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As Ideias políticas no pensamento contemporâneo 

Aula 1: Pierre Bourdieu: Sobre o Estado 

Jorge Barcellos 

 

 

A liberdade não é um dado, mas uma conquista e coletiva. Bourdieu, Coisas 

Ditas, 1987, p. 26. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Há uma anedota contada por Pierre Bourdieu em Algerie 60, que ilustra muito 

bem a diversidade de técnicas usadas pelo autor para explicar o funcionamento 

da sociedade. Descrevendo a anedota cabila1 para ilustrar as disposições de 

tempo e agentes econômicos, Bourdieu diz: “Um indivíduo vai ao mercado e 

alguém lhe pergunta: “Para onde vais, fulano? “Ele responde com naturalidade: 

“Ao mercado”. “Como”, estranha o outro, “sem dizer ‘se aprouver a graça de 

Deus? “Antes de chegar ao mercado o indivíduo é assaltado e despojado de 

todos os seus bens. Alguém lhe então pergunta: “Para onde vai fulano? “Ele 

responde: “volto a casa, se aprouver a Deus”.  

A anedota é lembrada por Gilson Pereira em sua obra “A servidão ambígua” 

(São Paulo: Escrituras, 2003) e serve para colocar o ponto essencial no 

pensamento de Bourdieu de que valores em estado prático são incorporados 

imperceptivelmente pela simples imersão das pessoas na vida cotidiana. Nesse 

sentido, recuperar o sentido da política nos escritos do autor também significa 

investigar os valores acionados por agentes políticos nas situações práticas, os 

                                                           
1  “A sociedade cabila, na Argélia, foi o palco das primeiras pesquisas do sociólogo francês Pierre  Bourdieu 
(1930-2002). O seu primeiro livro, "Sociologia da Argélia" (1958), discute a organização social da sociedade 
cabila, e em particular, como o sistema colonial interferiu nessa sociedade tradicional, nas suas estruturas 
e desculturação.  
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modelos recomendados para o agir político, legítimos e legitimados a 

comportamentos políticos. 

 

1.FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DE PIERRE BOURDIEU 

1.1. VIDA E OBRA 

  

Bourdieu dedicou parte de suas obras a investigar o funcionamento do campo 

político. Nascido em 1º de agosto de 1930 em Denguim (BassesPyrénées), 

estudou em escolas diversas e na École Normale Supérieure. Foi professor 

ajudante de diversas faculdades de filosofia e letras, em Argel, Paris e Lille e 

dirigiu a partir de 1975 a revista Actes de la recherche em sciences sociales. Foi 

catedrático de sociologia do Collège de France ao longo de 40 anos. Faleceu em 

23 de janeiro de 2002.   

 

             Localização de Denguin, cidade onde nasceu Pierre Bourdieu 

RESUMO 

- O pensamento de Pierre Bourdieu descreve como valores são incorporados 

imperceptivelmente as práticas 

- O foco da análise é a vida cotidiana e sua interpretação 

- A política em Bourdieu envolve a descrição dos modelos utilizados na vida cotidiana, os 

valores envolvidos e o que é legitimo e ilegítimo 
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Foi um pensador prolixo: seus trabalhos no âmbito da sociologia e 

antropologia abarcam temas que vão da arte à ciência, passando pela política, 

filosofia, religião, campesinato, literatura, esportes e relações de parentesco. 

Suas fontes são o estruturalismo, marxismo, simbolismo e a psicanálise, 

construindo uma linha original na sociologia que que influencia disciplinas que 

vão da estética filosófica à crítica literária. Diz Mariano Lopez no verbete 

Bourdieu do Diccionário de Pensadores contemporâneos” (Barcelona, Emece, 

1996): 

”Mediante a aplicação rigorosa de um relativismo metodológico cuja fonte 

pode rastrear-se até Marx e Durkheim, e depois  em Lévi-Strauss ou Jakobson, 

Bourdieu se orientou sempre em uma busca destinada a superar as velhas 

antinomias que punham freio ao desenvolvimento da sociologia, incapaz de 

transcender o antagonismo entre modos de conhecer objetivistas e subjetivistas, 

entre a análise do simbólico e o material, e o problema – mais grave ainda – do 

divórcio entre teoria e metodologia científica. Sua busca se orientou para a 

construção de uma “ciência social total”, como superação do metodologismo, 

sempre disposto a separar o método científico das reflexões que lhe incubem, 

tanto como da teoria “teoricista”, com sua aberração pela investigação empírica” 

(LOPEZ:1996, p. 63). 

Quer dizer, seu modo relacional de pensar serve para analisar seus diversos 

objetos, inclusive, o campo político. Esse modo relacional promove aquilo que o 

autor denomina de “pensamentos não pensados”, isto é, a reflexão que se 

orienta para o espaço complexo de conflitos e competências, aposta 

transdisciplinar e para além do objeto a partir de dois conceitos fundamentais de 

sua obra: o de campo e o de Hábitus. É impossível reconstruir o pensamento 

político de Bourdieu sem referência as duas questões que estruturam seu 

pensamento, já que a política inicia, bem dizendo, como um campo do 

pensamento de Bourdieu. A rigor, a própria discussão se Bourdieu produz 

ciência política ou sociologia política, fica, superada pela ideia de que o que o 

autor faz é análise do campo político. 

Loïq J.D. Wacquant, em “O legado sociológico de Pierre Bourdieu” (Rev. 

Sociologia Política, Curitiba, 19p.95-110, 2002) salienta a sua importância por 

ser aquele que fez mudanças de pensar, indagar e escrever de uma época, 
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alterando como os estudiosos viam a sociedade, a cultura e a história. Seu 

compromisso era com a ciência e com a justiça social. Exceção das leis de 

transmissão do capital cultural que ele mesmo criou, era neto e filho de 

agricultores de uma província de periferia que se tornou o filósofo mais citado no 

mundo. Da filosofia foi para a Sociologia, então uma disciplina considerada 

inferior, para uma disciplina capaz de controlar-se a si própria como mostrou em 

Homo Academicus, onde descreveu os determinantes da produção universitária, 

não o afastaram da luta social. “Seu engajamento pessoal nas lutas sociais 

contra a globalização neoliberal e na defesa da autonomia intelectual, dos 

desempregados, dos desabrigados e dos imigrantes ilegais pode ser lido em 

seus ensaios políticos reunidos em Contrafogos” (WACQUANT:2002, p.96). 

Esse olhar voltado para os excluídos advém de sua infância em uma escola 

fundamental junto com filhos de camponeses, de operários e de pequenos 

comerciantes. Era um mundo arcaico que se transformou anos depois em lugar 

de seus estudos. Foi uma bolsa de estudo que o levou a procurar entrar na École 

Normale Supériore. Estudou lógica e história da ciência como reação ao 

existencialismo sartreano, o recém graduado assumiu a cadeira de Filosofia no 

Liceu de Moulins, pequena cidade no interior da França. Em 1955 foi enviado a 

servir em missão na Argélia, para fins de pacificação. A guerra da França na 

Argélia marcou Bourdieu: de um ponto político e cientifico interessou-se pela 

colônia, e foi a experiência que o levou da filosofia para a ciência social. Em 1958 

publica seu primeiro livro, Sociologia da Argélia “Bourdieu advertiu sobre as 

contradições da sociedade colonizada sobre as desilusões do movimento 

nacionalista (antecipando o atoleiro no qual vários países do Terceiro Mundo 

encontram-se presos por décadas após suas independências) ” 

(WACQUANT:2002, P.97). 
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                Guerra da Argélia 

Conjugando etnografia com estatística, estudou regiões marcadas pela 

Guerra como a Kabylia, combinando interpretação microscópica com a 

explanação macroscópica, mapeando o cataclismo social produzido pelo 

capitalismo. Estudou o trabalho remunerado e a formação do proletariado urbano 

argelino em Trabalho e Trabalhadores na Argélia, a honra e o tempo entre os 

Kabila, o desencantamento do mundo sob a pressão da economia de mercado. 

Bourdieu faz da transformação das práticas científicas a forma de refletir 

criticamente sobre condições sociais. Nesse caminho de imersão na cultura, 

aprendeu árabe e berbere, no campo e nas escolas de línguas orientais na 

Universidade de Algiers, onde fez extensos trabalhos de campo. Voltou para 

Paris, ministrou cursos sobre os clássicos da sociologia, Antropologia Britânica 

e Sociologia norte-americana.  

O caminho da Antropologia à Sociologia se fez como Diretor de Estudos da 

École de Hautes Études em Sciences Sociales, onde fundou o Centro Europeu 

de Sociologia, com auxílio da Fundação Ford. Por três décadas formou 

acadêmicos com foco nas relações de cultura, poder e desigualdade social. “O 

resultado foi um quadro teórico original, elaborado por meio de e para a produção 

de novos objetos de pesquisa” (WACQUAND:2002, p.98). 

A década seguinte Bourdieu foi da análise pioneira da Educação em sua obra 

A Reprodução, para o estudo da desigualdade social em Os herdeiros, o autor 

construiu o arsenal conceitual que lhe garantiu um lugar no panteão sociológico: 
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campo, Hábitus, capital cultural, violência simbólica a partir de seus estudos 

teórico e empíricos. Demonstrou que o gosto não é um dom inato, mas uma 

habilidade socialmente aprendida, até o conceito de Poder Simbólico ”definida 

como a habilidade para conservar ou transformar a realidade social pela 

formação de suas representações, isto é, pela inculcação de instrumentos 

cognitivos de construção da realidade que se escondem ou iluminam suas 

arbitrariedades inerentes, toma o centro do palco” (idem, p. 99). 

  

 

       

RESUMO: 

Pierre Bourdieu (1930-2002) 

Estudou arte, ciência, filosofia, política, religião, campesinato, esportes e relações de 

parentesco. 

Influenciado pelo Marxismo, Estruturalismo, Simbolismo e Psicanálise 

- 1º de agosto de 1930 – Nasce em Denguin, Hautes-Pyrénées, França 

- 1941-1947 – Liceu de Paris 

-1948-1951 – Liceu Louis-le-Grand, Paris 

1951-1954 – École Normale Supériore, Paris 

1954 - Agrégé de Filosofia 

1954-1955 – Professor no Liceu des Moulins 

1955 – Vai para a Argélia como parte do serviço militar 

1958 – Publica Sociologia da Argélia 

1960-1961 – Professor da Faculdade de Letras de Paris 

1961 – 1964 – Mestre de conferências na Faculdade de Letras de Paris 

1962 – Publica Trabalho e Trabalhadores na Argélia 

1964 – Diretor de estudos da École des Hautes Études em Sciences Sociales e Diretor do 

Centro de Sociologia Europeia, Paris 

1964 -1984 – Ministra cursos na Escola Normal Superior de Paris 
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 1964 -1992 – Editor da série Le Sense Commun, da Editora de Minuit 

1966 – Publica Amor à Arte 

1968 – Publica Oficio de Sociólogo 

1970 – Publica A Reprodução 

1972 – Publica Estudo de uma Teoria da Prática 

1975 – Funda e dirige a Revista Atas de Pesquisa em Ciências Sociais 

1979 – Publica La Distinction 

1980 – Publica Le sens pratique e Questões de Sociologia 

1981 – Organiza petição com Michel Foucault contragolpe militar na Polônia e supressão do sindicato 

Solidariedade. 

