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A PROCURA DE UMA SOCIOLOGIA DA PRATICA 

Preliminares 

Organizar uma coletanea de textos de urn autor contemporaneo nos 
coloca de imediato diante da dificil tarefa de situa-Io na corrente do 
pensamento sociol6gico modemo. Tem-se, por urn lado, 0 reconheci
mento real do valor de sua obra, mas constata-se, por outro, que ele 
nao se transformou ainda em urn "classico", no sentido que a literatura 
cientifica confere a este termo. Pierre Bourdieu e urn exemplo deste 
tipo de autor, dificil de ser situado em rela~ao a uma "escola", pois 
que se apresenta como urn pensador profundamente original. Seus es
tudos abrangem urn numero infindavel de objetos, variando desde a 
etnologia arabe ate os trabalhos mais recentes que procuram desenvolver 
urn quadro te6rico que se toma cada vez mais preciso (vide bibliografia). 
Alem disso, Bourdieu tern ainda diante de si urn horizonte aberto para 
novas produ~oes cientificas. A esta "literatura-a-ser-feita", como diria 
Sarlre, nao podemos nos referir mesmo que conhe~os a priori·. 0 

habitus cientifico do autor. No entanto, tendo em vista que. Bourdieu 
e autor de uma "obra", senao acabada, pelo menos ja plenamente 
desenvolvida em seus principios fundamentais, pode-se tentar, com 
auxilio de seus proprios escritos, uma sintese desse pensamento socio-
16gico que se expressa tanto no nivel da formula~o te6rica, quanta 
no nivel das pesquisas empiricas. Nesta introdu~ao, desenvolveremos os 
pontos que nos parecem mais pertinentes para a compreensao das pre-
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missas epistemologicas que orientam 0 trabalho de Bourdieu. TrSs 
aspectos centrais de seu pensamento serao considerados; a) 0 conheci
mento praxiologico; b) a no,ao de habitus; c) 0 conceito de campo. 
A sele,ao de textos obedece a mesma orienta,ao. Esta abordagem nos 
pennite perceber como 0 pensamento te6rico de Bourdieu se articula 
a sua pnitica de pesquisa sociologica. Reservamo-nos, pon!m, 0 direito 
de tomar esse pensamento sob urn ponto de vista critico, 0 que implica 
reconhecer os meritos e a originaJidade dos escritos de Bourdieu, mas 
tambem as !imites em que uma "sociologia da reprodu9ao" se encerra. 
Dito de outra forma, pretendemos tomar Bourdieu como um autor real
mente "contemporaneo", 0 que nos leva necessar.iamente a urn debate 
distinto daquele que poderiamos travar com um "c1assico" da sociologia. 

A questao te6rica 

A problematica teorica dos escritos de Bourdieu repousa essencial
m.el!tcso1:m~ .... a_guestao da medi~aoentre 0 agente sociaLe.....a.g>.ciedade. 
Por isso Bourdieu considera 0 problema dos metodos epistemologicos 
como uma discussao que oscila entre dois tipos de conhecimentos po
lares e antagonicos; 0 objetivismo e a fenomenologia. Enquanto a 
perspectiva fenomenologica parte da experiSncia primeira do individuo, 
o objetivismo constroi as rela<;iies objetivas que estruturam as praticas 
individuais. A antiga polSmica entre subjetivismo e objetivismo emerge, 
portanto, como ponto centra! para a reflexao de Bourdje1!; para re
solve-la, explieita~se urn outro gener.()_<le_,,-,mh~ciI11e.nto,- distinto dos 
anteriores, que pretende articular dialeticamente 0 ator social e a estru
t~ra social. A este tipo de ab~~dageni epistemologica -Bourdieu chama
de· conhecimento praxiologico, conhecime.,to este que teria por objeto 

"nao somente 0 sistema de rela~5es objetivas que 0 modo de conheci
mento objetivista constroi, mas tambem as rela90es dialeticas entre essaS 
estruturas objetivas e as disposi96es estruturadas nas quais elas se atuali
zam e que tendem a reproduzi-Ias" 1, 

Dito de outra fonna, Bourdieu retoma a controversia sartrian~ da 
Questao do metodo e procura reequacionar 0 problema da "interiori
zar;ao da exterioridade e da exteriorizar;ao da interioridade". Metodos 

1 BOURDIEU, P. Esquisse d'une theorie de la pratique. Geneve, Lib. Droz, 1972. 
p. 163. (Excertos desta obra inc1uidos na presente coletanea: Esb~o de uma 
teoria da pratica, p. 46.) 
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distintos como 0 culturalismo, 0 estruturalismo, 0 marxismo "estrutural", 
podem desta fonna ser agrupados numa mesma categoria epistemo
logica (objetivismo) que preside essas diferentes concep<;iies de apreen
sao do mundo. Do ponto de vista filosofico, a aproximar;ao com Sartre 
elucida em grande parte a perspeetiva teorica adotada por Bourdieu. 
Apesar das criticas que 0 autor faz do u1tra-subjetivismo sartriano dos 
primeiros escritos, a discussao permanece 2. A Critique de la raison 
dialectique e justamente um momenta em que Sartre se prop6e, atraves 
de urn marxisrno existeneial, combater urna visao ortodoxa do materia
lismo historico. Sartre pretende tecer urn elo de mediar;ao entre sua 
posir;ao fenomenologica anterior, que e plenamente desenvolvida em· 
urn livro como 0 ser e 0 nada, e 0 objetivismo reificado dos marxistas 
franceses, representados na epoca por Garaudy. Para tanto, desenvolve 
a afirmar;lio de Engels de que "os homens fazem eles mesmos sua his
tori a, mas flum meio determinado que os condiciona", e procura mos
trar como 0 hornem e, ao mesmo tempo, produto e produtor da historia '. 
Atraves da nor;ao de "projeto", Sartre procura resolver a questao da 
mediar;ao entre sujeito e mundo objetivo; neste sentido, pode-se dizer 
que toda conduta humana 

"se determina ao mesmo tempo em relat;ao aos fatores reais e presentes 
que a condicionam e em rela9ao a urn certo objeto futuro (0 projeto) 
que ela tende a dar nascimento" 4. 

A problematica na qual se situa 0 pensamento de Bourdieu e 
identica aquela considerada pelo discurso sartriano; veremos, entretanto, 
que sua resposta ao problema sera distinta. Urna observa~ao deve ser 
feita. 0 embate objetivisrno/subjetivismo transcende 0 campo de urna 
teoria particular na rnedida em que considera metodos distintos como 
o positivismo e 0 estruturalismo enquanto perspectivas objetivistas, ou 
o interacionismo simbolico e a etnometodologia enquanto epistemolo
gias fenomenologicas. Mas pode tambem inserever-se no seio de urna 
teoria especifica; emerge, por exemplo, no interior do proprio mar
xismo quando, em certa medida, reatualiza a oposir;ao entre correntes 

2 Para uma critica ao subjetivismo de Sartre, ver nota 33 de Esquisse ... , cit., 
p. 248-50. 
3 Ver SARTRE, J.-P. Question de methode. In: Critique de la raison dialectique. 
Paris, Gallimard, 1960 - em particular 0 cap. III, La methode progressive
-regressive, p. 60-111. (Ver tambem: 0 metodo progressivo-regressivo. In: SARTRE 
- Os Pensadores. Sao Paulo, Abril Cultural, 1978. p. 149-84.) 
4 Ibid., p. 63-4. 
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antagonicas como a "fenomenoI6gica" e a "estruturaIista". A polemica 
recente entre Althusser e John Lewis em torno da questao de quem "faz 
a historia", as homens ou as massas, reedita, no interior de uma escola, 
o antagonismo fenomenologiaj objetivismo demarcado a um nivel mais 
generico '. 

DJ!-11Q!l!o de vist,uo.cioI6gico a controversia objetivismojfenome
JlQlogia se traduz pelaopgsi,aod~ dois cJassicos: Durkheim e Weber. 
Enquanto 0 pensamento weberiano se assenta numa sociologia da com
preensao, isto e, tem seu ponto ~e par.ti93, ,,!lQ_~!ljejjo, a.s.uciologia 
durkheimiana reifica a sociec!~!l~JHnLy~zq!!e a a,preende cOino coisa 6. 

Com efeito, a no,ao de "consciencia coletiva" supoe (para Durkheim) 
a existencia de uma essencia transcendental exterior aos indivfduos e 
que os enquadra coercitivamente na dimensao da norma. Toda a,ao 
social e, desta forma, deduzida a partir de urn sistema objetivo de 
representa,oes que se encontra fora do alcance do ator social; posto 
que 0 individuo e concebido de forma dual - ser individual/ser social 
_ a questao da ordem pressupoe, necessariamente, a adequa,ao do 
individuo ao sistema da sociedade global 7. 0 ser individual, que para 
Durkheim e distinto e antagonico ao homem social, deve obrigatoria
mente ser recalcado diante da coer,ao exercida pela consciencia cole
tiva. A escola aparece, assim, como uma das institui,oes constituidoras 
do ser social dos individuos e, enquanto tal, possibilita a manuten.ao 
e a reprodu,ao da ordem social 8. Decorre desta perspectiva uma visao 
que se opoe radicalmente a urn conhecimento sociol6gico que se fun
damenta em termos psicol6gicos. A polemica durkheimiana contra 0 

psicologismo (Tarde, por exemplo) emerge justamente dessa concep,ao 
que considera a sociedade como sui generis, ou seja, de que ela forma 
urn conjunto de natureza distinta das vontades e das a95es individuals. 
Nao resta duvida de que a concep,ao de Durkheim sobre a especifici
dade do social representa urn avan,o em rela,ao a corrente psicologista 

!I Ver LEW1S, John. The Althusser case (part 1) e (part 2). Marxism Today, jan. 
1972, p. 22~8 e fey. 1972. p. 42-8. ALTHUSSER, L. Reponse a John Lewis. Paris, 
Maspero, 1973. 
6 Ver WEBER, Max. Essai sur quelques categories de la sociologie comprehensive. 
In: Essais sur fa theorie de fa science. Paris, PIon, 1965. p. 325-98, e DURXHEIM, 

E. Les regies de fa methode sociologique. Paris, P. U. F., 1973. (Trad. port.: As 
regras do metodo socio16gico. Sao Paulo, Ed. Nacional, 1960.) 
7 DURKHEIM, E. 0 problema religioso e a dualidade da natureza humana. Religiiio 
e Sociedade, Rio de Janeiro, n. 2, nov. 1977, p. 1-28. 
8 Ver DURKHEIM, E. Education et sociologie. Paris, P. U. F., 1977. (Trad. port.: 
Educa,iio e soci%gia. Sao Paulo, Melhoramentos, s. d.) 
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de fins do seculo XIX; nao e menos verdade, poTtem, que 0 positivismo 
durkheimiano implica uma reifica,ao dos processos sociais. 0 indi
vidual e, dessa forma, apreendido como residuo do elemento coletivo; 
veja-se, por exemplo, sua analise do totemismo, onde 0 totem indi
vidual e deduzido logicamente do totem coletivo. emblema da tribo·. 

A critica de Bourdiell a escola lingiiistic'!I!'12resenta(tu)gcSaussure 
retoma a problematica anterior n"-,,,_edjda em que ~itua a aniilise estru
tural como antagonica a uma teoria da a,ao social 10. Fundamental
mente 0 objetivismo sociol6gico, seja ele durkheimiano ou estruturalista 
(e neste sentido, Levi-Strauss pode ser consider ado urn continuador da 
obra de Durkheim), prescinde de uma teoria da a,ao, uma vez que 
esta se reduz meramente a execu~ao das nonnas ou das estruturas. Da 
mesma maneira que Saussure deduz 0 conceito de "'fala" a partir da 
no,ao de "lfngua", Durkheim deduz a solidariedade mecanica a partir 
da consciencia coletiva das tribos primitivas. Como sublinha Bourdieu, 
"0 Qbjetivi~lIlo constr6i u'!!l'_. teo,ria, da pratica mas somente enquanta 
sll:l?p-roduto n~g~~iyo" 11; posto __ q~e ,q estruturalismo considera ,_o,L.sis
temas d~ _representa~6es somente como "estrutura estruturada" e nao 
como "estrutura estruturanie", ele cIeixa de lade a aniilise das f)m,oes 
do discurso ideo16gico, assim ~~_IPt) os aspectos relativos 11 reprodu,ao 
deSIe _<:Iiscllrso atrayes,_EC)~_~gentes sociais 12. Dentro desta perspectiva 
o ator. social se apresenta necessariamenteco,lIl.o ,simples executor da 
estrutura;' ou seja, a a,ao e compreendida como subproduto de uIlla 
abstra~ao como "a cultura", u a ,es~~!.1:1~~",_ "a lingua" 13_. __ 0 _ ~.E~_:q!e_ 
social apar~ce,J>9rtanto,. __ C;q,~o mere executante de alga que se encontra 
objetivamente. prQgralll?4.o ,e que Ihe e exterior.' 

Se 0 pensamento durkheimiano acentua a transcendentalidade do 
social, a aniilise weberiana ~.apresenta_ cqlllosua contrapartida; a socio
logia compreensiva retoma op61t) recllsadopor Durkheim e define os 

9 Ver DURKHEIM, E. Les formes eiementaires de fa vie religieuse. 5. ed. Paris, 
P. U. P., 1968. 
10 BoURDIEU, P. L'economie des echanges lingiiistiques. Langue Fran,aise, n. 34, 
maio 1977, p. 17-34. (Texto inc1uido nesta coletanea: A economia das trocas 
Jingilisticas, p. 156.) 
11 BOURDIEU, P. Esquisse ... , cit., p. 169. 
12 Ver BoURDIEU, P. Genese e estrutura do campo religioso. In: A economia das 
trocas simb6licas. Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1974. 
1:1 BoURDIEU, P. Esquisse ... , cit., p. 170. A mesma crftica que Bourdieu faz do 
culturalismo antropo16gico enquanto concep~o que prescinde da media!tao entre 
agente social e cultura pode ser encontrada em SARTRE, J.-P. Question de methode, 
cit., p. 66. 
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fenomenos sociais a partir das condutas individuais; 0 sentido da.a~ao 
e, assim, considerado como 0 sentido subjetivo que 0 ator lbe co
IDuoica 14, 

Para Weber, nao existe um "mundo objetivo" no sentido em que 
Marx se refere it sociedade global ou Marcel Mauss aos fenomenos sociais 
totais; a objetividade do social s6 pode ser apreendida atraves das a9fies 
individuais. A adequa9ao dos tipos-ideais a uma "realidade objetiva" 
adquire, assim, para a sociologia weberiana, uma importancia fundamen
tal; todo 0 problema se resume em construir uma tipologia da a9ao -
o capitalista, 0 sacerdote, 0 profeta, 0 politico, 0 cientista - para que 
se possa compreender as objetiva9fies como capitalismo, religiao, poli
tica e ciencia 15. Foi talvez um ex-discipulo de Weber, Alfred Schutz, 
quem certamente nos mostrou de forma mais completa e detalhada as 
premissas epistemol6gicas que presidem 0 pensamento weberiano 16. 

Schutz demonstra, a partir de Husserl, como a sociologia weberiana, 
que estuda a _a"ao._.subjetiva .. e .. seu.significado, se assenta sobre uma 
perspectiva fenomenol6gica. 0 mundo Qbjetivo aparece,dessa forma, 
como uma rede de intersubjetividade, enquanto resultado de a90es diri
gidas para 0 "outro" e que adquirem significado na medida em que 0 

"Qutm".-"olJl"partilh'l..£OIpigoo mesmo mundo. social. po qual tais a9fies 
.sCL.d.eseorolam. Em contraposi9ao a visao objetivista de Durkheim, 
tem-se agora uma compreensao subjetiva na sociologia. 

Uma vez que Bourdieu critica 0 conhecimento objetivista, ele se 
encontra de imediato face a essa dimensao subjetiva da analise webe
riana da a9ao social. A a9ao nao e mais considerada como simples 
execu9ao, mas sim como nueleo de significa9ao do mundo; a soeiedade 
nao existe como totalidade, mas como intersubjetividade que tern ori
gem na a9ao primeira do sujeito. Apesar das criticas comumente diri
gidas ao objetivismo, a praxiologia',se distingue da abordagem fenome
nol6gica na medida em que Bourdieu naopretende s4np~smente .fe, 
jeitar 0 conheeimento objetivista,.ma.Lq:!nse.&1!ir~uma_.vez .e.xplicitados 
seus liIllites, ultrapassa:lo 17. Muito embora sua abordagem se apro
xime, algumas vezes, da sociologia dos atores de Weber ou das teorias 

14 WEBER, Max. Les concepts fondamentaux de la sociologie. In: Economie et 
societe. Paris. Pion, 1971. t. I. 
Hi Vma critica resumida, mas bastante pertinente, da sociologia dos atores de 
Weber pode ser encontrada em VINCENT, J. M. Metodalogia de Max Weber. In: 
Fundamentos de socioiogia. Porto, Res Ed., s. d. 
16 SCHUTZ, A. Fenomen%gia del mundo social. Buenos Aires, Paid6s, 1972. 
17 BoURDIEU, P. Esquisse .. " cit., p. 164. 
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soeiol6gicas mais recentes como 0 interacionismo simb6lico, delas se 
difereneia na medida em qu.",_~~cluE.r."£'~RtO!1_t~~ci!!!_.!1_eg)i&e_n: 
...c.i.~Q.Q"j~!ivis11l.Q,_n-"o..!epro<ll!~ _~illlpl~s_mente ()s ~rgurnento~c de
,s~!lYQlyj<!Q§.l'~la . ~sc()I'!. _fen()lII.enol~gjE!h..P.~_t,v..~L~~,lII,Ae}~,.)1!J _c§"ntido 
_de __ s~~a.o. Urn exemplo .. A principal obje9ao que Bourdieu 
levanta a teoria lingUistica de Saussure reside no fato de esta sustentar 
que a comunica~ao se estabelece independentemente da situa9ao na 
qual 0 processo de comunicac;ao se manifesta, ou seja, que a mensagem 
prescinde dos agentes que a atualizam. Por isso Bourdieu pode dizer 
que, para Saussure, a "fala" executa a "lingua", pais 0 emissor e 0 

receptor sao considerados como impessoais e intercambiaveis. Para 0 

conhecimento estrutural, a eficacia da comunica9ao reside exclusiva
mente na competencia, por hip6tese igualmente compartilhada por 
aqueles que dominam 0 c6digo; as rela90es de comunica9ao podem, 
dessa forma, ser isoladas das situa9fies nas quais ocorrem concreta
mente, toda analise se reportando a estrutura da lingua que independe 
do agente da "fala". Alfred Schutz, quando considera a linguagem 
como uma rela~ao entre "eu" e "tu", faz criticas aparentemente seme
Ihantes aquelas desenvolvidas por Bourdieu. A escola fenomenol6gica 
chama aten9ao para 0 fato de que "aquele que fala escolhe sempre 
suas palavras levando em conta 0 ollvinte" 18. Dito de outra forma, 
questiona-se a argumento saussuriano que toma 0 agente da comuni
cagao como urn elemento anOnirno. A concorciancia entre 0 conheci
mento praxiol6gico e a teoria fenomenol6gica e, no entanto, aparente. 
P"ra Bourdieu, a comunicac;iio_~e dLetl9.u.a.nt()."interac;aosQcialmente 

.£.§!ruturada:',.is!O _e'.c.()s_~g~ll!~s Aa."fala:' __ ell!!"Ill __ ~In cO!ill!!lj~£a.Q_IlUlll 
campo onde as posi90es sociais ja seencontram objetiY~.IIl~nte_.e_S!I:u> 
turadasl-Q. _ o~vint~ ___ n!~._~ ~_~:1':l~~~l!~£lt1LQ~tt:9':': __ ~~9lD..o_.elemento 
c:ompJem~ntar da intera.c;ao, tp.~s ___ se_ d~f!'9.nJ~ __ c().:r;n.,.o~ "_o~tr9" --numa rela-
9
ao 

de poder que reproduz a distribui9ao desigual de poderes ageD,ciados 

ao nivel da sociedade global. 
-£) A sociologia de Bourdieu introduz, assim, junto as rela~2es de 

interacao, a guestao do poder. freqiientemente negligen<:ia<ia .PQL~§.'.
colas como 0 interacionismo simb6lic.9. Partem dai suas considera9iies 
a respeito do "direito a palavra", all seja, a respeito daqueles que 
possuem a disponibilidade de exercer urn poder sobre outros para quem 
a palavra foi cassada. A assertiva "escutar e crer" 19 pode ser inter-

18 SCHUTZ, A. Op. cit., p. 157. 
19 BoURDIEU, P. L'economie des echanges lingiiistiques, cit., p. 20. 
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pretada da seguinte forma: aqueles que escutam comp5em os elementos 
complementares da comunica~ao, mas, na medida em que a inter~ao 
implica uma reia9ao de poder, eles representam 0 p610 dominado, 
pois nao possuem direito a palavra 20.' Afirmar, portanto, que a inte
ra9ao se da de forma socialmente estruturada implica negar a apreen
sao do mundo como iI)tersubjetividade, como 0 fazem os interacionistas 
simb6licos. Ilourdieu aceita, pois, a considera~aode Maul.; segundo a 
quaI"os hOElens.fazem sua pr6pria hist6ria, mas nao sahem .que a 
realizam", ou seja, que a sociedade nos e dada enquanto fe,nomeno 
social total 011. como ... "totalidade. sem t. oializado. r", como diria Sartre. ,-, ---- ~, . - _.'. 

Nao e por acaso que 0 conhecimento praxiol6gico se coloca como 
teoria sociol6gica que pretende superar (e conservar) 0 objetivismo, 0 
que elimina de imediato a questao de sua possivel filia9ao ao pensa
mento fenomenol6gico. Todo problema consiste, porem. e!ll~QJllrar. 
a mediacao entre agente social e.JQcjedade, hOlllem .. .e .. hist6Iia. 

A media\!iio reencontrada 

Enquanto Sartre, para a conslru9ao de uma teoria da pn,tica, en
contra a media9ao entre sujeito e hist6ria no conceito de projeto, que 
sublinha a especificidade de uma a9ao colocada no tempo futuro, Bour
dieu recupera a velha ideia escolastica de habitus que enfatiza a dimensao 
de urn aprendizado passado 21. Com efeito, a escolastica concebia 0 
Mbito como urn modus operandi, ou seja, como disposi9ao esUivel para 
se operar numa determinada dire9ao; atraves da repeti9ao criava-se, assim, 
uma certa conaturabilidade entre sujeito e objeto no sentido de que 
o Mbito se tornava uma segunda dimensao do homem, 0 que efetiva-

20 Outro exemplo pade seT dado em rela~o ao corpo. Para as fenomen6}ogos, 0 
corpo e urn objeto fisico atraves do qual eu percebo 0 "outro"; ele indica sua 
vivencia, pois se constitui num "campo de expressao". 0 riso ou as lagrimas do 
Dutro Sao indica90es que me permitem perceber 0 estado subjetivo do "outro" 
(ver SCHUTZ, A. Op. cit., p. 51). Para Bourdieu, entretanto, 0 corpo e 0 substrato 
do habitus; nele se inscrevem as rela90es de poder que reproduzem, ao myel 
corp6reo, 0 sistema de domina~ao que impera na sociedade global. Por exemplo, 
nas sociedades primitivas, 0 mito se inscreve no corpo do agente social da mesma 
forma que a pena se inscreve no corpo daquele infrator que Kafka descreve na 
sua Colonia penal. 
21 0 conceito de habitus e, pela primeira vez, desenvolvido par BOURDIEU, P. e 
PASSERON, J. C. em A reprodu,iio, Rio de Janeiro, Liv. Francisco Alves Ed., 1975. 
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considerada. 22 Bourdieu rein
embate objeth'ismo/f~o-mente assegurava a realiza9ao da a9iio 

JeIpreta esta ngs!i.o .. cI.,,-haiJitus no i!lterior do 
JI).~J;!9!9.&ia, para defiIJi-la como: . --.. -. 

/' "sistema de disposi~6es duraveis, estruturas estruturadas predispostas a 
/ funcionarem como estruturas estruturantes, isto e, como principio que 

< 

! 

gera e estrutura as praticas e as representa~6es que podem ser objetiva
mente 'regulamentadas' e 'reguladas' sem que por isso sejam 0 produto 
de obedieneia de regras, objetivamente adaptadas a urn fim, sem que 
se tenha necessidade da proje~ao consciente deste fim ou do dominio 
das operar;:oes para atingi-lo, mas sende, ao mesmo tempo, coletivamente 
orquestradas sem serem 0 produto da a93.0 organizadora de urn 

maestro" 28 •. 

SLitabitus tende,. portant?J_a_ confo\11lar.~. a_.oIien!.a[. .. a_~~aQ,.JJlas .!lJl 
.m.<x.iid!1 em que e pro_duto das J~1a90es sociais el"._!~llQ.~", .. assegurar a. 
Jl).Pffidj.\\;.ii.o d~~!!~. meSI]1~S reJ~c;QeL objetiv!,s .que 0 engendr

aram
. 

,(..-; "Cada agen~. quer saiba ou nao, quer queira ou nao, (.,;erodutor e 
~ reprodutor de S.@pgC!n objetivo porque suas ar;:6es e suas obras_ ,~ao pIO-
1 duto _de urn mod'iJ,s operandi do __ qual ele nao e 0 produtor e do qual 

ele- ii~~~_~~sSui 0 - do~inio' consciente; as ar;:oes encerram, pois, uma 

L 
'inten~io objetiva', como diria a escolastica, que ~ltrapassa sempre as 

- inten¢es conscientes." 24, 

A interiQLi~ao, pelos atores. dos Y!LQres~.-!l_Q[IDALe.. priPcipjos sociais 
assegum, dessa form~J!.cll'.q!@,_a9.~))tre as a,oeLd.Q....SIlWi~I.eali
dade objetiva da sociedade como urn todo. Tem-se, aqui, uma cdtica 
II teoria da pratica proposta tanto por Durkheim quanto por Weber. 
A possibilidade da agao ~~E~_~~-,., ~~~Ol!~!:'!!.. .~~~Ip-2-_Q!?ietivamente. 
estruturada sem gue disto de<;o1!.e..l!lPa ob~dienci'Lllu:egras (C'lrkheim), 
ou uma previsao .,,~n~~"Il,t!"5~~~e_t'!.s __ a_s..e..r~!.'}._3'tingic,l&- (Weber). 
Quando Bourdieu retoma a afirma9ao de Marx, "eu nao tenho voca-
9
ao 

efetiva dos estudos se nao tenho dinheiro para realiza-Ia", ~ 
propoe uma ~~_!!.a.J'r.aticaE'a<jualas a,oessociais sao wl1creta, 
mentL["",,-izacl!1Lpelos .... indivi<l'!os,~~~_ [Is. .£.l1ances .. .<:!.e .. i'f~iY~:!:)LgL. 
encontram objetivamente estrJlturadas no.Ae.!lQT da . .sQ<;j!:d.ade .. global. 
Neste sentido, Bourdieu pode aflrmar que as "aspira<;5es sonhadas" 
dos movimentos milenaristas nao corresponderiam a nenhulTI estrutpra 

22 Consultar WUELLNER. Bernard, S. J. Dictionary 
MiIlwaukee, The Bruce Publishing Company, s. d. 
28 BOURDIEU. P. Esquisse ... , cit., p. 175. 
24 rd., ibid., p. 182. 

of scholastic philosophy. 
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Objetiva, 0 que as leva necessariamente a se transformarem em "de
-iiiandas sem efeito", uma vez quI' nao podem realmente se efetivar 25. 

