Bourdieu e a política*
Luis Felipe Miguel**
Na ciência política brasileira - e não só brasileira - a obra
de Pierre Bourdieu tende a ser ignorada. Mesmo em estudos com
caráter mais crítico e mais abertos à reflexão sociológica, o pensa
dor francês costuma brilhar pela ausência. Uma obra destinada a
mapear o pensamento político contemporâneo, por exemplo, não
julga necessário lhe conceder um verbete, embora sejam contem
plados outros sociólogos, como Karl Mannheim e Fernando
Henrique Cardoso, teólogos, como Gustavo Gutiérrez e Leonardo
Boff, educadores, como Paulo Freire, economistas, filósofos, estu
diosos da cultura, charlatães e mesmo a romancista Virgínia \Voolf 1 •
Se a ciência política não gosta de Bourdieu, a recíproca é
igualmente verdadeira. São freqüentes, em seus textos, referências
irônicas à disciplina que, em sua opinião, carece de seriedade cientí
fica. São comentários muito ligados à realidade francesa, onde os
cursos, via de regra medíocres, de "sciences-po" cumprem o papel
de fornecer um lustro de respeitabilidade e legitimidade a indivídu
os já destinados a ocuparem cargos na burocracia de Estado2 • Mas
que tocam também na ciência política de fora de França, que, em
suas correntes dominantes, compartilha das mesmas debilidades
teóricas e epistemológicas. A crítica irônica feita ao "pensamento
sciences-po" (que substituiu o "pensamento Mao" dos radicais dos
anos 60 e 70) não vale apenas para Paris: é uma pretensa ciência que
"coloca os problemas da política nos mesmos termos em que os
colocam os homens de negócios, os políticos e os jornalistas políti* Artigo enviado em abril de 2001.
** Professor do Departamento de Ciência Politica da Universidade de Brasília.
1
Robert Benewick e Philip Green (Ed.), Tbe Rot1tled_ge dictioNary of lJJJe/llieth-ce111t1ry political
thi11kc,:r. Second edition. London: Routledge, 1998.

2

Ver Pierre Bourdieu, l11 /loblcs.re d'l;lal: .�ra/lde.r école.r et e.rprit de corp.r. Patis: Mmuit, 1989, passim.
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cos" • _Nesta perspectiva, comentários sobre resultados de eleições,
o funcionamento do parlamento ou das agências gov ernamentais e
análise d e sondagens de opinião esgotariam o campo da política.
Uma redução que abandona praticamente todas as questões im
po rtantes, aquelas que dizem respeito às est rutu ras de dominação
da sociedade.
O nome do sociólogo francês, assim, costuma estar mais
associado à intervenção política do que à ciência política. De fato, sua
p resenç a no debate público, na França e na Eu ropa, tem sido
marcante. Bourdi�u �tualiza a t radição francesa do intelectual engagé,
que remont a a Emil e Zola4 • Um engaj amento com claro m atiz
contestatóri�. Como lembra Alex Callinicos, Bou rdieu e Anthony
Gidde�s, dois dos mais importantes sociólogos contemporâneos,
em erg iram quase ao mesmo tempo de uma posição de rel ativo /oiv
proftle para o engaj amento político ativo. Mas enquanto Giddens na
posição de ideólogo do neolibe ralismo mitigado (a chamada "�er
ceira v�a"), ap resentava seminários para Bill Clinton na Casa Branca,
Bou rdieu, autonomeado porta-voz dos ideais da esquerda, discu r 
sava para trab_alhadores em greve5 • Em ent revistas à imprensa, pa
lestras na t�levisão, conferências e ar tigos para o Le Jvlonde Diplomatique,
e�e �e manifesta contra o desmonte do Estado p revidenciár io, pelos
direitos dos trabalhadores, dos imigrantes e das minorias' em defesa da universidade •
3

6

No entanto, para além da pertinência de su a intervencão nos
temas da conjuntu ra, a ob ra de Bourdieu oferece um conju�to útil
de fe�ram:ntas, p�ra � ciência política como para as outras ciências
sociais. Ha, em primeir o lugar, a perspectiva metodológica que ele
·' Pierre Bourdieu, "La main gauche et la main droite de 1•(.-tat"
.. , • em e011Jl'CJeflx:
• J; propos
, ..rta11ce co11/re �. 11éo-libéra/e. Paris:
po11. r servu·. a, la 1u1
l 111va.r1011
Liber, 1998, p.15.
4
Cuja trajetória como intelectual público o próprio Bourdieu estudou·
· 1,c.r ne
1
·
, cf. l...e.r reg
,
t.· Jellese
/'ar..
el .rlmcl/11� d11 cha11,p liltéraire. Edição revista. Paris: Seuil, 1998, esp. pp.215-20
.
_
' Alex :allinico "Social theory put to the test of politics: Pierre
Bourdieu and
�:
Anthon) G1ddens . Neiv l.eft Revie,v, nº 236, 1..ondon, 1997, pp.77-102
(ver p.85).
r, Ver os artigos reunidos em Bourdieu, Co11treje11x, cit.