1982 – Catedrático de Sociologia do Collège de France 

1982 – Publica O que falar quer dizer 

1984 – Publica Homo Academicus 

1985 – Publica Proposições sobre a educação do futuro 

1987 – Publica Coisas Ditas 

1988 – Publica Ontologia política de Martin Heidegger 

1989 – Publica A nobreza de estado – relatório de uma comissão do ministro da educação 

1993 – Recebe a Medalha de Outro do CNRS 

1993 – Publica A miséria do Mundo 

1994 – Publica Razão Prática 

1995 – Apoio a grevista contra a reforma do estado de bem-estar social na França e apoia a greve dos 

mineiros 

1996 – Cria a editora Liber- Raisons d’Agir e publica Sobre a televisão 

1997 – Apoia o escritor Salman Rushdie, condenado à morte 

1997 – Publica Meditações Pascalinas 

1998 – Publica A dominação masculina 

2000 - Publica As estruturas sociais da economia 

2001 – Filma A sociologia é um esporte de combate 

2002 – Morre vítima de câncer 

2012; Publica Sobre o Estado.   
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1.2. RECEPÇÃO DE BOURDIEU NO BRASIL 

 

Renato Ortiz, em “Nota sobre a recepção de Pierre Bourdieu no Brasil” 

(Revista Sociologia & Antropologia, RJ, v.3, p. 81-90, junho de 2013) assinala a 

importância da emergência do pensamento de Bourdieu no Brasil. Seu 

pensamento formou uma geração de pensadores que durante o Regime Militar, 

tiveram sua formação em universidades francesas como Paris VIII e Vincenes. 

Obras como “O oficio de sociólogo” transmitiram a uma geração um conjunto de 

ensinamentos que delimitavam o trabalho intelectual, a autonomia do 

conhecimento, a vigilância epistemológica e a crítica ao empirismo norte-

americano. Época em que Bourdieu produziu seus estudos sobre Argélia, Arte e 

a Reprodução, um clássico do campo educativo. Ortiz assinala que Bourdieu se 

tornará referência para uma geração a partir da publicação das Actes de la 

Recherche em Science Sociales, momento em que se dá sua eleição para o 

colégio de France. 

   

Bourdieu entra no Brasil pela mão de autores que organizam coletâneas com 

seus textos como Sociologia da Juventude, organizado por Sulamita Brito (1968) 

e Problemas de Estruturalismo, organizado por Jean Pouillon (1968). Em 1974 

Sergio Miceli organiza a primeira grande obra de Bourdieu no Brasil, A Economia 

das Trocas Simbólicas, que tem a vantagem de ser o primeiro texto a apresentar 

um conjunto significativo de textos do autor. Ortiz foi o responsável pela 

organização de Pierre Bourdieu, Sociologia, na coleção dirigida por Florestan 
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Fernandes, não com certa dificuldade, assinala. Pouco conhecido até então, foi 

a obra A reprodução, que teve um impacto grande sobre setores educacionais e 

promoveu a entrada do autor no Brasil. Porque a educação? Ortiz assinala que 

o prestigio de Pierre Bourdieu dê-se em função de um equívoco de interpretação 

em relação ao pensamento de Paulo Freire, então hegemônico neste campo. Diz 

Ortiz: 

”Freire pensava a educação como um espaço de libertação, toda a sua 

experiência pedagógica ancorava-se nessa dimensão. A escola deveria 

estimular os alunos a superarem suas dificuldades ou, como se costumava dizer, 

“ler o mundo para transforma-lo”. A ideia de conscientização do “oprimido” 

encontrava-se na base de sua metodologia de ensino. Era necessário que os 

alunos-sujeitos tomassem consciência da sociedade que os envolvia para 

poderem  aprecia-la criticamente” (ORTIZ:2013,P.83).  

A reprodução caminhava na direção oposta. A questão não era essa, a crítica 

via a questão de manutenção das desigualdades sociais a partir da escola como 

uma espécie de “aparelho ideológico de estado”, Bourdieu via o indivíduo 

modelado por elementos sociais internalizados no Hábitus de cada um. A razão 

dessa confusão para Ortiz estava no clima da ditadura militar, que facilitava a 

incorporação de algumas ideias de Bourdieu e a rejeição de outras. Na 

universidade, havia uma divisão composta por diversas correntes de 

pensamento marxista com Althusser, Antropologia com Lévi-Strauss, Linguista 

com Saussure, Roland Barthes na sociologia e Bachelard na filosofia. A leitura 

apressada de A Reprodução, onde a escola emerge com aparelho ideológico de 

estado, se desfaz quando se vê no pensamento de Bourdieu a contribuição de 

outros autores, especialmente Durkheim e Weber e apropria tese central do livro, 

onde não é o aparelho ideológico que importa, mas o Hábitus. Além disso, a 

forma como Bourdieu escreve seu livro, com afirmações genéricas – as teses – 

comentadas em seguidas em seções separadas – os escólios – levou a falsa 

impressão de um althuserianismo em seu trabalho, o que Ortiz nega. 

A oposição inicial aos escritos de Bourdieu se deve ao fato de que no âmbito 

da sociologia da época havia uma oposição entre a sociologia da ordem versus 

a sociologia do conflito, característica dos cursos de graduação: “Ordem e 

conflito eram matérias distintas, ensinadas como individualidade contrapostas 
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uma a outra. A sociologia da ordem identificava-se ao estrutural-funcionalismo 

de Talcott Parsons, seu representante máximo, e a ela associava-se o 

funcionalismo de Robert Merton e seus seguidores. Em princípio essa corrente 

de pensamento teria uma concepção holística na qual a sociedade seria 

constituída por partes, cada uma com funções específicas no intuito de promover 

a estabilidade do sistema social. Sua contra cara seria um pensamento voltado 

para o entendimento dos conflitos, ou seja, os mecanismos que colocavam em 

cheque essa mesma estabilidade” (ORTIZ: 2013, p. 86).  

 

              Sociólogo Renato Ortiz 

Quer dizer, o recuo inicial das ideias de Bourdieu dava-se em função de que 

era visto como estruturalista, representante da sociologia da ordem, quando era 

o contrário, se contrapunha a sociologia americana, como defende em O oficio 

de sociólogo, bem como era ausente o funcionalismo em sua obra, já que não 

via a sociedade como um conjunto de partes integradas, mas via que o Hábitus 

fazia justamente a mediação entre sujeito e o coletivo. Bourdieu era estruturalista 

pela sua preocupação com classificações, mas o que fazia era uma crítica da 

ordem estabelecida e não sua defesa.  

Ortiz assinala que a partir dos anos 80 a sociologia de Bourdieu entra no 

Brasil, com tradução de livros, organização de coletâneas e uso de sua 

metodologia para trabalhos que descrevem a realidade brasileira. Ortiz aponta 

que isso foi consequência da institucionalização das ciências sociais no Brasil a 

partir dos anos 80, com a emergência da pós-graduação, que transformou as 

regras de funcionamento da vida acadêmica. Ao invés de servir à pesquisa, a 
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noção de campo termina por voltar-se para análise das ciências sociais, 

resgatando a importância da avaliação intra-pares, do prestigio da pesquisa, 

uma sociologia institucionalizada que domina a universidade. Ortiz aponta que 

Bourdieu, entretanto, jamais abandona a posição de crítica e defesa da 

autonomia de pensamento, que segundo ele, sempre se encontra ameaçada 

pela ideologia pelo senso comum e pelo saber publicamente consagrado pela 

mídia. Apontou a existência do poder no meio acadêmico “disputa entre os 

agentes do campo intelectual para manter a ordem estabelecida das ideias; o 

critério quantitativo de avaliação cientifica; a emergência da noção de citação; a 

classificação das revistas, etc.” (ORTIZ:2013, p.88). Ao contrário, os estudos 

brasileiros que usaram Bourdieu deram preferência a outras dimensões, a da 

institucionalização e não do saber “criação de associações nacionais de pós-

graduação, revitalização ou emergência das associações disciplinares, 

desenvolvimento das agências de financiamento da pesquisa” (idem). 

A tese do Homo Acadêmicos, desenvolvida por Bourdieu, releva as 

dimensões da problemática do poder, que serão retomadas em Sobre o Estado. 

Tanto para Bourdieu como para Foucault, o poder se colocava de forma diferente 

da tradição marxista onde as relações de poder são trabalhadas em termos de 

relações de força, de consciência de classe, alienação da classe operária, 

consciência de si mesmo, efeitos da ideia de engajamento. Para Bourdieu, ao 

contrário, as relações se poder não deveriam ser analisadas na superfície do 

real, a partir da falsa consciência, pois privilegiava a estrutura “As relações de 

poder deveriam ser analisadas numa esfera mais ampla de sentido. Dito de outra 

maneira, elas não se confundiriam com a política. Esse é o traço que marca os 

estudos de Bourdieu. O Hábitus é um mecanismo que atua de maneira 

imperceptível, não se trata de um comportamento no qual o indivíduo escolhe 

essa ou aquela direção em função a existência de determinados valores(...) 

tratam-se de formas classificatórias que antecedem aquilo que é classificado. O 

poder se alinha no interstício desses lugares inacessíveis ”diz.     
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 1.3. TEORIA DO HÁBITUS 

 

Outro conceito fundamental para o entendimento da visão de poder de 

Bourdieu é o de Hábitus. Hábitus é o mecanismo estruturador responsável pela 

regularidade da vida social e que permite a internalização das multiplicidades de 

estruturas externas, lógica prática que permite o “esquema básico de percepção 

e pensamento para a ação”. Hábitus da política, Hábitus político significa, numa 

primeira aproximação, a estrutura objetiva que desde nosso interior dá 

consciência do mundo político, nossos gostos, nossas formas de escolher. 

Hábitus de esquerda envolvem a incorporação de um vocabulário pelos atores 

políticos de esquerda caracterizado pelo jargão de esquerda (o mercado como 

lugar de exploração, o trabalho como espaço de extração de mais valia), o uso 

de determinados conceitos para interpretar a realidade política, a atenção a 

determinados atores sociais e não outros. Hábitus de direita, da mesma forma, 

envolvem o foco em determinados conceitos ou jargão de direita (o mercado 

como verdadeiro regulador social, o trabalho como contrato). O Hábitus que me 

faz um integrante de esquerda ou direita, pelo meu discurso, pela minha 

familiaridade, pelo meu modo de ser e pensar. É impensável para um político de 

esquerda assumir uma posição em defesa do empresariado como é difícil para 

um político de direita, atender os interesses de outros que não a elite 

empresarial. 

RESUMO 

- Tradução da obra A Reprodução afeta os educadores brasileiros 

- Educação impulsiona estudo das obras de Bourdieu 

- Polêmica: Pierre Bourdieu x Paulo Freire 

- A escola como aparelho ideológico de estado 

- Campos em disputa: sociologia da ordem x sociologia do conflito 

- Incorporação inconveniente: critico, era visto como estruturalista; defensor da 

sociologia do conflito, era visto como oposição de Paulo Freire     



15 
 

 

                       “O hábito faz o monge”. São Francisco de Assis por Giotto  

O conceito de Hábitus reflete na sua definição das regras jurídicas também. 

“Quando eu comecei meu trabalho na etnologia, eu queria reagir contra o que 

chamei de “juridismo” (Bourdieu, 1987, p. 97, citado por Sckell, p.159). Bourdieu 

compartilhava na época a metodologia da etnologia, onde a análise do mundo 

social deveria identificar as normas que produzem as práticas sociais. Nem as 

práticas são produtos da obediência dos homens a normas (juridiscismo 

ingênuo), nem os interesses minam as regras. Nem normas nem interesses, o 

que determina os comportamentos são os Hábitus “noções que desenvolvi 

gradualmente, como a noção de Hábitus, nasceram do desejo de lembrar que, 

além de norma expressa e implícita ou do cálculo racional, existem outros 

princípios geradores de práticas (Bourdieu, 1987, p.94, citado por Sckell, p. 159).  