Quando se considera que a ~ se traduz por uma "estrutura 
,estruturada predisposta a funcionar como estrutura e.strutur~nte". expli
cita-se que a n.o(,iio de 1Ulb,lus··i£ao somente se aplica It iI)lerioriz.g.o 
das normas e dos val ores, mas inclui os sistemas de c1assifi~acoes que 

~.!isteE!~cartl.:~:L~.!ep.::s.ellt~('oes sociais. 0 habitus pressup5e 
urn conjnnto de "esquemas generativos" que Eresidem a escolha; eles 
.§lUeportalll .. ?'!l11.:sisteiTIa de c1assifica~iio que e,. 10gicagI.!'}J,te,_antepor 
~o'.' Neste ponto, Bourdieu recupera a anlliise que Durkheim e 
Mauss fazem das c1assifica~oes primitivas 26. Sabemos que Durkheim 
mostra, por urn lado, que a estrutura das representa~oes religiosas dos 
povos primitivos se ordena segundo categorias hierarquizadas de c1assi
fica~iio, e, por outro, que tais sistemas c1assificat6rios tern origem 
social, isto e, reproduzem as rela~iSes sociais historicamente determi
nadas. .A .. est!1lt.\!~~L i!!.ll1jica, portanto. uma ~iliL~turante.-wna 
vez que as ca!~~o!ias_de. c1assifica~iio .I'~~sjdeIJI .... L.l2r.illi<;.!\ . gJLjndic 
.liid\lo qQ' as interiorizou. Niio e por acaso que Bourdieu privilegia 
a obra pedagogica de Durkheim; ai vamos encontrar desenvolvidos 
de forma mais expIfcita os argumentos avan~dos sobre 0 sistema de 
c1assifiea(!oes primitivas. Na realidade, para Durkheim, 0 trabalho peda
gogico .I)iio consiste simplesmentL~l11_i!,Slllc-".L.llIJIa. IJIoral.. aU uma .ideo-

Jqgia;ele tem.aJII1!.(!ao essencial de administrar. 0 pro~essode incuIca(!ao 
. paS .. proprias categori",s. que presidemno§saj.!lJeI1lre.ta.ao .do real 27. Tais 

categorias sao historicas e sociais, 0 que implica dizer (e Durkheim 
evita esta conclusao 16gica de seu raciocinio) que elas reproduzem 0 
arbitd.rio social, ou seja, as rela~oes hierarquizadas que estruturam a 
sociedade global. A domin~ao e, neste. sentido, dupla: pg!1leir.D.£:.n
quanto discurso ideologic.o,.~"glJn.do enquanto categoD.aJ§gica que .ordena 
a prOpria representaca!LA9J;i.'l1_~Lhabit1&..§.l'_. sustell.!ft.....p..ois~ .. a.ttali.es 
de "esquemas generativo..s.::"'gue, por urn lado, antecedem e ..o.rien1am 11 

~5ao ed)or -"-utr,,, estao naorigem de 0ll!r!?~ "esguem'!LgeneratiXO.s::.que. 
.p.r.esidem a _.a.l2I~!,.~Q_. do ".!.'!Ildo"Ilq!laI1t9.£on!w.cjIJIe.nto. As analises 
de Bourdieu sobre 0 gosto e sobre 0 discurso polftico de urna fra(!a.o 

2ti BoURDIEU, P. Avenir de classe et causalite du probable. Revue Fran,aise de 
SOci%gie, XV, 1974, p. 9. 
26 DURKHEIM, E. e MAUSS, M. De quelques formes primitives de classification. 
In: MAUSS, Marcel. Oeuvres. Paris, P. U. F., 1969. t. II, p. 13-89. 
27 Ver FAUCONNET, Paul. L'oeuvre pedagogique de Durkheim. Introdu~ao a DUR
KHEIM, E. Education et socioiogie. cit. 
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de c1asse da c1asse dominante francesa sao bastante esclarecedoras a 
esse respeito. 0 gosto nao e visto como simples subjetividade, mas sim 
como "objetividade interiorizada"; ele pressup6e certas "esquemas ge
nerativos" que orientam e determinam a escolha estetica 28. Na medida 
em que os sistemas de c1assifiea(!ao sao engendrados pelas condi(!i5es 
sociais e que a estrutura objetiva de distribui(!ao dos bens materiais e 
simb6licos se da de forma desiguai, loda e.scolha te"ce a n;produ?iras 
reI'!£Q.~Qe. d~ll1jnaSiio. ~!1.tll.!!" £!~"!' pode, d~sa form~,. S$L:'li<!~'~. 
atraves do estilo de vida das diferentes classes 0Ur!lI'0s sociais.. No 

·caso· d·" ·dlscurso ideologico de uma fra~a cIli;se d;~inante francesa 
(os tecnocratas), a analise e ainda mais precisa. Bourdieu mostra que 
esse discurso, de forma semelhante as representa(!oes milieas estudadas 
pelos antrop610gos, se estrutura a partir de dois polos de oposi(!ao: 
passado/presente ou tradicional/moderno29 • Este sistema c1assificatorio 
preside toda a ideologia e a a(!ao de urn grupo especifieo da cIasse 
dominante; pode-se, assim, afirmar que os franceses rejeitam 0 passado 
e esperam a solu(!ao de seus problemas no momento em que decisiSes 
modernas, isto e, que se voltam para 0 futuro, sejam tomadas. Para 
o grupo que 0 enuncia, este argumento logico tem urna eficacia politiea 
imediata: rejeitam·se tanto as op(!oes direitistas _ 0 fascismo _ como 
as posi~oes de esquerda - socialismo e comunismo _ uma vez que 
ambas passam a caracterizar 0 passado que teria perdido a for(!a de sua 
signifiea(!ao. Todo problema consistiria, portanto, em inculcar esse dis
curso da chamada "terceira via" as outras fra(!i5es da cIasse dominante, 
assim como as diferentes classes sociais que comp6em a sociedade. Desta 
maneira, ter-se-ia estabelecido uma hegemonia logico-ideo16gica que sol
daria a sociedade num todo organico. 

o habitus se apre.s"nta,P9is, como social eindividuaI:Xefere-se a .um 
gruI'o ou a uma cIasse, mas tamMm ao elemento individual; 0 processo 
de interioriza(!ao implica sempre internaliza(!ao da objetividade, 0 que 
OCorre certamemCPe.J9IlIla.subjetiva, mas que nao pertence .e1'.£!.\!s';'YJ!
mO!!.te ao clQ!J1!nio da individualidade,. A relativahomogeneidade dos ha
bitus subjetiv~s . .cde c1asse, de grupo) encontra-se assegurada na meclida 
em que os individuos internalizam as representa90es objetiya~.§.e.8!!J:lSl.Q..a.> 

28 BOURDIEU, P. e SAINT-MARTIN, Monique. Anatomie du gout. Acres de fa Re
cherche en Sciences Sociaies, D. 5, out. 1976. (Excerto reproduzido nesta cole
tanea: Gostos de classe e estilos de vida, p. 82.) 
29 BoURDIEU, P. e BOLTANSKI, Luc. La production de l'id601ogie dominante. Actes 
de la Recherche en Sciences Sociales, n. 2-3, jul. 1976. 
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-P.Qsi~§es sociais de que efetivamente desfrutam. A analise de Bourdieu 
tende, assim, a enfatizar a importancia de s\'_~t-,,<ill1" _'L m049_.d.e estru
tura~ao do habitus atra.ves _~tas institui~5es de .~'2!'ializa~ dos agenles. 
Vma vez que se considera a socializa~ao como um processo que se 
desenvolve ao longo de uma serie de produc;5es de habitus distintos, 
dedica-se uma aten~ao particular ao periodo de forma~ao das primeiras 
categorias e valores que orientam a pnitica futura do ator (0 que apro
xima Bourdieu da escola fenomenologica que priviJegia a experiencia 
primeira do sujeito). A a~ao pedagogica na primeira fase de forma~ao 
do agente e vista como produtora de um "habito primario, caracteristica 
de um grupo ou de uma classe que esta no principio da constitui~ao 

ulterior de todo outro habito" 30. As estruturas de um habit!,~JQgi£a
mente anterior comandam,pgrt'~nt'?,_ .. () . processo de estrutura~ao de. 
novos habitus a serem produzidos por novas a$e!l~~s _p¢....!'g6gij:as .. 
Assim, 

\ 
c 

"0 habitus adquirido na familia estli no princlplo da estrutur~ao das 
experiencias escolares, 0 habitus transformado pela escola, ele mesmo 
diversificado, estando por sua vez no principia da estrutura~io de todas 
as experiencias ulteriores" 81. 

Dentrodesta perspectiva, a historia de um individuo se desvenda como 
uma "variante estrutural" do habitus de seu grupo ou de sua classe, 0 

estilo pessoal apareee como desvio codificlj.llo., em rela~ao ao estilo de 
uma epoca, uma classe ou um grupo soci~ 

A objetividade das pniticas subjetivas 

A critica de Bourdieu ao objetivismo e ao conhecimento fenome
nologico procura estabeleeer uma teoria da pratica onde 0 agente social 

80 BoURDIEU, P. e PASsERmt J. C. Op. cit., p. 53. 

(2
81 BoURDIEU, P. Esquisse .. " cit., p. 188. 
82 odemos. neste ponto, retomar a analise que Sartre faz de Flaubert. mas descrita' 

-- ora segundo a terminoiogia desenvolvida por Bourdieu. Flaubert se definiria 
como urn escritor que possuia urn habitus de classe - ele e urn burgu& que 
recebe elementos aristocniticos na sua forma~ao - mas, ao mesmo tempo, alguem 
que internalizou a necessidade de fazer literatura de acordo com as exig&lcias da 
epoca. Flaubert, os Gongourt, Baudelaire, possuern, desta forma, 0 mesmo habitus 
literario de um grupe e, neste sentido, orientam suas produ~es artisticas para 
urna mesma dire~ao. 0 estilo de Flaubert seria, portanto, um "desvio codificado" 
do Espirito da epoca. Consultar SARTRE, J.-P. Didiot de lamWe. Paris, Gallimard, 
1972. t. m. 
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e sempre considerado em fun~ao das rela~5es objetivas que regem a 
estrutura~ao da sociedade global. A..Q!atica pode, :~~sim, ser_ definidJ! 

....£Q!'!9.:J?roduto da relayao dialetica entre uma situa~ao e um ha~ituL83, 
isto e, 0 habitus enquanto sistema de disposi~5es duraveis e matriz de 
percep~ao, de aprecia~ao e de a~ao, que se realiza em determinadas 
condi~6es sociais. A situacao particular que enfrenta urn afor social 
especifico se encontra, portanto, ~bjetivamente estruturada; ~_a<le'l.!'''.~ 
entre 0 habitus e essa situa~ao permite, desta maneira, fundar uma teoria 
--~------"'-- ,-- '-'-' .. - . ----~---.---. - -" - ,---~----'--~--- .-----
c!~ praticaque leve.enlc,,-nsi<l.era~ao tanto as necessidades do~. agentes 
quanto a objetividade __ fla sociedade. Bourdieu_~.!!()lIIinj!_"~ll!)J.Jlg"esse 

_espa~o onde as posi~6es dos agentes se encontram a priori fixadas .. 0 
Sllmp() §~ .. <l.efin .. _ .. com". 0 1~<:'!L~~Ci~se~t;.aii:liiii.!'...luji .(,ol)£orr_e.!!.c:ij!1 
entre os atores em torno de interesses especificos que caracterizam a 

. ~rea. em questao. Por exemplo, 0 campo da ciencia se evidencia pelo 
embate em torno da autoridade cientifica; 0 campo da arte, pela con-
correncia em torno da questao da legitiruidade dos produtos artfsticos. 
Dentro desta perspe.c.tiya_resqlye-=-se Q..prq1:l1<;..n!'Ld.LaJi.e..qya.£ao. e.ntJe.a.~ao 
subjetiva e objetividad_U1! __ socied1!<ieL l1J)1.a ._ye~. que .lmlo.....atoJ . .lIge • ..IlO 

interior de um campo socialmente preqetefJllinado. _A.prati.ca,_conjUllo_ 
.~o.do habitus e da.situa~ao, ocorre desta fo..l1l)a,nO seio de_UIII, eSPl'~Q_. 
q.ue __ tral)§,,_errde as rela!<Qes .. emreQLat()r~.s,. Toda a eficacia da acao 
se encontra assim prefigurada, 0 gue implica dizer gue 0 ator so realiza 

_aquelas ac5es....9.!!Le~.L!"~IJ11ente efetivar. Vma compara,ao com 
os escritos de Goffman nos permite, mais uma vez, constatar em que 
medida a sociologia de Bourdieu, muito embora reabilite a problema
tica do ator social, se distancia da perspectiva do interacionismo sim
bOlico. Partindo da ideia de representa~ao teatral, Goffman define a 
intera~ao como encontro entre atores que se deparam diante de uma 
situa<;ao cara a cara 34. 0 fenomeno social pode ser comparado a uma 
pe~a teatral que retira seu sentido ultimo do desempenho do.s agentes 
individuais que comp5em 0 texto final. Visto que, para Goffman, 0 

ator age em fun~ao de seu parceiro, 0 problema que uma situa~ao coloca 
e sempre de cunho individual; trata-se de resolver a questao: "Como 
um agente pode regular a conduta do outro para que ele assegure, de 
maneira mais vantajosa, 0 seu desempenho?" Bourdieu questiona justa
mente esta possibilidade de 0 individuo poder definir a situa~ao objetiva 

88 BoURDIEU, P. Esquisse ... , cit., p. 178. 
34 GoFFMAN, E. A representa~iio do Eu na vida cotidiana. Petr6polis, Vozes, 1975. 

" 



~ 
I 

( 

F 

20 

em que se da a intera9ao com os outros parceiros. 0 que 0 intera
cionismo simbOlico considera como determina9ao do agente (subjeti
vidade), Bourdieu apreende como objetivamente- estruturado ". Duas 
conclusiies importantes podem ser tiradas. Primeiro, enquanto a analise 
goffmaniana se encerra dentro dos limites de uma micro-sociologia, a 
interpreta9ao proposta por Bourdieu abre a possibilidade de uma macro
-sociologia dos campos sociais. Com efeito, posto que para Goffman 
o fenemeno social se identifica a uma pe9a teatral, toda observa~ao se 
da necessariamente em escala reduzida, 0 que confina a analise aos 
limites concretos de uma fabrica, um predio etc. A compreensao da 
realidade como teatro pressup6e um principio epistemol6gico identico 
a observa9ao antropol6gica: 0 observador possui a mesma dimensao 
que a sociedade observada. Para Bourdieu, a questao se coloca em 
outro nivel, pois 0 campo nao e 0 resultado das a~es individuais dos 
agentes. Abre-se, assim, a possibilidade de se estudar as rela90es exis
tentes num campo determinado e, por conseguinte, as estrategias dos 
agentes que 0 compoem e 0 sistema de transforma9ao ou de conser
va9ao da sociedade global. A segunda conclusao, na realidade urn 
corolano da primeira, pode ser resumida na seguinte f6rmula: enquanto 
o interacionismo se prende a uma analise compreensiva da realidade, 
a sociologia de Bourdieu permite uma analise de cunho estatistico. Os 
estudos de Passeron e Bourdieu sobre a educa9ao, assim como os tra
balhos mais recentes deste 61timo a respeito do campo da arte, ilustram 
bem esse aspecto da perspectiva proposta ". Trata-se de estudos da 
distribui9ao estatistica dos produtos pedag6gicos e artisticos segundo as 
diferentes camadas e classes sociais; a chance que cada ator tem de 

85 Apesar das criticas de Bourdieu. pode-se talvez falar, pelo menos junto a alguns 
pesquisadores do Centre de Sociologie Europeenne, do qual Bourdieu e 0 diretor, 
de uma "interpreta9ao francesa" de Goffman. Luc Boltanski, co-autor com Bourdieu 
de inumeros textos, considera Goffman urn precursor na medida em que sellS 
estudos desvendam as rela!tOes entre os homens como reia90es de pader. Ver 
BoLTANSKI, Luc. Erving Goffman et Ie temps du souplon. Social Science In/or
mation, XII (3): 127-41, jun. 1973. Vma interpreta~ao radicalmente contraria 
pode ser encontrada junto a socioiogia inglesa e a americana, onde a rela~ao entre 
os atores e apreendida em termos fenomenoi6gicos, segundo os principios desen
volvidos por Alfred Schutz. Ver PSAmAS, G. e WAKSLER, F. C. Essential features 
of face-to-face interaction. In: Phenomenological Sociology. Org. por G. Psathas. 
Nova York, John Wiley & Sons, 1973. 
;~.: Sobre as obras de Passeron em colabora~o com Bourdieu ver bibliografia. Ou 
ainda BOURDIEU, P. La production de la croyance. Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales. n., 13, fev. 1977, p. 4-43. 
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escolher OS produtos ofertados depende de sua posi9iio dentro do sis
tema de estratifica9ao. 

. 0 campo se particulariza, pois, como um espa~ onde se mani
_festal1).1'.ela~i'i~§..Ae.p2d~!>"'.()....9!!.e implica afirmar que ele se estrutura a 
. partir da distribui~Ju:!~.>;igllaL.d.e llII.l qua!'lurn social q\le .. 9~!~!)lJi..I!a ... a. 
PQsi£~o que urn agente especifico ocupa em seu seio. Bourdieu de.ll9.= ... 
mif!,.C!.~~s~L9~~'!t~m 4e .. ~~.c,!pi_t.~l.., soci~!::~trutura _ do campo pode _ .. 
_se.L apreendida tomando-se como referencia dois p610s opostos: 0 dps 
dominantes e 0 dos dominados. Os agentes que ocu))atn..2.....PI'i!neiro 
p61() saojustamente a9.u~I~s.qu'C ]J~su"l1,l.l!m...E1a~ .. l1!() _<!~Cl!Pjt1!U~aI; 
em contrapartid~, _a.,!ue!:.~.su~ se situ am no !,£IE.,jomi!!.!'<!o.~d.e.flnem 
pela .".usellcia ou pela raridade do capital. social.e~pecifico qu~.JW.ermiDa 
~a~o elIl __ 9.':l.estao. No caso da ciencia, 0 capital se refere ]' .. aJlol9-
.!i<!~de. c::i~ntific'!,_ a_lu!'!....9.l1~ se. trava entre .. os .. agentes_ e .!!!ll'Lill~PU.tll 
em torno da legitimidad~_~~ __ ci~_nc~a.: .2.~_~q!i:isadores gue desfrutalJl 
de posi90es hierarquicamente reconhecidas como. dominant~s dispo_~J!l 

de maior capital cientifico, possuem individuall1)ente maio~ q,lebrid.!!de 
e presti.&~ mas s~i~lmente_~e!em ainda 0 poder de impor,para os 
outros cOmp()~lente~ do campo, 

"a defini~ao de cil~ncia que se confarma melbar a seus interesses espe
cificas, ista e, a que lhes convem melb~r e lbes permite acupar, em 
toda legitimidade, a posi~ao dominante" 87. 

iii. 0 campo da alta costura pressupoe um tipo de capital social distinto 
do anterior; sua estrutura se define segundo a distribui9ao desigual do 
carisma do costureiro-artista (Pierre Cardin, Courreges, Christian Dior 
etc.), 0 qual se encarna na maison, instituic;ao social que tem por fina
lidade gerenciar esse elemento magico de cunho individual. Os agentes 
que possuem um carisma devidamente reconhecido pela comunidade da 
moda auferem os beneficios relativos as posi~s dominantes, enquanto 
aqueles que se lan9aram recentemente no mercado da alta costura -
ou seja, que possuem um pequeno capital social - ocupam os estratos 
inferiores do sistema da moda ,.s. A_~s.tn!t~dos. agentes se orienta, .. 

37 BoURDIEU, P. Le champ scientifique. Ac/es de la Recherche en Sciences Sociales, 
n. 2-3, jun. 1976, p. 91. (Texto reproduzido nesta coletAnea: 0 campo cientifico, 
p. 122.) 
38 Ver BoURDIEU, P. e DELSAUT, Yvette. Le couturier et sa griffe: contribuition a 
une theorie de la magie. Ac/es· de la Recherche en Sciences Sociales, n. I, jan. 
1975. p. 7-36. 
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portanto, em fun~iio da posi~iio que eles detelll }~19,interior do campo, 
~,~.~~!.Wm<io ,s~!llP!~IlP.,§Y!tt.ig() da"!l1~gnj?!'~ii(} .dos lucros" 3 •• 

o ator tenderia, dessa forma, a "investir" em determinado tipo de ca
pit~l,pro9ll'andE). s~'!!P!e ~..E'~i~~!:_~mU!.~..:~-0 'iilaii'ilipidamente 
~siyeIJaL!nv"sJim~,~~~c:p,,~g,e evidentemente de sua posi9iio atual 
ep9tencial ,no,. !nteli'}f ,dp~!'.~12£:.. Deste modo, as aspirac;5es cienti
ficas dos agentes do campo da ciencia tem maiores ou menores chances 
de se concretizar se, por exemplo, aquele que as possui, detem, desde 0 

inicio de sua carreira, um titulo escolar credenciado. Os pesquisadores 
oriundos das "Grandes Escolas" tem, certamente, maior potencialidade 
de realizar suas ambi90es do que outros que se originam de institutos 
ou escolas de menor prestigio 40. Niio existe, poi~~_~~t!lI!!<l:!,de 
d"s "{;Des, pois toda realizaciio pressupOe neces!lMi!!Jl)e!!itL uma. $erie 
,dejllte~J'~,C9.s mal~,,!!!yers~ em jogo. Mesmo no campo do conhe-
cimento. cientifico, onde muitas vezes se pretende fazer uma ciencia 
pura, tais interesses se mauifestam, muito embora sejam freqiientemente 
encobertos por um discurso desinteressado acerca do progresso do saber. 
Assim, para Bourdieu, 0 jovem que se inicia no campo cientifico, e que se 
volta fervorosamente para os estudos, niio esta simplesmente produzindo 
conhecimento, mas sobretudo investindo num capital cultural, que ira 
posteriormente assegurar-Ihe uma posi9iio dominante no campo dos 
pesquisadores cientificos. 

A di"i~,iio do campo social em dominantes e dominados il:n.plica 
uma distinciio entre ortodoxia e heterodoJlia. (Bourdieu recupera estes 
conceitos weberianos que se encontram particularmente desenvolvidos 
em seus·estudos de sociologia da religiiio). Ao polo domin'!.nje,CQ~
pondem_~LI?raticas de uma ortodo&~~.J?!:ete~,<!e_~9.~e!yar_in!1!cto 
() . capitalsqc~1 ,'!..Cl}.J!l"utado; ,!I.~~~lo dominado, as praticas heterodoxas 
que tendem a desacreditar os detentore; r~~~' 'de' um capital legitimo. 
Os agentes que se situam junto 11 ortodoxia.deve'!l,J~ara consexy~x sua 

--E,.osi£iio, secretar uma serie de instituic;5es e de mecanismos que" asse
gurem s",!l estatuto de-domln~iio.-por exemplo,· no n,om~nto de'~;;; 
lan9amentos no interior de um campo, celebram-se certos rituais junto 
a essas instituic;5es (universidades, grandes galerias artisticas, casas de 

89 A analise que faz Bourdieu da a!;ao enquanto "maximiza~o dos lucros ou 
investimento" e, na realidade, uma retomada da sociologia dos interesses. de 
Max Weber. 
40 BOURDmu. P. Le champ scientifique, cit., p. 494-5. 
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modal que tendem a "canonizar" ou refutar 0 produto lan9ado no 
mercado - urn !ivro cientifico, urn quadro, uma nova moda 41. Pode
-se desta JQI!!Ub.jll~!it.llit,!l.I!L£rocesso de legitima9iio dos bens simb6-
licos. assim COIllQ_ est~~le,cerum, sistemaAe ,filt!agem que determine 

-1!9.1!~~~~..E~ve~.ou __ "!iig_~sc,,n<:I~t.pa hierarquia cultural. Os que se 
encontram no polo dominado procuram manifestar seu inconformismo 
atraves de estrategias de "subversiio", 0 que implica um confronto per
manente com a ortodoxia. Entretanto, para Bourdieu, essas estrategias 
siio consideradas como rituais sacn1egos, isto e, se destinam por sua 
vez a ser sacralizadas e a fundar uma nova "cren~a" 42, Este tipo de 
estrategia se desenvolve sem que se contestem fundamentalmente os prin
cipios que regem a estrutura9iio do campo; na medida em que os atores 
agem em fun9iio da maximiza9iio dos lucros, 0 dinamismo do campo 
funciona necessariamente no sentido da recupera9iio. Um exemplo: 
a oposi9iiO arte burguesa/arte intelectual implica, no dominio artistico, 
uma estrategia de subversiio por parte daqueles que elaboram uma arte 
de vanguarda, isto e, pertencem ao pOlo dominado. A contesta9iio e, 
no entanto, puramente simb6lica, uma vez que se situa ao myel do 
ritual, niio colocando em causa os principios de poder que estruturam 
ocampo da arte. A estrategia heretica funciona, desta forma, como 
refor9Q da ordem do campo em questiio; pode-se, assim, compreender 
melhor uma afirma9iio do tipo: 

"a ortodoxia tern necessidade da heresia porque sua oposi~ao implica 
o reconhecimento dos interesses que esdio em jogo" 48, """-W1'" 

N a v~rd~de>. ort<>9qxia_'tlle!~!odoxia, em):tQrA.J!Iltllgfuili;as,..partic.ipam ( -sov-;" 
dos mesmos pressupoJ~L9.!l!,~e~~I!!-0!~~i~!1~ento do canmo. 
De maneira analoga aos "rituais de rebeliiio" estudados por Max Gluck-
man na Africa, as heresias desempenham uma funciio de manutenciio 
da ordem do campo social em que se manifestam. Dominantes e dg-
~!Q~dos _ sa~_!!~~essariamente coniventes. _:;!QyeJ"§~~i.Q§.~£:y.mIlii~,s_."que, 
atraves do antagonismo,de1il!1,itam 0 camp'L legjli!!)Q __ d,L~. 
Bourdieu parec~'retomar, oeste ponto, a ideia de "consenso operacional" 
desenvolvida por Goffman, para quem os participantes de uma intera9iio 

41 Bourdieu desenvolve este aspecto do "trabalho de consagra!rao", em rela~o ao 
lan9amento de novos produtos no Mercado dos bens simb61icos, particularmente 
em seus estudos sobre a alta costura e a arte. Ver "Le couturier et sa griffe ... ", 
cit.; e tambCm "La production de la croyance", cit. 
42 BOURDIEU, P. La production de la eroyance, cit., p. 8. 
4S BoURDIEU, P. Le couturier et sa griffe ...• cit., p. 27. 
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"contribuem para uma Unica defini!;80 geral da situa~ao, que impi:'~J. 

nao tanto urn acordo real sobre 0 que existe, mas antes urn acordo 
real quanto as pretens6es de qual pessoa, referentes a quais questoes 
serao temporariamente acatadas" 44. 