oferece7 • O sociólogo francês é crítico da distinção funcionalista
entre "teoria" e "estudo de caso". Para ele, a construção teórica é
inseparável da confrontação com os casos concretos. Não adianta
produzir uma bela discussão abstrata - a "teoria teó rica", expres
são ir ônica às vezes usada por Bourdieu - se ela não é capa z de
fala r do mundo real, assim como não adi anta descrever com
brilhantismo um caso singular se isso não nos l ega uma percepção
mais apurada, que nos per mita uma ap roximação mais eficaz a outros
casos, menos ou mais similares. O j eito, por tanto, é buscar entender
o mundo a partir do estudo das situações concretas, mas ap reendi
das enquanto "casos p articulares do possív el":
Ning uém pode alcançar a lógica mais profunda do
mundo social a menos que mergulhe na especificidade
de uma realidade empírica, historicamente situada e da
tada, mas apenas para construí-la como um exemplo
(cas de.figttre) num universo finito de configu rações 8 •
Essa convicção, de que a teoria p recisa andar paripassu com a
observação detida das realidades sociais, é que orienta e dá coe rên
cia a uma obra que se esp raia por assuntos tão diversos e imp revis
tos quanto o hábito de freqüentar museus, os usos sociais da foto
grafia, o mercado da h abitação no interio r da França ou as disputas
d e poder nas universidades. Em todos os casos, a abor dagem é
sempre relacional, com um olho posto nos elementos invariantes,
que permitem vislumb rar a estrutu ra por trás de suas vár ias mani
festações específicas. E a "teoria" qu e a parti r daí se sedimenta,
longe de ser um conhecimento abstrato que os leitores citam e co
mentam, de ve ser usada da mesma forma que um "manual de gi
nástica"9: algo a ser posto em prática, testado em novas pesquisas
Ver, em especial, "La pratique de l'anthropologie réflexive (le séminaire de Paris)",
incluído em Répo11m. Paris: Seuil, 1992. O texto está publicado em português, sob o
título "Introdução a uma sociologia reflexiva", em O poder .ri111bólico. Lisboa: Difel; Rio
de Janeiro: Bertrand-Brasil, 1989.

7

' Pierre Bourdieu, "Concluding remarks: for a sociogenetic understanding of
intellectual works", em Craig Calhoun, Edward LiPuma e Moishe Postone (Ed.),
B011rdiell: crilicn/perspective.r. Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp.271-2.
'' A comparação é do próprio Bourdieu; ver id., p.271.
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que, se bem sucedidas, iluminarão novos aspectos da realidade, evi
denciarão limites e reformularão a moldura teórica da qual partiram.
Nada dispensa, portanto, o levantamento cuidadoso de da
dos empíricos, que podem provir das mais diversas fontes. Contra
o "monoteísmo metodológico", Bourdieu defende a combinação
entre diferentes tipos de dados 10; afinal, é o embate com a realidade
que determina as ferramentas metodológicas a serem utilizadas. Um
exemplo é o extraordinário estudo sobre os usos sociais do "gos
to", La distinction, que combina - e submete a diferentes formas de
tratamento qualitativo e quantitativo - informações provenientes
de observação etnográfica, entrevistas em profundidade, imprensa,
fontes históricas e notariais, estatísticas públicas e survrys com
amostragem ampla; ou, da mesma forma, Homo academicus, sobre o
campo universitário francês, e La noblesse d'État, sobre o recruta
mento da alta burocracia francesa 1 1 •
É necessário acrescentar uma palavra sobre as pesquisas de
opinião pública. Mais ainda do que os outros ramos das ciências
sociais, a ciência política é adepta dos s11rvrys, vistos como uma fór
mula milagrosa que dá acesso às crenças, tendências, opiniões, valo
res, inclinações etc. das diferentes populações 12 • Num artigo famo
so, Bourdieu fez a crítica das ilusões associadas à técnica:
A primeira condição para responder adequadamen
te a uma questão política é, portanto, ser capaz de cons
titui-Ia como política; a segunda, tendo-a constituída
como política, é ser capaz de aplicar a ela categorias pro
priamente políticas, que podem ser mais ou menos ade
quadas, mais ou menos refinadas etc. Tais são as condi
ções específicas da produção das opiniões, que a pesqui
sa de opinião supõe universalmente e uniformemente
preenchidas 1.,_
"' Id, "La p rati9ue de l'anthtropologie réflexivc", cit., p.198.
Pie11·e Bourdieu, I11 di.rti11clio11: c,itiq11c .rociale duj1ige111ml. Patis: l\lfinuit, 1979; Id., r-To,,,o acadev1ic,1.,.
P.uis: Minuit, 1984; Id., T11 11ohlwe d'l".tat: ,�m11des école.r et e.rp,it de rorps. Paiis: Minuit, 1989.
12
Ver, por exemplo, a maravi lhosa apologia do .r11r11�y, repleta de positivismo ingênuo,
por Gabriel t\lmond e Sidney Verba no clássico Tbe civic mll11re . Reedição. Newbury
Pa rk: Sage, 1989, pp.41-4.
u Pierre Bourdieu, "L'opinion publi9ue n'existe pas", em Q11csliom de .rociologie. Paris:
Minuit, 1980, p.227.
11
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Dito de outra forma, o que uma pesquisa de opinião recolhe
não são opiniões, mas respostas a uma pergunta. A relação entre
tais respostas e as crenças ou os comportamentos dos respondentes
não é automática, mas precisa ser entendida em cada caso. Portanto,
longe de ser uma via de acesso fácil à realidade, o survry, mesmo
quando tecnicamente impecável, pode no máximo fornecer indíci
os que, por mais preciosos que sejam, precisam ser combinados
com informações provenientes de outras fontes para dizerem algo
de substantivo sobre o mundo social.
A adesão irrefletida aos resultados de survrys é apenas um
exemplo de um problema mais sério, nas ciências sociais, que
Bourdieu discute em sua obra. Ele opõe a "razão razoável", que é a
compreensão prática das coisas do mundo, à "razão raciocinante" e
escolástica, própria dos cientistas, daqueles que têm o lazer necessá
rio para pensar sobre o mundo e sobre sua atividade 14• Enquanto a
primeira tem por características a fluidez, a imprecisão e a adaptabi
lidade, a segunda é rígida, formal e auto-exigente. Ocorre que o
cientista social tende a tomar uma pela outra, colocando, na origem
das práticas dos agentes sociais, sua própria forma de razão ou,
então, os modelos que constrói a partir dela 15 • Ele impõe a stta
lógica aos agentes que pretende estudar, da mesma forma que o
elaborador do s11rvry impõe as s11as preocupações - a sua agenda
- a respondentes que talvez não se importem com elas, nem se
reconheçam na formulação e nas opções apresentadas.
O resultado é uma percepção "engessada" das práticas soci
ais, incapaz de apreender a sua dinâmica própria. O maior exemplo
está na teoria da escolha racional e seus corolários, as teorias dos
jogos e da escolha social. O problema não é que elas levem a conclu
sões falsas, mas que as conclusões a que chegam sejam totalmente
irrelevantes para a compreensão do mundo social. Primeiro, por
deixarem de lado todas as questões mais interessantes, aquelas que
dizem respeito à formação das preferências individuais. E depois
14