O Hábitus é essa estrutura-estruturante que produz ações políticas e é 

simultaneamente determinado pelas condições históricas e sociais das 

instituições políticas e seus atores. Não é apenas um princípio de ação, mas de 

competências adquiridas e de cognição: “princípio de um conhecimento sem 

consciência, de uma intencionalidade sem intenção e de um domínio pratico das 

regularidades do mundo que permite antecipar o futuro sem nenhuma 

necessidade de considera-lo como tal” (ide, p. 22). Quer dizer, Hábitus, na 

interpretação de Sckell, é um sistema de esquemas adquiridos que funcionam 

como categorias de percepção e apreciação, classificação e organização da 
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ação. “O Hábitus consegue assim criar, de acordo com Bourdieu, uma estrutura 

mental ou cognitiva que internaliza a ordem social” (SCHKELL:2016, P. 160)  

O Hábitus supera o dualismo individuo/sociedade, gera comportamentos 

apropriados para a lógica do campo social, dando espaço para improvisação e 

criatividade. É a incorporação individualizada do social, inscrito no corpo, nos 

gestos e na postura, quase como uma “segunda natureza”. Os atores políticos 

limitam espontaneamente suas escolhas de acordo com seus hábitos, “sem 

calcular nem refletir a cada gesto ou ação” (idem). O senso do jogo político é 

essa capacidade de se adaptar a um número infinito de situações políticas que 

não podem ser previstas por nenhuma regra, produzindo ação orientada pelo 

jogo e não pela razão. “Os comportamentos buscam um objetivo, mas sem 

pensar sobre isso”, diz Sckell. Esse senso prático independe de cálculo ou 

obediência a uma regra, são semelhantes a intuições, produto de exposição a 

longo prazo a situações semelhantes. 

 

 

 

 

 

RESUMO 

- HÁBITUS visa revelar o que é internalizado pelo ator social 

- É o esquema básico de percepções e pensamentos que constroem a subjetividade 

- É a estrutura consciente do mundo 

- Permite escolhas e torna o mundo familiar 

- Relaciona-se com a produção de Leis: reação ao juridismo 

- Hábitus como etnologia: além das normas expressas 

- Hábitus como estrutura/estruturante 

- Determinação histórica de competências adquiridas  
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 1.4.  SIMBÓLICO E CAPITAL POLÍTICO 

 

Ainda que campus e Hábitus sejam essenciais na leitura da política, há outro 

conceito que promove a integração política tanto como luta como espaço de 

disputa entre classes sociais, que é a esfera do simbólico. “Essa integração 

adota a forma de consenso sobre o sentido do mundo na medida em que os 

símbolos criam uma ordem gnosiológica e são instrumentos de conhecimento e 

comunicação; a luta de classes, na medida em que as relações de conhecimento 

são relações de poder, adquire um sentido de violência simbólica” (Lopez, p. 64). 

Assim, o campo simbólico da política pode ser identificado ao consenso sobre 

os sentidos que produz ao mesmo tempo em que se dá a participação no campo 

político, a construção do discurso político, pode adquirir um sentido de violência 

simbólica. O campo político é um espaço de violência simbólica porque 

determinados partidos, discursos ou atores se tornam hegemônicos, 

especialmente quando representam interesses de dominação de uma classe 

sobre outros. A violência simbólica na política pode ser vista quando se exerce 

o consentimento sobre um agente, exatamente como no caso de vítimas de 

políticas neoliberais que votam nos candidatos neoliberais, ainda que suas 

ações, venham em prejuízo deles próprios. No processo eleitoral em andamento 

não é notável que entre eleitores de Jair Bolsonaro possamos encontrar 

mulheres que são vítimas de seu discurso? Não surpreende que entre os 

eleitores de José Ivo Sartori hajam servidores públicos atingidos por suas 

medidas? Isso é a violência simbólica que a política pode produzir. “Se trata de 

uma violência que se desconhece enquanto tal”, afirma Lopez, que se exerce 

pelo consentimento de um ator sobre a opressão de outro. 

 

A investidura em dois tempos. 
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O que é capital político? É o peso político de um ator, é o modo como 

consolidou seu papel, as tarefas políticas que acumulou, o peso político de seu 

partido, e o peso político da pessoa dentro do partido. Bourdieu denomina essa 

característica de Investidura. Quando uma pessoa entra num partido, entra 

numa espécie de “banco de capital político especifico”, e o Presidente de um 

partido, quem endossa a ficha de entrada num partido, é uma espécie de 

controlador do acesso a ao capital político que um partido possui. Bourdieu 

reflete a seguir sobre a burocratização que se instala para o acesso ao capital 

político. Talvez a questão central aqui seria: que capital político o partido ainda 

tem no contexto do desencanto político?  

Bourdieu critica aqueles que são os chamados “caciques” do partido, isto é, 

aqueles mais conservadores pois são justamente os que mais dependem do 

partido. O autor de Sobre o Estado vê que são como os “oblatos” na Idade Média, 

os filhos de famílias pobres que doavam tudo a igreja. Essa fidelidade significa 

que, se o oblato deixa a igreja, não tem mais nada. Na política ocorre algo 

semelhante, diz Bourdieu: ”São pessoas que oferecem todas as garantias, dado 

que tem toda a sua legitimidade, todo o seu poder, da investidura do partido. Não 

são mais nada se o partido lhes retira a investidura, daí os dramas da exclusão” 

(BOURDIEU:2011, p.205). Quer dizer, os interesses dos atores políticos 

progressivamente passam de interesses dos cidadãos para interesses do 

partido, da reprodução do partido, para garantir seu próprio estado no seu 

interior. “Grande parte das ações realizadas pelos políticos não tem outra função 

que a de reproduzir o aparelho e de reproduzir os políticos ao reproduzir o 

aparelho que lhe assegura reprodução” (idem). 

O campo político é um jogo em que se disputa a imposição legitima dos 

princípios de visão e divisão do mundo social, diz Bourdieu. Estabelecer 

dicotomias, fronteiras, disputas, lutas de classes “que são na verdade lutas de 

classificação”. O que está em jogo, diz Bourdieu é a capacidade de fazer ver e 

fazer crer de uma maneira ou outra. Segundo ele, as disputas do mundo político 

são marcadas pela duplicidade, são combates por ideias, transformadas em 

ideias força, combates por poderes. 
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FRASES DE PIERRE BOURDIEU:  

“Além de permitir à elite se justificar de ser o que é, a ideologia do dom, chave 

do sistema escolar e do sistema social, contribui para encerrar os membros das 

classes desfavorecidas no destino que a sociedade lhes assinala, levando-os a 

perceberem como inaptidões naturais o que não é senão efeito de uma condição 

inferior, e persuadindo-os de que eles devem o seu destino social (cada vez mais 

ligado ao seu destino escolar) à sua natureza individual e à sua falta de dom.” 

 “Não a democracia efetiva sem um verdadeiro crítico” 

 “Parece necessário você se interrogar sobre a ausência de interrogação. ” 

“Aquilo que foi criado para se tornar instrumento de democracia direta não 

deve ser convertida em mecanismo de opressão simbólica” 

“Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e 

desfavorecidos os mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola 

ignore, no âmbito dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais 

entre as crianças das diferentes classes sociais. Em outras palavras, tratando 

todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em 

direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar a sua sanção às 

desigualdades iniciais diante da cultura. ” 

RESUMO 

- O Simbólico é o consenso sobre sentidos do mundo 

- O termo é oriundo da psicanálise – estruturalismo 

- Seu papel é explicar a violência simbólica 

- Violência simbólica: a violência que se desconhece enquanto tal 

- Capital político é o peso político de um ator   

- Envolve o papel que desempenha, o lugar no partido e o peso de sua investidura 

- Oblatos na política: relações de dependência, justifica os interesses dos atores subjugarem 

os interesses dos cidadãos 

- Política: a luta simbólica pelas classificações 
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2. DIREITO E POLÍTICA EM PIERRE BOURDIEU 

2.1. JURISTAS E LEGISLADORES      

2.1.1. A lei como instrumento de transformação social      

Acredito que a teoria política em Bourdieu deva ser vista junto com sua teoria 

do direito. O campo político é organizado para produzir leis que são analisadas, 

avalizadas, interpretadas, pelo poder judiciário. Do ponto de vista do 

pensamento de Bourdieu, o que os agentes políticos fazem toca diretamente no 

campo de outros atores, os operadores do direito. 

Soraya Nour Sckell em “Os juristas e o direito em Bourdieu a conflituosa 

construção histórica da racionalidade jurídica” (Tempo Social, Revista de 

Sociologia da USP, v. 28, no. 1, abril de 2016), observa que autores como Luís 

Felipe Miguel criticam Bourdieu por verem o direito como um instrumento de mais 

de reprodução social e menos de emancipação social. Em Sobre o Estado, sua 

obra célebre, chama os juristas de “guardiões da hipocrisia coletiva”. Sckell 

acredita que a contribuição de Bourdieu vá além isso, já que o sociólogo fundou 

a revista de sociologia jurídica Droit et Sociéte; reconhece que a sociologia 

jurídica de Bourdieu é um tema controverso, mas afirma que, ao contrário, o 

autor oferece um novo aparato teórico para lidar com questões jurídicas e que 

“um jurista, com a ajuda do trabalho de Bourdieu, pode se tornar atendo a certos 

aspectos sociais da produção jurídica” (Sckell, p. 158).  

A abordagem de Bourdieu interessa a o tema da gênese do campo político 

porque a análise da produção de normas jurídicas e seus efeitos sociais é tão 

importante para a sociologia jurídica quanto para o trabalho político legislativo. 

Nesse sentido, tanto o jurista como o legislador podem se tornar um agente de 

transformação social e o direito, ou sua formulação, um motor dessa 

transformação. A formulação de leis contribui para a emancipação social e a 

política e o direito ligam-se intrinsicamente: os sociólogos não podem ignorar a 

dimensão jurídico-política da sociedade, juristas e políticos não podem ignorar 

que são responsáveis pela produção social do discurso jurídico. Não é à toa que 

um dos atores das instituições legislativas tão importante quanto os legisladores 

é o procurador, aquele que interpreta as leis. Demonstrei em meu estudo 

“Educação e Poder legislativo”, as relações de força entre os procuradores do 
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legislativo e os vereadores, num verdadeiro conflitos daqueles que são 

profissionais com aqueles que se julgam.  

Na linha de Sckell, as relações entre os campos político e do direito, de uma 

sociologia política e sociologia do direito pressupõe a superação do dualismo 

política/direito, criador de antagonismos. O problema epistemológico a partir de 

Bourdieu é superar os antagonismos legisladores/procuradores, 

parlamento/judiciário, a lei como política/ a lei como ideologia. Tanto o direito 

como a política são vistos em seus aspectos formalistas, como sistemas 

fechados, desenvolvidos historicamente em função de suas dinâmicas internas, 

independente do mundo social. Da mesma forma que o objetivo de Bourdieu em 

sua sociologia jurídica era superar a divisão entre o direito e a sociologia, 

podemos ver e entender a sociologia política visa superar a divisão entre política 

e sociologia. Na sociologia política quanto na jurídica, o que importa é como o 

discurso produz e age sobre os atores sociais, como adquire força.  