_~'Q!!iY~~!~J'!H.r~_()s_ ~g_eI.ltes.~ete_rJ11ina 0 consen~o a respeito da situa
cao. ou seja, 0 _que _1I1~r.ec~.er ()_'!._n_a()levado ern considera~ao. 0 con
sensa se fundamenta, pais, no desconhecimento, pelos agentes, de que 

.!Lmundo social e urn espaco de conflito, <:!L~oncorrencia entr.e_.grupos 
com interesses distintos. Esse desconhecimento corresponde a urna 
"cren9a coletiva" que solda, no interior do campo, agentes que ocupam 
posi<;6es assimetricas de poder; neste sentido, pode-se dizer_<lue_as pra
ticas he~etig_~s "r~~yiv~~~.~,X~:L~!,~!a~_~~"~p~~"s~~ ~~~~_~~_~, ~em_ qu.es~ 
tiona-Io,. a este fundamento. ultimo do campo, locus onde se sedimenta 
o conse:p.so. 

As no<;oes de "consenso", "ortodoxia", "heterodoxia", "estrategias 
de conserva,ao e subversao" l!£e11.tu""I1Q_ . .a~c_tQ...sI,, __ ,-epI:ltdu9ao _do. 
campo social.. Bourdieu mostra, entretanto, que para se compreender 
realmente 0 sentido e 0 funcionamento desse espa90 social e necessario 
ainda referi-Io ao sistema das rela,oes entre as posi,oes ocupadas por 
aqueles capazes de produzi-Io, reproduzi-Io e utiliza-Io ". Tem-se, 
assim, a possibilidade de apreender as rela90es que se estabelecem entre 
um campo especifico e a estratifica9ao da sociedade em classes ou em 
fra<;6es de classe. No campo da moda (alta costura) a oposi~ao domi
nante/dominado encontrada entre os costureiros corresponde a uma 
oposi9ao entre fra,oes de classe da classe dominante. No p610 da orto
doxia encontramos os produtores de mercadorias marcadas pelo "Iuxo", 
"elegancia" e "austeridade", valores que convem as camadas da alta 
bnrguesia; junto as heresias deparamos com produtos e produtores que 
acentuam 0 "gosto jovem", a Hnecessidade do mau gosto", ou seja, 
elementos que se adequam, cultural e economicamente, as novas fra,oes 
da alta burguesia 46. A~.l~~!i9~~_~oder no interior do campo repro
duzem assim. outras re~oes gue Ihe sao ex\~_rn1!§!---!'La!'ft!!~J;. (:t"-.S~l1as 

institui£oes em que eirculam deterrninados bens .. simb6licos_"-Q!!!''l-~~S 
_pe£¥_s_£e_t~~!r£".assim ..0.01110 do consumo desses produtos, confirrna 

__ J!~--".2!!~~dera0es sublinhadas para 0 ,campo da l!lta_£Qs.tura. Bourdieu 

44 GoFFMAN, E. Op. cit., p. 18. 
45 BoURDIEU, P. 0 mercado dos bens simb6licos. In: A economia das trocas sim
Mlicas, cit., p. 168·9. 
46 Ver "Le Couturier et sa griffe ..... , cit. 
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most.r~_. qu~ os ~~a~ro~. ~!1~i~e:~ados.. "~~~~~~'.'._ ~~ re{~:t:~m~ .nJ~ .. reali
dade. a fracao dominante da classe dominante, enquanto que os teatros 

..£!:>J1$igerados ')~telec.!1!~i.s" __ "-,,-rre~p,?nd,,ma.lr~£~. ~"-~I!.-ada ~~ cla~e 
dominante 47. A an31ise da freqiiencia _d~~~.teatros enfatiza essa opo
si~ao qu.e se explicita ~9 ,nt~~~Lc~~m~~~...: os teatros "burgueses" reSf!!
tam suas clientelas junto as camadas dominantes da classe dominante 
(patro"s, tecnocral,;,' "ic:); ja os "intelectuais" sao freqiientados por 
professores e outros membros que comp5em- o· estrata" iDferlor"dessa 
mesma classe. A afirrna,ao que fizemos anteriorrnente de que 0 gosto 
ou, se quisermos, a escolha estetica, reproduz as rela~oes de poder que 
se encontram objetivadas socialmente, pode ser agora melhor com
preendida.Aquele.s que_c"!lSpm'!D. p~ b.ens simb6licos distribuidos no 
mercado ocupam posisoes ~2-~Lai~ ___ <le..!e~i11.a<:!!!L e'11.JJ!.~aQ_.4p~gpJilil 
economico e cultural (a,,-ess9 a.e~c()la, por~xe!DploL.de que djsp5em. 
Isto faz, por exemplo, com que os empregados do comereio frances te
nham a tendencia de escolher urn carro como 0 Renault-8, cantores como 
Aznavour, Johnny Halliday, de escutar uma radio como a Luxemburgo; 
jii os professores universitarios e os artistas gravitam em tomo de va
lores e produtos como Le Monde, Le Nouvel Observateur, festivais da 
vanguarda, France Musique 48. Existe, por conseguinte, uma homologia 
entre a distribui<;ao dos produtos sociais colocados no mercado dos bens 
simb6licos e as posi,oes sociais que efetivamente ocupam os consu
midores. Sabendo-se gue 0 habitu~~S§egura a interiQ,tizacijo da eyte_ 

. ..!!"rtdade. e adequa a a,ao do agente a sua posi<;ao.,~~ial._ ~m.:-.s.e.-ljJ.le. 
as diferenc;as de classe se objetivam nas dispoS~~A_...Q..ij..e.--JLo...sjlJMLos 

j_ndiyidllD.S em consumiLkg[timaII]J!!lte as obras_-".Q!!~a_d_as !egilil)la~ 
Atraves do gosto se In?Dif'~~1a, __ a-,si!!l,._ um tiRO de., dominacao s\illYe 

__ (vi!>!e)lcia._~imhQli!,ji), __ QIl-'k..§~ .. apr~~ent~pertJls ilS rela~6es-de 
poder gU,uegem~~!!t-,J e a o,-dem da sociedade gl'11:><lI., Neste sentido, 
o reconhecimento da legitimidade dos val ores produzidos e adminis
trados pela classe dominante implicam 0 "desconhecimento" social do 
espa,o onde se trava, simbolicamente, a luta de classes. 

Uma sociologia da reprodu!;iio? 

(' Os estudos de Bourdieu acentuam, sobretudo, essa dimensao social 
~ em que as rela~oes entre os homens se constituem em rela<;oes de poder, 
I... mais ainda, em que elas reproduzem 0 sistema objetivo de domina,ao 

47 Ver "La production de la croyance", cit., p. 14·5. 
48 BoURDIEU. P. Anatomie du gout, cit.. p. 10·1. 
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interiorizado enquanto subjetividade; a sociedade e, dessa forma, apreen
dida como estratiiica9ao de poder. A. reprodu9ao da ordem nao se 
confina simplesmente aos aparelhos coercitivos do Estado ou as ideo
logias oficiais, mas se inscreve em niveis mais profundos para atingir 
inclusive as representa\=oes sociais ou as escolhas est6ticas. Ela e, neste 
sentido, dupla e se instaura objetiva e subjetivamente, pois toda ideologia 
compOe um conjunto de valores, mas tambem consiste numa forma de 
conhecimento. Porem, no momenta em que a analise nos desvenda os 
mecanismos da reprodu9ao da ordem, surge uma pergunta inquietante: 
como pensar a transforma9ao? Pode-se dizer que em nenhum momento 
a pergunta recebe uma aten9iio particular; na verdade, a questao da 
mudan9a aflora em algumas passagens dos escritos de Bourdieu, mas se 
reduz a constata90es fugazes que evidenciam urn problema jamais abor
dado. Por exemplo, referindo-se ao discurso politico, Bourdieu consi
dera que, em alguns casos, as opinioes e as praticas engendradas pelo 
habitus podem entrar em contradi9ao com a posi9iio que ocupa 0 agente 
no espa90 social da politica 49. Ou ainda, a respeito das classes sociais: 
o desajustamento entre 0 habitus e a situa9ao objetiva implicaria na 
revolta, ao passo que 0 ajustamento refor9aria a reprodu9ao das con
di95es sociais 50. Vma vez que Bourdieu recusa a interpreta9iio funcio
nalista que procura explicar a defasagem entre as aspira9iies e as possi
bilidades de concretiza-las enquanto desvio, como pensar 0 processo 
de desestrutura9ao do habitus? Dito de outra maneira, se 0 habitus se 
define por sua tendencia a reprodu9iio, como articula-lo ao movimento 
da mudan93 social? 0 habitus, media9ao entre 0 agente social e a 
sociedade, se exprime desta forma, necessariamente no interior de um 
cicio de reprodu9ao, a analise se encerrando num circulo vicioso, 0 
que implica renunciar-se 11 problematica da constru9ao da Hist6ria. 

Ao estudar os campos sociais, Bourdieu mostra de forma pene
trante como as rela90es entre os agentes- repioduzem as rela90es obje
tivas da sociedade; porem, quando se trata de articular as transforma-
9iies hist6rico-sociais ao espa90 superestrutural do campo, a analise se 
limita a assinalar um jogo de correspondencias. No caso da religiao, 
sublinha-se, por exemplo, que a reia9iio entre revolu~iio politica e 
revolu9aO simb6lica .0 assimetrica 51. No que diz respeito a ciencia as 

49 BoURDIEU, P. e BoLTANSKI, Luc. La production de l'ideologie .. " cit., p. 42. 
50 BoURDIEU, P. Avenir de c1asse et causalite .. ", cit., p. 5. 
!'i! BoURDIEU, P. Genese e estrutura do campo religioso. In: A economia das frocas 
simb6licas, cit., p. 77. 
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rupturas que ocarrem no campo cientifico se associam as revolu~oes 

politicas; quando 0 campo possui urna autonomia restrita em rela9ao it 
sociedade global, elas tendem a se concretizar com maiores implica90es 
politicas do que quando a autonomia do campo e mais desenvolvida. 
Os exemplos nos remetem a esta n~ao que nos parece fundamental 
para as amilises de Bourdieu: a autonomia. 0 conceito implica a 
eidstencia de uma relativa independencia dos campos em rela9iio as 
trarisformac;Oes poHtico-econiimicas que ocorrem na sociedade. Tem-se, 
desta forma, um principio que determina a possibilidade de toda e 
qualquer analise que nao pretenda reduzir a superestrutura a uma· simples 
correla~iio do tipo mecanicista. Entretanto, para Bourdieu, 0 principio 
da autonomia se encontra estreitamente ligado a icteia de reprodu9iio; 
pq<ie-se, desta maneira, afirmar que a hist6ria do campo 0 a hist6ria 
que se faz 'atraves da luta entre os concorrentes no interior do campo '2. 
Neste sentido, a Hist6ria se desvenda como reprodu9ao, pois como consi
derar 0 campo, locus do consenso, como espa~o da transforma9ao? 
Se as estratogias de subversao sao ritualisticas, a Hist6ria s6 pode se 
resumir ao movimento dos atores no interior de um determinado espa90 
social. Lembremo-nos, porem, de que a necessidade de reprodu9ao nao 
se limita a um campo especifico, mas se estende aos mais diversos 
pontos do mundo social. Sabemos que toda ardem se assenta na hege
monia (consenso) e que os agentes se encontram perpassados por 
campos sociais diferentes que tendem a reprodu9iio: dentro desta pers
pectiva, onde se situaria a mudan9a? Tomemos como exemplo 0 uni
verso da literatura e a analise que faz Sartre de Flaubert 53. Para Sartre, 
a literatura conquista sua autonomia no seculo XVIII, quando os escri
tores burgueses (Voltaire e outros) reivindicam, junto a urna sociedade 
aristocratica, um espa~o independente onde se possa situar 0 homem 
universal (leia-se 0 homem burgues). Flaubert, em companhia de 
alguns escritores que constituem um grupo determinado por identico 
habitus litenirio, retoma esse principio de autonomia em meados do 
seculo XIX quando procura fundamentar uma teoria da arte absoluta, 
da "arte pela arte". 0 que se passou, porem, entre a literatura do 
seculo XVIII e os escritos de Flaubert, dos Gongomt, de Baudelaire, 
que enfatizam essa nova dimensao literaria que Sartre denomina de 
"arte neur6tica"? Os escritores do seculo XVIII buscam a autonomia do 

152 BOURDIEU, P. La production de la croyance. cit., p. 39. 
153 Ver SARTRE, I.-P. L'idiot de lamille, cit. 
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discurso literario, mas para transforma-Ia em negatividade, isto e, em 
espa~o onde se trava a luta de classes. A escrita e, para esses autores, 
urn combate que politicamente se exprime por uma luta de posi~5es 

contra a aristocracia feudal. Mas entre Voltaire e Flaubert existe a 
Hist6ria - a Revolu~ao Francesa, 0 imperio napoleonko, a restau
ra~ao, 1848. A burguesia nao e mais, como anteriormente, classe do
minada, mas classe que ascendeu ao poder e procura consolida-Io por 
todos os meios. A autonomia do espa~o literario e, desta forma, apro
priada por essa classe que exige, agora, nao mais urna negatividade da 
escrita, mas sim intelectuais organicos que possibilitem a instaura~ao 
de uma hegemonia burguesa. Flaubert se insurge contra essa demanda 
artistica burguesa que encontra sua maior expressao junto a grande 
imprensa e a literatura de folhetim. A literatura nao pode, entretanto, 
constituir-se em negatividade como no seculo anterior, pois inexiste 
ainda urn movimento social que Ihe corresponda efetivamente; histori
camente, a abertura "natural" que se apresenta para 0 discurso literario 
e aquela que se concretiza numa concepc;ao da "arte pela arte". 0 re
sultado desse jogo de alternativas compativeis com 0 "Espirito da epoca" 
e que, por urn lado, acentua-se a autonomia do discurso artistico, e por 
outro renuncia-se, uma vez por todas, a possibilidade de vincuhi-Io a 
qualquer tipo de transforma~ao politica. Dentro deste quadro, nao resta 
duvida de que Flaubert trava urn combate contra os escritores organicos 
da burguesia, assim como, em certa medida, se opee aos escritores ro
manticos aristocratas que 0 precederam; 0 campo literario possui, certa
mente, uma autonomia que Ihe e pr6pria. Mas como pensar que a 
hist6ria do campo se identifica a hist6ria da luta entre os atores lite
ratos? Sartre nos mostra justamente que e necessario considerar essa 
luta no curso do movimento da Historia. Se retomarmos, neste ponto, 
as n~oes de consenso, ortodoxia e heresia, veremos que 0 processo de 
reprodu~ao se encontra relativizado pelo caminhar da Hist6ria. As rela
~5es entre campo e sociedade global nao se reduzem, necessariamente, 
a reprodu~ao das condi~5es objetivas. Quando Gramsci fala em "here
sia", pretende evidentemente opor determinadas praticas (politicas ou 
religiosas) as institui~5es administradas por uma ortodoxia 04. Em alguns 
casas, como no Renascimento, as heresias sao recuperadas pelo pader 
dominante e inseridas no seio de urn movimento cultural e politico que 
as absorve (dai a tendencia de Gramsci em considerar 0 Renascimento 

54 Ver GRAMSCI, A. Maquiavel, a polirica e 0 Estado moderno. Rio de Janeiro, 
Civiliza!rao Brasileira, 1976. 
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como urn movimento conservador). A heresia pode, entretanto, asso
dar-se ao movimento da Hist6ria e soldar-se organicamente as classes 
subalternas; nesse momento, ela nao e simplesmente sacrfiega ou ritua
lista, abre-se a possibilidade de se fun dar urn novo bloco historico como 
ocorreu com a Reforma Protestante e a Revo1u~ao Francesa. A repro
du,ao cede lugar a transforma~ao. 

Os estudos de Bourdieu nOs parecem de grande importancia e 
podem ser da maior valia desde que os consideremos fora de uma 
perspectiva imobilista do processo de reprodu~iio. A amilise e extre
mamente rica quando se trata de desvendar as mecanismos profundos 
de poder, perspectiva tao peculiar aos autares modernos franceses, mas 
que, no fundo, se caracteriza par urn certo pessimismo politico e social 
que, IDuitas vezes, nos induz a aceitar 0 axioma de que 0 pader em 
geral seria necessariamente "malefico". Gramsci nos ensina que toda 
hegemonia e sempre momenta de reprodu~ao e de transforma9iio; de 
nada nos adiantaria tamar uma posi~ao moral contra 0 poder quando, 
na realidade, a problema consiste em saber quem 0 utiliza, e para 
que fins. 

Belo Horizonte, 27.11.78. 
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discurso literario, mas para transforma-Ia em negatividade, isto e, em 
espa~o onde se trava a luta de classes. A escrita e, para esses autores, 
urn comb ate que politicamente se exprime por uma luta de posi~5es 

contra a aristocracia feudal. Mas entre Voltaire e Flaubert existe a 
Historia - a Revolu~ao Francesa, 0 imperio napoleonico, a restau
ra~ao, 1848. A burguesia nao e mais, como anteriormente, c1asse do
minada, mas c1asse que ascendeu ao poder e procura consolida-Io por 
todos os meios. A autonomia do espa,o Iiterario e, desta forma, apro
priada por essa c1asse que exige, agora, nao mais urna negatividade da 
escrita, mas sim intelectuais organicos que possibilitem a instaura,ao 
de uma hegemonia burguesa. Flaubert se insurge contra essa demanda 
artistica burguesa que encontra sua maior expressao junto a grande 
imprensa e a Iiteratura de folhetim. A Iiteratura nao pode, entretanto, 
constituir-se em negatividade como no secu10 anterior, pois inexiste 
ainda um movimento social que Ihe corresponda efetivamente; histori
camente, a abertura "natural" que se apresenta para 0 discurso literiirio 
e aquela que se concretiza Duma concep93.0 da "arte pela arte". 0 re
sultado desse jogo de altemativas compativeis com 0 "Espirito da epoca" 
e que, por um lado, acentua-se a autonomia do discurso artistico, e por 
outro renuncia-se, uma vez por todas, a possibilidade de vinculii-lo a 
qualquer tipo de transforma~ao polftica. Dentro deste quadro, nao resta 
duvida de que Flaubert trava um combate contra os escritores orgflllicos 
da burguesia, assim como, em certa medida, se op5e aos escritores ro
manticos aristocratas que 0 precederam; 0 campo Iiterario possui, certa
mente, uma autonomia que Ihe e propria. Mas como pensar que a 
historia do campo se identifica a historia da luta entre os atores Iite
ratos? Sartre nos mostra justamente que e necessario considerar essa 
luta no curso do movimento da Historia. Se retomarmos, neste ponto, 
as n~oes de consenso, ortodoxia e heresia, veremos que 0 processo de 
reprodu~ao se encontra relativizado pelo caminhar da Historia. As rela
¢es entre campo e sociedade global nao se reduzem, necessariamente, 
a reprodu,ao das condi~5es objetivas. Quando Gramsci fala em "here
sia", pretende evidentemente opor determinadas praticas (politicas ou 
religiosas) as institui~5es administradas por uma ortodoxia 04. Em alguns 
casas, como no Renascimento, as heresias sao recuperadas pelo poder 
dominante e inseridas no seio de um movimento cultural e polftico que 
as absorve (dai a tendencia de Gramsci em considerar 0 Renascimento 
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como um movimento conservador). A heresia pode, entretanto, asso
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Os estudos de Bourdieu nos parecem de grande importfmcia e 
podem ser da maior valia desde que os consideremos fora de uma 
perspectiva imobilista do processo de reprodu~ao. A amHise e extre
mamente rica quando se trata de desvendar os mecanismos profundos 
de poder, perspectiva tao peculiar aos autores modernos franceses, mas 
que, no fundo, se caracteriza por um certo pessimismo polftico e social 
que, muitas vezes, nos induz a aceitar 0 axioma de que 0 poder em 
geral seria necessariamente "malefico". Gramsci nos ensina que toda 
hegemonia e sempre momenta de reprodu,ao e de transforma~ao; de 
nada nos adiantaria tomar uma posi~ao moral contra 0 poder quando, 
na realidade, 0 problema consiste em saber quem 0 utiliza, e para 
que fins. 

Belo Horizonte, 27. 11 .78. 

Curriculum vitae 

Pierre Bourdieu, nascido a 1.0 de agosto de 1930 na cidade de 
Denguin, Fran~a. 

1951-1954 - Aluno da :£cole Normale Superieure (ENS). 
1954 - Gradua~ao em Filosofia. 
1954-1955 - Professor no Liceu de Moulins (Fran~). 
1955-1958 - Servi,o militar. 
1958-1960 _ Assistente na Faculdade de Letras de Argel. 
1960-1961 - Assistente na Faculdade de Letras de Paris. 
1961-1964 - Orientador Pedag6gico da Faculdade de Letras de Lille. 
1964 - Diretor de estudos na :£cole des Hautes :£tudes en 

Sciences Sociales. 
Diretor do Centro de Sociologia da Educa,iio e da Cul
tura. 
Coordenador dos cursos na :£cole Normale Superieure. 

1972-1973 - Visiting member no Institute for Advanced Studies (Prin
ceton, EUA). 



30 

Principais atividades no Exterior: 

- Universidade de Chicago, em 1973. 
Universidade de Harvard, em 1973. 

- Max Plank Institut fiir Bildungsforschung (Berlim), em 1974. 
- Membro do Conselho Cientifico do Max Plank Institut fiir Bildungs-

forschung (1974). 
- Convidado ao Gauss Seminar (princeton). 
- Convidado as Fallers Lectures (Chicago), etc. 

Atividades editoriais: 

Diretor de colegiio nas :editions de Minuit (1964). 
Editor de Theory and society (1974). 

Diretor da revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales (1975). 
- Editor consultivo do American Journal of Sociology (1975). 
- Membro do conselho editorial da The SOciological Review (1976). 
- Membro do conselho editorial de Media, Culture and Society (1980). 

Bibliografia 

Obras: 

SOciologie de ['Algerie. Paris, P.U.F., 1958 (2. ed., 1961). 
Trad. inglesa aumentada: The algerians. Boston, Beacon Press, 1962. 

Travail et travail/eurs en Algerie. Paris-La Haye, Mouton, 1963 (com 
A. Darbel, J. P. Rivet e C. Seibel). 

Le deracinement, la crise de I'agriculture traditionnelle en Algerie. Paris, 
Ed. de Minuit, 1964 (com A. Sayad). 
Trad. espanhola: Argelia en/Ta en La histaria. Barcelona, Editorial Nova 
Terra, 1965. 

Les etudiants et leurs etudes. Paris-La Haye, Mouton, Cahiers du Centre 
de Sociologie Europeenne, 1, 1964 (com J. C. Passeron). 

Les heritiers, les etudiants et la culture. Paris, Ed. de Minuit, 1964; 
nova edigiio aumentada, 1966 (com J. C. Passeron). 
Trad. espanhola: Los estudiantes y la cui/UTa. Barcelona, Nueva Colecci6n 
Labor, 1967; italiana: 1 del/ini, gli student; e 1a cultura. Boionba, Guaraldi 
Editore, 1971; alema, in: Die Illusion deT Chancengleichheit. Stuttgart, E. 

( 

31 

Klett Verlag, 1971, p. 13-91; ingiesa: The inheritors, french students and 
their relation to culture. Com urn novo epilogo. Chicago-Londres, The 
University of Chicago Press, 1979. 

Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris, Ed. 
de Minuit, 1965; nova ed. revista, 1970 (com L. Boitanski, R. 
Castel e J. C. Chamboredon). 
Trad. italiana: La fotograjia, usi e funzioni sociale di un'arte media. 
Rimini-Pirenze, Guaraldi Editore, 1972; Hungara: p. 134-8, in: A tarsadalmi 
egyenlOtlensegek ujratermelOdese. Budapeste, Gondolat, 1978, p. 129-35; espa
nhola: La fotografia, un arte intermedio. Mexico, Editorial Nueva Imagen, 
1979. 

Rapport pMagogique et communication. Paris-La Haye, Mouton, Cahiers 
du Centre de Sociologie Europeenne, 2, 1965 (com J. C. Passeron 
e M. de Saint-Martin). 
Trad. alema, p. 11-31, in: Die Illusion der Chancengleichheit. Stuttgart, E. 
Klett Verlag, 1971, p. 92·129. 

L'amour de ['art, les musees d'art europeens et leur public. Paris, Ed. 
de Minuit, 1966; nova ed. aumentada, 1969 (com A. Darbel eO. 
Schnapper) . 
Trad. italiana: L'amore del arte. Rimini-Firenze, Guaraldi Editore, 1972. 

Le metier de sociologie. Paris, Mouton-Bordas, 1968 (com J. C. Cham
boredoI\ e J. C. Passeron). 
Trad. italiana: II mestiere di socioiogo. Rimini-firenze, Guaraldi Editore. 
1976. 

La reproduction, elements por une tMorie du systeme d'enseignement. 
Paris, Ed. de Minuit, 1970 (com J. C. Passeron). 
Trad. alerna, p. 13-84, in: Grundlagen einer Theorie der symbolischen Gewalt. 
Frankfurt, Suhrkamp, 1973, p. 12-87; p. 87-129, in: Die Illusion der Chan
cengleichheit. Stuttgart, E. Klett Verlag, 1971, p. 129-61; italiana: La ripro
duzione. Rirnini, Guaraldi Editore, 1972; portuguesa: A reprodu,ao. Rio de 
Janeiro, Livraria Francisco Alves Editora, 1975. inglesa: Reproduction in 
education, society and culture. Londres, Sage Publications, 1977; espanhola: 
La reproducci6n. Barcelona, Editorial Laia, 1977; sueca, p. 134-52, 157-64 
e 230-53, in: Skola, ideologi och samhiille. Org. por B. Berner, S. Callewaert 
e H. Silberbrandt. Estocolmo, Wahlastrom & Widstrand, 1977, p. 2545, 56· 
-76; hu.ngara, p. 131-206, in: A tarsadalmi egyen16tlensegek ujraterme16dese. 
Budapeste, Gondolat, 1978, p. 7·70. 

Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt, Suhrkamp, 1970. 

Mitosociologia, contributi a una sociologia del campo intelletuale. Bo
lonha, Guaraldi, 1971 (com J. C. Passeron). 

\ 

\1 

~ 



32 

Esquisse d'une tMorie de la pratique, precede de trois etudes d' ethno
logie kabyle. Geneve, Droz, 1972. 
Trad. alema: Entwur/ einer Theorie der Praxis auf deT ethnologischen 
Grundlage der kabylischen Gesellschaft. Frankfurt, Suhrkamp, 1976; ingiesa: 
Outline 0/ a theory of practice. Cambridge, Cambridge University Press, 
1977; hu.ngara, p. 22744, in: A tdrsadalmi egyenlOtlensegek ujratermelOdese. 
Budapeste, Gondolat, 1978, p. 379-400. 

A economia das trocas simMlicas. Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1974. 

Die politische Ontologie Martin Heideggers. Frankfurt, Syndikat, 1976. 

Algerie 60. Paris, Ed. de Minuit, 1977. 
Trad. hungara, p. 19-43, 83-96, in; A tdrsadalmi egyenlOtlensegek ujrater. 
melOdese, Budapeste, Gondolat, 1978, p. 311-35, 336-49; inglesa: Algeria 
1960. Paris-Cambridge, Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme-Cam
bridge University Press, 1979; portuguesa: 0 desencantamento do mundo. 
Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1979. 

A tarsadalmi egyenlOtlensegek ujratermelOdese. Budapeste, Gondolat, 
1978. 

Campo del potere e campo intelletuale. Cosenza, Lerici, 1978. 

La distinction. Paris, Ed. de Minuit, 1979. 
Trad. (em curso) em aiemao, Frankfurt, Suhrkamp; em ingles, Cambridge, 
Mass., Harvard University Press; em italiano, Milao, Feltrinelli; em portu
gues, sao Paulo, Difel. 