Id., Médilatio11.r pascalielffte.r. Paris: Seuil, 1996, p.64.

15

Id., p.65.
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porque a modelagem que põem em prática exige a adesão a pres
supostos sobre o comportamento humano - a "transitividade das
preferências", o auto-interesse, o cálculo de utilidade etc. - que
estão adequados a uma lógica escolástica, mas não correspondem à
experiência vivida.
Quando Bourdieu, mordaz, classifica a teoria dos jogos de
"recreações matemáticas" 16, ele está apontando exatamente sua fal
ta de relevância para o entendimento da realidade. Dentro do uni
verso fechado de seus próprios pressupostos, as teorias da escolha
racional funcionam à perfeição. Portanto, elas se mostram ferra
mentas úteis apenas para a compreensão de seus próprios modelos.
Boa parte da ciência social, em especial da ciência política, parece se
contentar com isso. No entanto, a prática científica só ganha sentido
se contribuir para avançar na compreensão não de suas abstrações,
mas do mundo social. Para tanto, é necessário abrir mão de esque
mas simplificadores e entrar num terreno de construções teóricas
bem mais sofisticadas, capazes de apreender, ao menos em parte, a
complexidade desse mesmo mundo social 1 7 • É o que Bourdieu
procura fazer, usando como instrumentos principais os conceitos
de habitus, de campo e de capital.
Bourdieu combina, em sua obra, influências dos três grandes
fundadores da sociologia. Grosso JJJodo, é possível observar que de
Durkheim vem a preocupação com os esquemas de classificação
social e de Weber, o interesse pelos estilos de vida. Mas seu progra
ma de trabalho está dado nas onze Teses sobre Feuerbach, de Marx,
com a ênfase no caráter prático da atividade humana. Segundo a
oitava tese, "Toda vida social é essencialmente prática", e essa refie-

xão ecoa em toda a produção do sociólogo francês 18. A atenção
deve estar voltada às práticas sociais - como surgem, como se
transformam, como orientam a ação dos agentes -, com sua flui
dez. Essa é a forma de escapar ao escolasticismo da "razão
raciocinante" dos acadêmicos.
Central, nessa empreitada, é o conceito de habit11s, que Bourdieu
elabora como tentativa de escapar à dicotomia individualismo/ es
truturalismo, alternativas que são igualmente redutoras 19• Trata-se
de um conceito complexo e o próprio autor não ajuda muito quan
do se dispõe a explicá-lo afirmando que são "estruturas estruturadas
.
•
e
.
predispostas a nmc1onar
como estruturas estruturantes,,zo - exemplo de um gosto por jogos de palavras que, às vezes, afasta os
leitores. Uma maneira mais clara de apresentar o conceito é dizer
que o habittts é o conjunto de "disposições para agir" que os indiví
duos interiorizam a partir de sua vivência no mundo social. Não é
um "papel social" a ser cumprido automaticamente, n�m um con
junto de regras expressas de obediência compulsória. E uma "ma
triz de percepções, de apreciações e de ações"21 , um esquema in
consciente para a apreensão da realidade e para a prática, que os
agentes sociais aplicam e adaptam às diferentes situações.
O conceito de habit11s compreende a idéia de que as categori
as e os esquemas classificatórios que presidem nossa percepção do
mundo parecem naturais, mas não o são: são produtos sociais. Pa
recem naturais porque há uma coincidência entre as categorias e a
nossa experiência vivida, já que elas orientam a prática, que por sua
vez molda o mundo social. É o que Bourdieu chama de doxa, aqui" Sobre

"' Pierre Bourdieu, l.11 se/1.f pmtiq11e. Paris: l'vfinuit, 1980, p.80.
17
Ver a autocrítica de Els ter, que é um dos mais renomados teóricos da escolha
racional, além de interlocutor fretJÜeote de Bourdieu, para quem boa parte da escola
da escolha social "simplesmente parece ter perdido contato com o mundo real" Qon
Elster, "The possibility of rational politics" cm David 1 Jeld
fed.], Po/itical lbeory lorlay.
Stanford: Stanford Univcrsity Prcss, 1991, p.120). (; claro que Elster é um representante
atípico da correotc, dada sua permanente abertura para a exploração de seus limites e
aporias. Para a crítica à ratio11al cúoice, ver Pierre Bourdieu, Lc.r s/111cl11res socia/e.r de i'économie.
Paris: Seuil, 2000, pp.19 e 256; e Mérlitalio11.r pa.rc,,lie1111es, cit., p.260.
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ponto, ver Richard Jenkins, Pierre B011rrlie11. London: Routledge, 1992, p.68.