 

Reunião do STF  

A troca do interesse pela ilusão (illusio) remonta a influência que tem em seu 

pensamento a teoria da magia de Marcel Mauss, a magia só funciona em um 

campo onde os agentes são socializados de forma a acreditar que vale a pena 

jogar o jogo. É o que garante certa autonomia do poder econômico e político. O 

corpo jurídico, como o político, não se confunde com o campo jurídico porque 

este é um espaço unificado no qual as questões podem ser tratadas 
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juridicamente, como o plenário é o espaço onde as questões são tratadas 

politicamente. 

A violência simbólica para Bourdieu está no fato de que proposições e normas 

dependem da posição e dos interesses de quem as formula no campo jurídico 

que aparecem como se fosse justificado por uma autoridade transcendente, o 

interesse comum. Instituições políticas e jurídicas produzem seus próprios 

problemas e soluções “É por isso que a lei é produzida primeiramente por seu 

autor imediato, e em seguida, por vários agentes (advogados, juízes, clientes, o 

espaço público) que transformam conflitos em reivindicações jurídicas (Foucault, 

1986, p.11). 

Legisladores fazem direito, fazem leis que possuem efeitos jurídico-

institucionais e um impacto social. Mas em situações de confronto do social com 

a lei, o veredito dos juízes interfere, proclamam a verdade sobre pessoas e 

coisas. “O veredito é a essência da palavra autorizada, pública, oficial, dita em 

nome de todos e diante de todos”, diz Sckell (p.165). Alei cria e nomeia grupos 

sociais, garante a permanência ou extinção das coisas, juristas e legisladores 

criam mundo social. Mas não se trata de um processo unilateral, ao contrário, 

diz Bourdieu, já que a lei e a sociedade se influem mutuamente. A presença de 

público no plenário modifica a decisão de legisladores; juristas modificam seus 

pareceres mediante pressão da opinião pública. A razão é que ambos atores 

decidem porque são orientados por seus esquemas de percepção e apreciação, 

que Bourdieu denomina de estruturas-estruturadas. Qualquer luta social, nesse 

sentido, precisa se submeter as regras do campo. 

 

RESUMO: 

-O Direito e a Politica são campos interacionados 

- Advogados: guardiões da hipocrisia da sociedade 

- Juristas e legisladores na construção da lei 

- O papel dos procuradores no legislativo 

- Superar a dicotomia legislador/juristas 

- Questão: como vencer o formalismo do discurso jurídico para dar força aos excluídos?  
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2.1.2. Afinidades entre juristas e legisladores 

 

Juristas e legisladores tem diferenças, mas também tem afinidades. Ambos 

podem ter afinidades com relação as classes dominadas, motor de 

transformação do direito. Isso também corresponde ao aumento do poder dos 

grupos menos privilegiados ou de seus representantes no campo social e 

institucional. Bourdieu analisa a totalidade da relação dos campos e o poder, o 

campo jurídico e o campo dos legisladores e através deles, todo o campo social 

A questão é sempre não como a lei é separada da economia, mas ao contrário, 

com ela a permeia e absorve. É a mudança do ponto de vista. 

 

A prática dos acordos no legislativo. 

Tanto os operadores do direito quanto legisladores têm em comum a 

formalização como base específica de seu trabalho. A formalização da produção 

da lei pelos legisladores está codificada no Regimento Interno da instituição 

legislativa; a formação da interpretação da lei está codificada nos respectivos 

regimentos internos dos tribunais. Juristas e legisladores são detentores do 

poder simbólico do direito, de criar e aplica-lo e por isso tem uma afinidade entre 

si como também tem com o poder econômico, “mas o efeito simbólico do direito 

só é possível se ele for socialmente aceito como uma resposta neutra e 

autônoma às necessidades reais” (IDEM, 1986, P.15).  
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Neste ponto se revela a influência weberiana no pensamento de Bourdieu. Ele 

vê o direito como um sistema de normas caracterizado pela coerência e pela 

lógica. Não é um produto da razão universal nem um instrumento da classe 

dominante, mas o resultado de uma sistematização longa e cumulativa que 

produz coerência e racionalidade. A ideia de racionalização é weberiana porque 

é no sentido de racionalidade formal, previsibilidade e calculabilidade, que 

produz clareza, ao contrário dos costumes. A consequência é também 

weberiana, porque a formalização funda a universalidade prática, o 

reconhecimento de valores comuns, de regras, de procedimentos formalizados. 

“A universalização é um dos fatores mais poderosos da dominação simbólica, ou 

seja, da imposição de legitimidade de uma ordem social que informa a prática 

dos agentes” diz Sckell (p.167). A hipocrisia, para Bourdieu, está em não 

reconhecer que a lei, que o direito é fundado na história e na sociedade, e que a 

alienação, a ideologia é justamente considerar sem fundamento, trans-historico 

e trans-social. 

A “piedosa hipocrisia” de que fala Bourdieu, a definição de juristas como 

guardiões da hipocrisia coletiva, o respeito por um universal que é produto de 

interesses nasce, segundo ele, com o estado dinástico quando os juristas foram 

os primeiros agentes externos a família real que disputaram o poder, legitimando 

a realizada e assim se legitimando. “Eles contribuem para elaborar um discurso 

que é a negação mesma daquilo que eles legitimam”, diz Bourdieu (Bourdieu, 

2012, p. 414, citado por Sckell, p. 168). Ao colocarem sua competência a serviço 

do rei, gaban-se de sua fidelidade, dependência pessoal, e competência, 

autoridade autônoma. Estabelecem a retorica oficial, o discurso a ser 

reconhecido como expressão unanime de um grupo, falam em nome do oficial.   

O jurista, o legislador e o direito possuem uma questão fundamental de 

contribuir para a emancipação social, a criação de uma política realista 

(Realpolitik) da razão. Para Bourdieu importa examinar as condições do 

exercício da produção do direito, da lei, como certas competências são 

monopolizadas por poucos privilegiadas e como dependem de certas condições 

econômicas e sociais. “É tarefa da sociologia explicar como juristas e 

legisladores buscam dar força a seus interesses particulares revestindo-os de 

uma forma universal”, diz Bourdieu em Coisas Ditas. (p. 296). 
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2.2. O CAMPO POLÍTICO 

2.2.1. Definição de campo político 

Um dos primeiros textos introdutórios sobre o campo político de Pierre 

Bourdieu publicados no Brasil foi o capítulo “Cultura e Política” de sua obra 

“Questões de Sociologia” (Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983). O capítulo é uma 

palestra feita pelo autor na Universidade de Grenoble em 29 de abril de 1980. Ali 

Bourdieu revela que a aproximação do autor ao tema da política foi mediada, de 

forma transversal. No texto, relata os dilemas das pesquisas de opinião no 

contexto pós maio de 68 onde revela sua preocupação nas razões da abstenção 

nas eleições. Em uma pesquisa ele verificou as diferenças de opinião entre 

mulheres e homens e constatou que a competência política, de expressar 

julgamentos políticos, é uma competência na verdade, social. Quer dizer, o 

espaço político no pensamento de Bourdieu nasce de preocupações 

secundarias, do poder exercido em diversas situações de tomada de posição. O 

campo político não tem preferência em relação a outros campos como o 

educacional “as chances de produzir uma opinião política são distribuídas mais 

ou menos como as chances de ir ao museu” (BOURDIEU: 1983, p.188). O 

universo político, enquanto campo, é então assim definido: 

RESUMO 

- Afinidades entre juristas e legisladores no campo das classes sociais 

- O campo de legisladores e juristas na sua relação com o campo social 

- A questão não é como a lei é separada da economia, mas como a permeia e absorve 

- A formalização como traço comum do discurso jurídico e legislativo 

- Direito como resultado da sistematização longa e cumulativa, não dá razão universal 

nem de classe 

-“A universalização é um dos fatores mais poderosos de dominação simbólica” 

- Hipocrisia: não reconhecer que a lei que é produto de uma ordem social que informa a 

prática dos agentes 

A criação da realpolitik da razão, contribuir para a emancipação social 
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“Um corpo de profissionais da política, definido como detentor do monopólio 

de fato da produção de discursos que são oferecidos a pessoas dotadas de gosto 

político, isto é, de uma capacidade muito desigual de discernir entre os discursos 

oferecidos. Estes discursos serão recebidos, compreendidos, percebidos, 

selecionados, escolhidos, aceitos, em função de uma competência técnica e, 

mais precisamente, de um sistema de classificação cuja acuidade e o requinte 

de diferenciação vai variar em função das variáveis que definem a competência 

social” (BOURDIEU: 1983, p.190). 

 

Bourdieu enfatiza que a história de cada campo, especialmente do campo 

político, é essencial para caracterizar as diferenças entre atores, ideologias, suas 

estratégias. “O estado da distribuição das opiniões políticas em um dado 

momento é assim o encontro de duas histórias relativamente independentes: é 

o encontro de uma oferta elaborada em função, não da demanda, mas das 

coerções próprias de um espaço político que possui sua própria história, e de 

uma demanda que, mesmo sendo o produto de todas as histórias singulares 

onde as disposições politicas foram constituídas, é organizada segundo uma 

estrutura homologa” (BOURDIEU: 1983, p. 191). É o que explica, por exemplo, 

que emerge no Rio Grande do Sul a opinião de seu retorno ao conservadorismo 

no atual momento eleitoral, mas isto, de fato, é consequência das coerções deste 

campo marcado sucessivamente pela oposição à esquerda com a emergência 

de governos liberais. Por outro lado, esta história é correspondente a uma 

estrutura homologa, isto é, que repete a oposição entre direita/esquerda, 

petismo/antipetismo, produto da história política recente.    
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O campo político é a instância mediadora entre o indivíduo e a sociedade 

política, entre a estrutura política (instituições) e a superestrutura política 

(ideologias). A vida política, para Bourdieu, se reproduz através do campo 

político que funciona com relativa independência e opera como um sistema 

estruturado de forças objetivas. É a análise do campo político que cabe ao 

cientista social, ao analista de políticas públicas ou qualquer outro autor 

interessado na dinâmica interna deste campo, das relações que o campo político 

estabelece com os demais campos – econômico, religioso. Diz Lopes: ” Na teoria 

dos campos é onde se faz mais transparente a influência do estruturalismo e do 

marxismo, um campo é por um lado um sistema estruturado, e por outro está 

constituído por dois elementos: um capital comum [no caso, o capital político] e 

a luta por sua apropriação” (LOPES, 1996, idem). No campo político esta luta 

por apropriação tem um nome: campanha eleitoral. 

Patrícia Thomsin, no capítulo “Campo”, da obra Pierre Bourdieu: conceitos 

fundamentais (Petrópolis, Vozes, 2018), lembra que para Bourdieu não era 

suficiente para entender um fenômeno social olhar o que era dito ou o que 

acontecia. Era necessário olhar o espaço social onde as interações ocorriam. 

Campo ou espaço social, surgiu pela primeira vez no pensamento do autor no 

artigo publicado em 1968 intitulado “Campo intelectual e projeto criador”, onde 

Bourdieu discutia a diferença de opinião entre dois acadêmicos, Barthes e 

Picard. Ali, reconheceu que, apesar de suas diferenças, ambos reconheciam o 

valor da controvérsia. 

 

RESUMO  

- Campo político: o termo surge em Questões de Sociologia, 1980 

- Começa a descrever o campo político pelos resultados das pesquisas de opinião 

- Descobre a ideia de competência política como capacidade de expressar julgamentos 

políticos 

- O campo político como corpo de profissionais, discursos, forma de compreensão, 

produção, seleção, aceitação – é um sistema de classificação do politico 

- O campo estabelece relações, regras, simulações e justificativas.  