Le sens pratique. Paris, Ed. de Minuit, 1980. 
Trad. alema, em curso, Frankfurt, Suhrkamp. 

Questions de sociologie. Paris, Ed. de Minuit (no prelo). 

Artigos (escolbidos) 

Revolutions dans la revolution. Esprit, 1, jan. 1961, p. 27-40. 

De la guerra revolutionaire it la revolution. In: L'Algerie de demain. 
Org. par F. Perroux. Paris, P.U.F., 1962, p. 5-13. 

Celibat et condition paysanne. etudes Rurales, 5-6, abr./set. 1962, p. 
32-136. 

La societe traditionnelle, attitude Ii l'egard du temps et conduite econo
mique. Sociologie du Travail, 1, jan./mar. 1963, p. 24-44. 

The attitude of the algerian peasent toward time. In: Mediterranean 
Co·untrymen. Org. par I. Pitt-Rivers. Paris-La Haye, Mouton, 1964, 
p. 55-72. 

33 

The sentiment of honour in kabyle society. In: Honour and chame, 
the values of mediterranean society. Org. por I. Peristiany. Londres, 
Weindenfeld and Nicholson, 1965, p. 191-241. 
Trad. portuguesa, 1971. 

Le paysan et la photografie. Revue Fran~aise de Sociologie, 2, abr./jun. 
1965, p. 164-74 (com M. C. Bourdieu). 
Trad. italiana, 1966. 

L'ecole conservatrice, les inegalites devant I'ecole et devant la culture. 
Revue Fran<;aise de Sociologie, VlI (3), jul./set. 1966, p. 325-47. 
Trad. servo-croata, 1967; inglesa, 1974. 

Condition de classe et position de classe. Archives Europeennes de So
ciologie, VlI (2), 1966, p. 201-23. 
Trad. alema, 1970; hungara, 1971; portuguesa, 1974. 

Champ intellectuel et projet createur. Les Temps Modernes, -1l46, 
1966, p. 865-906. 

nov. 

Trad. espanhola, 1967; portuguesa, 1968; japonesa, 1968; inglesa, 1969, 1971; 
alema, 1970; servo-croata, 1970. 

Posfacio it tradu9ao de PANOFSKY, E. Architecture gothique et pensee 
scolastique. Paris, Ed. de Minuit, 1967; nova edi9ao aumentada, 
1970. 

Systemes d'enseignement et systemes de pensee. Revue Internationale 
des Sciences Sociales, XIX (3), 1967, p. 367-88. 
Trad. inglesa, 1967, 1971; portuguesa, 1974. 

Sociology and philosophy in France since 1945. Death and ressurrection 
of a philosophy without subject. Social Research, XXXIV, prima
vera 1967, p. 162-212 (com I. C. Passeron). 
Trad. italiana, 1971. 

Elements d'une tMorie sociologique de la perception artistique. Revue 
Internationale des Sciences Sociales, XX (4), 1968, p. 640-64. 
Trad. inglesa, 1968; alema, 1970, 1978. 

Structuralism and theory of sociological knowledge. Social Research, 
XXXV, invemo 1968, p. 681-706. 
Trad. aiema, 1970. 

La maison kabyle ou Ie monde renverse. In: echanges et communica
tions. Melanges offerts a C. Levi-Strauss a ['occasion de son 60' 
anniversaire. Paris-La Haye, Mouton, 1970, p. 739-58. 
Trad. inglesa, 1970; italiana, 1978. 



'r,' 

34 

L'exceIIence scolaire et les valeurs du systeme d'enseignment fran,ais. 
Annales, XXV (I), jan./fev. 1970, p. 147-75 (com M. de Saint
-Martin). 
Trad. inglesa, 1974: portuguesa, 1974: hUngara, 1978. 

Lemarcbe des biens symboliques. L'Annies Sociologique, v. 22, 1971, 
p. 49-126. 
Trad. portuguesa, 1974: alema, em curso. 

Disposition estbetique et competence artistique. Les Temps Modernes, 
295, 1971, p. 1.345-78. 
Trad. portuguesa, 1974; alema, em curso. 

Reproduction cultureIIe et reproduction sociale. Comunica,ao para 0 

Congresso de Durham, 1970. Information sur les Sciences Sociales, 
X (2), 1971, p. 45-79. 
Trad. ingiesa, 1973, 1977; alema, 1973; portuguesa, 1974; sueca, 1976; espa
nhola, 1978. 

Champ du pouvoir, champ inteIIectuel et habitus de classe. Scolies, 1, 
1971, p. 7-26. 
Trad. portuguesa, 1974; italiana, 1975, 1978; alema, em curso. 

Genese et structure du champ religieux. Revue Franr;aise de Sociologie, 
XlI (3), 1971, p. 295-334. 
Trad. portuguesa, 1974; hungara, 1978. 

Une interpretation de la sociologie religieuse de Max Weber. Archives 
Europeennes de Sociologie, XlI (I), 1971, p. 3-21. 
Trad. portuguesa, 1974. 

La defense du corps. Information sur les Sciences Sociales, X (4), 
1971, p. 45-86 (com L. Boltanski, e P. Maldidier). 

Die Museumskonservatoren. In: Berufssoziologie. Org. por T. Luck
man e W. M. Spronde!. Colonia, Kieppenheuer & Witsch, 1972, 
p. 148-53. 

Les strategies matrimoniales dans Ie systeme des strategies de repro
duction. Annales, 4-5, ju!./ou!. 1972, p. 1.105-27. 
Trad. inglesa, 1976. 

Les strategies de reconversion. Information sur les Sciences Sociales, 
XlI (5), 1973, p. 61-113 (com L. Boltanski e M. de Saint-Martin). 
Trad. inglesa, 1977: hUngara, 1978: portuguesa, 1979. 

'1 

35 

Avenir de classe et causalite du probable. Revue Franr;aise de Socio
logie, XV (1), jan./mar. 1974, p. 3-42. 
Trad. hungara, 1978. 

L'invention de la vie d'artiste. Actes de la Recherche en Sciences So
ciales, 2, mar. 1975, p. 67-94. 
Trad. italiana, 1978; alema. em curso. 

La critique du discours lettre. Actes de la Recherche en Sciences So
ciales, 5-6 nov. 1975, p. 4-8. 

La lecture de Marx: quelques remarques critiques it propos de "Quel
ques remarques critiques de 'Lire Le Capital'''. Actes de la Re
cherche en Sciences Sociales, 5-6, nov. 1975, p. 65-79. 

L'ontologie politique de Martin Heidegger. Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, 5-6, nov. 1975, p. 109-56. 
Trad. alema, 1976. 

Le langage autorise. Note sur les conditions sociales de l'efficacite du 
discours ritue!' Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 5-6, 
nov. 1975, p. 183-90. 

Le titre et Ie poste. Rapports entre Ie systeme de production et Ie 
systeme de reproduction. Actes de la Recherche en Sciences So
ciales, 2, mar. 1975, p. 95-107 (com L. Boltanski). 
Trad. inglesa. 1977; espanhola, 1980. 

Le fetichisme de la langue. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
4, ju!. 1975, p. 2-32 (com L. Boltanski). 

Le couturier et sa griffe. Contribuition it une tbeorie de la magie. Actes 
de la Recherche en Sciences Sociales, 1, jan. 1975, p. 7-36 (com 
Y. Delsaut). 

Trad. alema, 1979. 

Les categories de I'entendement professora!. Actes de la Recherche en 
Sciences Sociales, 3, mai. 1975, p. 68-94 (com M. de Saint-Martin). 

Le champ scientifique. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2-3, 
jun. 1976, p. 88-104. 
Trad. inglesa, 1975. 

La production de la croyance: contribuition it une economie des biens 
symboliques. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 13, fev. 
1977, p. 3-43. 
Trad. inglesa. 1980; alema, em curso. 



36 

Remarques provisoires sur la perception sociale du corps. A ctes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 14, abr. 1977, p. 51-4. 
Trad. hUngara, 1978. 

L'economie des echanges linguistiques. Langue Franfaise, 34, mai. 1977, 
p. 17-34. 

Trad. inglesa, 1977. 

Sur Ie pouvoir symbolique. Annales, 3, mai./jun. 1977, p. 405-11. 
Trad. inglesa, 1977; servo-croata, 1977. 

Oassement, declassement, reclassement. A ctes de la Recherche en Scien
ces Socia/es, 24, nov. 1978, p. 2-22. 
Trad. inglesa, 1979. 

Pratiques sportives et pratiques sociales. Conferencia inaugural do Con
gresso Intemacional do HISPA. Paris, INSEP,. mar. 1978. 
Trad. inglesa, 1978. 

Dialogue sur la poesie orale. Actes de la Recherche en Sciences So
ciales, 23, set. 1978, p. 51-66 (com M. Mammeri). 

Le patronat. Actes de /a Recherches en Sciences Sociales, 20-21 mar./ 
/abr. 1978, p. 3-82 (com M. de Saint-Martin). 

Les trois etats "du capital culture!. Acles de la Recherche en Sciences 
Sociales, 30, nov. 1979, p. 3-6. 

Le capital socia!. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 31, jan .. 
1980, p. 2-3. 

Le mort saisit Ie vif. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 32-33, 
abr./jun. 1980, p. 3-14. 

Le Nord et Ie Midi. Contribuition a une analyse de l'effet Montesquieu. 
Acles de la Recherche en Sciences Sociales, 35, nov. 1980, p. 21-5. 
Tract alerna, em curso. 

f 

t 

I 

L'identite et la representation. Elements pour une reflexion critique sur I 
!'idee de region. Acles de la Recherche en Sciences Socia/es, 35, 
nov. 1980, p. 63-72. 

Sartre. London Review of Books, 2 (22) 20 nov./3 dez. 1980. p. 11-12. 

The philosophical establishment. In: Philosophy in France today. Org. 
por A. Montefiore· Cambridge, Cambridge University Press, no 
prelo. 

f 

TEXTOS DE 
PIERRE BOURDIEU 
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1. TRABALHOS E PROJETOS * 

Orienta~o da pesquisa 

Desde 0 come~ de meu trabalho, pareceu-me que seria possivel 
fazer cam que a sociologia progredisse decisivamente se conseguisse 
reunir os conhecimentos, na aparencia antagonicos OU, em todo caso, 
dispersos, desta disciplina; se, em outras palavras, conseguisse integrar, 
sem recorrer a conci1ia~es ret6ricas ou a compromissos ecleticos, as 
tradi~oes simbolizadas pelos nomes dos "pais fundadores": Marx, Dur
kheim, Weber, e a superar as oposi~oes, epistemologicamente ficticias 
mas socialmente reais, entre ~ "teoricos" e os "empiristas" OU, ainda, 
dentre estes ultimos, entre os partidarios da indaga~ao estatistica e os 
que defendem a observa9ao etnografica. Para isto, era preciso criar 
as condi90es sociais para urna pnitica cientifica realmente coletiva e, 
portanto, unificada, como foi, contra todas as tendencias do mundo 

. intelectual, a pratica dos durkheimianos. 

Era necessario, tambem, construir os problemas sociol6gicos em 
oposi~ao aos "problemas sociais", do "senso comum", do jomalismo 
ou da politica, por meio de opera90es que, quando atingem 0 sagrado, 
estao fadadas a parecerem sacrilegas. Penso, em particular, na ten-

• Reproduzido de BoURDIEU, P. Travaux et projets, 1980. Traduzido por Alicia 
Auzmendi. Fazem parte tambem desse livreto os hens: "Curriculum vitae" e 
"Bibliografia", inseridos as paginas 29 e 30 desta coletane •. 
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tativa que fiz de submeter 0 cu\to da obra de arte - como outros 
fizeram com a pratica religiosa - a medi9iio estatistica, no intuito / 
de construir um modelo previsivel de freqiienta9iio dos museus, emba
sado numa teoria sociolcgica da percep9ao artistica. Isto poderia tam

bem ser aplicado as minhas pesquisas sobre a Escola e as Grandes 
Escolas, sobre os escritores e a produ9ao literiiria, sobre os determi
nantes da "voca9iio" dos altos dignatiirios da Igreja, dos partidos poli
ticos, ou sobre as rivalidades que dividem a "cidadela dos sabios" e 
dentro dela 0 bairro, m.l-afamado, da sociologia. 

A ruptura com as evidencias da sociologia espontanea e, porem, 
uma luta permanente, na qual 0 pesquisador estaria derrotado antes de 
com~ar, se nao conseguisse mobilizar - alem de urn conjunto de 
instrumentos e de tecnicas - metodos especificos de constru9ao e de 
anii1ise. Vindo, por uma serie de acasos biograficos mais ou menos 
convertidos em ocasioes heuristicas, desde a etnologia de uma cultura 
camponesa, a da Cabilia, a sociologia da cultura entendida no sentido 
ordinario do termo, tentei transportar sobre esse terreno 0 modo de 
pensamento estrutural cuja fecundidade no campo da etnologia ja co
nhecera. Pensar segundo essa 16gica bastava, por exemplo, para dar 
uma resposta simples ao velho problema da rela9iio entre a classe mar
xiana, definida economicamente, e 0 Stand weberiano, definido simbo
Iicamente pelo estilo de vida: as "ordens" nao sao outra coisa senao as 
classes, desde que consideradas nao apenas do ponto de vista de suas 
propnedades intrinsecas ou de suas rela9iies mecanicas - fala-se de 
rela90es de for9a -, mas tambem, segundo suas rela~5es simb6licas, 
como sistema de diferen9as percebidas e apreciadas pelos proprios 
sujeitos sociais, como estrutura de separa~oes diferenciais, de distin(;oes 
significantes. Transportando para a sociologia as interroga~5es da antro
pologia estrutural sobre 0 "pensamento selvagem", foi possivel colocar, 
a prop6sito das sociedades divididas em classes, a velha questao dur
kheimiana das rela90es entre os gru,Pos - neste caso, as classes so
ciais - e as "formas de c1assifica9ao", e foi possivel descobrir que as 
classes sociais funcionam tambem, no fundo da subjetividade, sob a 
forma de principios de divisiio que colocamos em funcionamento em 
nossas opera90es cotidianas de c1assifica9iio, tais como, por exemplo, 
os julgamentos de (bom ou mau) gosto. 

Tendo percebido os tres modos de existencia das classes sociais, foi 
mais facil compreender e descrever os mecanismos sub-repticios que 
asseguram a reprodu~ao do "corpo social". Penso, por exemplo, na 
transmissao do capital cultural entre as gera9iies, urn mecanismo de 
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hereditariedade propriamente social que, gra,as a complexidade de sm 
16gica propriamente estatistica, mascara-se sob as aparencias da heredi· 
tariedade biol6gica. Com efeito, para compreender realmente este meca· 
nismo era necessaria ir mais a16m da constatac;ao de que existe uma 
correla,ao entre a classe social de origem e a classifica,ao escolar obtida, 
ou entr~ esta Ultima e a classe social a que se chega; cabia interrogar 
tamhem, nao para denunciar responsabilidades mas para enunciar causa
Jidades, sobre as categorias do entendimento professoraI, principios de 
classifica,ao socialmente neutros na aparencia, que os professores utili
zam em seus julgamentos sobre os alunos e seus trabalhos (ou sobre 
seus pr6prios colegas), procurando saber qual a contribui,ao que a 
utiliza,ao inconsciente dessas categorias traz para a transmuta,ao das 
classifica<;iies sociais que existem, de fato, em classifica<;iies escolares, ou 
seja, em classifica,oes sociais que, desta vez, seriam reconhecidas, pro
c1amadas e legitimas. 

Teria sido necessario falar de reprodu,ao? 

Nao, sem duvida, se pensamos numa identica capacidade, quase 
biol6gica, de [0 corpo social] se reproduzir. Tratava-se, de fato, desse 
"segundo sistema de hereditariedade" propriamente social que tende a 
assegurar, mediante a transmissao consciente ou inconsciente do capital 
acumulado, a perpetua,ao das estruturas sociais ou das rela,oes de ordem 
que formam a "ordem social". Isto tudo atraves da mudan,a incessante 
e da renova,ao permanente, dos individuos, claro, mas tambem das ma
nifesta,oes da diferen,a, 0 que faz falar constantemente em "muta,ao". 
A velha distin,ao academica entre a dinfunica e a estatica sociais faz 
com que se esque,a, muito freqiientemente, que a vida social, a vida 
do mundo social, nao e outra coisa senao 0 conjunto das a,oes e das 
rea,oes tendentes a conservar ou a transformar a estrutura, ou seja, a 
distribui,ao dos poderes que a cada momenta determina as for,as e as 
estrategias utilizadas na luta pela transforma,ao ou conserva,ao e, em 
conseqiiencia, as possibilidades que essas lutas tem de transformar ou de 
perpetuar a estrutura. 

Vma tal concep,ao do mundo ocasiona uma revisao da fun,ao que 
os "pais fundadores", exceto Max Weber, outorgavam a sociologia. Nada 
pode justificar hoje a hybris dos te6ricos revolucionanos que se apro
priam de uma ciencia balbuciante para intervir nos mecanismos mais 
fundamentais da vida social, condenando-se, assim, a acharem na 
violencia 0 substituto dos automatismos (freqiientemente impregna
dos tambem de violencia) que sua ignorancia destruiu. Como tamhem 
nao se justifica a confian,a espinosista no conhecimento do Todo, que 

41 

fundamenta a pretensao tecnocnitica de interpretar as visiies particulares 
do mundo social como erro e priva,ao. A ciencia social teria cumprido 
melhor seu objetivo se, fazendo progredir ao mesmo tempo 0 conheci
mento do mundo social e 0 conhecimento dos limites desse conhecimento, 
tivesse conseguido desencorajar e desacreditar a ingenua ilusao no ca
niter todo-poderoso das ideias, quer dizer, dos ide610gos, ilusao esta que 
inspira tao freqiientemente a pretensao de falar e de agir sobre 0 mundo 
social. 

Projeto de pesquisa e de ensino de sociologia 

Tendo acabado, no ana passado, duas obras que apresentavam os 
resultados conseguidos em materia de sociologia das "formas simb6licas" 
(La distinction) e da teoria da pratica (Le sens pratique), eu queria 
prolongar as pesquisas que, desde alguns anos, me conduziram a novas 
dire,oes, sistematizando ao mesmo tempo seus resultados. 

I . a campo do poder e a divisiio do trabalho de domina.,iio 

Os problemas surgidos da analise da pesquisa por questionano que 
eu tinha desenvolvido, M alguns anos, junto aos alunos de todas as 
Grandes Escolas e das classes preparat6rias, determinaram-me a passar 
da sociologia das institui,oes de ensino a sociologia do que se deno
mina normalmente "classe dominante" ou "elites" e que eu prefiro de
nominar 0 "campo do poder". Com efeito, logo percebi que nao po
deria compreender completamente 0 sentido nem 0 que estava em jogo 
na competi,ao que, dentro do espa,o escolar, opoe alunos ou institui
,Des, enquanto permanecesse ignorada a 16gica do funcionamento dos 
diferentes "mercados" onde os diversos diplomas e seus detentores iam 
encontrar·se colocados. 0 que considerava como um rodeio necessario 
para tornar possivel a interpreta,ao dos resultados da pesquisa sobre 
os alunos das Grandes Escolas tornou-se 0 objeto principal de minha 
pesquisa (ao ponto que os resultados da pesquisa sobre as Grandes 
Escolas foram publicados s6 parcialmente). Com efeito, descobri que, 
contra todas as expectativas, a literatura sociol6gica sobre esta questao 
consistia quase que exclusivamente em considera,oes gerais sobre a 
unidade ou a pluralidade da "classe dominante" ou das "elites", sobre 
as relac;5es entre 0 Estado e a "c1asse dominante", ou em monografias, 
sempre muito parciais e freqiientemente desprovidas de fundamento 
te6rico e de bases estatisticas, falando de tal ou qual "setor" - mais 
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ou menos arbitrariamente definido -, de urn espa~o, que deveria ser 
construido e observado como urn "todo" ou, mais exatamente, como 
urn sistema de rela~oes. A decisao de estudar 0 conjunto das Grandes 
Escolas e nao uma ou outra dentre elas pennitiu verificar que 0 conhe
cimento do espa~ ocupado por uma determinada Escola no espa90 
das Escolas revelava, sobre cada uma delas, infinitamente mais que 
a monografia ou 0 estudo longitudinal, os mais minuciosos, incapazes, 
por defini9ao, de apreender e de interpretar os efeitos de tais estmturas 
(basta pensar, por exemplo, nas transforma~oes que a cria~ao da ENA -
Escola Nacional de Administra~ao - determinou no campo das Gran
des Escolas e, em conseqiiencia, no ser e no devir de cada uma das 
institui90es) . Da mesma maneira, minhas pr6prias pesquisas sobre 
Flaubert e as que se desenvolveram no quadro de meu semimirio na 
Escola Normal sobre a produ<;ao Iiteraria no s"cuIo XIX pennitiram-me 
perceber que as tomadas de posi9ao politicas ou esteticas dos intelectuais 
dependem, em primeiro lugar, da posi9ao dominada que eles ocupam 
no seio do campo do poder (e, secundariamente, da posi~ao dominante, 
dominada ou neutra, que eles oeupam no campo artistico). Resumindo: 
estando convicto da fecundidade da escolha metodolagica que consiste 
em privilegiar as relariJes antes que os elementos diretamente visiveis, 
pensei que era, sem duvida, necessario - da mesma maneira que 0 
fiz para 0 campo das grandes empresas ou para 0 eampo artistieo -
deduzir as leis de funcionamento desses diferentes campos, os objetivos 
especifieos que eles propoem, os principios de divisao segundo os quais 
se organizam, as for9as e as estrategias dos diferentes campos que se 
op6em; tudo isto sem esquecer que, por maior que seja sua autonomia 
relativa, cada um deve suas propriedades mais fundamentais a posi9ao 
que ocupa no campo do poder: sa pensando como tal a estmtura de 
rela~6es objetivas entre os diferentes universos e a luta para manter 
ou subverter essa estrutura, quer dizer, para impor 0 principio domi
nante de domina9ao (capital eeon6mico ou capital cultural hoje, poder 
temporal e autoridade espiritual na sociedade feudal, etc.), e possivel 
compreender completamente as propriedades especificas de cada um 
dos subcampos. 

A questao da reprodu~ao da estrutura do campo do poder e uma 
das questoes mais vitais dentre as que estao em jogo na concom,ncia 
que se desenvolve dentro desse campo. :f: a questao da distribui~ao 
dos poderes e dos privi"~gios entre as diferentes categorias de agentes 
engajados nessa concorrencia. :f: evidente que a conserva9ao ou a trans
forma9ao da estrutura do campo das institui96es de ensino superior 
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(e, em particular, das Grandes Escolas) e, dentro desta lagica, a ques
tao decisiva: de seu resultado dependem a conserva~ao ou a transfor
ma9ao do principio de domina9ao dominante e, ao mesmo tempo, 0 
valor das diferentes categorias de dominantes. Assim, por exemplo, 
a histaria dos ultimos anos e a histaria de uma reestrutura9ao do campo 
do poder e do campo das institui96es de reprodu9ao desse campo, 
tendente a impor uma nova defini9ao dominante da excelencia intelec
tual simbolizada pela preeminencia da ENA e de Ciencias Politicas 
sobre a ENS (:f:cole Normale Superieure) ou mesmo sobre a Escola 
Politecnica. 

As entidades metaffsicas ("classe dominante" ou "aparelho de 
Estado") e as teorias puramente verbais, como as que fazem do Estado 
urn aparelho onipotente ao servi90 dos designios dos dominantes, cedem, 
desta maneira, 0 Iugar a uma ciencia rigorosa da concorrencia pelo 
poder, em particular nas empresas ou nas administra90es publicas, orga
nismos capazes de concentrar e de redistribuir uma grande parte dos 
recursos disponiveis, gra9as ao poder sobre os meios materiais (sobre
tudo financeiros), institucionais (regulamenta9ao das rela~oes sociais) 
e simb6licos, que sao controlados pelas autoridades administrativas. 
Isto coloca uma interrogante sobre a parte que e deixada a a~ao pro
priamente politica, ao governo, pelas leis tendenciais que a ciencia so
cial estabelece. 

2 . A economia dos bens simb6licos 

Prolongando as pesquisas desenvolvidas ba alguns anos sobre os 
diferentes universos de produ~ao cultural, gostaria de estabelecer a lagica 
especifica da produ9ao do valor dos bens simbalicos, contrariando., ao 
mesmo tempo, a represent39ao ingenuamente idealista que tern dela seus 
atores e a redu9ao brutalmente materialista que todo economismo 
(marxista ou neo-classico) opera. :f: preciso, para isto, reapropriar-se, 
como fiz, tratando da alta costura ou da pintura, das condi~oes que devem 
ser cumpridas para que aconte~ a transmuta9ao pela qual a magia 
propriamente social cria os fetiches de nossa sociedade, criando os 
auctores dotados de auctoritas necessaria para "cria-Ios". Poderia fun
dar-se, assim, uma sociologia da literatura da arte e da filosofia que se 
distinguisse radicalmente do que se entende ordinariamente por isso: 
reduzir as obras aos determinantes sociais de sua produ9ao, relaciona
-las diretamente com a posi9ao que ocupam no campo social aqueles 
que as produzem (ou seus clientes), sem considerar a posi9ao desses 
"criadores" no campo de produ~ao (que e, tambem, 0 lugar onde se 
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produz a cren~a no poder "criador" e no valor das "cria~es"), e 
impossibilitar-se de perceber tudo 0 que a obra deve a esse campo e 11 
sua hist6ria; quer dizer, precisamente, niio entender 0 que faz urna obra 
de arte, de ciencia ou de filosofia. 

Espero poder apresentar, nos pr6ximos anos, alguns trabalhos 
(pessoais ou coletivos) capazes de manifestar, melhor que as primeiras 
aplica~oes sobre Flaubert, Heidegger ou Sartre, a fecundidade de urn 
metodo que permite escapar das ingenuidades da amilise interna das 
obras ou da hist6ria tradicional, sem cair nas simplifica~oes redutoras; 
mas isto s6 sera possivel ao pre90 de um enorme trabalho: com efeito, 
vemos quantas facilidades devemos deixar de lado desde que aceitamos 
a ideia de que a obra nasce da rela9iio entre um habitus socialmente 
constituido e uma posi~iio no espa90 de produ9ao onde se exprime toda 
a necessidade presente e passada desse espa~o. 

Eu gostaria, enfim, de colocar esse modelo muito geral it prova 
sobre um objeto como a linguagem: jamais, tanto quanto neste caso, 
as abordagens intern as (lingiiistica) e externas (sociolingiiistica e socio
logia da linguagem) tem acurnulado conhecimentos tao importantes e, 
ao mesmo tempo, aparentemente inconciliaveis. Esta teoria da econo
mia dos intercfunbios lingiiisticos (que posso mencionar aqui s6 de 
maneira muito primaria) descreveria 0 discurso como 0 produto da 
rela9ao entre um habitus lingiiistico e um campo funcionando como 
urn mercado capaz de modificar, por meio de suas san90es potenciais, 
as produ~es do habitus. 

3 . Elementos de teoria 

Gostaria de submeter a uma elabora9ao e a um controle met6dicos 
o sistema de conceitos que guiou minhas pesquisas e que outorga coe
rencia te6rica a trabalhos dedicados a objetos muito diversos na apa
rencia, sem, no entanto, ceder it tenta9ao de transforma-los em axiomas 
prematuramente, 0 que poderia tirar desse corpo de conceitos produ
zido para e pela pratica eientifica a margem de incerteza que constitui 
frequentemente a virtude heuristica. 