1
''

Embora seja razoável admitir que o próprio Bourdieu pende mais para o lado do
estruturalismo, corrente que o i nfluenciou muito no período de sua formaçiio
intelectual. (, um viés <Jue fica claro, sobretudo, em suas obras mais acessíveis,
destinadas a um público amplo. Ver, por exemplo, a descrição dos ap;entes, no
campo da imprensa, como "marionetes [...] de uma estrututura", em .for la té/évi.rio11.
Paris: Liber, 1996, p.42.
20 Bourdieu, l .11 .rew pratiq11e, cit., p.88.
1
Pierre Bourdieu, F.sq11i.r.re d'1111e tbéorie de la pratiq11e (précérlé de lrois ét11rles d'etb11olo.gie
kabyle). Reedição. Paris: Seuil, 2000, p.261.

2
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lo que faz com que nos sintamos à vontade num universo familiar,
que nos proporciona entendimento imediato. Os papéis de gênero
são um bom exemplo de tais esquemas classificatórios. Exatamente
porque hoje estão em crise, permitem um certo distanciamento e
podemos ver como ocorria a naturalização de uma construção so
cial, bem como a adaptação quase perfeita entre as categorias "fe
minino" e "masculino" e a prática de mulheres e homens. Mas o
mesmo pode ser dito de algo tão fundamental quanto nossa per
cepção do espaço e do tempo, conforme Bourdieu comprovou
em suas pesquisas com os kabila da Argélia 22•
O efeito de doxa também fica bastante evidente na aborda
gem dominante da economia, que tende a perceber o comporta
mento de seus agentes como "natural", ignorando que é efeito de
processos históricos determinados:
Tudo o que a ciência econômica põe como um dado,
ou seja, o conjunto das disposições do agente econômi
co que estabelecem a ilusão da universalidade anistórica
das categorias e conceitos utilizados por esta ciência, é de
fato o produto paradoxal de uma longa história coleti
va, reproduzida sem cessar nas histórias individuais, da
qual apenas a análise histórica pode dar conta por intei
ro: é porque ela as inscreveu paralelamente nas estruturas
sociais e nas estruturas cognitivas, nos esquemas práti
cos de pensamento, de percepção e de ação, que a histó
ria conferiu a aparência de evidência natural e universal
às instituições das quais a economia pretende fazer a
teoria anistórica23 •
Convém ressaltar que a teoria de Bourdieu não elimina o com
portamento estratégico nas interações sociais. O que ocorre é que
tanto os objetivos que os agentes perseguem quanto a racionalidade
que empregam no comportamento estratégico são socialmente
construídos, isto é, participam da matriz de percepções e práticas
que é o habittts 24• Conforme diz o próprio sociólogo,
" Ver, em especial, Bourdieu , [ ,e se/Is pmlique, cit.

a noção de habit11s [ ...l restitui ao agente um poder gera
dor e unificador, construtor e classificador, sempre re
cordando que essa capacidade de construir a realidade
social, ela mesma socialmente construída, não é de um
sujeito transcendental, mas de um corpo socializado,
investindo na prática princípios organizadores social
mente construídos e adquiridos no curso de uma expe
riência social situada e datada25 •
Por fim, cumpre observar que o habittts não é monolítico,
nem eterno, nem imutável. É uma matriz de práticas que essas mes
mas práticas vão transformando26. Além disso, o desvendamento
das estruturas sociais de geração das percepções e práticas, que é a
tarefa própria das ciências sociais, abre caminho para a superação
ou pelo menos o controle da ação do habittts. Não que o conheci
mento, por si só, promova a emancipação (o que representaria uma
adesão à máxima hegeliana de que "liberdade é a consciência da
necessidade"). Mas ele permite a transformação consciente do pró
prio agente. Nesse sentido, o projeto científico de Bourdieu é uma
"socioanálise"27: revelando nosso "inconsciente social", dar-nos-ia
um meio de nos libertar mos dele, da mesma maneira que,
pretensamente, a psicanálise, trazendo a luz o inconsciente individu
al, permite que seus pacientes se libertem dos constrangimentos que
ele impõe.
Os diferentes espaços sociais geram diferentes formas de
habittts; é o que explica porque, por exemplo, padrões de compor
tamento próprios do campo econômico se tornam contraprodu
centes quando aplicados ao campo acadêmico e vice-versa. Um
dos elementos do habitt1s, aliás, é a adesão irrefletida aos objetivos
do campo, cujo valor aparece como "evidente" aos olhos dos agentes
(o que Bourdieu chama de ilhtsio), embora possa ser desprovido de
sentido de um ponto de vista externo. Assim, a busca de reconheci
mento acadêmico pode parecer ilógica para quem a analisa da pers
pectiva econômica, mas aparece como natural e permanece
25

Id., Méditatio11s p,1scalic1111es, cit., p.164.

2
-'

Bourdicu, T..es slmct11res sociale.r de l'éco1101J1ie, cit., p.16.

"' Id., p.79.

24

Ver Bourdicu, Médita/1011.r pa.rca!ie1111es, cit., pp.261-2; l.r.r stmc/11res sociales de /'éco,101111,, cit., p.259.