- Lugar de competência especifica, o domínio sobre o jogo do campo. 
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2.2.2. Vantagens do uso da noção de campo político 

Após essa publicação, o termo campo passou a ser utilizado em diversos 

estudos de Bourdieu, no campo da educação, cultura, televisão, literatura. Em 

francês, o termo le champ é usado para descrever uma área de terra ou um 

campo de batalha, ou campo de conhecimento. Thomson usa as três metáforas 

para explicar o conceito de Bourdieu. O autor considerava o campo social como 

um jogo, daí o que acontece nele ser limitado pela posição dos agentes. A ideia 

do campo como campo de forças, metáfora que a ficção cientifica permite, 

também é valido segundo a autora, já que o próprio Bourdieu fala em termos de 

“cosmos”, “espaço”.    

 

Fé na política?  

Bourdieu chama de fides implícita (fé implícita), a fé definida pela ideia de 

entrega de si, o que pode ser explorado pela política por analogia, verificada 

quando profissionais detentores de recursos políticos reconhecidos dedicam sua 

vida a um partido: essa entrega de si, visível para o cidadão comum em um estilo, 

falas e ideias pode estar por detrás da ampla maioria de pessoas capazes de 

reconhecer em Jair Bolsonaro ou Lula seu representante. É uma lógica 

permeada pela delegação, que despossui os que se entregam em favor de 

profissionais e que segundo o autor, esse processo caracteriza modos de 

burocratização e consolidação de hierarquias no interior da política. Tanto um 

político pode depositar fé implícita num partido como um eleitor num candidato.       

Na aula de Lyon, de 11 de fevereiro de 1999, intitulada “Le champ politique”, 

publicada na Revista Brasileira de Ciência Política (Brasília, nº 5, 2011), 

Bourdieu defende as vantagens do termo campo político em relação à noção de 
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arena política, jogo político ou lutas políticas. Primeiro porque permite reconstruir 

de maneira rigorosa a realidade política; depois, permite comparar esta realidade 

com outras realidades, como o campo religioso e artístico “todos sabem, nas 

ciências sociais [que] a comparação é um dos instrumentos mais eficazes, ao 

mesmo tempo de construção e análise” (BOURDIEU:2011, p.194) e também é 

uma noção que possui virtudes negativas pois elimina falsos problemas ao 

mesmo tempo que criar novos.  

Na concepção de Bourdieu, o campo político é um microcosmo, isto é, um 

pequeno mundo social relativamente autônomo no interior do grande mundo 

social. “Nele se encontrará um grande número de propriedades, relações, ações 

e processos que se encontram no mundo global, mas esses processos, esses 

fenômenos, se revestem aí de uma forma particular. É isso que está contido na 

noção de autonomia: um campo é um microcosmo autônomo no interior do 

macrocosmo social”. O macrocosmo de Porto Alegre é a cidade, suas 

instituições, a economia, a cultura e a sociedade. Nesse universo, a política 

exercida pela Câmara Municipal é um microcosmo, um pequeno mundo onde os 

conflitos do mundo social se reproduzem em escala reduzida. É autônomo: as 

leis que criam não afetam outro macrocosmo, o Estado, e sequer atingem seus 

efeitos em outras Câmaras Municipais. Bourdieu recupera a etimologia de 

autônomo, que significa, que tem sua própria lei, seu próprio nomos, seu próprio 

princípio e regra de seu funcionamento. Por esta razão é necessária a conversão 

quando alguém entra para a política, exatamente como se fosse uma religião, 

pois é tacitamente imposta porque “a sansão em caso de transgressão é o 

fracasso ou a exclusão”. E completa: “quem entra para a política se compromete 

tacitamente a eximir-se de certos atos incompatíveis com sua dignidade, sob 

pena de escândalo” (BOURDIEU: 2011, p.195). 

Outra característica do campo político é que ele repousa numa separação 

entre os profissionais e os profanos. Quer dizer, da mesma forma que no campo 

religioso, há os laicos e os clérigos, aqui Bourdieu remete a organização da sua 

pesquisa da mesma forma que Michel Foucault trata da sexualidade: há uma 

história do nascimento do campo político da mesma forma como determinadas 

práticas foram apontadas por Foucault. O campo da política de uma longa 
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história, que envolve a criação, por exemplo, da cabine de votação, das 

estratégias do voto, ligada a uma conjuntura histórica. 

Nesse sentido, aponta Bourdieu, é que o acesso ao campo político é 

extremamente desigual e é preciso evitar a naturalização das desigualdades 

políticas, o que significa retratar a história daquilo que é naturalizado. As 

diferenças sociais importam no acesso ao campo político, “como por exemplo, o 

tempo livre: a primeira acumulação de capital político é característica de pessoas 

dotadas de um excedente econômico que lhes possibilita subtrair-se às 

atividades produtivas, o que lhes permite colocar-se na posição de porta-voz“. 

(IDEM). 

 

Curso de formação de lideranças 
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2.2.3. Acesso ao campo político: 

O campo político é um lugar onde certo número de pessoas preenchem as 

condições de acesso ao jogo e onde outros são excluídos “o universo político 

repousa sobre uma exclusão, uns são desapossados. Quanto mais o campo 

político se constitui, mais ele se autonomiza, mais se profissionaliza, mais os 

profissionais tendem a ver os profanos com uma espécie de comiseração 

(BOURDIEU: 2011, p.197). Como os clérigos, os políticos sempre lembram, diz 

Bourdieu, a ilegitimidade daqueles que não pertencem ao círculo sagrado dos 

políticos. A crítica do autor é que isso termina por acusar os cidadãos de 

politicamente irresponsáveis, de exercício ilegal da política, o que evidencia um 

pressuposto tácito da ordem política “de que eles estão excluídos os profanos”. 

A teoria dos campos de Bourdieu aponta justamente isso, para o reconhecimento 

que uma das suas regras diz que “só os políticos podem falar de política”. O 

ponto de um campo é o sentimento de pertencimento, que se baseia, para 

Bourdieu, na crença que ultrapassa as lutas que nele se travam. O jogo da 

política é um acordo sobre o que torna possível o desacordo, isto é, “um acordo 

de que a política é importante, que somente os políticos podem fazer política, 

que somente os políticos tem competência para fazer política” (BOURDIEU: 

2011, p.198). Quer dizer, o que Bourdieu se preocupa é evidenciar nossas teses 

tácitas e o esforço do pesquisador é justamente explicitar as tautologias, as 

semelhanças e dessemelhanças. Os profanos, diz Bourdieu, tem consciência de 

que existe essa cumplicidade fundamental, de que pertencem a um mesmo 

campo, e por essa razão “elas tem interesse em sua perpetuação, e esses 

interesses podem ser apresentados como a expressão dos interesses dos 

cidadãos que lhes deram a delegação para representa-los” (Idem). 

A noção de campo político identifica os princípios da ação política, o que 

também significa “lembrar que as pessoas que aí se encontram podem dizer ou 

fazer coisas que são determinadas não pela relação direta com os eleitores, mas 

pela relação com os outros membros do campo”. Quer dizer, no campo se 

estabelece as relações, regras, simulações e justificativas: o que é a ideia de 

dizer “eu trabalho a seu favor”, que significa que não tem interesse próprio, 

quando na realidade é exatamente o contrário? O ponto é que num determinado 

momento, a relação com eleitores é substituída pela relação com os pares. O 
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político luta por posições, busca diferenciar-se, o que significa, que não apenas 

tem importância a base eleitoral, a origem, mas também a posição neste 

microcosmo político. A medida que um político galga posições no partido, sua 

relação com a comunidade que o elege e o grupo que o financia modifica-se 

pelas cobranças do segundo, que na maior parte das vezes, possui maior força 

que os primeiros. Reconhecer o campo político como lugar que possui lógica 

própria, que se organiza pelo posicionamento de seus atores envolvidos, pela 

definição de interesses políticos específicos, significa também que partidos 

terminam por se tornarem estruturas fechadas. “Há interesses que se definem 

na relação com as pessoas do mesmo partido ou contra as pessoas dos outros 

partidos. Quanto mais um espaço político se autonomiza, mais avança segundo 

sua lógica própria, mais tende a funcionar em conformidade com os interesses 

inerentes ao campo, mais cresce a separação com relação aos profanos” 

(BOURDIEU: 2011, p.199). 

Outra característica do campo político é que é o lugar de produção de uma 

competência especifica, o domínio de jogo do campo, o conhecimento de certas 

coisas tomadas como evidentes. Bourdieu afirma que o nível do político influi 

nessas competências: o que é exigido de um político local, que poderíamos 

entender como vereador, que é diverso do que é exigido de um político de maior 

nível, esfera estadual, por exemplo - Bourdieu refere-se à assembleia 

departamental.  Enquanto no primeiro caso, vereador, basta uma competência 

elementar, na medida em que basta conhecer seus cidadãos e ser bem visto, 

quando se trata de um deputado, o pertencimento a o partido tem um papel maior 

porque “os mais antigos socializam os mais novos” (BOURDIEU: 2011, p.200).  

 

Encontro de gerações políticas 
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O que ensinam os políticos tradicionais aos novos políticos? Que “com bons 

sentimentos faz-se má política”, com isto querendo referir-se que na política, é 

preciso saber reagir de maneira não inflexível, é preciso aprender usar de 

evasivas e subterfúgios, artifícios, relações de força estabelecem o 

relacionamento com adversários “Essa cultura específica deve ser dominada de 

forma prática” diz, cultura que não é acadêmica, é cultivada por confrontações. 

Claro que é necessário conhecimento, reconhece Bourdieu, como de um mínimo 

de cultura de direito constitucional. “O que é importante no aprendizado de todos 

esses saberes e de todas essas habilidades que lhe possibilitam comportar-se 

normalmente, isto é, politicamente que lhe abrem a possibilidade de participar 

no que habitualmente se chama de “a política politiqueira”(idem).Trata-se de 

educação pelo olhar: é preciso que o político saiba perceber, quase que 

automaticamente, o que viria a ser chamado de seu Hábitus, as condições para 

negociar um compromisso, a necessidade de silenciar a respeito de algo que 

habitualmente se faria, se proteger dos amigos, saber o que dizer aos jornalistas. 

 

2.3.3. Crítica a noção de campo político 

A crítica de Bourdieu é que nesse modo de funcionamento do campo, o efeito 

é o seu fechamento, de “girar no vazio”. Abandonado a sua lógica própria, a 

consequência é a mesma de certos campos, como o artístico “não há mais 

público”, diz, o que significa na política, que o peso das relações internas entre 

os atores é muito grande, há relações de herança política que devem ser 
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retomadas de tempos em tempos, para que o jogo de forças se perpetue. É 

preciso que cada ator político encontre seu lugar na estrutura da relação de 

forças políticas. Bourdieu coloca a partir disso duas questões, a de definição de 

força e de limites do campo político.   