Penso, em primeiro lugar, na no~ao de "campo", entendido ao 
mesmo tempo como campo de for9as e campo de lutas que visam trans
formar esse campo de for9as. As amilises as quais submeti campos tao 
diferentes como 0 campo artistico ou 0 campo religioso, 0 campo cien
tifico ou 0 campo dos partidos politicos, 0 campo das classes sociais 
ou 0 campo do poder, inspiravam-se na inten9iio de estabeleeer as leis' 
gerais dos universos sociais funcionando como campos. E tamMm, 
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claro, as condi90es economlCas e SOClll1S que devem ser preenchidas 
para que um universo social possa funcionar como campo, por oposi9ao, 
de um lado, aos simples agregados amorfos de elementos (individuos, 
institui90es, etc.) simplesmente coexistentes e, de outro, aos aparelhos 
(ou institui~es totais) , mecanicamente submetidos a uma inten9ao 
central. 

Para compreender todas as implica90es da n09ao de habitus -
id6ia pela qual tentei demonstrar que se podia escapar das altemativas 
estereis do objetivismo e do subjetivismo, do mecanicismo e do fina
lismo, onde ficam aprisionadas habitualmente as teorias da a9ao -
eu gostaria de analisar as rela90es entre os habitus - sistemas de dis
posi9iio socialmente constituidos - e os campos sociais. Nesta l6gica, 
a pratica poderia ser definida como 0 resultado do aparecimento de 
um habitus, sinal incorporado de uma trajet6ria social, capaz de opor 
urna inercia maior au menor as for~as sociais, e de urn campo social 
funcionando, neste aspecto, como um espa90 de obriga90es (violencias) 
que quase sempre possuem a propriedade de operar com a cumplici
dade do habitus sobre 0 qual se exercem. Isto conduziria a uma teoria 
da eficieia simb6lica· 

Seria preeiso, enfim, examinar a rela9iio entre os diferentes campos 
e as diferentes especies de "capital" ou, tamMm, entre as diferentes 
formas da energia social que e produzida e reproduzida dentro e pelas 
tensoes e as lutas constitutivas de cada um desses espa90s - a analogia 
entre a energia e 0 poder (ou 0 capital) que, como observou Bertrand 
Russell, tem em comum a propriedade de existir sob diferentes formas, 
podendo conduzir ao principio de uma unifica9iio da ciencia social. 
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2. ESBO<';O DE UMA TEORIA DA PRATICA * 

Tres modos de conhecimento teorico 

o mundo social pode ser objeto de tres modos de conhecimento 
teorico que implicam em cada caso um conjunto de teses antropologicas, 
as mais frequentemente Hicitas, e que tambem, mesmo nao sendo de 
forma aJguma exclusivQs, ao menos em direito, sO tern em comum 0 

fato de se oporem ao modo de conhecimento pnitico. 0 conhecimento 
que chamaremos de jenomenol6gico (ou, se quisermos falar em termos 
de escolas atualmente existentes, "interacionista" Oll "etnometodo16gico") 
explicita a verdade da experiencia primeira do mnndo social, isto e, 
a rela~ao de jamiliaridade com 0 meio familiar, apreensao do mundo 
social como mundo natural e evidente, sobre 0 qual, por defini~ao, nao 
se pensa e que exclui a questao de suas proprias condiwes de possibi
lidade. 0 conhecimento que podemos chamar de-objeti1!~ (de que 
a hermeneutica estruturalista e um caso particular) constroi rela~oes 

objetivas (isto e, econ6micas ou lingilisticas), que estruturam as pra
ticas e as representa~oes das pnlticas (ou seja, em particular, 0 conhe
cimento primeiro, pratico e tacito, do mundo familiar), ao pr~o de 

* Reproduzido de BoURDIEU, P. Esquisse d'une thearie de la pratique. Tradu!jao 
das partes: "Les trois modes de connaissance" e "Structures, habitus et pratiques". 
In: -. Esquisse d'une theorie de la pratique. Geneve. Lib. Droz, 1972. p. 162-89. 
Traduzido par Paula Montero. 
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uma ruptnra com esse conhecimento primeiro e, portanto, com os pres
supostos tacitamente assumidos que conferem ao mundo social seu carater 
de evidencia e de natural: com efeito, somente se nos colocarmos a 
questao _ que a experiencia d6xica do mundo social exclui por deli
ni~ao _ das condi~oes (particulares) que tomam possivel essa expe
riencia e que 0 conhecimento objetivista pode estabeleeer as estruturas 
objetivas do mundo social e a verdade objetiva da experiencia pri
meira enquanto privada do conhecimento explicito dessas estruturas. 
Enfim, 0 conhecimento que podemos chamar d~Jl!axI016gico "!em como 
objeto nao somente 0 sistema das rela~oes objetivas que 0 modo de 
conhecimento objetivista constroi, mas tambem as rela~es dialeticas 
enJre essas_estruturas e as disposir;oes estruturadas nas quais elas se 
atualizam e que tendem a reproduzi-las, isto e, 0 duplo processo de 
interioriza,ao da exterioridade e de exterioriza~ao da interioridade: este 
conhecimento supoe uma ruptura com 0 modo de conhecimento obje
tivista, quer dizer, um questionamento das condi~oes de possibilidade e, 
por ai, dos limites do ponto de vista objetivo e objetivante que apreende 
as praticas de fora, enquanto fato acabado, em lugar de construir seu· 
principio gerador situando-se no proprio movimento de sua efetiva<;ao. 

Se 0 modo de conhecimento praxiologico pode aparecer como urn. 
retorno puro e simples ao modo de conhecimento fenomenol6gico e 
se a critica do objetivismo que ele implica corre 0 risco de ser confun
dida com a critica que 0 humanismo ingenuo dirige Ii objetiva~ao cien
tifica em nome da experiencia vivida e dos direitos da subjetividade, e 
porque ele e 0 produto de uma dupla translar;iio te6rica: ele opera, 
com efeito, uma nova inversao da problematica que a ciencia objetiva 
do mundo social, como sistema de rela,oes objetivas e independente das 
consciencias e das vontades individuais, constituiu, ao colocar ela mesma 
as questoes que a experiencia primeira e a analise fenomenol6gica dessa 
experiencia tendiarn a excluir. Do mesmo modo que 0 conhecimento 
objetivista coloca a questao das condi<;6es de possibilidade da expe
riencia primeira, revelando, assim, que essa experiencia se define, funda
mentalmente, pela nao-coloca<;ao dessa questao, 0 conhecimento pra
xiol6gico inverte 0 conhecimento objetivista, colocando a questao das 
condi~oes de possibilidade dessa questao (condi~oes teoricas e, tambem, 
sociais) e mostra, ao mesmo tempo, que 0 conhecimento objetivista se 
define fundamentalmente, pela exclusao dessa questao: na medida em 
que ele se constitui contra a experiencia primeira - apreensao pratica 
do mundo social - 0 conhecimento objetivista se afasta da constru~ao 
da teoria do conhecimento pratico do mundo social e dela produz, ao 
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menos negativamente, a falta, ao produzir conhecimento te6rico do mun
do social contra os pressupostos implfcitos do conhecimento pnitico do 
mundo social. 0 conhecimento praxiol6gico nao anula as aquisi~oes 

do conhecimento objetivista, mas conserva-as e as ultrapassa, integrando 
a que esse conhecimento teve que excluir para obte-Ias. 

Mas e preciso deter-se um instante no terreno por excelencia do 
objetivismo - 0 da lingiilstica saussuriana e da semiologia. Quando 
Saussure constitui a Ifngua enquanto objeto aut6nomo e irredutlvel as 
suas atualiza~es concretas, isto e, aos atos de palavra que ele torna 
posslveis, ou entao quando Panofsky estabelece que 0 que ele chama 
depois de Alols Riegl, de sentido objetivo da obra (Kunstwollen) " 
e irredutivel tanto a "vontade" do artista quanta a "vontade da epoea" 
e as experiencias vividas que a obra suscita no espectador, eles reatizam, 
com respeito a essa conduta particular que e a palavra e a esses pra
dutos particulares da a~ao que sao as obras de arte, a opera,ao pela 
qual toda ciencia objetivista se constitui ao constituir urn sistema de 
rela,6es irredutiveis tanto as praticas dentro das quais ele se realiza e 
se manifesta, quanta as inten,6es dos sujeitos e it consciencia que eles 
podem tomar de suas obriga,6es e de sua 16gica. Do mesmo modo que 
Saussure mostra que 0 medium verdadeiro da comunica~ao entre dois 
sujeitos nao e 0 discurso enquanto dado imediato considerado em sua 
materialidade observavel, mas a Ifngua enquanto estrutura de rela,oes 
objetivas que torna possivel a produ~ao do discurso e sua decifra,ao, 
Panofsky mostra que a interpreta~ao iconol6gica trata as prapriedades 
sensiveis da obra de arte, com as experiencias afetivas que ela suscita, 
como simples "sintomas culturais" que s6 liberam seu sentido atraves 
de uma leitura munida da cifra cultural que 0 criador colocou em 
sua obra. 

A "compreensao" imediata sup6e uma opera,ao inconsciente de 
decifra,ao que s6 e perfeitamente adequada quando a competencia que 
um dos agentes engaja na sua priitica ou nas suas obras e igual it 
competencia que engaja objetivamente 0 outro agente na sua percep,ao 
dessa conduta ou dessa obra; isto e, no caso particular em que a cifra
gem, como transforma~ao de urn sentido em uma pratica ou em 
urna obra, coincide COm a opera,ao simetrica de decifragem (no 
esquema, este caso deveria ser apresentado pela coincidencia perfeita 
dos circulos C" e C B). Ato de decifragem que se ignora enquanto 

1 "0 que se 'dei'. nao para nos, mas objetivamente, enquanto sentido ultimo e 
definitivo do fenomeno artistico" (PANOFSKY, E. Der Begriff des Kunstwollens. 
Zeitschrift fur Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft, XIV, 1920, p, 321-39), 
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tal, a "compreensao" s6 e possIvel e realmente efetuada no caso parti
cular em que a cifra historicamente produzida e reproduzida, que 
toma possIvel 0 ato de decifragem (inconsciente), e imediata e com
pletamente dominada (a titulo de disposil;ao cultivada) pelo agente 
que percebe e se confunde com a cifra que tomou possivel (a titulo 
de disposi9aO cultivada) a prodU9aO da conduta ou da obra percebida. 
Em todos os outros casos, 0 mal-entendido parcial ou total (segundo 
a- amplitude da interse9ao entre CAe C B) e a regra, a ilusao da com
preensao imediata conduzindo a uma compreensao ilus6ria, e do etno
centrismo enquanto erro sobre a cifra (posto que traz a C B fatos rela
tivos a C A, ou 0 inverso, e isto mesmo se CAe C B nao ~presentam 
nenhuma intera9ao). Em poucas palavras, quando ela se inspira de 
uma f6 ingenua na identidade, da humanidade e quando nao dispoe de 
nenhurn outro instrumento de conhecimento al6m da "transferencia in
tencional sobre 0 outro", como diz Hussed, a interpretac;ao mais "com..;. 
preensiva" corre 0 risco de nao ser mais do que urna forma particular
mente irrepreensivel de etuocentrismo. 

Colocados em uma situa9ao de dependencia teorica em rela9aO a 
lingilistica, os etuologos estruturalistas engajaram freqiientemente, em 
sua pnitica, 0 ineonseiente episternologieo que engendra 0 esquecimento 
dos atos pelos quais a lingiiistica construiu seu objeto proprio: her
deiros de urn patrimonio intelectual que eles proprios nao constituiram 
e cujas condi95es de produ9ao nem sempre sabem reproduzir, fizeram
-se, na maior parte das vezes, com essas tradu90es literals de urna 
terminologia dissociada da ordem das rawes das quais ela tira seu 
sentido, economizando a reflexao epistemologica das condi95es e dos 
limites de validade de urna transposi9ao da constru9ao saussuriana. 
:£ significativo, por exemplo, que, excetuando-se Sapir, predisposto 
pela sua dupla form~iio de lingiiista e etnologo a colocar 0 problema 
das rela90es entre a cultura e a lingua, nenhurn etn6logo tenha tentado 
retirar todas as implica,oes da homologia (que Leslie White e mais 
ou menos 0 Unico a formular explicitamente) entre essas duas opo
si95es, lfugua/palavra e cultural conduta ou obras. Colocando que a 
comunica,ao imediata e possivel se e somente se os agentes estao obje
tivamente afinados de modo a associar 0 meS)l1O sentido ao mesmo signo 
(palavra, pratica ou obra) e 0 mesmo signo ao mesmo sentido, ou, 
em outros termos, de maneira a se referir, em suas opera,oes de ci
fragem e decifragem, isto e, em suas praticas e suas interpreta,oes, 
a urn s6 e mesmo sistema de rela,oes constantes, independentes das 
consciencias e das vontades individuais e irredutiveis it sua exeeu~ao 
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pas pniticas ou nas obras (c6digo ou cifra) , a analise objetivista nao 
opoe, propriamente falando, urn desmentido it aniiIise fenomenol6gica 
da experiencia primeira do mundo social e da compreensao imediata 
das palavras e dos atos do outro: ela somente define seus limites de 
validade que a analise fenomenol6gica ignora, estabelecendo as con
di90es particulares nas quais ela 6 possive!. Se, para citar Husserl, as 
ciencias do homem sao necessariamente "ciencias que tern nma tema
tiea de dupla orienta,ao conseqiiente, uma tematica que liga de ma
neira conseqiiente a teoria do campo cientifico a teoria do conhecimento 
dessa tef>ria" 2 ese, em outros termos, a reflexao epistemo16gica sobre 
as condi,oes de possibilidade da ciencia antropologica faz parte inte
grante da ciencia antropo16gica, e porque, primeiramente, uina ciencia 
que tern por objeto aquilo que a toma possivel, como lingua e cultura, 
nao pode constituir-se sem constituir suas proprias condi,6es de possi
bilidade; mas 6 tamb6m porque 0 conhecimento completo das condi
,oes da ciencia, isto e, das opera,oes pelas quals a ciencia se da 0 

dominio simb6lico de uma lingua, de urn mito ou de urn rito, implica 
o conhecimento da compreensao primeira enquanto eXeCU9aO das mes
mas 'opera90es, mas de modo inteiramente outro: na inconsciencia 
absoluta das condi90es gerais e particulares que the conferem sua parti
cularidade. 

Mas basta interrogar, uma vez mais, as opera95es te6ricas atraves 
das quais Saussure constitui a lingiiistica enquanto ciencia construindo 
a lingua como objeto autonomo, distinto de suas atualiza,oes na pala
vra, para tomar claro os pressupostos implicitos de todo modo de 
conhecimento que trata as praticas ou as obras enquanto fatos simbo
licos a serem decifrados. Ainda que possamos invocar a existencia das 
linguas mortas ou do mutismo tardio Como possibilidade de perda da 
palavra conservando a lingua, ainda que a falta de lingua a fa,a apa
recer como' norma objetiva da palavra (de outro modo, todo erro de 
lingua modificaria a lingua e nao haveria mais erro de lingua), a pa
lavra aparece como condi,ao da lingua, tanto do ponto de vista indi

. vidual quanta do ponto de vista coletivo, pelo fato de a lingua nao 
poder ser apreendida fora da palavra, posto que a aprendizagem da 
lingua se faz pela palavra e que a palavra esta na origem das inova
,oes e das transforma,oes da lingua. Mas os dois processos invocados 
nao tern senao prioridade cronologica. Quando deixamos 0 terreno da 

2 HUSSERL, E. Logique formelle et [ogique transcendentale. Paris, P. U. F., 1965. 
p. 52. 
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hist6ria individual ou coletiva, como £ato hermen@utico objetivista, para 
nos interrogarmos sobre as condi(;oes 16gicas da decifragem, a rela~ao 
se inverte: a lingua e condi~ao de inteligibilidade da palavra enquanto 
media~ao que, assegurando a identidade das associa~6es de sons e de 
conceitos operados pelos locutores, garante a compreensao mutua. g 
dizer que, na ordem logica da inteligibilidade, a palavra e 0 produto 
da lingua 3. Dai resulta que, pelo £ato de construir-se do ponto de 
vista estritamente intelectualista que e 0 da decifragem, a lingiiistica 
saussuriana privilegia a estrutura dos siguos, isto e, as rela~oes que eles 
mant@m entre si, em detrimento de suas fun,oes praticas que nao se 
reduzem jamais, como 0 sup6e tacitamente 0 estruturalismo, as £un~oes 
de comunica~ao ou de conhecimento. As priiticas mais estritamente 
voltadas, na apar@ncia, para as fun¢es de comunica~ao pela comuni
ca~ao (fun~ao fiitica) ou de comunica~ao para 0 conhecimento, como 
as festas e as cerimonias, as trocas rituais au, num Qutro campo, a 
circula~ao de informa~ao cientffica, estao sempre orientadas tambem 
para as fun~oes politicas e economicas. 

A constru~ao saussuriana so se permite constituir as propriedades 
estruturais da mensagem enquanto tais, isto e, enquanto sistema, dan
do-se um emissor e urn receptor impessoais e intercambiiiveis, quer 
dizer, quaisquer, fazendo abstra~ao das propriedades funcionais que 
cada mensagem deve a sua utiliza~ao nurna certa interar;iio social estru
turada. Na verdade, sabe-se que as intera~oes simb6licas no interior 
de urn grupo qualquer dependem nao somente, como bem 0 v@ a psico
logia social', da estrutura do grupo de intera~ao no qual elas se rea
lizam, mas tambem das estruturas sociais nas quais se encontram inse
ridos os agentes em intera"ao (isto e, a estrutura das rela~oes de classe) : 
assim, e proviivel que uma medida das trocas simbolicas que permi
tisse distinguir, com Chapple e Coon', os que sO emitem (originate), 
os que sO respondem e os que respondem as emissoes dos primeiros e 
emitem para os segundos, tornaria visivel, tanto na escala de urna £or
ma~ao social em seu conjunto quanta no interior de urn $rupo circuns
tancial, a dependencia das rela~s de for<;a simb6lica com respeito a 
estrutura das rela<;oes de for"a politica. 0 modelo da concorr@ncia pura 

S SAUSSURE, F. de. COUTS de linguistique generale. Paris, Payot, 1960. p. 37-8. 
4 MOSCOVICI, S. e PLON, M. Les situations-colloques: observations thCoriques et 
exp6rimentales. Bulletin de Psychologie, jan. 1966, p. 701-22. 
II CHAPPLE, E. D. e CooN, C. S. Principles of anthropology. Londres, Jonathan 
Cape, 1947. p. 283. 
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e perfeita e irreal tanto aqui quanto alhures e 0 mercado de bens 
simbolicos tem tambem seus monopolios e &uas estruturas de domina"ao. 

Em poucas palavras, logo que se passa da estrutura da lingua para 
as fun"oes que ela preenche, isto e, os usos que dela fazem realmente 
os agentes, percebe-se que 0 simples conhecimento do c6digo nao per
mite senao imperfeitamente dominar as intera¢es lingillsticas realmente 
efetuadas. Com efeito, como observa Luis Prieto, 0 sentido de um 
elemento lingillstico depende tanto de fatores extralingiiisticos quanta 
de fatores lingiiisticos, isto e, do contexto e da situa,iio na qual ele e 
empregado: tudo se passa como se 0 receptor selecionasse, na classe 
dos siguificados que correspondem abstratamente a uma fonia, aquele 
que Ihe parece ser compativel com as circunstancias tal como ele as 
percebe 6. A recep<;iio (e, sem duvida, tambem a emissao) depende, 
pois, em grande parte da estrutura das rela"oes entre as posi~oes obje
tivas dos agentes em intera~iio na estrutura social (isto e, das rela¢es 
de concorr@ncia ou de antagonismo objetivo ou rela~s de poder e de 
autoridade etc.), estrutura esta que comanda a forma das intera"oes 
observadas nurna conjuntura particular (isto e, a correla~ao que se esta
belece, segundo Moscovici, entre a quantidade de emissao verbal e a 
posi~ao sociometrica). 

Mas se nada manifesta melhor a insuficiencia da teoria da pratica 
que persegue 0 estruturalismo lingillstico (e, tambem, etnol6gico) do 
que sua impotencia em integrar na teoria tudo 0 que se refere a execu~iio, 
como diz Saussure, resta que 0 principio dessa impotencia reside na 
incapacidade de pensar a palavra e, de modo mais geral, a pratica de 
outra forma que niio seja enquanto execu~ao 7. 0 objetivismo constroi 
uma teoria da pratica (enquanto execu"ao), mas somente como urn 
subproduto negativo ou, se assim podemos dizer, como urn residuo, 
imediatamente posto de lado, da constru"ao dos sistemas de rela,,6es 
objetivas. g assim que, querendo delimitar, no interior dos fatos de 

6 PRIETO, L. J. Principes de Noologie. Paris, Mouton, 1964, e PARIENTE, J. C. 
Vers un nouve}o·esprit linguistique? Critique, abr. 1966, p. 334-58. 
7 "A parte psiquica nao esta tampouco inteiramente em jogo: 0 lado executive 
permanece fora da quesHio, porque a execu~ao nunca e feita pela massa; eia e 
sempre individual. e 0 individuo a domina sempre; n6s a cbamaremos de palavra" 
(SAUSSURE, F. de. Op. cit., p. 30). A formula~ao mais explicita da teoria da palavra 
como execu~ao se encontra, sem d6vida. em Hjelmslev, que p6e em evidSncia as 
diferentes dimeos5es da oposi~ao saussuriana entre lingua e palavra, OU seja. insti
tui~ao social, ''petrificada'' e execu~ao, individual, mio-petrificada (HJELMSLEV, 
L. Essais linguistiques. Kopenhagen, Nordisk Sprog-og Kulturforlag, 1959, especial
mente p. 79). 
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linguagem, 0 "terreno da lingua" e isolar "urn objeto bem-definido", 
"urn objeto que possa ser estudado separadamente", "de natureza ho
mogenea", Saussure separa "a parte fisica da comunica~ao", isto e, 
a palavra como objeto pre-construldo, proprio a obstacuIizar a cons
tru,ao da lingua e depois isola no interior do "circuito da palavra" 0 

que ele denomina 0 "lado executiv~", quer dizer, a palavra enquanto 
objeto eonstruldo definido pela atualiza,ao de urn certo sentido nurna 
combina,iio particular de sons, que ele e!imina, enfim, invocando que 
"a execu~ao Dunea e feita pela massa", mas e "sempre individual". 
Assim, 0 mesmo conceito - 0 da palavra - e desdobrado, pela cons
tru,ao teorica, num dado pre-construido e imediatamente observavel, 
aquele mesmo contra 0 qual efetuou-se a opera,ao de constru,ao te6-
rica, e urn objeto construido, produto negativo da opera,ao que cons
titui a lingua enquanto tal, ou melbor, que produz os dois objetos, 
produzindo a rela,ao de oposi,ao na qual e pela qual se definem. Nao 
teriamos dificuldade em mostrar que a eonstru,ao do conceito de cul
tura (no sentido da antropologia cultural) ou de estrutura (no sentido 
de Radcliffe-Brown e da antropologia social) implica tambem a cons
tru,iio de uma no,ao de conduta enquanto execu,ao que vern sobrepor
-se a no,ao primeira de conduta como simples comportamento tornado 
em seu valor aparente. A confusao extrema dos debates sobre as rela
~6es entre "cultura" (ou as "estruturas sociais") e a conduta tern, 
freqiientemente, por principio 0 fato de que 0 sentido construido da 
eonduta e a teoria da pratica que ele implica levam urna especie de 
existencia cIandestina, tanto no discurso dos defensores da antropologia 
cultural quanta no de seus adversanos: com efeito, os mais encami
,ados adversanos da no,ao de "cultura", eomo Radcliffe-Brown, nao 
encontram nada melbor do que urn realismo ingenuo para opor ao 
realismo do inteligivel que faz da "cultura" uma realidade transcendente, 
dotada de urna existencia autonoma e obediente, na sua propria historia, 
as suas leis intemas 8. 0 objetivismo se eneontra protegido contra 0 

8 "Dizer dos modelos que eles agern sobre urn individuo nao e menos absurdo do 
que considerar uma equaliao do segundo grau capaz de cometer urn homicidio" 
(RADcLIFFE-BROWN, A. R. Structure and junction in primitive society. Londres, 
Oxford University Press, 1952. p. 190). "Examinemos em que consistem os fatos 
concretos, observaveis, com os quais 0 antropologo social trata. Se nos pusermos 
a estudar; por exernplo, os indigenas de uma regiao da Australia, encontraremos 
urn certo DliIIlero de individuos humanos num meio determinado. Poderemos 
observar suas condutas, inclusive, naturalmente, suas palavras e os produtos mate
riais de suas aliOes passadas. Nao observamos uma 'cultura', posto que esta palavra 
designa nao uma realidade concreta, mas uma abstra~ao e, em seu uso corrente, 
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unico questionamento decisivo, aquele que se dirige It sua teoria da pra
tica, principio de todas as aberra¢es metaflsicas. sobre "0 lugar da 
cultura", sobre 0 modo de existencia da "estrutura" ou sobre a finalidade 
inconsciente da historia dos sistemas, sem falar da famasa "consciencia 
coletiva", pelo estado impHcito em que se encontra essa teoria 9. 

uma abstrayao muito vaga. Mas e a 6bserva):ao direta que nos revela que esses 
seres humanos estao ligados por uma rede compiexa de rela~5es sociais. Chamo 
'estrutura social' a essa rede de rela~s dotadas de uma existencia efetiva (,this 
network of actually existing relations')" (RADcLIFFE-BROWN, A. R. On social 
structure. Journal oj the Royal Anthropological Institute oj Great Britain and 
Ireland, v. 70, 1940, p. 1-12). Nao e, sem duvida, excessivo ver 0 principio da 
confusao extrema dos debates sobre a n~ao de cultura no fato de que a maior 
parte dos autores coiocam no mesmo plano, peto menos para opa-Ios, conceitos de 
estatuto epistemologico muito diferentes .como cultura e sociedade ou individuo e 
conduta etc. 0 dialogo imaginario sobre a n~o de cultura que apresentam 
Clyde Kluckhohn e William H. Kelly (ver KLUCKHOHN, C. e KELLY, W. H. The 
concept of culture. In: LINTON, R., ~rg. The science oj man in the worlch crisis. 
Nova York, Columbia University Press, 1945. p. 78-105) da., desse debate, uma 
imagem mais sumaria talvez, mas mais viva do que 0 trabalho de KROEBER, A. L. 
e KLUCKHOHN, C. Culture, a critical review of concepts and definitions (Papers oj 
the Peabody Museum oj American Archaeology and Ethnology, Harvard University 
Press, v. XLVII, n. I, 1952). Nao escapou a Leach que, a despeito de sua oposiliao 
aparente, Malinowski e Radcliffe-Brown concordam pelo menos ao considerarem 
cada "sociedade" ou cada "cultura" (em seus respectivos vocabularios) como uma 
"totalidade" constituida por urn certo numero de "coisas" empiricas e discretas, 
de especies muito diversas, grupos de individuos, "institui¢es" ou ainda "como 
urn todo empirico feito de urn numero limitado de partes imediatamente identi
ficaveis", a compara\rao entre sociedades diferentes consistindo em examinar se 
"as partes de mesmo tipo" se encontram em todos os casos (LEACH, E. R. 
Rethinking anthropology. Londres, The Athlone Press, 1961. p. 6). 
9 Com efeito, se excetuarmos os raros autores que conferem a no~o de conduta 
uma aCePliaO rigorosamente definida pela operaliao que a constitui por oposiliaO 
a "cultura" (por exemplo, H. D. Lasswell, 0 qual coloca que, "se urn ato e 
conforme a cultura e uma conduta, se nao e urn comportamento" - LASSWELL, 
H. D. Collective autism as a consequence of culture contact. Zeitschrijt jur Social
jorschung, v. t, 1935, p. 232-47), sem dai tirar nenhuma conseqiiencia, a maior 
parte dos utilizadores da oposiliao propaem definilioes da cultura ou da conduta 
epistemologicamente discordantes, que opoem urn objeto construido a um dado 
pre-construido, deixando vazio 0 lugar do segundo objeto construido, a saber, a 
pratica como execu\rao: assim, esta longe de ser 0 pi~r exemplo, Harris oPOe os 
"modelos culturais" (cultural patterns) as "condutas culturalmente modeladas 
(,culturally patterned Fehaviors') , como aquilo que 0 antropologo constr6i" e 
aquilo que "os membros da sociedade observam ou impoem aos outros" (HARRIs, 
M. Review of selected writings of Edward Sapir; language, culture and personality. 
Language, 27 (3): 288-333, 1951). 
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Em poucas palavras, por nao construir a pratica senao de maneira 
negativa, quer dizer, enquanto execU{'iio, 0 objetivismo esta condenado 
ou a deixar na mesma a questao do principio de produ~ao das regula
ridades que ele se contenta entao em registrar, ou a reificar abstrac;Cies, 
por urn paralogismo que consiste em tratar os objetos construidos pela 
ciencia - a "c'Y-~t~ra", as "~stfllturas", as "classes sociais", as "modos 
de produ~ao" etc. - como realidades autonomas, dotadas de eficacia 
social e capazes de agir enquanto sujeitos respons3veis de ac;Cies hist6-
ricas ou enquanto poder capaz de pressionar as praticas. Se a hip6tese 
do inconsciente tern, ao menos, 0 merito de descartar as formas mais 
grosseiras do realismo das ideias, ela tende, na verdade, a mascarar as 
contradi~oes engendradas pelas incertezas da teoria da pratica que a 
"antropologia estrutural" aceita ao menos por omissao, quando nao 
permite restaurar, sob a forma aparentemente secularizada de uma estru
tura estruturada sem principio estruturante, as velhas entelequias da meta
fisica social. Quando nao se quer ir ate 0 ponto de colocar, como Dur
kheim, que nenhuma das regras que constrangem os sujeitos "pode ser 
inteiramente reencontrada nas aplica~oes que delas sao feitas pelos parti
culares, posto que elas podem ate mesmo ser sem serem no momento 
aplicadas" 10 e quando nao se quer conceder a essas regras a existencia 
transcendente e permanente que ele confere a todas as "realidades" 
coletivas, s6 se pode escapar as ingenuidades mais grosseiras do juri
dismo, que toma as praticas Como 0 produto da obediencia as normas, 
jogando com a polissemia da palavra regra: empregada, na maior 
parte das vezes, no sentido de norma social expressamente colocada e 
explicitamente reconhecida, como lei moral ou juridica, as vezes no 
sentido de modelo teorico - constru~ao elaborada pela ciencia para 
explicar as praticas -, essa palavra se emprega tambem, excepcional
mente, no sentido de esquema (ou de principio) imanente a pratica, 
que e preferivel chamar de implicito a inconsciente, para significar 
simplesmente que ele se encontra no estado pratico na pratica dos 
agentes e nao em sua consciencia. 