27
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Wacquant, "Introduction" a Bourdicu, Répo11ses, cit., pp.39-40.
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inquestionada dentro do ambiente universitário.
Fica claro, desde já, que a compreensão do habitus passa por
outro conceito-chave da sociologia de Bourdieu: campo. Ele desig
na uma configuração de relações objetivas entre posições de agen
tes ou de instituições. Esta configuração constitui o campo, ao mes
mo tempo em que é constituída por ele. Os diferentes campos
sociais se formam à medida que determinadas práticas geram um
espaço de autonomia. Assim, a formação de um campo artístico
ou literário, por exemplo, permitiu que a arte ou a literatura - até
certo ponto - regulassem a si mesmas28 . Muito concretamente,
fez com que as modalidades de consagração dependessem das re
lações estabelecidas no próprio campo e não mais fossem impostas de
fora, pelo dinheiro ou pelo Estado. O mesmo vale para o campo
acadêmico.
Desta forma, os campos são as estruturas objetivas, que im
põem sua lógica aos agentes que deles participam - a busca do
lucro, no campo econômico; do reconhecimento pelos pares, no
campo artístico etc. Assim, cada campo gera uma prática específica
e também uma espécie de capital, isto é, uma forma de valor que só
se estabelece enquanto tal porque é socialmente reconhecida (a ri
gor, a própria moeda se enquadra nesta definição). Portanto, cam
po e habittts são conceitos complementares. O habittts é o campo
interiorizado, ao mesmo tempo em que são as práticas dos agentes,
conformadas pelo habitus, que propiciam a reprodução das estrutu
ras do campo. Justamente por isso, o efeito de doxa é possível.
Uma das principais contribuições que a obra de Bourdieu
oferece para a ciência política reside no conceito de "campo políti
co". Ele permite entender que a disputa política não se esgota nos
locais institucionalizados de tomada de decisão - eleições, parla
mentos, partidos, governos. Mas também evita o "tudo é política"
" Sobre o processo de autonomização do campo literário francês (e sobre a teoria
dos campos em geral), ver Bourdieu, Les r��les de l'art, cit. Para uma análise mais
resumida, mas igualmente instigante, tomando por foco as artes plásticas, ver Pierre
Bourdieu. "i\ institucionalização da anomia" e "Gên<:se histórica ele u1na estética
pura", ambos em O poder .ri1J1hólico, cit.
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que retira dela qualquer especificidade, tornando-a coextensiva à
própria sociedade. O espaço da política não é dado: é construído
historicamente e moldado e remoldado de acordo com os emba
tes entre os agentes. Tampouco é um espaço oco. É um campo
estruturado, com sua hierarquia de influência, que privilegia certas
posições e barra a entrada de grupos estranhos.
O campo político é, segundo a definição de Bourdieu, "o
lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele se
acham envolvidos, produtos políticos, problemas, programas, aná
lises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais os ci
dadãos comuns, reduzidos ao estatuto de 'consumidores', devem
escolher"29. Todo campo se define pela imposição de critérios pró
prios de avaliação da realidade, em especial pela fixação de objeti
vos que se apresentam como "naturais" para aqueles que deles par
ticipam - neste caso, a busca do poder político.
Assim, o campo seria "um universo obedecendo a suas pró
prias leis"3º, expressão que sintetiza a autonomia, que todo campo
almeja, e o fechamento sobre si próprio, que caracteriza a todos.
No entanto, o fechamento encontra limites, muito claros no caso da
política, que periodicamente precisa se abrir para os simples eleito
res. O importante é observar que as posições no campo político
não são mero reflexo das votações recebidas; basta lembrar de tan
tos campeões de voto, sejam eles radialistas, cantores ou esportistas,
que ocupam um lugar menos do que secundário no Congresso. O
capital político é uma forma de capital simbólico, isto é, dependen
te do reconhecimento fornecido pelos próprios pares. Como to
dos, em certos momentos-chave, lutam por votos, a popularidade
contribui para tal reconhecimento, mas não é o único determinante.
Em Sobre a televisão, Bourdieu trata da influência que o campo
jornalístico exerce tanto sobre a política quanto sobre o meio uni
versitário. Não por acaso, pois ele julga que os campos político,
,,, Pierre Bourdieu, "A representação política. Uementos para uma teoria do campo
político", em O poder si1J1hólico, cit., p.164.
'" Pierre Bourdicu, Propos .wr /e cha/Jlp politiq11e. Lyon: Presses Univcrsitaires de Lyon,
2000, p.52.
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jornalístico e das ciências sociais têm uma meta comum, que é "im
por a visão legítima do mundo social"31 • Ao que parece, o jornalis
mo estaria colonizando seus dois concorrentes. Cada vez mais, a
visibilidade nos meios de comunicação se torna a condição essenci
al para a geração de capital político (ou acadêmico), o que significa
a perda de autonomia destes campos.
O capital simbólico, segundo Bourdieu, é uma espécie de
crédito social, no sentido preciso do termo, isto é, algo que depende
fundamentalmente da crença socialmente difundida na sua valida
de32 . Assim, a eficácia do capital simbólico está ligada à universali
dade do reconhecimento que ele recebe - algo que, a rigor, tam
bém pode ser considerado válido para o capital monetário. Para
dar um exemplo, o capital cultural que permite a um determinado
professor falar como "autoridade" em seu assunto está assentado
no reconhecimento (pela sociedade e por seus pares) de que ele é,
de fato, uma "autoridade". O capital simbólico engendra uma for
ma própria de violência: os dominados concedem seu reconheci
mento aos dominantes, graças ao desconhecimento da desigualda
de material que lhes permite alcançar a competência que, depois,
transita socialmente como signo de um talento inato33 .
Como toda forma de capital, o capital político está desigual
mente distribuído na sociedade. Na base da pirâmide, temos os
simples eleitores, que podem apenas optar por uma entre as alter
nativas propostas, sem praticamente nenhuma voz ativa na vida
política; no topo, os líderes que são os autores das alternativas em
jogo e que são reconhecidos como representantes dos diversos seg
mentos sociais. Embora Bourdieu não tenha desenvolvido uma ca
talogação exaustiva das formas do capital político, é possível elabo
rar, a partir de suas categorias, uma divisão tríplice:
a) capital delegado, isto é, "como o do sacerdote, do professor
Apud Philippe Fristch, "Introduction" a id, p.22.
Bourdieu, [.,e se11s pratiq11e, cit., pp.203-4.
" Nesse sentido Bourdieu estabelece sua crítica da instituição escolar, que cumpre
a função de legitimar as diferenças sociais, trnvestindo-as de "reconhecimento do
mérito". Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, La reprod11ctio11: éfé11Je11t.r pot1r 1111e
tbéorie r/11 syste111e d'e11.rez�11e111e11t. Paris: Minuit, 1970.
31