Bourdieu considera que os jornalistas são espectadores que se tornaram a 

primeira pessoa do campo político. Ele as inclui pela simples razão que sua 

atividade produz efeitos no campo político. A dificuldade do reconhecimento 

persiste porque quanto mais autônomo é um campo, mais é ocultado seu 

fundamento. Mas aí é que Bourdieu assinala a revolução cientifica nos termos 

de Thomas Kuhn, ou a mudança de paradigma2: tantos novos ingressantes 

chegam a política que isso muda os princípios de pertencimento, e pessoas que 

antes faziam parte do grupo já não fazem mais, são desqualificados. Daí que o 

campo político não pode se autonomizar completamente, sempre refere-se a sua 

clientela que muda e ele se define, segundo Bourdieu, por um jogo político, por 

uma luta simbólica sobre o nomos –nomos vem do verbo némo, que significa 

operar uma divisão, uma partilha e que o autor chama de princípio de visão e de 

divisão fundamental: seja o princípio de crer na divisão entre ricos e pobres, 

nativos  e estrangeiros, a ideia implícita, que todos aceitam sem discutir, é que 

fazer política é trabalhar sobre categorias que dividem o mundo e o organizam. 

O que não é dito é que tais divisões correspondem a forças sociais, que a luta 

política é um aluta por ideias-força (Morin) ”que dão força ao funcionar como 

força de mobilização” (p.203). Não é exatamente isso que ocorre nas campanhas 

políticas, de que luta pelo voto é justamente a luta pela fé política, de que o 

nomos de cada candidato, sua visão se quer reconhecido por todos com o 

objetivo de se tornar universal – e com isso obter a vitória nas eleições? 

                                                           
2 Thomas Kuhn foi um pesquisador do campo da Filosofia da Ciência que defenderam o contexto de 
descoberta, o qual privilegia os aspectos psicológicos, sociológicos e históricos como relevantes para a 
fundamentação e a evolução da ciência. 
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O conceito de campo, por outro lado, é essencial porque é o elemento que 

compõe o mundo social. O mundo social é concebido como um conjunto de 

microcosmos chamados campos, cada um com seus problemas, objetos e 

interesses específicos. O campo político goza de relativa autonomia, 

estabelecendo suas próprias regras livre dos interesses de outros campos, o que 

produz uma diferenciação na forma de conhecer o mundo, seu ponto de vista. 

“O agente é o que sua posição social no campo faz ele”. Trata-se sempre de 

uma construção baseada em crenças, não em interesses “Os juristas levam os 

outros a acreditar no direito porque eles próprios acreditam” (Sckell, p.162). 

Como no campo político, há uma lógica específica no campo jurídico definido 

por relações de poder especificas que determinam sua estrutura e organizam os 

conflitos de poder. Da mesma forma que na política, há praticantes e leigos, e 

entre praticantes, “certo grupo de juristas se identifica com determinado grupo 

social: tendo em conta os interesses desse grupo social, o grupo de juristas que 

com ele se identifica procura mudar o direito” (idem). Outra lógica que define o 

campo jurídico é a lógica interna do trabalho: o direito é codificado, o que gera 

efeitos de racionalização, universalização e normalização. Daí que juristas e 

políticos mantém relação: quem codifica o direito é o legislador; quem aplica e 

avalia é o jurista. Por esta razão, nos termos de Bourdieu, mantém relações entre 

si: as relações de força estabelecem-se por antagonismo e complementaridade, 

já que os dois lutam pelo monopólio da lei: os políticos, da sua produção, os 

juristas, pela sua interpretação.  Ambos têm um ponto de contato, nos termos de 
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Bourdieu: políticos e praticante do direito orientam-se pela casuística de casos 

concretos – não é essa posição dos teóricos do direito, mas a ver o sistema de 

leis como um sistema coerente e fechado. E ambos afetam os direitos sejam 

pelas reformas da lei que cabem ao legislador, como da criação de novas 

interpretações que permite os juristas. 

 

2.2.4. Estado como campo político 

Marcos Otavio Bezerra descreve a obra Sobre o Estado, de Pierre Bourdieu, 

não como uma teoria fechada do Estado, mas como “um conjunto de 

formulações teóricas, indicações metodológicas, interrogações, esboços de 

análises empíricas e pistas de investigações importantes para as pesquisas 

atuais sobre questões relacionadas ao Estado moderno” (Revista de História 

(São Paulo), (173), 487-495, 2015. São 23 aulas onde Bourdieu incorpora a 

noção de poder simbólico como dimensão essencial do Estado. O Estado é uma 

forma de crença bem fundamentada com poder de organizar a vida social 

através da imposição de “estruturas cognitivas e de consensos sobre o sentido 

do mundo”. Por esta razão, antes de estudar o Estado é preciso saber a 

formação do campo político ou campo de poder, como apresentamos, já que o 
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político é um entre estes e que pode intervir nos demais. Ou seja, o Estado é 

essencial ao projeto de Bourdieu de elaboração da teoria geral do espaço social. 

O livro saiu no Brasil em 2014, mas foi publicado originalmente em 2012, a 

partir das aulas de Pierre Bourdieu no Collège de France nos meses de 

dezembro de 1989-fevereiro de 1990, janeiro-março de 1991 e outubro-

dezembro de 1991. O Estado ocupa um lugar nas pesquisas do autor e sua 

definição, alertam os organizadores ao final do livro, é explorada em seus cursos 

como "instância oficial, reconhecida como legítima, isto é, como detentora do 

monopólio da violência simbólica legítima" (p. 490), como apontamos, desde seu 

livro Homo academicus, de 1984. Sobre o Estado retoma as formulações do 

autor sobre a transição do Estado dinástico ao Estado moderno e, segundo 

Bezerra, “ destaca o papel que, no processo, desempenham os juristas como 

formuladores do desinteresse e da universalização, princípios e valores centrais 

que se encontram associados ao Estado. ”  

 

O trabalho é uma edição das aulas, que, como as aulas de Michel Foucault, 

haviam sido gravadas. É interessante lembrar que o ensino no Collège de France 

define-se por “ensinar a pesquisa que se encontra em desenvolvimento”, lembra 

Bezerra que torna o texto didático pela reflexividade, comparação, uso da 

história, construção de modelos analíticos e demonstração das noções de 

Hábitus, campo e dominação simbólica, já explicitadas nesta palestra.   
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O Estado é definido como um conjunto de agentes e instituições que exerce 

a autoridade soberana sobre um agrupamento humano em um território. É, 

nestes termos, a forma legítima desse agrupamento e, em síntese, o que é 

paradoxal na visão de Bourdieu, é um fetiche político, produto de uma crença 

coletiva para a qual contribuem teorias políticas e jurídicas, daí facilmente ser o 

Estado fonte de poder simbólico, “ como local onde se produzem princípios de 

representação legítima do mundo social”, conforme Bezerra. 

O que Bourdieu acrescenta a definição usual do Estado como instituição é 

que ele reivindica não apenas o monopólio da violência física, mas também 

simbólica, inspirado em Max Weber. Ele retém a interrogação a respeito da 

legitimidade do Estado, o monopólio da violência física, à qual acrescenta a 

violência simbólica. Como fundamento da integração moral através da difusão 

de valores e partilhamento de categorias de percepção de mundo, seu papel é 

construir consensos, acrescenta Bourdieu, onde se estabelecem os conflitos. O 

Estado reproduz condições de acumulação do capital porque detém o poder de 

organizar esquemas lógicos de percepção e consensos sobre o sentido do 

mundo, e não apenas é espaço das classes dominantes. A submissão se devem 

não a coerção, mas a crença na sua autoridade. Ser revolucionário, nesse 

sentido, é questionar essa autoridade.  

Para isso Bourdieu privilegia a análise de medidas e ações do Estado de suas 

pesquisas dos anos 1970 sobre o mercado da casa própria na França, as 

comissões criadas como invenção organizacional que condensa o processo de 

gênese da lógica estatal porque dotam seus agentes de poder para gerar atos e 

efeitos do Estado em caráter oficial, público e universal. 

Seu argumento é que a "crença organizada", a "confiança organizada", é a 

chave da constituição do poder simbólico do Estado, daí o retorno das 

formulações de Marcel Mauss sobre a magia. É preciso fé para acreditar nos 

atos do estado, “ato coletivo", “realizado por pessoas reconhecidas como oficiais, 

e, portanto, "em condições de utilizar esse recurso simbólico universal que 

consiste em mobilizar aquilo sobre o que todo o grupo supostamente deve estar 

de acordo" (Sobre o Estado, p. 67). Bezerra entende a passagem como 

oficialização que transforma agentes investidos de legitimidade em capazes de 

impor um ponto de vista particular, criar regras que se impõem à totalidade da 
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sociedade. “Examinar os mecanismos que fundam o oficial é, portanto, uma via 

para tornar compreensível como um ponto de vista particular é instituído como o 

ponto de vista legítimo. O efeito de universalização é, por excelência, um efeito 

de Estado. ” 

 

Agentes públicos 

O Estado é o lugar do “oficial”, mas como ele surge? Primeiro pela 

identificação dos agentes identificados com o bem público como funcionários e 

políticos com obrigações, de que estão a serviço do universal, do interesse 

coletivo e não de um interesse particular. Isso é a base por exemplo, de combate 

a corrupção, de que são impedidos de se “beneficiar dos lucros simbólicos que 

se encontram diretamente vinculados às manifestações de devoção ao 

universal. ”  O poder do Estado lembra Bezerra, é o de metapoder “capaz de 

intervir em diferentes campos - é objeto de concorrência entre agentes 

concorrentes interessados em fazer com que seu ponto de vista e seu poder 

prevaleçam como o legítimo. ” 

Da história do Estado, Bourdieu reflete sobre a passagem do Estado dinástico 

ao Estado burocrático. "A verdade de todo o mecanismo político", defende o 

autor, "está na lógica da sucessão" (p. 322). Para Bezerra, o importante nessa 

história é que Bourdieu vê um sistema fundado no direito de sangue dar lugar a 

um sistema fundado na competência cultural e escolar, mediado pela evolução 

de “técnicas administrativas, de regulamentações, de instituições, de formas de 

pensamento e de agentes sociais que investem na desfamiliarização do poder. ” 

E finalmente, “À medida que o Estado se consagra como poder impessoal e lugar 
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do universal, os laços domésticos aí presentes passam a ser repudiados em 

nome de uma moral pública. ” 

Nessa transição, o efeito foi a introdução do fenômeno da corrupção como 

questão relacionada à formação do Estado moderno.  Ele lembra que Pierre-

Étienne Will, analisando o estado chinês, encontrou um modelo teórico da 

corrupção como fenômeno institucionalizado. Diz Bezerra “Para entendê-lo cabe 

lembrar que o processo de gênese do Estado é interpretado como um processo 

de diferenciação, que produz o aparecimento de novos dirigentes, e de 

distribuição do poder concentrado na pessoa do rei através de uma cadeia de 

agentes interdependentes. O exercício do poder supõe, portanto, a concessão 

de poder a agentes intermediários. Essa delegação produz múltiplos pontos de 

autoridade na rede complexa que constitui o Estado e, desse modo, amplia as 

possibilidades de que esses pontos - a partir dos quais são controladas 

informações, recursos, execução de ordens e direitos - sejam utilizados em 

benefício dos próprios detentores. Os desvios no uso do poder, impulsionados 

não raramente pela introdução da lógica doméstica onde deveria prevalecer a 

razão do Estado, possibilidade inscrita na estrutura de distribuição de poder, é o 

que faz com que o autor interprete a corrupção como estrutural“. 