Para nos convencermos disso, basta relermos 0 paragrafo do pre
facio da segunda edi~ao de Les structures elementaires de la parente, 
sagrado it distim;ao entre "sistemas preferenciais" e ~'sistemas prescri
tivos", code podemos supor que os termos norma, modele ou regra 
sao objeto de urn uso particularmente controlado: 

10 DURKHEIM, E. Les regies de la methode sociologique. 13. eel. Paris, P. U. F .• 
1956. p. 11 (1. od. Ale'D, 1895). 
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"Reciprocamente, urn sistema que preconiza 0 casamento com a filha 
do irmio da mae pode ser chamado de prescritivD, mesmo se a regra 
e raramente observada: ele diz 0 que e preciso fazer. A questao de 
saber ate que ponto, e em que propor~ao, os membros de uma dada 
sociedade respeitam a norma e muito interessante, mas -diferente da 
questao do lugar que convem atribuir a essa sociedade Duma tipologia. 
Porque basta admitir, em conformidade com a verossimilhan~a, que a 
consciencia da regra inc1ina nem que seja urn poueo as escolhas no 
sentido prescrito e que a poreentagem dos casamentos ortodoxos e supe
rior a que se observaria se as uni5es se fizessem ao acaso, para reco
nhecer, agindo nessa sociedade, preenchendo 0 papel do piloto, 0 que 
poderiamos chamar de urn operador matrilateral: certas alian~as se en
gajam pelo menos na via que ele lhes tra~a. e isto basta para imprimir 
uma inflexao especifica no espa90 geneal6gico. Sem duvida, hayed. urn 
grande numero de inflex6es locais e nao uma tinica; sem dtivida, essas 
inflex5es locais se reduzirao, na maior parte das vezes, a tentativas que 
somente em casos raros e exeepcionais formarao cic10s fechados. Mas 
os esbo!ros de estruturas que reaparecerao aqui e ali bastarao para fazer 
do sistema uma versao probabilistica dos sistemas mais rigidos cuja 
noriio e inteiramente teorica, onde os casamentos estariam rigorosamente 
conformes a regra que ao grupo social agrada enunciar" 11. 

A tonica dominante nessa passagem, assim como em todo 0 prefiicio, 
e a da norma; jii a antropologia estrutural esta escrita na lingua do 
mode/a ou, se preferirmos, da estrutura; nao que 0 lexico esteja ali 
completamente ausente, posto que 0 metaforismo matematico-fisico que 
organiza a passagem central ("operador", "certas alian~as se engajam 
nas vias que Ihe sao tra~adas", "inflexao do espa~o genea16gico", "estru
turas") vern evocar a 16gica do modelo te6rico e a equivalencia, ao 
mesmo tempo professada e repudiada, do mode/o e da norma: 

"urn sistema preferencial e prescritivo quando 0 encararnos ao nivel do 
modelo; urn sistema prescritivo nao saberia ser senao preferencial quando 
o encaramos ao nivel da realidade" 12. 

Mas para os que tern na mem6ria os textos da antropologia estrutural 
sobre as rela~oes entre linguagem e parentesco ("Os 'sistemas de pa
rentesco' como os 'sistemas fonol6gicos' sao elaborados pelo espirito no 
nivel do pensamento inconsciente" 13), onde, com nitidez imperiosa, as 
"Donnas culturais" e todas as "racionalizacoes" ou "elaboracoes secun-

11 LEVI-STRAUSS, C. Les structures elementaires de la parente. Paris, Mouton, 1967. 
p. XX-XXI (grilo nooso). 
12 Ibid., p. XX 0 XXII. 
13 LEVI-STRAUSS, C. Anthropo[ogie structurale. Paris, PIon, 1958. p. 41. 
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darias" produzidas pelos indfgenas eram afastadas em proveito das 
"estruturas inconscientes", sem falar nos textos em que se afirmava a 
universalidade da regra originaria da exogamia, podem surpreender as 
concessi5es feitas aqui a "consciencia da regra" e a marcada distancia 
com rela,ao a esses sistemas rfgidos "cuja no,ao e totalmente te6rica", 
como se ve nesta outra passagem do mesmo prefacio: 

"Nilo e menos verdade que a realidade empfrica dos sistemas ditos 
prescritivos 56 ganha sentido quando relacionada a urn modele te6rico 
elaborado pelos pr6prios indigenas antes dos etnalagos" 14; 

ou ainda: 

"aqueles que os praticam sabem bem que 0 espirito de tais sistemas nao 
se reduz a proposi~ao tauto16gica segundo a qual cada gropo ob"tem 
suas mulheres de 'doadores' e da suas filhas a 'tomadores'. Eles estao 
tambem conscientes de que 0 casamento com a prima cruzada unilateral 
oferece a mais simples ilustra~ao da regra, a f6rmula mais apropriada 
para garantir sua perpetuafiio, enquanto que 0 casamento com a prima 
cruzada patrilinear a violaria sem recurso" Hi. 

Nao podemos nos impedir de evocar um texto onde Wittgenstein agrupa, 
como que ironizando, todas as quest5es esquivadas pela antropologia 
estrutural e, sem duvida, de modo mais geral, por todo intelectualismo, 
que transfere a verdade objetiva estabelecida pela ciencia para uma 
pratica, excIuindo a postura pr6pria a tomar possfvel 0 estabelecimento 
dessa verdade 16. 

"0 que eu chama de 'a regra a partir da qual ele procede'? A hipotese 
que descreve de maneira satisfat6ria seu uso das palavras que n6s obser
vamos; ou a regra a qual ele se refere no momento de servir-se dos 
signos; ou aquela que ele nos da em resposta quando Ihe perguntamos 
qual e sua regra? - Mas se nossa observa~ao nao permite reconhecer 
cIaramente nenhuma regra, e se a questao nao determina nada com 
respeito a isso? Porque a minha questao de saber 0 que ele entende por 
'N' ele me deu, com efeito, uma explica~ao, mas ele estava pronto para 
retoma-Ia e para modifica-Ia: - Como deveria eu, entao, determinar a 
regra a partir da qual ele joga? Elf! proprio a ignora. -:- Ou mais 

14 LEVI-STRAUSS, C. Les structures elementaires de la parente, cit., p. XIX. 
It) Ibid. 
16 £ uma transferencia indevida do mesmo tipo que, segundo Merleau-Ponty, esta 
no principio do erro intelectualista e do erro empirista em psicologia (ver MERLEAU
·PONTY, M. La structure du comportement. Paris, P. U. F., 1949, particularmente 
p. 124 e 135). 
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exatamente: 0 que poderia significar aqui a expressao: 'A regra a partir 
da qual ele procede'?" 17. 

Fazer da regularidade, isto e, do que se produz com uma certa fre
qiWncia, estatisticamente mensunivel, 0 produto do regulamento cons
cientemente editado e conscientemente respeitado (0 que sup5e que 
expliquemos a genese e a eficacia), au da reguiar;fio inconsciente de uma 
misteriosa mecanica cerebral e/ou social e escorregar do modele da 
realidade para a realidade do modelo: 

"Consideremos a diferen~a entre '0 trem tern regularmente dais minutos 
de atraso' e 'e de regra que 0 trem tenha dais minutos de atraso' ( ... ) 
oeste ultimo caso sugerimos que 0 fato de que 0 trem esteja dois minu
tos atrasado esta em conformidade com uma politica ou urn plano 
( ... ). As regras reenviam a pIanos e a politicas, e nao a regulari
dades ( ... ). Pretender que e preciso ter regras na lingua natural e 0 

mesmo que pretender que as estradas devem ser vermelhas porque elas 
correspondem a linhas vermelhas num mapa" 18. 

Todas as proposi,5es do discurso sociol6gico deveriam ser precedidas 
por um signo que se leria "tudo se passa como se ... " e que, funcio
nando it mane ira de quantificadores da 16gica, lembraria continuamente 
o estatuto epistemol6gico dos conceitos construfdos da ciencia objetiva. 
Tudo concorre, com efeito, para encorajar a reificac;ao dos conceitos, 
come,ando pela 16gica da Iinguagem ordinaria, que se inclina a inferir 
a substancia do substantivo ou a conceder aos conceitos 0 poder de 
agirem na hist6ria como agem nas frases do discurso hist6rico as pa
lavras que as designam, isto e, enquanto sujeitos historicos: como 
observava Wittgenstein, basta escorregar do adverbio "inconscientemente" 
("tenho inconscientemente dor de dentes") ao substantivo "inconsciente" 
(ou a urn certo usa do adjetivo "inconsciente", como em "tenho urna 
dor de dentes inconsciente") para produzir prodfgios de profundidade 
metaffsica 19. Vemos do mesmo modo os efeitos te6ricos (e polfticos) 
que a personifictlfiio dos coletivos pode engendrar em frases como 
"a burguesia pensa que ... " au "a classe openiria nao aceita que ... ") 
efeitos que levam, tao seguramente quanto as profiss5es de fe durkhei
mianas, a postular a existencia de uma "consciencia coletiva" de grupo 
ou de cIasse: atribuindo aos grupos ou as institui,5es disposi<;5es que 

17 WITI'GENSTEIN, L. Investigations philosophiques. Paris, GaIlimard, 1961. p. 155. 
18 ZIFF, P. Semantic analysis. Nova York, Cornell University Press, 1960. p. 3S. 
]9 WITTGENSTEIN, L. Le caMer bleu et Ie caMer brun - Etudes preliminaires aux 
investigations philosophiques. Paris, Gallimard, 1965. p. 57-S. 
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s6 podem constltUIT-Se nas consclencias individuais, ainda que sejam 0 

produto de condi~es coletivas, como a tomada de consciencia dos inte
resses de classe, dispensamo-nos de analisar essas condi~oes e, em parti
cular, aquelas que determinam 0 grau de homogeneidade objetiva e 
sUbjetiva do grupo considerado e 0 grau de consciencia de seus membros. 

Variante particularmente interessante das precedentes, 0 paralogismo 
que esta na· raiz do juridismo, essa especie de artificialismo social, 
consiste em colocar implicitamente na consciencia dos agentes singu
lares 0 conhecimento te6rico que s6 pode ser construfdo contra essa 
experiencia ou, em outros termos, em conferir 0 valor de uma des
cri~ao antropol6gica ao modelo te6rico construido para explicar as 
praticas. A teoria da a~ao como simples execu~ao do modelo (no 
duplo sentido da norma e de constru~ao cientifica) nao e senao um 
exemplo entre outros da antropologia imaginaria que engendra 0 obje
tivismo quando, dando, como diz Marx, "as coisas da 16gica pela 16gica 
das coisas", faz do sentido objetivo das praticas ou das obras 0 fim 
subjetivo da a9ao dos produtores dessas praticas ou dessas obras, com 
seu impossivel homo economicus submetendo suas decisoes ao caJculo 
racional, seus atores executando papeis ou agindo conforme modelos 
ou sens locutores escolhendo entre os fonemas. 

Estruturas, habitus e pniticas 

Assim, 0 objetivismo met6dico que constitui um momento necessa
rio de toda pesquisa, a titulo de instrumento de ruptura com a expe
riencia primeira e da constru9ao das reia90es objetivas, exige sua propria 
supera9ao. Para escapar ao realismo da estrutura, que hipostasia os sis
temas de rela90es objetivas convertendo-os em totalidades ja constituidas 
fora da hist6ria do individuo e da hist6ria do grupo, e necessario e su
ficiente ir do opus operatum ao modus operandi, da regularidade esta
tistica ou da estrutura algebrica ao princfpio de produ9ao dessa ordem 
observada e construir a teoria da pratica ou, mais exatamente, do modo 
de engendramento das praticas, condi~ao da constru9ao de uma ciencia 
experimental da dialhica da interioridade e da exterioridade, isto e, da 
interiorizllfiio da exterioridade e da exterioriZllfiio da interioridade. As 
estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as condi90es ma
leriais de existencia caracteristicas de uma condi9ao de classe), que 
podem ser apreendidas erttpiricamente sob a forma de regularidades asso
ciadas a um meio socialmente estruturado, produzelll_ha/Jitus., sistemas 
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Q];di$posicoes 20 duraveis, estruturas estruturadas predispostas a funcio
n'af como estruturas estruturantes, ista e, como principia gerador e 
eSlruturador das praticas e das representa~es que podem ser objetiva
mente "reguladas" e "regulares" sem ser 0 produto da obediencia a regras, 
objetivamente adaptadas a seu fim sem supor a inten9ao consciente dos 
fins e 0 dominio expresso das opera90es necessarias para atingi-Ios e 
coletivamente orqueslradas, sem ser 0 produto da a9ao organizadora de 
um regente. 

No mesmo momento em que elas aparecem como determinadas 
pelo futuro, isto e, pelos fins explicitos e explicitamente colocados de 
urn projeto ou plano, as praticas que 0 habitus produz (enquanto prin
cipio gerador de eSlrategias que penhitem fazer face a situa90es impre
visiveis e sem cessar renovadas) sao determinadas pela antecipa9ao impli
cita de suas conseqiiencias, isto e, pelas condi90es passadas da produ~ao 
de seu principio de produ9ao de modo que elas lendem a reproduzir as 
estruluras objetivas das quais elas sao, em ultima analise, 0 produto. 
Assim, por exemplo, na intera9ao entre dois agenles ou grupos de agentes 
dotados dos mesmos habitus (sejam A e B), tudo se passa como se as 
a90es de cada urn deles (seja a, para A) se organizassem em rela9ao 
as rea90es que essas 390es exigem de todo agente dotado do mesmo 
habitus (seja b" rea9ao de B a ad, de maDeira que elas implicam 
objelivamente a anlecipa9ao da rea9ao que essas rea90es chamam por 
sua vez (seja a2, rea9ao a b,). Mas nada seria mais ingenuo do que subs
crever a descri9ao teleol6gica segundo a qual cada a9ao (seja a,) teria por 
finalidade tomar possivel a rea9ao a rea9ao que ela suscita (seja a2, 
rea9ao a b,). 0 habitus esla no principio de encadeamento das "a90es" 
que Sao objetivamente organizadas como estrategias sem ser de modo 
algum 0 produto de uma verdadeira inten9ao estrategica (0 que suporia, 
por exemp!o, que elas fossem apreendidas como uma estrategia entre 
outras possiveis). 

Se nao esta de modo algum excluido que as respostas do habitus 
se acompanhem de um cMculo estrategico tendendo a realizar sob 0 

modo quase consciente a opera9ao que 0 habitus realiza num outro modo, 

20 A palavra disposifiio pareee particularmente apropriada para exprimir 0 que 
recobre 0 conceito de habitus (definido como sistema de disposi~5es): com efeito, 
ele exprime, em primeiro lugar, 0 resultado de uma a~iio organizadora, apresen
tando entaD urn sentido pr6ximo ao de palavras tais como estrutura; designa, por 
outro lado, uma maneira de ser, urn estado habitual (em particular do corpo) 
e, em particular, uma predisposiriio, uma tendencia, uma propensQo ou uma 
inclinariio. 



;!i I 

,I 
" 

,,1 

:11 
! ~I 

iii I: 
II 

'I I' 

i ! 

ii' 

,: ' 

" 

'II' 
'I < 

'1:1 

II 

62 

a saber, urn c:Uculo das probabilidades que suponham a transforma9iio do 
efeito passado em futuro esperado, resta!lue _elas se definem em pri
meiro lugar em rela9iio lUlJl1 campo de~otencialidades objetivas, ime
<1iat~ente inscritas no presente, coisas a faref Oll a ~~o fazer, -a dizer 
ou a naD dizer, em rela<;ao a urn a vir que, ao centraria do futuro conio 
"possibilidade absoluta" (absoluto Moglichkeit), no sentido de Hegel, 
projetado pelo projeto puro de uma "Iiberdade negativa", se propoe 
com urgencia e pretensiio a existir exc1uindo a delibera9iio. as esti
mulos simb6licos, isto e, convencionais e condicionais, que s6 agem 
com a condi9iio de reencontrar agentes condicionados a percebe-Ios, 
iendem a se impor de maneira incondicional e necessaria quando a 
inculca9iio do arbitrario abole 0 arbitrano da inculca9iio e das signifi
ca90es inculcadas: 0 mundo das urgencias, dps fins ja realizados, dos 
objetos dotados de urn "caniler teleol6gico permanente", segundo a 
expressiio de Husser!, como instrumentos, passos a seguir, caminhos ja 
tra9ados, vaiores feitos coisas, que e 0 mundo da pratica, s6 pode con
ceder uma liberdade condicional - liberet si liceret - bastante seme
Ihante a da agulha imantada que, como a imagina Leibniz, se comprazia 
em virar para 0 norte. Se observamos regularmente uma estreita corre
la9iio entreasprobakilid..f!4!!s_qpjetivas cientificamente construidas (por 
exemplo, as chances de acesso ao ensino superior ou ao museu etc.) 
e as aspirar6es subjetivas (as "motiva90es"), niio e porque os agentes 
ajustam conscientemente suas aspira~oes a uma avaiia9iio exata de suas 
chances de sucesso, a maneira de urn jogador que arrumaria seu jogo 
em fun~iio de uma informa9iio perfeita sobre suas chances de ganho, 
como supomos implicitamente quando, esquecendo que "tudo se passa 
como se", fazemos como se a teoria dos jogos ou 0 calculo das proba
bilidades, uma e outro construidos contra as disposi90es espontaneas, 
constituissem descri90es antropol6gicas da pratica. Invertendo comple
tamente a tendencia do objetivismo, podemos, ao contrario, procurar 
~nas regras da constru~iio cientifica das probabilidades ou das estrategias 
niio urn modele antropol6gico da pratica, mas a descri,iio negativa das 
regras implicitas da estatistica espontanea que elas encerram necessa
riamente, porque elas se constroem explicitamente contra essas regras 
implicitas (por exemplo, a propensiio a privilegiar as primeiras expe
riencias) . Diferentemente do calculo das probabilidades que a ciencia 
constr6i metodicamente, com base em experiencias controladas e a par
tir de dados estabelecidos segundo regras precisas, a avalia~iio subjetiva 
das chances de sucesso de uma a9iio determinada numa situa9iio deter
minada faz intervir todo urn corpo de sabedoria semiformal, ditados, 
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lugares-comuns, preceitos eticos ("nao e para nos") e, mais profun
damente, £fincipios inconscientes do ethos, disposi9iio geral e transpo
nivel que, sendo 0 produto de urn aprendizado dominado por um tipo 
determinado de regularidades objetivas, determina as condutas "razoa
veis" ou "absurdas" (as loucuras) para qualquer agente submetido a 
essas regularidades 2'. 

"Mal conhecemos a impossibilidade de satisfazer 0 desejo", dizia Hume 
no Tratado da natureza humana, "que 0 proprio desejo desvanece." 

E Marx, no EsbOfO de Ulna critica da economia politica: 

"Quem quer que eu seja, se nao tenho dinheiro para viajar, DaO tenho 
necessidade - no sentido de necessidade real de viajar - susceptivel 
de ser satisfeita. Quem quer que eu seja, se tenho a voca~ao dos estudos 
mas nao tenho dinheiro para dedicar-me, nao tenho a vocac;rao para ° 
estudo, quer dizer, uma vocac;r3.0 efetiva, verdadeira." 

As praticas podem encontrar-se objetivamente ajustadas as chances 
objetivas - tudo se passa como se a probabilidade a posteriori ou 
ex post de um acontecimento, que e conhecida a partir da experiencia 
passada, comandasse a probabilidade a priori OU ex ante, a ela subjeti
vamente combinada - sem que os agentes procedam ao menor calculo 
ou mesmo a uma estimac;ao, mais ou menos consciente, das chances 
de sucesso. Pelo fato de que as disposi90es duravelmente inculcadas 
pelas condi90es objetivas (que a ciencia apreende atraves das regula
ridades estatisticas como probabilidades objetivamente Jigadas a urn 
grupo ou a uma classe) engendram aspira90es e praticas objetivamente 
compativeis com as condic;6es objetivas e, de uma certa maneira, pre
-adaptadas as suas exigencias objetivas, os acontecimentos mais impro
vaveis se encontram excluidos, antes de qualquer exame, a titulo do 
impensavel, ou pelo pre90 de uma dupla negar;:iio que leva a fazer da 
necessidade virtude, isto e, a recusar 0 recusado e a amar 0 inevitavel. 

21 "Essa probabilidade subjetiva, variavel, que as vezes exc1ui a duvida e engendra 
uma certeza sui generis, que outras vezes so aparece como urn clarao vacilante, e 
o que chamamos de probabilidade filos6fiea porque ela se refere ao exercicio dessa 
faculdade superior pela qual nos nos damos conta da ordem e da razao das 
coisas. 0 sentimento confuso de semelhantes probabilidades existe em todos os 
homens razmiveis; ele determina, entao, ou ao menos justifica, as cren~as inaba
hiveis que chamamos de senso comum" (COURNOT, A. A. Essai sur les fondements 
de fa eonnaissanee et sur fes caraeteres de fa critique philosophique. Paris, Ha
cheUe, 1922. p. 70 (1. ed., 1851). 
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As proprias condi~oes de produ~ao do ethos, necessidade feita virtude, 
{azem--com-que as anieCipa~6esque ele engendra tendam a iguorar a 
restriyao a qual esta subordinada a validade de todo caIculo das proba
bilidades, a saber, que as condiyoes da experiencia nao foram modi
ficadas. Diferentemente das avalia~oes eruditas que se corrigem depois 
de cada experiencia segundo rigorosas regras de Ciilculo, as avalia,oes 
praticas conferem urn peso desmesurado as primeiras experiencias, na 
medida em que sao as estruturas caracteristicas de urn tipo determinado 
de condi,oes de existencia que, atraves da necessidade econ6mica e 
social que elas fazem pesar sobre 0 universo relativamente aut6nomo 
das relayoes familiares, ou melhor, no interior das manifesta~Oes pro
priamente familiares dessa necessidade externa (por exemplo, interditos, 
preocupa~oes, li~oes de moral, conflitos, gostos etc.), produzem as estru
turas do habitus que esiiio, por sua vez, no principio da percep~ao e 
da aprecia~ao de toda experiencia ulterior. Assim, em razao do efeito 
da histerese que esta necessariamente implicado n"--16gica da constituiyao 
do habitus, as pra.ticas se expoem sempre a receber san,oes negativas, 
portanto urn "refor,o secundario negativo", quando 0 meio com 0 qual 
elas se defrontam realmente esta muito distante daquele ao qual elas 
estao objetivamente ajustadas. Compreendemos, na mesma logica, que 
os conflitos de gera~ao opoem --nao classes de idades separadas por 
propriedades de natureza, mas habitus que sao produtos de diferentes 
modos de engendramento, ista e, de condic;5es de existencia que, im
pondo defini~oes diferentes do impossivel, do possivel, do provavel ou 
do certo, fazem alguns sentirem como naturais ou razoaveis praticas 
ou aspirac;oes que cutros sentem como impensaveis OU escandalosas, 
e inversamente. 

:£ preciso abandonar todas as teorias que tomam explicita ou im
plicitamente a pratica como uma rea~ao meciinica, diretamente deter
minada pelas condic;iies antecedentes e inteiramente redutivel ao funcio
namento mecanico de esquemas preestabelecidos, "modelos", "normas" 
ou "papeis", que devenamos, alias, supor que sao em numero infinito, 
como 0 sao as configura~oes _ fortuitas dos estimulos capazes de 
desencadea-Ios. Urn exemplo disso e a empresa ,grandiosa e deses
perada desse etn610go que, armado de uma bela coragem positi
vista, registra 480 -Jlnidades elementares de comportamento, em vinte 
minutos de observa~ao da atividade de sua mulher em sua cozinha 22. 