32
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e, mais geralmente, do funcionário, produto da transferência limitada
e provisória (apesar de renovável, por vezes vitalíciamente) de um
capital detido e controlado pela instituição e só por ela: é o partido
que, por meio da ação de seus quadros e dos seus militantes, acu
mulou no decurso da história um capital simbólico de reconhecimento
e de .ftdelidade"34• Isto é, o político é depositário de um capital que
pertence, na verdade, à organização. É possível encaixar aqui os
detentores de cargos públicos em geral;
b) capital convertido, isto é, a notoriedade e a pop1;1laridade
obtidas em outras áreas são transferidas para a política. E o caso,
por exemplo, de intelectuais, artistas ou esportistas que ingressam na
vida parlamentar. Neste caso, é relevante identificar a "taxa de con
versão", que varia de espécie de capital para espécie de capital e é
função das próprias lutas políticas. Quando, por exemplo, um es
portista ingressa na vida política, ser-lhe-á imposta uma taxa de con
versão desfavorável, tornando improvável que ele alcance uma po
sição de primeira grandeza. Já o capital cultural pode obter uma
taxa de conversão melhor. Uma outra espécie de conversão pode
partir do capital econômico, que é, como se sabe, um bom suporte
para o sucesso político;
c) capital heróico, na verdade uma subespécie do capital con
vertido: mas, se "este capital pessoal de notável é produto de uma
acumulação lenta e contínua, a qual leva em geral toda uma vida, o
capital pessoal a que se pode chamar heróico e profético e no qual
pensa Max Weber quando fala de 'carisma' é produto de uma ação
inaugu ral, realizada em situação de crise"35•
Uma das muitas vias de investigação que a obra de Bourdieu
abre passa precisamente pela comparação entre as formas de pro
dução do capital político, em diferentes sociedades e épocas, uma
vez que isso reflete toda a configu ração do campo político. Interli34

Bourdieu, "A representação política", cit., p.191.

,s Ib., Analisando a experiência do "socialismo real", numa conferência de 1989 em
Berlim Oriental, Bourdieu especulou sobre a conveniência de introdu:r.ir uma
variante "soviética" de capüal. Pierre Bourdieu111 "La variante 'soviétique' et le
capital politique", em Raiso11.r pratiq11e.r: .wr la théorie de J'action. Paris: Seuil, 1994.
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g ados, os conceitos de habitus, campo e capital permitem uma abor
d agem m ais refinad a dos fenômeno s políticos, desnaturaliza ndo
aquelas c ategorias e comport amentos que, embora fruto s de pro
cessos históricos, aparecem para nós com o instintivos, espontâneos
e eternos. Permitem explicar, por exemplo, a divisão entre uma
minori a ativa e a massa po liticamente apática, sem recorrer aos es
quema s naturalizantes do elitismo (de Mosca e P areto a Schumpeter
e Olson), e sim entendendo-a como um efeito da concentr ação do
capital político e da estruturação do campo político36
Um dos principais instrumento s de exclusão do campo po
lítico é a barreira da linguagem. A imposição de um a forma de
expressão como sendo condição p ara se fazer ouvir despoja os
dominados, que estão condenados a seremfalados por outros, que se
apresentam como porta-vozes de seus interesses, ou então a trair a
experiênci a na tentativ a de adaptação à linguagem dos dominantes
- co nstatação que, por sinal, funda a crítica às ilusões h abermasianas
de um consenso discursivo37• Como observa Bourdieu,
a linguagem dominante destrói, ao desacreditá-lo, o dis
curso político espontâneo dos dominados: não lhes
deixa outra opção que não o silêncio ou a li11g11age111
emprestada, cuja lógica não é mais a do uso popular, sem
ser a do uso culto, linguagem enguiçada, onde as 'pala
vras elevadas' estão presentes apenas para assinalar a
dignidade da intenção expressiva e que, nada podendo
transmitir de verdadeiro, de real, de 'sentido', priva aquele
que a fala da experiência mesma que julga exprimir38 •
Tanto quanto a linguagem, a exigênci a de ação "responsável"
e "confiável" contribui par a fech ar o campo político, excluindo os
grupos que não se conform am com os papéis que lhes cabem e que
busc am redefinir as fronteir as da própri a polític a39. Um a das fun
ções do intelectual crítico é exatamente inter vir de maneir a "subver31'
·17

Id., Ln disti11ctio11, cit., pp.465-78.
B ourdieu, Méditation.r pa.rcalie1111e.r, cit., p.80.

·" Id., Ln di.rti11ctio11, cit., p.538.
.w Id., "A representação po lítica", cit., p.172.
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siva" n o debate político, coloc ando-se contra a maré, forçando a
ampliação do esp aço do politic amente "dizível", questionando os
consensos estabelecidos 40. Deve mesmo afro ntar os p adrões d a
política "séria e responsável", moderada e co nser vadora, que os
dominantes tanto prezam41• O Bourdieu- ativista e o Bourdieu-so
ciólogo, portanto, não são figuras est ranhas um a à outra . Ao jogar
no debate público o peso de seu capital simbólico - professor
(agora aposentado) do College de France, diretor de investigações
na École des Hautes Études en Sciences Sociales, diretor de cole
ções nas Éditions du Seuil - ele põe em prática suas próprias per
cepções sobre o funcionamento do mundo social.

