consideração também pode ser verificada em Nenonen et al. 

(2014). 

Em se tratando de redes, o prof. Michel Callon um dos principais expoentes da Teoria de 

Ator-Rede (juntamente com Bruno Latour), Callon (2005), comenta ainda que a agência 

(capacidade de agir e de dar sentido à ação por parte dos atores de mercado) não pode estar 

contida somente em um ser humano nem localizada exclusivamente nas instituições, normas, 

valores e sistemas discursivos ou simbólicos assumidos para produzir efeitos sobre os 

indivíduos. Para o autor, a ação, inclui sua dimensão reflexiva que produz significado, ocorre 

em coletivos híbridos que compreendem seres humanos, bem como dispositivos materiais e 

técnicos, textos, entre outros. 

Segundo Latour (1994), o aspecto mais fundamental de nossa cultura é o fato de que vivemos 

em sociedades que tem por laço social os objetos fabricados. Para o autor, os cientistas sociais 

deveriam ser capazes de explicar a epidemia dos objetos no coletivo humano, com todas as 

manipulações e práticas que estes objetos necessitam. E ainda, que “o laço social não se sustenta 

sem os objetos” (p. 109). Assim como pôde ser visto pela apreciação a pouco sobre kula por 

Mauss (1950b).  

Latour (2012, p. 98) ainda esclarece que a sociedade, “constitui o resultado final de um 

processo e não um reservatório, um estoque ou um capital capaz de fornecer automaticamente 

uma explicação”. Neste sentido, na sociedade, a dominação e poder precisam ser produzidos, 

feitos, compostos. E o social, “não designa um domínio da realidade ou um item especial; é 

antes o nome de um movimento, um deslocamento, uma transformação, uma translação, um 

registro” (p. 99). O autor ainda comenta que o social pode ser melhor entendido através das 

interações locais. Entretanto, estas interações não são tão fáceis de se perceber, podem ser 

melhores vistas em sociedades não humanas, como na de formigas, abelhas e macacos. Já nas 

sociedades humanas, as interações sociais podem ser melhor detectadas se voltarmos os estudos 

para a noção de força social, uma espécie de recurso para descrever aquilo que já foi aglutinado.  

Contudo cai-se em um viés de se entender apenas o que já foi (em termos de relações sociais), 

logo, deve-se substituir esta noção de força social para o que Latour chamou de “interações 

breves” ou “novas associações”. Desde modo, nas interações breves entende-se as relações que 

já foram e nas novas associações, a que estão sendo ou que serão.  
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CONCLUSÃO 

Assim, ao se olhar as habilidades sociais básicas de uma rede, torna-se fácil entender as 

conexões teciduais existentes. Mas, uma relação de poder que mobilize apenas habilidades 

sociais estaria limitada a interações muito breves, muito passageiras. Como indicado por 

Hobbes e Rousseau, nenhum gigante é forte o bastante para não ser dominado durante o sono 

por um anão. Desta maneira, quando o poder é exercido de forma duradoura, implica que não 

é feito única e exclusivamente por laços sociais, pois quando se precisa confiar unicamente em 

laços sociais, não dura muito, é o que afirma Latour (2012).  

E é neste sentido que acreditamos que Callon (2005) frisa juntamente com Latour (1994) o 

papel do não-humano (dispositivos materiais e técnicos, textos, entre outros) para o 

fortalecimento das conexões existentes na rede. São estes dispositivos não-humanos que 

fortalecem os nós das relações sociais humanas. Como a questão da reciprocidade da dádiva 

apreciada por Mauss ou a instituição do comércio durante a realização das kulas pelos 

habitantes das ilhas Trobriand na Melanésia e seus visitantes. De tal modo, é este sentimento 

de troca, sentimento de reciprocidade, de dever ou de prazer/necessidade pelo bem desejado 

que contribui para o fortalecimento da rede de relacionamento social entre os diferentes agentes 

e entre os diferentes atores de forma a privilegiar uma rede sociológica de mercado.  
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