22 Ver, p. ex., HARRIS, M. The nature of cultural things. Nova York, Randon 
House, 1964. 

65 

Mas a recusa das teorias mecanicistas nao implica, de modo algum -
como quer a alternativa inevitavel do objetivismo e do subjetivismo -
conceder a urn livre-arbitrio criador 0 poder livre e arbitrario de, no 
instante, constituir 0 sentido da situayao ao projetar os fins que visam 
transformar esse sentido; nem, por Dutro lado, reduzir intenc;6es obje
tivas e siguifica~oes constituidas de a~oes e obras humanas a inten~oes, 
conscientes e deliberadas de seus autores. A pratica e, ao mesmo tempo, 
necessaria e relativamente aut6noma em rela9ao it situa9ao considerada \1. 

em sua imediatidade pontual, porque ela e 0 produto da rela~ao dialetica ' 
entre uma situa~ao e urn habitus - entendido como urn sistema de 
disposic;6es duraveis e transponiveis que, integrando todas as experiencias 
passadas, funciona a cada momento como uma matriz. de percep90es, de 
apreciaroes e de aroes - e torna possivel a realizayao de tarefas infinita
mente diferenciadas, gra~as as transferencias analogi cas de esquemas, que 
permitem resolver os problemas da mesma forma, e as correy6es inces
santes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses resulta
dos. Principio gerador duravelmente armado de improvisa~oes regradas 
(principium importans ordinem ad actum, como diz a escolastica), 0 ha
bitus produz praticas que, na medida em que elas tendem a reproduzir as 
regularidades imanentes as condiy6es objetivas da produ~ao de seu prin
cipio gerador, mas, ajustando-se as exigencias inscritas a titulo de poten
cialidades objetivas na situayao diretamente afrontada, nao se deixam de
duzir diretamente nem das condiy6es objetivas, pontualmente definidas 
como soma de estimulos que podem aparecer como tendo-as desenca
deado diretamente, nem das condiyoes que produziram 0 principio du
ravel de sua produyao: so podemos, portanto, explicar essas praticas 
se colocarmos em rela~ao a estrutura objetiva que define as condi~oes 
sociais de produ~ao do habitus (que engendrou essas praticas) com as 
condi~oes do exercicio desse habitus, isto e, com a conjuntura que, 
salvo transforma~ao radical, representa urn estado particular dessa estru
tura. Se 0 habitus pode funcionar enquanto operador que efetua prati
camente a a~ao de colocar em rela~ao esses dois sistemas de relayao 
na e pela produ~ao da pratica, e porque ele e historia feita natureza, 
isto e, negada enquanto tal porque realizada numa segunda natureza. 
Com efeito, 0 "inconsciente" nao e mais que 0 esquecimento da hist6ria 
que a pr6pria hist6ria produz ao incorporar as estruturas objetivas que 
ela produz nessas quase naturezas que sao os habitus: 

"( . . . ) Em· cada urn de nos, em proporc;oes variaveis, ha 0 homem de 
ontem; e 0 mesma homem de ontem que, pela forc;a das coisas, esta 
predominante em n6s, posta que 0 presente naD e senac pouca coisa 
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comparado a esse Iongo passado no curso do qual nos formamos e de 
onde resultamos. Somente que, esse homem do pass ado, n6s nao 0 sen
timos, porque ele esta arraigado em nos; ele forma a parte inconsciente 
de nos mesmos. Em conseqUencia, somos levados a DaO te-l0 em conta, 
tampouco as suas exigencias legitimas. Ao contra.rio, as aquisi90es mais 
recentes da civiliz3'Yao, temos delas urn vivo sentimento porque, sendo 
recentes, nao tiveram ainda tempo de se organizar no inconsciente." 28 

A amnesia da genese, que e um dos efeitos paradoxais da bist6ria, 
e tambem encorajada (senao implicada) pela apreensao objetivista que, 
apreendendo 0 produto da historia como urn opus operatum e colo
cando-se, de certo modo, diante do fato consumatio, nao pode senao 
invocar os misterios da harmonia preestahelecida ou os prodigios da 
concerta~ao consciente para explicar 0 que, apreendido na pura sincro
nia, apareee como sentido objetivo, quer se trate da coerencia interna 
de obras ou de institui~6es tais como os mitos, ritos ou 0 corpo juridico, 
quer se trate da concerta~ao objetiva que manifestam e que pressup6em 
ao mesmo tempo (na medida em que elas implicam a comunidade de 
repertorios) as praticas, concordantes ou mesmo conflituosas, dos mem
bros do mesmo grupo ou da mesma classe. Na verdade, os paralogis
mos do objetivismo sao conseqiiencia da insuficiencia de toda analise 
do duplo processo de interioriza~iio e de exterioriza~ao ou, mais preci
samente, da produ~iio de habitus objetivamente afinados, portanto aptos 
e inclinados a produzir praticas e obras elas proprias objetivamente 
afinadas. 

Pelo fato de que a identidade das condi~6es de existencia tende 
a produzir sistemas de disposi~6es semelhantes (pelo menos parcial
mente), a homogeneidade (relativa) dos habitus que delas resulta esta 
no principio de uma harmoniza~iio objetiva das praticas e das obras, 
harmoniza~iio esta propria a Ihes conferir a regularidade e a objetivi
dade que definem sua "racionalidade" especifica e que as fazem ser 
vividas como evidentes ou necessarias, isto e, como imediatamente inte
ligiveis e previsiveis, por todos os agentes dotados do dominio pratico 
do sistema de esquemas de a'!;ao e de interpreta~ao objetivamente impli
cados na sua efetiva~ao e por esses somente (quer dizer, por todos os 
membros do mesmo grupo ou da mesma classe, produtos de condi~6es 
objetivas identicas que estao destihadas a exereer simultaneamente um 
efeito de universalizllfao e de pdrticulariza,ao, na medida em que elas 
so homogeneizam os membros qe um grupo distinguindo-os de todos os 

23 DURKHElM. E. L'evolution ped,agogirjue en France. Paris, Alean, 1938. p. 16. 
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outros). Enquanto ignorarmos 0 verdadeiro principio dessa orquestra~ao 
sem maestro que confere regularidade, unidade e sistematicidade as 
pr'ticas de urn grupo ou de uma classe, e isto na ausencia de qualquer 
organiza<;ao espontanea ou imposta dos projetos individuais, nos conde
namos ao artificialismo ingenuo que nao reconhece outro principio uni
ficador da a~ao ordinaria ou eXlraordinaria de urn grupo ou de uma 
classe a nao ser 0 da concerta~ao consciente e meditada do complo. 
Assim, alguns podem negar, sem outras provas alem de suas impress6es 
mundanas, a unidade da classe dirigente, acreditando tocar no fundo 
do problema quando desafiam os defensores da tese oposta a estabe
Iecer a prova empirica de que os membros da classe dirigente tern uma 
politica explicita, expressamente imposta pela concerta~ao explicita 24; 
outros, que dao ao menos uma formula~ao explicita e sistematica a 
essa representa~iio ingenua da a~ao coletiva, transp6em para a ordem 
do grupo a questao arquetipica da filosofia da consciencia e fazem da 
tomada de consciencia uma especie de cogito revoluciomirio, tinieo 
capaz de fazer aceder a classe it existencia, constituindo-a como "classe 
para si" ~;i. 

~4 "Quanto a mar gem de autonomia do pessoal politico em rela~ao ao patronato 
industrial, ela nem esta fixada de llma vez por todas num pals dado, nem e a 
mesma nos diversos dominios da a~ao. Eu desafio Meynaud a explicar as peri
pecias da descoloniza~ao francesa pela influencia dos capitalistas (alguns eram colo
nialistas, outros anticolonialistas). Estou certo de que ele nao explicar;i a diplomacia 
do general De Gaulle pela influencia de M. Villiers ou do C. N. P. F." (ARON, 

R. Categories dirigeantes ou classe dirigeante? Revue Franfaise de Science Politique, 
XV (1): 24, fey. 1965). De uma tonga "demonstra9aO" da inconsciencia e da 
incoerencia da classe dirigente, reteremos somente algumas passagens: "Uma de 
minhas decep96es foi a de constatar que aqueles que, segundo a representa9ao 
marxista do mundo, deterrninam 0 curso dos acontecimentos, frequentemente nao 
tern coneep9ao polltica ( ... ) Encontrei alguns representantes dessa 'ra9a maldita', 
nunea lhes conheci opiniao resoluta e unanime sobre a politica a seguir ( ... ) 
os proprios eapitalistas estavam divididos. Eneontrei, no grupo dos 'monopolistas' 
ou dos 'grandes capitalistas'. as incertezas, as duvidas e os desentendimentos que 
se espalhavam pela pra~a publica, na imprensa ou no Parlamento. Para imaginar 
que eles dirigirarn a poiftica franeesa, deveria supor que alguns deles tinham 
capacidade de irnpor sua politiea ( ... ) Na maior parte dos casos em que pude 
observa-Ios diretamente, os representantes do grande capitalismo sao menos poliw 
tizados do que pensamos" (ARON, R. Democratie el toralitarisme. Paris, Gallimard, 
1965. p. 145·9). 
2" A questao ritual que esta no principio do debate interminavel entre 0 objetiw 
visrno e 0 subietivisrno (e que, em sua forma paradigmatiea, se diz: "ela e bonita 
porque a arna ou a arno porque e bonita?") Sartre propoe uma resposta ultra
wsuhjetivista; fazenda da tamada de consciencia revolucionaria 0 produto de uma 
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A harmoniza<;ao objetiva dos habitus de grupo ou de classe e 
o que faz com que as praticas possam ser objetivamente afinadas na 
ausencia de qua/quer interl1fiio direta e, a fortiori, de quaJquer concer
ta<;ao explicita. 

especie de vana9ao imaginaria, ele the confere 0 poder de criar 0 sentido do 
presente criando 0 futuro revolucionario que 0 nega: "£ preciso inverter a opiniao 
geral e convir que nao e a dureza de uma situa~ao ou os sofrimentos que ela 
impoe 0 motivo para que concebamos urn outro estado de coisas no qual tudo 
iria melhor para todo mundo; ao contrario, e a partir do dia em que podemos 
conceber urn outro estado de coisas que uma nova luz cai sobre nossas penas 
e sofrimentos e que decidimos que elas sao insuportaveis" (SARTRE, J.-P. L'Otre 
et Ie neont. Paris, Gallimard, 1943. p. 510). Basta ignorar ou recusar a questao 
das condiroes economicas e sociais da tomada de consciencia das condiroes eco
nomicas e sociais para colocar no principio da a!;aO revolucionaria urn ate abso
luto de doa!;ao de sentido, uma "inven!;ao" ou urna conversao (SARTRE, J.-P. 
Reponse it Lefort. Les Temps Modernes, n. 89, abr. 1953, p. 1571-629). Se 0 
mundo da a9aO nao e outra coisa senao esse universe imaginario de possiveis 
intercambiaveis, dependendo inteiramente dos decretos da consciencia que 0 cria, 
portanto totalmente desprovido de objetividade, se ele e emocionante porque 0 
sujeito se escolhe emocionado, revoltante porque se escolhe revoltado, as emo90es, 
as paix6es e as a!;Oes nada mais sao do que jogos ou jogo-duplo da rna fe e do 
espirito serio, tristes farsas onde somos, ao mesmo tempo, maus atores e born 
publico: "Nao e por acaso que 0 materialismo e serio, tampouco nao e por acaso 
que ele se encontra sempre e em todos os lugares como a doutrina do revolu
cionario. £ porque os revolucionarios sao serios. Eles se conhecem. em primeiro 
lugar, a partir do Mundo que os esmaga ( ... ) 0 homem serio e 'do mundo' e 
nao tern mais nenhum recurso em sij nem mesmo encara a possibilidade de sair 
do mundo ( ... ), ele e de rna fe" (SARTRE, I.-P. L'etre et Ie neant, cit., p. 669). 
A mesma impotencia de encontrar 0 "serio" de modo diferente do que a forma 
reprovada do "espirito serio" se observa numa analise da em09ao que, coisa 
significativa, esta separada por L'imaginaire das descri90es menos radicalmente 
subjetivistas do "L'esquisse d'une th60rie des emotions": ''Quem me fara decidir 
entre 0 aspecto magico ou 0 aspecto teenico do Mundo? Nao poderia ser 0 pr6prio 
mundo que, para manifestar-se, esperasse ser descoberto. £ preciso, portanto, 
que 0 para-si, em seu projeto, escolha ser aquele atraves do qual 0 Mundo se 
desvela como magico ou racional, quer dizer, que ele deve, como livre projeto de 
si, se dar a existencia magica ou a existencia racional. Tanto por uma quanto 
por outra, ele e responsavelj pois ele s6 pode ser se ele se escolheu. Ele pareee, 
portanto, como 0 livre fundamento de suas em090es, assim como de suas voli90es. 
Meu medo e livre e manifesta minha liberdade" (SARTRE, J.-P. Op. cit., p. 521). 
Semelhante teoria da a9aO levava inevitavelmente ao projeto desesperado de uma 
genese transcendental da sociedade e da Hist6ria (reconhecemos, aqui, a Critique 
de la raison dialectique) que Durkheim parece designar quando escreve Les regies 
de la methode socio[ogique: "£ porque 0 meio imaginario nao oferece ao espirito 
nenhuma resistencia que este, nao sentindo contido por nada, abandona-se a ambi¢es 
sem limites e acredita ser passivel construir, ou antes, reconstruir 0 mundo unicamen-
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"Imagine", diz Leibniz, "dais re16gios perfeitamente acertados. Ora, isso 
pode ser feito de tres maneiras. A primeira consiste numa influencia 

te por sua fOfya e ao sabor de seus desejos" (DURKHEIM, E. Les regies de La methode 
socioiogique, cit., p. 18). Ainda que possamos opor a essa anaJise da antropologia 
sartriana os textos (numerosos, sobretudo nas primeiras e ultimas obras) oode 
Sartre· reconhece. por exemplo, as "sinteses passivas" de urn universe de signifi¥ 
ca\=oes ja constitufdas, au recusa expressamente os proprios principios de sua filo
sofia, como esta passagem de L'flre el Ie neanl (p. 543), oDde ele pretende se 
distinguir da filosofia instantaneista de Descartes, ou tal frase da Critique de la 
raison dialectique (p. 161), onde anuncia 0 estudo "das a!;Oes sem agentes, pro
dU90es sem totalizador, contrafinalidades, circularidades infernais", resta que Sartre 
rejeita com uma repugnancia visceral "essas realidades gelatinosas e mais ou 
menos vagamente perseguidas por uma consciencia supra-individual que urn orga
nicismo envergonhado procura ainda encontrar, contra toda verossimiihan!;a, nesse 
campo rude, complexo mas definido da atividade passiva onde ha organismos 
individuais e realidades materiais inorganicas" (SARTRE, J.-P. Critique de la raison 
dialectique. Paris, Gallimard, 1960. p. 305). A sociologia "objetiva" ve outorgada 
a si a tarefa, muito suspeita porque essencialista, de estudar a "socialidade da 
inercia", quer dizer, por exemplo, a classe reduzida it inercia, portanto a impo
tencia, a classe coisa, a classe "viscosa" e "enviscada" em seu ser, quer dizer em 
seu "ter sido": "A serialidade de classe faz do individuo (qualquer que seja ele 
e sua classe) urn ser que se define como uma coisa humanizada ( ... ) A outra 
forma da classe, isto e, 0 grupo totalizado numa praxis, nasce no cora!;ao da 
forma passiva e como sua nega9ao" (Op. cit., p. 357). 0 mundo social, lugar 
desses compromissos "bastardos" entre a coisa e 0 sentido, que definem 0 "sentido 
objetivo" como sentido feito coisa, constitui urn verdadeiro desafio para quem 
s6 respira no universo puro e transparente da consciencia ou da "praxis" indi
vidual. Esse artificialismo nao reconhece outro limite it liberdade do ego a16m 
da que a pr6pria Iiberdade se impoe pela livre abdica!;ao do juramento ou pela 
demissao da rna fe, nome sartriano da aliena!;ao, ou a que a liberdade alienadora 
do alter ego the impije nos corn bates hegelianos do senhor e do escraVOj em 
seguida, nao podendo ver nos "arranjos sociais senao combina!;oes artificiais mais 
ou menos arbitrarias", como diz Durkheim (op. cit., p. 19), ele subordina sem 
celiberar a transcendencia do social, reduzida it "reciprocidade das coer!;Oes e das 
autonomias", it "transcendencia do ego", como dizia 0 primeiro Sartre: "No curso 
dessa a!;ao, 0 individuo descobre a dia16tica como transparencia racional enquanto 
a faz e como necessidade absoluta enquanto ela Ihe escapa, quer dizer, simples
mente, enquanto os outros a fazem; para terminar, na medida em que ele se 
reconhece na supera9ao de suas necessidades, ele reconhece a lei que the impOem 
os outros superando as suas (ele 0 reconhece: isto nao quer dizer que ele se sub
meta). ele reconhece sua pr6pria autonomia (como podendo ser utilizada peio 
outro e 0 sendo diariamente, fingimentos, manobras etc.) como potencia estran
geira e a autonomia dos outros como a lei inexoravel que permite coagi-Ios" (Op. 
cit., p. 133). A transcendencia do social s6 pode ser 0 efeito da "recorrencia", 
isto e, em ultima analise, do numero (dai a importancia dada it "serie") ou da 
"materializa!;ao da recorrencia" nos objetos culturais (op. cit., p. 234 e 281), 
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mutua; a segunda, em designar urn trabalhador habil que os ajuste 
e os coloque afinados a todo momento; a terceira, em fabricar 

consistindo a aliena98.0 na abdica9io livre da liberdade em proveito das exigencias 
da "materia trabalhada"; "0 trabalhador do seculo XX se taz aquilo que ele e, 
quer dizer. ele determina pratica e racionalmente a ordem de suas despesas -
portanto, ele decide em sua livre praxis - e, por essa liberdade, ele se faz aquilo 
que ele era, 0 que e, e 0 que deve ser: uma IDaquina cujo salatia representa 
somente as gastos de rnanuten9ao ( ... ) 0 ser-de-classe como ser pratico-inerte 
vern aos homens pelos homens, atravCs das sinteses passivas da materia traba
lhada" (op. cit., p. 294). Em outro lugar, a afirma!tao do primado "16gico" da 
"praxis individual", Razao constituinte, sobre a Hist6ria, Razao constituida, leva 
a colocar 0 problema da genese da sociedade nos pr6prios termos que empregavam 
os te6ricos do contrato social: "A Hist6ria determina 0 conteudo das rela\=oes 
humanas em sua totalidade e essas rela\=Oes ( ... ) remetem a tudo. Mas nao e 
ela que tal. com que existam rela!toes humanas em geral. Nao foram os problemas 
de organiza\=ao e de divisao do trabalho que fizeram com que rela!tOes se esta
belecessem entre esses objetos primejramente separados, os homens" (op. cit., p. 
179). Do mesmo modo que, para Descartes, "a cria!tao e continua, como diz Jean 
Wahl, porque a dura!tao nao 0 e" e porque a substancia extensao nao encerra 
nela pr6pria 0 poder de subsistir, Deus, encontrando-se investido da tarefa, a 
cada instante recome!tada, de criar 0 mundo ex nihilo, por urn livre decreto de 
sua vontade, do mesmo modo a recusa tipicamente cartesiana da opacidade viscosa 
das "potencialidades objetivas" e do sentido objetivo leva Sartre a confiar a 
iniciativa absoluta dos "agentes hist6ricos", individuais ou coletivos, como 0 "Par
tido", hip6stase do sujeito sartriano, a tarefa indefinida de arrancar 0 todo social, 
ou a c1asse, a inercia do "pratico-inerte". Ao termo do imenso romance imaginario 
da morte e da ressurrei!tao da liberdade, com seu duplo movimento, "a exteriori
za!tao da interioridade" que conduz da liberdade a aliena!tao, da consci!ncia a 
materializa!tao da consci!ncia, ou, como 0 titulo 0 diz, "da praxis ao pratico-inerte", 
e a "interioriza!tao da exterioridade" que, pelos abruptos atalhos da tomada de 
consci!ncia e da "fusao de consci!ncias", leva "do grupo a Hist6ria", do estado 
reificado do grupo alienado a exist!ncia aut!ntica do agente hist6rico, a cons
ci!ncia e a coisa estao tao irremediavelmente separadas quanto no come!to, sem 
que nada que se pare!ta com uma institui!tao ou urn sistema simb6lico como uni
verso autonomo (a pr6pria escolha dos exemplos e testemunho disso) jamais 
tenha side constatado ou construido; as aparencias de urn discurso dialetico (que 
nada mais sao do que as apar!ncias dialeticas do discurso) nao podem mascarar 
a oscila!tao indefinida entre 0 em-si e 0 para-si, ou, na nova linguagem, entre 
a materialidade e a praxis, entre a inercia do grupo reduzido a sua "ess!ncia", 
quer dizer, a seu passado ultrapassado e a sua necessidade (abandonados aos 
soci610gos), e a cria!tao continuada do livre projeto coletivo como serie de atos 
decis6rios indispensaveis para salvar 0 gropo do desaparecimento na pura mate
rialidade. Perguntamo-nos como poderiamos nao atribuir a perman!ncia de urn 
habitus a constancia com a qual a inten!tao objetiva da filosofia sartriana se 
afirma mais ou menos nessa linguagem, contra as inten!toes subjetivas de seu 
autor, quer dizer, contra urn projeto permanente de "conversao", nunca tao mani-
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esses dois pendulos com tanta arte e precisio que possamos certificar-nos 
de sua harmonia dati por diante." 26 

Retendo sistematieamente s6 a primeira hip6tese ou, a rigor, a segun
da - quando fazemos 0 partido ou 0 Iider carismiitico representar 0 

papel de Deus ex machina - proibimo-nos de apreender 0 fundamento 
mais seguro e oculto da integra~ao entre grupos e classes: se as prii
ticas dos membros do mesmo grupo ou c1asse sao sempre mais e melhor 
ajustadas do que desejam ou sabem os agentes, e porque, como diz 
ainda Leibniz, "seguindo somente suas pr6prias leis", eada um "se 
harmoniza, entretanto, com 0 outro" 27. 0 habitus nada mais e do que 
essa lei imanente, lex insita, depositada em cada agente pela educa~ao 
primeira, condi~ao nao somente da eoneerta~ao das priiticas, mas tarn
bern das priiticas de concerta~ao, posto que as corre~oes e os ajusta
mentos conscientemente operados pelos proprios agentes supoem 0 do
minio de urn c6digo comum e que os empreendimentos de mobiliza~ao 
eoletiva nao podem ler sucesso sem urn minimo de coneordiincia entre 
os habitus dos agentes mobilizadores (por exemplo, profetas, ehefes de 

festa e manifestamente sincero quanto em certos anatemas que nao revestiriam, 
sem duvida, tal viol!ncia se DaO tivessem urn saber de autocritica, consciente ou 
inconsciente. Assim, por exemplo, e preciso ter em mente a analise celebre do 
"gar\=on de cafe" para apreciar plenamente uma frase como esta: "A todos aque
les que se tomam por anjos, as atividades do pr6ximo parecem absurdas porque 
elas pretendem transcender 0 empreendimento humane recusando-se dele partici
par" (op. cit., p. 182-93). A teoria sartriana das rela\=oes entre Flaubert e a 
burguesia e, sem duvida, a expressao mais manifesta e mais direta da rela!(ao 
burguesa com a exist!ncia e com as condi!tOes materiais de exist!ncia, que, colo
cando a tomada de consci!ncia no principia de uma exist!ncia e de uma obra, 
testemunha que nao basta tomar consci!ncia da condicrao de c1asse para se libertar 
das disposi!tOes duraveis que ela produz (ver BOURDIEU, P. Champ du pOllvoir, 
champ intellectue1 et habitus de classe. Seolies, 1, 1971. p. 7-26, especialmente 
p. 12-4). £ na mesma 16gica que se situa - mutatis mutandi - 0 projeto de 
fazer uma "sociologia da 3\=3.0" definida como "sociologia da liberdade", expressao 
que ja empregava Le Play, par oposiyiio, sem duvida, aos soci610gos da necessi
dade (ver TOURAINE, Alain. Sociologie de faction. Paris, Seuil, 1965, e La raison 
d'!tre d'une sociologie de l'action. Revue Fran~aise de Sociologie, VII, out.!dez. 
1966, p. 518-27). A recusa da defini!tao "redutora" da sociologia encontra, aqui, 
os temas e a linguagem eternas, dos quais Bergson forneceu os arquetipos, 0 de 
fechado e aberto, da continuidade e da ruptura, da rotina e da cria!tio, da insti
tui!tao e da pessoa. 
26 LEIBNIZ, G. W. Segundo esclarecimento do sistema da comunicafiio das subs
rancias (1696). In: JANET, P., org. Oeuvres philosophiques. Paris, De Landrage, 
1866. t. II, p. 548. 
27 Ibid. 
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partido etc.) e as disposi9iles daqueles cujas aspira~oes eles se esfor~am 
em exprimir. Em vez de a concerta~ao das praticas ser sempre 0 pro
duto da concerta~ao, tudo indica que urna das fun~oes primeiras da 
orquestra~ao dos habitus poderia ser a de autorizar a economia da 
Hinten~ao" e da "transferencia intencional para 0 outro", autorizando 
urna especie de behaviorismo pnitico que dispensa, para 0 essencial das 
situa~oes da vida, a amilise fina das nuances da conduta do outro ou 
a interroga9ao direta de suas inten90es ("0 que voce quer dizer?"). Do 
mesmo modo que aquele que coloca urna carta no correio somente 
supi5e, como mostrava Schutz, que empregados anonimos terao con
dutas anonimas conforrnes a sua inten~ao anonima, aquele que aceita 
a moeda como instrurnento de troca leva em conta implicitamente, como 
indica Weber, as chances de que outros agentes aceitem reconhecer-Ihe 
eSsa fun~ao. Automaticas e impessoais, significantes sem inten~ao de 
significar, as condutas ordinarias da vida se prestam a uma decifragem 
nao menos automatica e impessoal, a retomada da inten~ao objetiva 
que elas exprimem nao exigindo de modo algnrn a "reativa~ao" da 
inten~o "vivida" daquele que as realiza 28. 

Cada agente, quer ele saiba ou nao, quer ele queira ou nao, e 
produtor e reprodutor de sentido objetivo: porque suas a~oes e suas 
obras sao 0 produto de um modus operandi do qual ele nao e 0 pro
dutor e do qual DaO tern 0 dominio consciente, encerram uma "inten~ao 
objetiva", como diz a escolitstica, que ultrapassa sempre suas inten~oes 
conscientes. Assim, do mesmo modo que, como mostram Gelb e Golds
tein, certos afasicos que perderam 0 poder de evocar a respeito de urna 
palavra ou de uma questao a palavra ou a no~ao requerida pelo sentido, 
podem pronunciar, como por descuido, f6rrnulas nas quais eles s6 de
pois reconhecem a resposta requerida, os esquemas adquiridos de pen
samento e de expressao autorizam a inve"fiio .. em inten~iio da impro
visa~ao regrada que encontra seus pontos de partida e de apoio em 
"f6rrnulas" prontas, tais como 0 par de palavras ou de contrastes de 

28 Urn dos meritos do subjetivismo e do moralismo e 0 de demonstrar, 'pelo 
absurdo, nas ana.J.ises em que se condena como inautenticas as a~6es submetidas 
as solicita!rOes objetivas do Mundo (quer se trate das analises heideggerianas da 
existencia cotidiana e do "n6s" ou das analises sartrianas do esprit serieux). a 
impossibilidade da existencia "autentica" que retomaria, num projeto da liberdade, 
todas as significa~es pre-dadas e as determina~es objetivas: a procura puramente 
etica da "autenticidade" e privilegio daquele que, tendo 0 lazer de pensar, e capaz 
de fazer a economia da econorlria de pensar que a conduta "inautantica" autoriza. 