Bourdieu no Brasil
A bibliogra fia de Pierre Bourdieu no Brasil é extensa, ultra
passando as duas dezenas de títulos. M as, com as exceções de pr a
xe, os editores br asileiros p rivilegiam suas obr as m ais circunstanciais
- coletâneas de conferências, artigos de jornais, entrevistas. Muitas
das principais obras do sociólogo não estão disponíveis no P aís,
como os livros La distinction, Le sens pratique e Méditationspascaliennes.
Elas podem ser encontradas no original francês, é claro, e também
em inglês e, muitas vezes, em espanho l ou italiano.
A economia das trocas simbólicas (S. Paulo: Perspectiva, 1973). Co
letânea organizada por Sergio Miceli, que também é o autor da útil
introdução. Dá uma boa amostragem das preocupações de Bourdieu
em sua fase inicial: os textos tratam do sistema escolar, do consumo
artístico e das formas de consagração simbólica. O último artig o é
interessante, por most rar as origens do conceito de habitus.
A reprodução: elementos para uma teoria do sisteJJla de ensino (Rio de
Janeiro: Fr ancisco Alves, 1975). Livro de 1970, escrito em parceria
com Jean-Claude P asseron e muito influente nos estudos sobre edu'" Ver Id., "Pour un corporntisme de l'universel", pós-escrito a Les regles de /'ar/, cit.
Essa percepção, levada ao extremo , explica a p o lêmica adesão do s o ciólo go à
candidatura do comediante Co luche à presidência da República Francesa, em 1981.
Ver, so bre o p onto, Lo uis Pinto, Pierre B011rdie11 et la tbéorie d11 111011de social. Paris: Albin
Michel, 1998, p.217.