O que isso quer dizer, incentivo `a corrupção? Claro que não! Mas se trata de 

entender os riscos da delegação do poder, o reconhecimento da força e a 

capacidade que possui a lógica doméstica de se impor à moral pública. A 

corrupção é propriamente um dispositivo administrativo de estado, que delimita 

as condutas tidas como próprias ou não ao mundo público e, por outro, contribui, 

através das denúncias de práticas irregulares ou desvios, para renovar a 

dimensão imaginada (ficcional) do Estado. Este é o tema final do curso, a 

corrupção associada a corrosão da confiança no serviço público. A perda de 

convicção no Estado como promotor do justo e do bem comum favorece as 

apropriações e usos inadequados de seus poderes. 
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CONCLUSÃO 

A manipulação legítima dos bens públicos 

A conclusão mais importante da leitura da obra de Bourdieu para o campo 

político é que a característica do jogo político é que os adversários competem 

pelo monopólio da manipulação legitima dos bens políticos. O objetivo comum é 

o poder sobre o Estado, é isso que põe fim a luta política. Quando um ator político 

transforma suas verdades em verdade do estado – que acontece por exemplo 

quando um projeto como o neoliberal assume o Estado, ele quer que esta 

verdade seja transpolitica, ao menos oficialmente, mas sabe-se, é uma visão de 

mundo que está sendo operada. Para definir o vencedor desse jogo, mede-se o 

capital político, que tem limites, validade e eficácia, que frequentemente dispõem 

de armas desiguais, capitais desiguais, diz Bourdieu. “O poder político é peculiar 

no sentido de se parecer com o capital literário: trata-se de um capital de 

reputação, ligado a notoriedade, ao fato de ser conhecido e reconhecido, notável 

“ (p. 204). Isso explica, segundo Bourdieu, a importância que tomou a televisão 

que difundiu a imagem para o mundo. As maneiras de ser conhecido importam. 

RESUMO 

- Sobre o Estado: um conjunto de formulações teóricas, indicações 

metodológicas, interrogações, esboços de análises empíricas e pistas de 

investigações 

- . O Estado é uma forma de crença bem fundamentada com poder de 

organizar a vida social através da imposição de “estruturas cognitivas e de 

consensos sobre o sentido do mundo”. 

- Ensinar a pesquisa que se encontra em desenvolvimento 

- Examinar os mecanismos que fundam o oficial é, portanto, uma via para 

tornar compreensível como um ponto de vista particular é instituído como o 

ponto de vista legítimo. 

- Um sistema fundado no direito de sangue dar lugar a um sistema fundado 

na competência cultural 

- Da corrupção como questão relacionada à formação do Estado moderno 
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O problema dos intelectuais que entram no jogo político é justamente dar 

forças a ideias sem entrar no jogo político, pois o político quer, justamente, é 

imitar a verdade, procurar dar as suas crenças e sua visão, aparência de 

verdade, isto é, transformar uma garantia científica em passaporte para uma 

visão de mundo. É o que Bourdieu chama de “manipulação dos bens de salvação 

política, o monopólio do bom e do bem políticos, em nome do monopólio da 

competência e da verdade” (P207). Isto é, o que o autor quer é fazer a crítica do 

uso da ciência em nome da própria ciência. “Quando desejo que cientistas, 

artistas e pesquisadores tomem pé no campo político, não é para que tomem o 

poder, tu não tens nem o tempo nem vontade para isso. Mas seria importante 

que interviessem como uma instância acrítica, uma espécie de parlamento 

critico, como eram os filósofos do século XVIII” (p. 214). 
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QUESTÕES 

(FGV – 2013/SEDUC – PROFESSOR SOCIOLOGIA) Para Pierre Bourdieu, a 

escola é um espaço de produção de capital cultural, com diversos agentes e 

valores sociais envolvidos nesse processo. As opções a seguir consideram a 

escola a partir do quadro conceitual oferecido pelo sociólogo, à exceção de uma. 

Assinale–a. 

a) A escola é uma ferramenta de poder, que reproduz desigualdades, ao 

perpetuar de forma implícita hierarquias e constrangimentos. 

b) Na escola se desenvolvem lutas pela obtenção e manutenção do poder 

simbólico, produzindo valores que acabam sendo aceitos pelo senso comum. 

c) A escola é um espaço de socialização que proporciona o desenvolvimento 

integral dos indivíduos, tendo em vista que somos produtores e produtos do meio 

em que vivemos. 

d) O aluno é um ator social ligado à engrenagem da produção simbólica, dela 

participando como herdeiro e transmissor inconsciente de valores. 

e) A escola é um artifício de reafirmação de poderes, onde estruturas sociais 

diferentes convivem e se enfrentam com seus variados estilos de vida. 

(FGV/2014- SEDUC-AM Professor – Sociologia) Ao estudar as relações de 

poder na sociedade contemporânea, Pierre Bourdieu distinguiu quatro diversos 

tipos de capital: o econômico, o social, o cultural e o simbólico. Com relação aos 

diversos tipos de recursos associados a cada forma de capital, segundo 

Bourdieu, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

( ) O capital social é constítuido pelo conjunto de recursos a que um indivíduo 

tem acesso em função das redes de relações nas quais se insere.  



44 
 

( ) O capital cultural se baseia exclusivamente na instrução formal e nas 

habilidades intelectuais adquiridas por um indivíduo ao longo da vida escolar.  

( ) O capital simbólico é a visão de mundo da classe social hegemônica que 

transforma seus recursos materiais em símbolos de força e poder. 

 

As afirmativas são, respectivamente, 

  a) F, V e F. 

  b) F, V e V. 

  c) V, F e F. 

  d) V, V e F. 

  e) F, F e V. 

(SANEPAR/2006) O sociólogo francês Pierre Bourdieu é um dos principais 

teóricos da sociologia contemporânea. Sua abordagem sociológica, 

autodenominada estruturalismo-construtivista, propõe-se a superar a divisão 

existente na Sociologia entre as abordagens teóricas objetivistas e subjetivistas. 

Dentro da construção conceitual desse autor, destacam-se duas noções 

utilizadas para a compreensão/explicação das práticas sociais: as noções 

mutuamente relacionadas de habitus e de campo. O conceito de campo, 

segundo Bourdieu, expressa um espaço “no interior do qual há uma luta pela 

imposição de uma definição do jogo e dos trunfos necessários para dominar este 

jogo” (BOURDIEU, P. Coisas Ditas). É um lugar em que se manifestam relações 

de poder, de estratégia e de interesse. Em número indeterminado e estruturado 

em dois pólos, dos dominantes e dos dominados, existirão tantos campos 

quantos interesses forem postos em confronto. Na união entre um campo e um 

habitus se manifestam as condições não intencionadas que estruturam as ações 

coletivas e individuais. 

Levando em consideração o exposto acima, assinale a alternativa que 

expressa o conceito de habitus, segundo Pierre Bourdieu. 
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a) Sistema formado por quatro funções elementares: adaptação, perseguição 

de objetivos, integração e latência. 

b) Sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

agir como estruturas estruturantes. 

c) Estruturas formadas por elementos universais e invariantes da sociedade 

humana presentes na própria mente humana. 

d) Estruturas subconscientes da personalidade que predispõem os indivíduos 

a comportamentos sociais determinados. 

e) Estruturas econômicas da sociedade que diferenciam os indivíduos em 

classes sociais com interesses antagônicos. 

 

(UEL, 2010) Observe a tabela a seguir elaborada por Pierre Bourdieu:  

 
 

Pierre Bourdieu analisou, em sua obra A Distinção, a manifestação do gosto dos 

indivíduos conforme suas posições na estratificação da sociedade francesa. A 

tabela acima resume uma parte dos achados da pesquisa de Bourdieu. 

https://3.bp.blogspot.com/-zIx1Pz5cWLA/V3-1pIeZyZI/AAAAAAAAFKI/gs80WsSI8QcmRXnFwALKX5P1Sy3X_NnZACLcB/s1600/uel-2010-q27-tabela-bordieu11.jpg
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Considerando a tabela apresentada e as ideias de Bourdieu acerca do gosto dos 

indivíduos, analise as afirmações abaixo. 

I. As opções de gosto não variam em relação às classes, o que se explica pelo 

habitus, ou seja, as preferências fazem parte das disposições incorporadas 

socialmente. 

II. As preferências variam de acordo com a posição dos indivíduos na 

estratificação social, o que reflete a ação do capital simbólico, que homogeneiza 

a sociedade ao instituir padrões massificados de consumo. 

III. As opções de gosto variam em relação às classes, já que o consumo dos 

bens envolve mecanismos de distinção e disputas pela legitimidade intra e entre 

as classes. 

IV. As preferências variam conforme o posicionamento de classe, pois 

envolvem habitus diferenciados e lutas simbólicas que unem ou distanciam 

agentes conforme seus estilos de vida.  

É correto apenas o que se afirma em 

A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) II e IV. E) III e IV. 

 

(ENAD 2011 - QUESTÃO 28) A cultura legítima, referendada pelos exames e 

diplomas, vem a ser aquela pertencente às classes privilegiadas. Logo, para os 

filhos de camponeses, de operários, de empregados ou de pequenos 

comerciantes, a cultura escolar é aculturação. BOURDIEU, P.; PASSERON, J. 

Les héritiers: les étudiants et la culture. Paris: Minuit, 1964, p. 37 (com 

adaptações). No fragmento acima, Bourdieu e Passeron  

A) ressaltam a centralidade e importância da cultura na sociedade 

contemporânea.  

B) utilizam o conceito de aculturação como sinônimo do conceito de 

socialização.  

C)enfatizam a importância da instituição escolar, que, com seus exames e 

diplomas, contribui para a manutenção da cultura.  

D) apontam para o fato de que a cultura legítima de uma sociedade é aquela 

que tem origem nas classes populares, especialmente entre os não 

escolarizados.  

E) sinalizam que, em uma mesma sociedade, existem diversas culturas, que 

são desigualmente valoradas em função dos recortes de classe social. 
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(IFRS - QUESTÃO DISCURSIVA 2011) Questão 1 

A Sociologia oferece diversas possibilidades teóricas para análise da relação 

indivíduo e sociedade, dentre as quais, destacam-se as desenvolvidas pelos 

autores contemporâneos Pierre Bourdieu e Nobert Elias. Escolha um dos 

referidos autores e descreva sua concepção teórica sobre a relação indivíduo e 

sociedade.   

 

Texto de “Sobre o Estado”, de Pierre Bourdieu  (p.483-488) 

Resumos dos cursos publicados no Anuário do Collège de France 

“ 1989-90 

Nas aulas que dediquei ao problema do Estado, num primeiro tempo 

prolonguei a crítica preliminar das representações dessa instituição que, como 

“fiduciária organizada e dotada de automatismos, e de independência das 

pessoas” (Valéry), tem a estranha propriedade de existir também e sobretudo 

através das representações. Portanto, fixei-me na análise da noção de oficial 

como ponto de vista do officium, isto é, da instituição investida do monopólio da 

violência simbólica legítima, ou do funcionário, titular do officium que fala e age 

ex officio, como pessoa legal mandatada para agir em nome de uma 

“comunidade ilusória” (Marx). Apoiando-me nas análises empíricas do 

funcionamento das comissões que, no início dos anos 1970, elaboraram uma 

nova política de ajuda à moradia, tentei captar a lógica do trabalho de 

oficialização, que tende a constituir um ponto de vista particular como legítimo, 

isto é, universal. Isso me levou a analisar os procedimentos mais característicos 

da retórica do oficial que se impõe aos “oficiais”, e em certa medida a todos os 

que devem enfrentar um “público” ou uma “opinião pública”, encarnações do 

“generalized other” (G. H. Mead), que funciona como uma censura lembrando os 

valores universais, isto é, oficialmente professados pelo grupo. A prosopopeia é 

a forma por excelência da “feitiçaria evocatória” pela qual um agente oficial 

encena o referente imaginário (a nação, o Estado etc.), em nome do qual ele fala 

e que ele produz falando, mas de acordo com as formas. Para se tornar eficaz 

simbolicamente, ela deve se acompanhar de uma teatralização do grupo 

consensual e consentidor e do interesse pelo interesse geral de quem pretende 

encarná-lo, isto é, de seu desinteresse. A análise das condições do cruzamento 
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da fronteira entre o privado e o público, da publicação no sentido mais amplo do 

termo (condições que a lógica do escândalo, como atentado contra a imagem 

oficial dos “oficiais”, desvenda em toda a sua claridade), leva ao princípio do 

fetichismo propriamente político: fundado numa inversão das causas e dos 

efeitos, esse fetichismo específico faz com que se veja o Estado entendido como 

o conjunto dos agentes ou das instituições que exercem uma 661/758 autoridade 

soberana sobre o conjunto de um povo fixado num território para a expressão 

legítima desse agrupamento humano. 