41
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cação. Faz uma contundente crítica à instituição escolar, baseada em
dados da realidade francesa, mostrando como ela cumpre o papel
de reproduzir - e legitimar - as desigualdades sociais, premiando
o "mérito" daqueles alunos que, em virtude da origem familiar, já
estão predestinados a terem melhor desempenho acadêmico.
O derencantamento do 1Jnmdo: estruturas econômicas e estruturas tempo
rais (S. Paulo: Perspectiva, 1979). Tradução da versão resumida (pelo
próprio autor, para publicação em língua inglesa) de Travai! et
travai!!eur en A!gérie, uma das primeiras obras de Bourdieu. A
desestruturação das relações sociais tradicionais na Argélia, dada a
presença do colonizador, permite investigar os mecanismos de for
mação do habittts.
Questões de sociologia (S. Paulo: Marco Zero, 1983). Coletânea
de textos de pequena envergadura e de entrevistas. Muitos deles
tratam do próprio ofício de sociólogo e da posição do intelectual
na sociedade, que Bourdieu afirma ser um "privilégio injustificável".
Inclui também o importante "A opinião pública não existe", que
coloca em xeque uma categoria que, em geral, é aceita de maneira
quase irrefletida.
A ontologiapolítica de Martin Heidegger (Campinas: Papirus, 1989).
Bourdieu intervém no debate sobre a relação entre Heidegger e o
nazismo. Para ele, o problema não se resolve discutindo a duração
ou a intensidade da adesão do filósofo ao regime hitlerista. É neces
sário entender sua inserção no campo da filosofia alemã da época e,
a partir daí, observar como sua obra opera num "duplo registro",
que reveste de "dignidade filosófica" os temas centrais da extrema
direita política.
Opoder simbólico (Lisboa: Difel; S. Paulo: Bertrand-Brasil, 1989).
Antologia de artigos, organi?:ada em Portugal. Inclui, entre outros,
"Introdução a uma sociologia reflexiva", que fornece uma síntese
da perspectiva metodológica de Bourdieu; "A representação políti
ca", importante para a compreensão do conceito de "campo polí
tico"; e ''A institucionalização 1a anomia" e "Gênese histórica de
uma estética pura", que tratam da autonomização do campo artís- 116 -
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tico francês e fornecem elementos valiosos para o entendimento da
teoria dos campos.
Coisas ditas (S. Paulo: Brasiliense, 1990). Reunião de conferências,
artigos e entrevistas - duas das quais apresentam um bom balanço do
itinerário intelectual de Bourdieu. O artigo ''A delegação e o fetichismo
político" apresenta pontos importantes para a compreensão do funci
onamento do campo político das democracias ocidentais.
Bo11rdie11: sociologia (S. Paulo: Ática, 1994). Antologia organiza
da por Renato Ortiz (que também assina a introdução), dentro da
coleção "Grandes Cientistas Sociais". Além de textos sobre estilos
de vida, o campo científico e a competência lingüística, traz excertos
de Esquisse d'tme théorie de la pratiqtte, obra de 1972 que representa a
primeira tentativa ambiciosa de Bourdieu para sistematizar o con
junto de seu pensamento.
Lições da aula (S. Paulo: Ática, 1994). Transcrição da aula inau
gural proferida no College de France em abril de 1982. Bourdieu
discute tanto as condições de produção do discurso sociológico
quanto os instrumentos que existem para aplicar o conhecimento na
compreensão dele mesmo, isto é, para fazer uma "sociologia da
sociologia".
Livre-troca: diálogos entre ciência e arte (S. Paulo: Bertrand-Brasil,
1995). São conversas do sociólogo com o artista plástico alemão
Hans Haacke. O principal tema é o patrocínio privado às manifes
tações culturais, cujos limites e distorções são enfatizados pelos au
tores. O campo artístico é submetido ao arbítrio dos detentores do
poder econômico, que além disso se legitimam (na qualidade de
"mecenas") às custas de um dinheiro que, no fim das contas, é pú
blico Gá que o "investimento cultural" é recompensado com renún
cia fiscal). Apesar da tradução deselegante, o livro é um belo exem
plo da intervenção crítica de Bourdieu na agenda contemporânea.
A economia das trocas !ingiiísticas: o quefalar qtter dizer (S. Paulo:
Edusp, 1996). Tradução de Ce que parler vettt dire, volume que reúne
as principais investidas do sociólogo no diálogo com a lingüística.
Ele enfatiza o papel da moldura social que enquadra os discursos e
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lhes provê de sentido, condenando a visão, predominante na discipli
na, que isola os atos de fala das condições de sua produção e recep
ção. É um dos mais importantes títulos do autor em português, com
interesse específico para os cientistas políticos. Um dos artigos, por
sinal, trata especificamente da eficácia do discurso político.
As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário (S. Paulo:
Companhia das Letras, 1996). A mais importante obra de Bourdieu,
entre as publicadas no Brasil, fundamental no desenvolvimento do
conceito de "campo". Fiel à crítica da separação entre "teoria teóri
ca" e "estudo de caso", ele usa a análise da formação do campo
literário francês, no século XIX, para entender as propriedades ge
rais dos campos. A reconstrução que faz do mundo das letras, no
período áureo de Baudelaire, Flaubert e Zola, dessacraliza a criação
artística, investindo contra o mito do "gênio" e colocando os pro
dutores culturais no contexto do jogo de possibilidades que é o
próprio campo.
Razões práticas: sobre a teoria da ação (Campinas: Papirus, 1996).
Reunião de conferências proferidas fora da França, retomando te
mas de livros anteriores, em especial La noblesse d'État e As regras da
arte. Discute temas como formas do capital político e o campo da
burocracia estatal.
Sobre a televisão, seguido de A itif!11ência dojornalis1J10 e Osjogos olímpi
cos (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997). Transcrição de uma conferên
cia originalmente transmitida pela TV francesa (mais dois artigos cur
tos), este livro causou grande polêmica quando foi publicado. É uma
denúncia do poder excessivo dos meios de comunicação de massa,
que estariam exercendo uma influência negativa sobre a política, as
artes e a ciência. Não traz elementos novos sobre a relação entre
mídia e sociedade, mas os traduz para o vocabulário de Bourdieu.
Liber, vol. 1 (S. Paulo: Edusp, 1997). Na verdade, trata-se de
uma coletânea de artigos de vários autores (entre eles, Jürgen
Habermas, E. P. T hompson e Terry Eagleton) publicados na revista
Liber, editada em várias línguas - um projeto de Bourdieu, que bus
cava ser um espaço de difusão internacional de idéias. O próprio
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sociólogo comparece com dois textos sobre a "questão nacional" e
uma espécie de manifesto programático em favor da mobilização
internacional dos intelectuais, que formariam um "contrapoder eficaz
diante dos poderes econômicos, políticos e da mídia".
Contrafagos: táticas para enfrentar a invasão 11eo!iberal (Rio de Ja
neiro: Jorge Zahar, 1998). Textos curtos, de intervenção política.
Bourdieu se manifesta, sobretudo, contra o desmonte do Estado
de bem-estar e a precarização das relações de trabalho.
A miséria do 1111mdo (Petrópolis: Vozes, 1998). Obra coletiva dirigida
por Bourdieu, com o duplo objetivo de entender as formas contem
porâneas do sofrimento social e de dar voz àqueles que o vivem. A
maior parte do livro é composta por depoimentos, apresentados como
forma de romper o monopólio da fala exercido pelos cientistas sociais.
O último capítulo, "Compreender", redigido por Bourdieu, é uma
importante reflexão sobre a atividade sociológica.
Escritos de ed11cação (Petrópolis: Vozes, 1998). Coletânea brasi
leira de artigos sobre o tema, que foi uma das preocupações cen
trais de Bourdieu nos anos 1970.
A dominação J11asc1tli11a (S. Paulo: Bertrand-Brasil, 1999). Dis
cussão sobre a opressão das mulheres, tomando por base, em grande
medida, a obra ficcional de V irgínia Woolf. Bourdieu enfatiza o
caráter de violência simbólica da dominação masculina, isto é, sua
interiorização por parte das mulheres, o que gerou polêmica (cf. o
artigo de Mariza Corrêa na revista Novos Estudos Cebrap, nº 54).
A prqftssão de sociólogo:preliminares epistemológicas (Petrópolis: Vozes,
1999). Obra de 1973, em colaboração com Jean-Claude
Chamboredon e Jean-Claude Passeron, que aponta a necessidade,
para os sociólogos, de uma abordagem epistemologicamente me
nos ingênua dos métodos e objetos de sua investigação. A busca da
objetividade científica passa pela aplicação do método sociológico
à própria sociologia, entendendo os constrangimentos associados
ao exercício da profissão. O livro inclui também uma extensa sele
ção de "textos ilustrativos" da história da disciplina.
O campo econômico: a dimensão simbólica da dominação (Campinas:
VITIWS- hlosdcPolílim,n. l,Brosilio,2001
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Papirus, em fase de publicação). Reunião de artigos, entrevistas e
resenhas de livros, organizada por Daniel Lins.

Os textos enviados para publicação devem ter, no
máximo, 50 mil caracteres, incluindo espaços e biblio
grafia, ou 30 laudas (se apresentam gráficos e figuras.)
São necessárias duas cópias impressas em papel /\4, e
uma em disquete, todas constando identificação do(s)
autor(es), vínculos institucionais e endereço para corres
pondência.
Todas as versões devem ser encaminhadas no
software J.T1/'ordfor Windons em espaço duplo, fonte Times
New Roman 12, destaques em itálico. Gráficos e figuras
preferencialmente em Microsoft Exce! com legendas e sem
destaques coloridos. As notas ele rodapé são
explicativas, com referências bibliográficas ao final
conforme a ABNT, e no corpo elo texto
obedecendo ao sistema autor/data.
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