Uma vez colocadas essas premissas críticas, é possível orientar-se para o 

programa de pesquisa que elas abrem, isto é, para uma sociologia genética (ou 

uma história social) da instituição estatal que deveria, por sua vez, conduzir 

posteriormente a uma análise da estrutura específica dessa instituição. Mas em 

terreno tão intensamente explorado, não se podem enfrentar diretamente os 

trabalhos históricos sem exame prévio dos grandes trabalhos de história 

comparativa ou de sociologia histórica que foram dedicados à sociogênese da 

formação dos Estados. Sem pretender esgotar o universo dos trabalhos 

realizados nessa direção, apresentei um quadro crítico dos autores que me 

parecem propor as soluções mais interessantes ao problema cogitado (isto é, 

Shmuel Noah Eisenstadt, Perry Anderson, Barrington Moore, Reinhard 

Bendix,Theda Skocpol). Com duas intenções: destacar as hipóteses gerais 

capazes de orientar a análise dos trabalhos históricos, e submeter à crítica 

diferentes maneiras de compreender e de pôr em funcionamento o método 

comparativo. 

Esse exame crítico leva ao partido metodológico de restringir a análise ao 

estudo da gênese do Estado na Inglaterra e na França, dois casos singulares 

tratados como casos particulares do universo dos casos possíveis. Isso, com um 

duplo projeto: de um lado, destacar a lógica da gênese de uma lógica estatal, 

ou, em outros termos, da emergência desse universo social específico que 

chamo de campo burocrático; de outro, estabelecer como se constitui essa “força 

social concentrada e organizada” (Marx) a que chamamos Estado, ou,em outras 

palavras, como se concentram as diferentes espécies de recursos propriamente 

burocráticos que são a um só tempo os instrumentos e as implicações das lutas 

cujo campo burocrático é o lugar e também o que está em jogo (no campo político 

notadamente). 
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1990-1 

Antes de apresentar o modelo da gênese do Estado que eu desejava propor, 

afigurou-se indispensável analisar três tentativas precedentes, que me pareciam 

absolutamente exemplares, até em seus limites: a de Norbert Elias, que no 

prolongamento de Max Weber descreve bem a concentração dos instrumentos 

de violência e de arrecadação do imposto nas mãos de um dirigente e de uma 

administração únicos e a extensão do território através da competição vitoriosa 

com os chefes concorrentes, mas que ignora a dimensão simbólica desse 

processo de concentração; a de Charles Tilly, que, se permanece muito próximo 

de Weber e Elias, no essencial, demanda uma espécie de análise multivariada 

que explique a um só tempo os traços comuns e as variações observadas no 

processo de constituição do Estado, ou seja, a concentração do capital físico de 

força armada, ligada à burocracia de Estado, e a concentração de capital 

econômico, ligada à cidade; a de Philip Corrigan e Derek Sayer, que têm o mérito 

de romper com o economicismo dos dois modelos anteriores e evocar a 

verdadeira “revolução cultural” que estaria, segundo eles, no princípio do Estado 

moderno, isto é, a construção desse conjunto de “formas” legítimas e codificadas 

que regem a vida social (língua nacional, formas parlamentares, tribunais de 

justiça etc.). 

Para ultrapassar, integrando-os, esses modelos parciais, é preciso articular 

heranças teóricas tradicionalmente vistas como exclusivas. Um dos efeitos 

maiores da ação do Estado é, de fato, a imposição do princípio de visão e de 

divisão comum (nomos) que fundamenta um conformismo lógico e um 

conformismo moral (segundo as palavras de Durkheim) e um consenso sobre o 

sentido e o valor do mundo. O Estado é o principal produtor dos instrumentos de 

construção da realidade social: é ele que organiza os grandes ritos de instituição 

que contribuem para produzir as grandes divisões sociais e inculcar os princípios 

de divisão segundo os quais elas são percebidas. Esse código comum, conjunto 

oficial de instrumentos estruturados de conhecimento e de comunicação (como 

a língua e a cultura nacionais), está em afinidade com as estruturas do Estado, 

portanto em acordo com os que o dominam. 

Com base nessas reflexões prévias, pôde-se em seguida abordar a 

construção de um modelo da gênese do Estado como processo de concentração 

de diferentes espécies de capital (físico, econômico, cultural e simbólico) que 



50 
 

onduz à emergência de uma espécie de “metacapital”, capaz de exercer um 

poder sobre as outras espécies de capital, e do Estado como campo em que se 

desenrolam lutas tendo por objeto o poder sobre os outros campos, notadamente 

aquele que se encarna no direito e em todas as espécies de regulamentação de 

validez universal (na escala de um território). Pela concentração do capital 

simbólico, do qual a concentração do capital jurídico é um aspecto, e que tende 

por exemplo a substituir à honra estatutária da casta nobiliária as honras 

atribuídas pelo poder central, o Estado institui-se progressivamente como banco 

central de capital simbólico, investido do poder de nomeação, e como “fountain 

of honour, of office and of privilege”, segundo a expressão de Blackstone (citado 

por Maitland). 

Assim se revela o caráter ambíguo do processo de onde saiu o Estado 

moderno e desse próprio Estado: o processo de concentração (e de unificação) 

é sempre, simultaneamente, um processo de universalização e um processo de 

monopolização, sendo a integração a condição de uma forma particular de 

dominação, esta que se realiza na monopolização do monopólio estatal (com a 

nobreza de Estado). 

1991-2 

Tendo descrito o processo de concentração do capital (sob suas diferentes 

formas), tentamos construir um modelo da gênese do Estado. Fixando-nos 

primeiro em compreender a lógica da acumulação inicial de capital simbólico e, 

em especial, os trunfos inscritos no lugar ocupado pelo rei, Primus inter pares. O 

Estado dinástico, organizado em torno da família real e de seu patrimônio, como 

casa, é o lugar de uma contradição específica ligada à coexistência de um poder 

pessoal e de uma burocracia nascente, isto é, de dois princípios contraditórios 

de dominação (encarnados pelos irmãos do rei e pelos ministros do rei) e de dois 

modos de reprodução pela família ou pela escola. São os conflitos fundados 

nessa contradição que levam da casa do rei à razão de Estado, garantindo pouco 

a pouco o triunfo do princípio “estatal” sobre o princípio dinástico. Numerosas 

instituições que tendem a impedir os processos de reprodução natural da 

nobreza (das quais o fato de confiar o poder burocrático a técnicos estrangeiros 

ou a escravos representa o limite) têm como efeito romper os laços de 

apropriação pessoal das instituições estatais e dos benefícios que elas 

propiciam, fazendo do Estado uma espécie de antiphysis (isso se vê muito bem 
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quando se analisam os processos progressivamente instalados para impedir a 

tendência à corrupção, que está inscrita na lógica burocrática). 

A invenção da nova lógica estatal é o produto de um trabalho coletivo de 

construção desse conjunto de realidades sociais totalmente novas que são as 

instituições participantes da ideia de público. O corpo dos agentes que, como os 

juristas, têm interesses comuns com a lógica estatal, mais “universal” (ou 

universalista) em seu princípio do que a lógica dinástica, representa um papel 

determinante na construção da coisa pública e do espaço (o campo burocrático) 

em que se inventam as instituições burocráticas (o escritório, o secretário, a 

assinatura, o selo, o decreto de nomeação, o certificado, o atestado, o registro 

etc.). Uma análise do processo, ao término do qual se acha definida a longa 

cadeia dos agentes encarregados da gestão dos royal seals, permite destacar a 

lógica da gênese da divisão do trabalho de dominação, que leva à transmutação 

da autoridade dinástica em autoridade burocrática baseada na delegação 

limitada entre agentes se garantindo e se controlando mutuamente. 

O processo pelo qual o poder de início concentrado nas mãos de um pequeno 

número de pessoas se diferencia e se distribui entre agentes ligados pela 

solidariedade orgânica, implicada na divisão do trabalho de dominação, leva à 

constituição de um campo burocrático relativamente autônomo, que é o lugar de 

lutas de concorrência tendo por objeto o poder propriamente burocrático, que se 

exerce sobre todos os outros campos. Essas lutas que, como os debates em 

torno do “leito [de justiça] do rei” permitem observar, podem se referir a detalhes 

da prática burocrática (de seu cerimonial, por exemplo),ou à história das 

instituições, são uma das ocasiões em que se realiza o trabalho de construção 

coletiva das instituições “públicas”. A ascensão progressiva dos adeptos do 

princípio burocrático, dos funcionários cuja autoridade é baseada no capital 

cultural, em detrimento do princípio dinástico, conhece uma aceleração decisiva, 

no caso da França, com a Revolução, em que se afirmam inseparavelmente os 

princípios universais da nova república burocrática e o direito privilegiado dos 

detentores do capital cultural à apropriação do universal: a nobreza de Estado 

se afirma como tal no próprio movimento pelo qual ela faz o Estado territorial e 

a nação unificada e se arroga o controle do capital público e o poder de controlar 

esse capital e redistribuir seus benefícios. 
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É ainda no tempo longo que se pode apreender o trabalho coletivo de 

construção pelo qual o Estado faz a nação, isto é, o trabalho de construção e de 

imposição de princípios de visão e de divisão comuns, em que o exército e 

sobretudo a escola têm um papel determinante. (Entre parêntese, a construção 

social da realidade de que tratamos aqui não é redutível a uma agregação 

mecânica de construções individuais, mas se realiza nos campos submetidos à 

coerção estrutural das relações de força em vigor.) A construção da nação como 

território juridicamente regulado e a construção do cidadão ligado ao Estado (e 

aos outros cidadãos) por um conjunto de direitos e deveres vão par a par. Mas 

o campo burocrático é sempre mais o lugar e o objeto das lutas, e o trabalho 

necessário para garantir a participação do cidadão na vida pública — e em 

particular na política oficial, como dissenso regulado — deve se prolongar numa 

política social, esta que define o Welfare State, visando garantir a todos as 

condições mínimas econômicas e culturais (com a iniciação aos códigos 

nacionais) do exercício do direito do cidadão, assistindo, econômica e 

socialmente, e disciplinando. A edificação do Welfare State supõe uma 

verdadeira revolução simbólica, que tem como centro a extensão da 

responsabilidade pública no lugar da responsabilidade privada.  

Sabendo que o campo burocrático traz em si o vestígio de todos os conflitos 

do passado, compreendem-se melhor as lutas das quais ele é o lugar e as 

relações que elas mantêm, na base das homologias de posição, com as lutas de 

que ele é objeto e cujas implicações são os poderes que ele controla. 