• 
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imagens 29: precedido, sem cessar, por suas pr6prias palavras, com as 
quais ele mantem a rela~ao do "portador e do ser portado", como diz 
Nicolai Hartman!), 0 virtuose descobre no opus operatum novos desen
cadeadores e novos suportes para 0 modus operandi dos quais eles sao 
o produto, de modo que seu discurso se alimenta continuamente dele 
mesmo, a maneira de um trem que produz seus proprios trilhos 8.. Se 
os jogos de palavras nao surpreendem menos 0 autor do que 0 auditor, 
e se eles Se impi5em tanto pela sua necessidade retrospectiva quanto 
pela sua novidade, e porque 0 achado aparece como simples desven
damento ao mesmo tempo fortuito e inelutavel de uma possibiJidade 
perdida nas estruturas da lingua. :E: porque os sujeitos nao sabem, pro
priamente falando, 0 que fazem, que 0 que eles fazem tem mais sentido 
do que eles sabem. 0 habitus e a media~ao universalizante que faz 
com que as praticas sem razao explicita e sem inten~ao significante de 
urn agente singular sejam, no entanto, "sensatas", "razoaveis" e objeti
vamente orquestradas. A parte das praticas que perrnanece obscura ilOs 
olhos de seus proprios produtores e 0 aspecto pelo qual elas sao objeti
vamente ajustadas as outras praticas e as estruturas; 0 proprio produto 
desse ajustamento esta no principio da produ~ao dessas estruturas. Para 
um rapido ajuste de contas com 0 falat6rio sobre a compreensao dos 
atos do outro OU dos fatos historicos, que constitui 0 ultimo recurso 
dos defensores dos direitos da subjetividade contra 0 "imperialismo 
redutor" das ciencias do homem, basta lembrar que a "Q()munica~ao das 
consciencias" sup6e a comunidade dos "inconscientes" (isto e, das 
competencias lingiiisticas e culturais) e que 0 deciframento da inten~ao 
objetiva das praticas e das obras nada tem a ver com a "reprodu~ao" 
(Nachbildung, como disse 0 primeiro Dilthey) das experiencias vividas 
e a reconstitui~ao, inutil e incerta, das singularidades pessoais de uma 
"inten~ao" que nao esta realmente no principio daquelas. 

29:£. provavel que, se ela nao constituisse uma forma rudimentaria, portanto 
economica e pratica, 0 pensamento por pares nao seria tao freqliente na linguagem 
ordinaria e mesmo na linguagem erudita, com~ando pela dos antrop6logos, aroda 
dominada por falsas dicotomias, tais como individuo e sociedade, personalidade e 
cultura, comunidade e sociedade, folk e urban etc., que nada tern a invejar das 
dicotomias mais tradicionais da filosofia como materia e espirito, alma e corpo, 
teoria e pratica etc. (ver BENDIX, R. e BERGER, B. Images of society and problems 
of concept formation in sociology. In: GROSS, L., org. Symposium on Sociological 
Theory. Nova York, Harper and Row, 1959. p. 92-118). 
30 RUYER, R. Paradoxes de fa conscience et limites de l'automatismes. Paris, Albin 
Michel, 1966. p. 136. 
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B porque elas sao 0 produto de disposi90es objetivamente con
certadas, por constituirem a interioriza9ao das mesmas estruturas obje
tivas, que as pnlticas dos membros de um mesmo grupo ou numa so
ciedade diferenciada, de uma mesma classe, sao dotadas de um sentido 
objetivo ao mesma tempo unitario e sistematico, transcendendo as in
ten90es subjetivas e aos projetos conscientes, individuais ou coletivos 3'. 
B dizer que 0 processo de objetiva9ao nao poderia descrever-se na lin
guagem da integra,lio e do ajustamento mutuo, porque a pr6pria inte
ra9ao deve sua forma as estruturas objetivas que produziram as dispo
si90es dos agentes em intera9ao e que Ihes atribuem suas posi90es rela
tivas na intera9ao e fora dela. Se, por uma esquematiza9ao levemente 
abusiva, reduzimos 0 universo aparentemente infinito das teorias da 
acultura9ao e dos contatos culturais a oposi9ao entre 0 realismo do 
inteligivel - que representa os contatos culturais ou lingiiisticos en
quanto contatos entre culturas e linguas, submetido a leis genericas 
(por exempio, a lei da reestrutura9ao dos emprestimos) e especificas 
(as que estabelecem a analise das estruturas pr6prias as linguas ou as 
culturas em contato) - e 0 realismo sensivel - que salienta 0 contato 
entre as sociedades (enquanto popula90es) existentes ou, no melhor dos 
casos, a estrutura das rela90es entre as sociedades confrontadas (domi
na9ao etc.) - vemos que essa oposi9ao complementar designa 0 prin
cipio de sua pr6pria supera9ao: nao se trata de confronta9ao singular 
entre dois agentes particulares, a qual nao afronte de fato - numa 
intera,iio definida pela estrutura objetiva da reia9ao entre os grupos 
correspondentes (por exemplo, colonizador/colonizado), e qualquer que 
seja a estrutura conjuntural da rela9ao da intera9ao (por exemplo, pa
trao dando ordens a um subordinado, colegas falando de seus alunos, 
intelectuais participando de um col6quio etc.) - habitus gen"ricos 
(quer dizer, sistemas de disposi90es tais como competencia lingiiistica 
ou cultural) e, atraves desses habitus, todas as estruturas objetivas das 
quais eles sao 0 produto e, em particular, as estruturas de sistemas de 
rela90es simb6licas tais como a !fngua. Assim, as estruturas dos sis
temas fonol6gicos existentes s6 agem (como 0 testemunha, por exemplo, 

81 Se essa linguagem nao fosse perigosa de uma outra maneira, gostariamos de 
dizer, contra todas as formas de voluntarismo subjetivista, que a unidade de uma 
classe repousa fundamentalmente no "inconsciente de classe": a "tomada de cons
ciencia" nao e urn ato originario que constituiria a classe numa fulgura!;aO da 
liberdade; eia s6 tern alguma eficacia, como todas as a!;Oes de reduplica9ao sim
b6lica, na medida em que leva ao nivel da consciencia tudo 0 que e implicita
mente assumido de modo inconsciente no habitus de classe. 
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o sotaque dos usuarios nao-nativos da lingua dominante) incorporadas 
numa competSncia adquirida ao longo de uma hist6ria particular (os 
diferentes tipos de bilingiiismo reenviando a modos de aquisi9iio dife
rentes) que impIica uma surdez seletiva e reestrutura~5es sistematicas. 

Falar de habitus de classe (ou de "cu!tura", no sentido de com
petencia cultural adquirida em urn grupo homogeneo) e, port an to, re
lembrar, contra todas as formas da ilusao ocasionalista, que consiste 
em relacionar diretamente as pniticas a propriedades inscritas na situa
<;30, que as relar;5es "interpessoais" nao sao senaa aparentemente re
la90es de individuo a individuo e que a verdade da intera<;ao nunca reside 
inteiramente na interar;ao: coisa que a psicologia social e 0 interacio
nismo ou a etnometodologia esquecem quando, reduzindo a estrutura 
objetiva da rela9ao entre os individuos agrupados a estrutura conjun
tural de sua intera9iio numa situa9ao e grupo particulares, querem 
explicar tudo 0 que se passa numa intera9ao experimental ou obser
vada pelas caracteristicas experimentalmente controladas da situa<;ao, 
como a posi<;ao relativa no espa<;o dos participantes ou a natureza dos 
canais utilizados. E sua posi<;ao presente e passada na estrutura social 
que as individuos, entendidos como pessoas fisicas, transportam com 
eles, em todo tempo e lugar, sob a form~,. de habitus. Os individuos 
"vestem" as habitus como habitos, assim como 0 habito faz 0 monge, 
isto e, faz a pessoa social, com todas as disposi90es que sao, ao mesmo 
tempo, marca~ .4a posiriio social e, portanto, da distancia social entre 
as posi~oes objetivas, entre as pessoas sociais conjunturalmente aproxi
madas (no espa90 fisico, que nao e 0 espa<;o social) e a reafirma9iio 
dessa distancia e das condutas exigidas para "guardar suas distancias" 
ou para manipula-las estrategica, simb6lica ou realmente, reduzi-las 
(coisa mais facil para 0 dominante do que para 0 dominado), aumen· 
ta-Ias ou simplesmente mante-Ias (evitando "deixar-se levar", "fami
liarizar-se", em poucas palavras, "guardando seu lugar" au, ao contra
rio, "evitando permitir-se ... ", "tomar liberdade de ... ", enfim, "fi
cando no seu lugar"). 

Nao h;i formas de intera<;ao, ate as aparentemente mais merece· 
doras de uma descri<;ao que toma emprestada a lingua gem da "transfe
rencia intencional sabre 0 outro" como a simpatia, a amizade ou 0 

amor, que nao estejam, a pr6pria homogamia de classe 0 atesta, tam
bem dominadas pela estrutura objetiva das rela<;oes entre as condi,6es 
e as posi<;oes que perspassa a harmonia dos habitus ou, mais precisa
mente, dos ethos e dos gostos (sem duvida pressentido a partir de in
dices imperceptiveis da hexis corporal). A ilusiio da elei<;ao mutua ou 
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da predestina~ao nasce da ignorancia das condi~6es sociais da harmonia 
dos gostos esteticos ou das inclina~6es oticas, percebidas como a ates
ta~ao das afinidades inefaveis que ela funda. Em poucas palavras, en
quanta produto da historia, 0 habitus produz praticas, individuais e 
coletivas, produz historia, portanto, em conformidade com os esquemas 
engendrados pela historia. 0 principio da continuidade e da regulari
dade que 0 objetivismo concede ao mundo social sem poder explica-Io 
e 0 sistema de disposi,6es passado que sobrevive no atual e que tende 
a perpetuar-se no futuro, atualizando-se nas praticas estruturadas se
gundo seus principios - lei interior atraves da qual se exerce continua
mente a lei das necessidades externas irredutiveis as press6es imediatas 
da conjuntura. Ao mesmo tempo, 0 sistema de disposi,6es e 0 prin
cipio das transforma,6es e das revolu~6es regradas que nem os deter
minismos extrinsecos e instantaneos de urn sociologismo mecanicista, 
nem a determina~ao puramente interior mas puramente pontual do sub
jetivismo voluntarista ou espontaneista conseguem explicar. 

);; tao verdadeiro quanta falso dizer que as a,6es coletivas pro
duzem 0 acontecimento ou que elas sao seu produto. Na verdade, elas 
sao 0 produto de uma conjuntura, isto e, conjun~ao necessaria das dis
posi,6es e de urn acontecimento objetivo. A conjuntura politica (por 
exemplo, revoluciomiria) sO pode exercer sua a,ao de estimulo condi
cional atraindo ou exigindo uma resposta determinada dos que a apreen
dem enquanto tal, sobre aqueles que estao dispostos a constitui-Ia en
quanta tal porque sao dotados de urn determinado tipo de disposi,6es 
passiveis de serem redobradas e refor,adas pela "tomada de consciencia", 
quer dizer, pela posse, direta ou mediata, de urn discurso capaz de 
assegurar 0 dominio simb6lico dos principios praticamente dominados 
do habitus de classe 32. );; na rela~ao dialetica entre as disposi~6es e 0 

acontecimento que se constitui a conjuntura capaz de transformar em 
arao coletiva as praticas objetivamente coordenadas, porque ordenadas 
a necessidades objetivas parcial ou totalmente identicas. Sem jamais 
serem totalmente coordenadas, posto que sao 0 produto de "series cau
sais" caracterizadas por dura~6es estruturais diferentes, as disposi~6es 

e a situa~ao que se conjugam na sincronia para constituir urna conjun-

32 A ilusao da cria9ao livre encontra, sem duvida, algumas de suas justifica90es no 
circulo caracteristico de toda estimula~ao condicional que quer que 0 habitus s6 
possa engendrar 0 tipo de resposta objetivamente inscrito em sua 16gica, na medida 
em que ele confere a conjuntura sua eficacia de desencadeador, constituindo-a se
gundo seus princlplos, quer dizer, fazendo-a existir enquanto pergunta por refe
rancia a uma certa maneira de interrogar a realidade. 
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tura determinada nunca sao totalmente independentes, posto que sao 
engendradas pelas estruturas objetivas, isto e, em ultima analise, pelas 
bases economicas da forma~ao social considerada. A histerese dos ha
bitus, que e inerente as condi~6es sociais da reprodu~ao das estruturas 
nos habitus, e sem duvida urn dos fundamentos do desacordo estrutural 
entre as ocasi6es e as disposi,6es para aproveita-Ias que gera as ocasi6es 
perdidas e, em particular, a impotencia, freqiientemente observada, para 
pensar as crises hist6ricas segundo categorias de percep,ao e de pensa
mento que nao sejam as do passado, ainda que ele tenha sido revo
lucionario. 

Ignorar a rela~ao dialetica entre as estruturas objetivas e as estru
t~-.r!!S_ cognitivas que estas produzem e tendem a reproduzir, esquecer 
que essas estruturas objetivas sao 0 produto, incessantemente repro
dUzldo ou transformado, de priiticas historicas e que, por sua vez, 0 

proprio principio produtor dessas praticas e produto das estruturas que 
ele tende, por isso, a reproduzir, e reduzir a rela~ao entre as diferentes 
instancias, tratadas como Hdiferentes traduc;oes da mesma frase" - se
gundo uma metafora espinosista que encerra a verdade da Iinguagem 
objetivista da "articula~ao" - a formula logica que permite reencontrar 
ql.lalquer uma dentre elas a partir de uma delas: nao M nada de espan
toso se descobrimos, neste caso, 0 principio do devir das estruturas 
numa especie de partenogenese teorica, oferecendo assim uma revanche 
imprevista ao Hegel da Filosofia da hist6ria e a seu Espirito do mundo 
que "desenvolve sua unica natureza" permanecendo sempre identico a 
ele mesmo. Enquanto aceitarmos a aiternativa canonica que, renas
cendo sem cessar sob novas formas na historia do pensamento social, 
op6e hoje, por exemplo, leituras "humanistas" e "estruturalistas" de 
Marx, contrapor-se ao subjetivismo nao e romper realmente corn ele, 
mas cair no fetichismo das leis sociais a que se dedica 0 objetivismo 
quando, estabelecendo entre a estrutura e a pratica a rela~ao do virtual 
ao real, da partitura a execu~ao, da essencia a existencia, substitui sim
plesmente 0 homem criador do subjetivismo por urn homem subjugado 
pelas leis mortas de uma hist6ria da natureza. E como poderiamos 
subestimar a for~a do par ideol6gico que formam 0 subjetivismo e 0 

objetivismo quando vemos que a critica do individuo, considerado como 
ens realissimum, somente conduz a fazer dele urn epifenomeno da estru
tura hipostasiada e que a afirma~ao do primado das rela~6es objetivas 
leva a conceder, a esses produtos da a,ao humana que sao as estru
turas, 0 poder de se desenvolverem segundo suas pr6prias leis e de 
determinarem ou de sobredeterminarem outras estruturas? 0 problema 
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nao e de hoje e 0 esfor,o para transcender as oposi,oes da exterioridade 
e da interioridade, da multiplicidade e da unidade, chocou-se sempre 
com esse obstaculo epistemologico que e 0 individua, ainda capaz de 
perseguir a teoria da hist6ria rnesmo quando 0 reduzimos, como 0 faz 
frequentemente Engels, ao est ado de molecula que, chocando-se C,)111 

autras moleculas, numa especie de movimento browniano, pradul'. urn 
senti do objetivo redutivel a composh;ao mecanica dos acasos singu
lares :1:1. 

Do mesmo modo que a oposi,ao entre lingua e palavra (como 
simples execu,ao ou mesmo como objeto pni-construido) ocuIta a opo
sic;ao entre as relac;6es objetivas da lingua e as disposic;5es constitutivas 
da competencia iingtiistica, a oposic;ao entre estrutura e individuo (coo
tra 0 qual a estrutura deve ser conquistada e incessantemente---recon
quistada) obstaculiza a constru<;ao da rela<;ao dialetica entre a estrutura 
e as disposic;6es constitutivas do habitus :H. Ser que se reduz a uin fer, 
a em ter sido, ter feito ser, 0 habitus e 0 produto do trabalho de incul
ca,ao e de apropria<;ao necessario para que esses produtos da historia 
coletiva, que sao as estruturas objetivas (por exemplo, da lingua, da 
economia etc.), consigam reproduzir-se, sob a forma de dispasi,oes du
niveis, em todos os organismos (que podemos. se quisermos, chamar 

a3 Ver ENGELS, F. Carta a Joseph Bloch, de 21 de set. de 1890 e carta a Hans 
Starkenburg, de 25 de jan. de 1894. 
34 Se 0 debate sobre as re1a96es entre "cultura" e "personalidade" que dominou 
todo urn periodo da antropologia americana parece hoje Uio ficticio e esteril, e 
porque ele se organizou numa abundancia de paralogismos 16gicos e epistemo-
16gicos em torno da rela9ao entre dois produtos complementares de uma mesma 
representa9ao realista e substancialista do objeto cientifico, a nocao de cultura 
entendida como "realidade sui generis" e a "personalidade de base", conceito abstra
to-concreto, nascido do esforco para escapar it antinomia insoluvel do individuo 
e sociedade. Em suas express6es mais caricaturais, a teoria da personalidade de 
base tende a definir a personalidade como urn efeito ou uma replica em miniatura 
(obtida por "modelagem") da "cultura" que se encontraria em todos os individuos 
de uma mesma sociedade, excetuando-se os "desviantes". As celebres amilises de 
Cora Du Bois sobre os indigenas da ilha de Alor fornecem 0 exemplo mais tipico 
das confusoes e contradicoes que resultam da teoria da dedutibilidade reciproca da 
"cultura" e da personalidade; preocupada em ajustar, it forca, as constcus:oes do 
etn61ogo fundadas sobre 0 postulado segundo 0 qual as mesmas influencias produzem 
a mesma personalidade de base e suas observac6es cIinicas sobre quatro sujeitos que 
lhe parecem "fortemente individuados" a titulo de produtos de "fatores especi
ficos ligados a destinos particulares", 0 psicanaiista que se esm~ra em encontrar 
encarnac6es individuais da personalidade" de base destina-se as palin6dias e as 
incoerencias (ver Du BOIS, C. The People of A lor. Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1944). 
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individuas) duravelmente submetidos aas mesmas candicianamentas, 
colocados, portanto, nas mesmas condic;oes materiais de exlsteIicia: -:E. 
rlizer que a saciologia trata col11.a 'jMriticos (odos 0'- indi;;[iJuosiJiolo
gicos que, senda a produta das mesmas candi,oes abjetivas, sao suparte 
das mesmas habitus: a classe social, enquanta sistema de rela,oes abje
(ivas, deve ser posta em rela,aa naa com a individuo au "classe" en
quanta popuia,iio, ista e, enquanto soma de individuas bialogicas quan
tificaveis e mensuraveis, mas com a habitus de classe enquanto sistema 
de disposi~oes (parcialmente) comum a tadas as produtos das mesmas 
estruturas. Se esta excluido que tados as membras da mesma classe 
(au mesma dois dentre eles) tenham tido as mesmas experiencias e na 
mesma ordem, e certo que todo membro da mesma classe tern maiores 
chances do que qualquer membra de uma autra classe de ter-se de
frantada, enquanto atar au enquanta testemunha, com as situa,oes mais 
frequentes para as membras dessa classe. As estruturas abjetivas, que 
a ciencia apreende sob a forma de regularidades estatisticas (au seja, 
desardenadamente, taxas de emprega, curva de salarias, probabilidades 
de acessa aa ensino secundaria, frequencia de saida de ferias etc.) 
e que conferem sua fisionomia a urn meio social, especie de paisagem 
coletiva com carreiras "fechadas", "lugares" inacessiveis, "horizontes 
abstruidas", incuicam, atraves das experiencias diretas au mediatas sem
pre convergentes essa especie de "arte de estimar as verossimilhanc;as", 
como dizia Leibniz, quer dizer, de antecipar a futuro abjetiva; em 
paucas palavras, esse sentida da realidade au das realidades que e, 
sem duvida, 0 principio mais bern escondido de sua eficacia. 

Para definir as rela~oes entre as classes, a habitus e a individua
lidade arganica - individualidade esta que nunca se pode evacuar 
campletamente do discursp sacialogica, na medida em que, imediata
mente dado a percep~aa imediata (intuitus personae), ela e tambem 
sacialmente designada e reconhecida (nome proprio, persanaiidade juri
dica etc.) e em que eia se define par uma trajetoriasacial rigarosamente 
irredutivel a 11.maoutra - podemos nos situar, aa menas metalorica
mente, como as vezes a fazem implicitamente as utilizadares da na~aa 
de incansciente, na logica do idealisma transcendental: c(msideranda a 
habitus como sistema subjetiva mas naa individual de estruturas interia
rizadas, esquemas de percep,aa, de cancep~aa e de a~aa, que sao 
comuns a tadas as membras do mesma grupa au da mesma classe e 
canstituem a candi~aa de toda abjetiva~ao e de tada a percep~aa, fun-
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darnos entao a concerta9ao objetiva das pniticas e a unicidade da visao 
do mundo sobre a impessoalidade-e asubstituibiiidade-perfeita daspni
ticas e das visoes singulares. Mas isto leva a considerar todas as pra
ticas ou as representa90es produzidas segundo esquemas identicos como 
senda impessoais e intercambhiveis, a maneira das intui~5es -singulares 
do espa90, que, a crer em Kant, nao refletem nenhuma das particula
ridades do eu empirico. Para explicar a diversidade na homogeneidade 
que caracteriza os habitus singulares dos diferentes membros de uma 
mesma classe e que reflete a diversidade na homogeneidade caracte
ristica das condi90es sociais de produ9ao desses habitus, basta perceber 
a 1ela~ao fundamental de homologia que, se estabelece entre os habitus 
dos membros de um mesmo grupo ou de uma mesma classe enquanto 
eles sao 0 produto da interioriza,ao das mesmas estruturas fundamentais: 
e dizer que, para falar numa linguagem leibniziana, a visao do mundo 
de urn grupo ou de uma classe supoe tanto a homologia das visoes de 
mundo correlativa da identidade dos esquemas de percep9ao quanto as 
diferen,as sistematicas separando as visoes de mundo singulares, toma
das a partir de pontos de vista singulares e, no entanto, concertados. 

A propria logica de sua genese faz do habitus urna serie cronologi
carnente ordenada de estruturas: uma estrutura de posi,iio determinada 
especificando as estruturas de posi,iio inferior (portanto, geneticamente 
anteriores) e estruturando as de posi,iio superior, por intermedio da 
a9ao estruturante que ela exerce sobre as experiencias estruturadas 
geradoras dessas estruturas. Assim, por exemplo, 0 habitus adquirido 
na familia e'sta no principio da estrutura,ao das experiencias escolares 
(e em particular, da recep,iio e da assimila,ao da mensagem propria
mente pedagOgica), 0 habitus transformado pela a9ao escolar, ela mesma 
diversificada, estando por sua vez no principio da estrutura,ao de todas 
as experiencias ulteriores (por exemplo, da recep,ao e da assimila9ao 
das mensagens produzidas e difundidas pela industria cultural ou das 
experiencias profissionais) e assim por diante, de reestrutura,iio em 
reestrutura,iio. _As experiencias (que uma anaIise multivariada pode 
distinguir e especificar pelo cruzamento 4e criterios logicamente permu
taveis) se integrarn na unidade de uma biografia sistematica gue se 
organiza a l'artir da situa,ao -onWaria de class-';, -experimentada nu 
tipa'd~te;';'U;ad~ de-e~t-;';;t~~afa-;"ili;'r~Desde q'Ue a hist6ria do indi
viduo nunca e mais do que uma certa especifica,ao da historia coletiva 
de seu grupo ou de sua classe, podemos ver nos sistemas de disposi,oes 
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individuais variantes estruturais do habitus de grupo OU de classe, siste
malicamente organizadas nas proprias diferen,as que as separarn e onde 
se exprimem as diferen9as entre as trajetorias e as posi<;6es dentro ou 
fora da classe. 0 estilo "pessoal", isto e, essa marca particular que 
carregam todos os produtos de um mesmo habitus, praticas ou obras, 
nao e seniio um desvio, ele proprio regulado e as vezes mesmo codifi
cado, em rela9ao aD esti/o proprio a urna epoea ou a urna cIasse, se 
bem que ele remete ao estilo comum nao somente pela conformidade, 
a maneira de Fidias que, a erer em Hegel, nao tinha "modos", mas 
tambem pela diferen,a que constitui todo "modo". 
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3. GOSTOS DE CLASSE E ESTILOS DE VIDA * 

As diferentes posl~oes no espa~o social correspondem estilos de 
vida, sistemas de desvios diferenciais que sao a retradUl;ao simbolica 
de diferen~as objetivamente inscritas nas condi<;6es de existencia. As 
pra.ticas e as propriedades constituem uma expressao sistematica das 
condi<;6es de existencia (aquilo que chamamos estilo de vida) porque 
sao 0 produto do mesmo operador pratico, 0 habitus, sistema de dis
posi<;6es duriiveis e transponiveis que exprime, sob a forma de prefe
rencias sistematicas, as necessidades objetivas das quais ele e 0 produto ': 
a correspondencia que se observa entre 0 espa<;o das posi<;6es sociais 
e 0 espa<;o dos estilos de vida resulta do fato de que condi<;6es seme
lhantes produzem habitus substituiveis que engendram, por sua vez, se-

'" Reproduzido de BOUROIEU, P. e SAINT-MARTIN, M. Gouts de c1asse et styles de 
vie. (Excerto do artigo "Anatomie du gout",) Acres de fa Recherche en SCiences 
Sociales, n. 5, out. 1976, p. 18-43. Traduzido por Paula Montero. 
1 As correla¢es estatisticas entre propriedades assim como os vencimentos au 0 

nive! de instru~ao e tal au qual pratica (a fotografia au a visita a museus) nao 
autorizam fazer deles fatores explicativQs: DaO e propriamente urn baixo au alto 
sal8.rio que comanda as praticas objetivamente ajustadas a esses meias, mas 0 

g05to, gosta modesto au gosto de luxo, que 6 a transcrh;ao duravel delas nas 
tendancias e que encontra nesses meios as condi9oes de sua realiza~o. lsto se 
torna evidente em todos os casos onde, em seguida a uma mudan~a de posi~ao 
social, as condi90es nas quais 0 habitus foi produzido nao coincidern com as 
condi90es nas quais ele funciona e onde podemos, portanto, apreender urn efeito 
autonomo do habitus e, atraves dele. das condi90es (passadas) de sua produ9ao. 

I 
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gundo sua 16gica especifica, praticas infinitamente diversas e imprevi
siveis em seu detalhe singular, mas sempre encerradas nos limites ine
rentes as condi,6es objetivas das quais elas sao 0 produto e as quais 
elas estao objetivamente adaptadas. Constituido num tipo deterrninado 
de condi<;6es materiais de existencia, esse sistema de esquemas gera
dores, inseparavelmente eticos ou esteticos, exprime segundo sua logica 
propria a necessidade dessas condi,oes em sistemas de prefen!ncias 
cujas oposi,6es reproduzem, sob uma forma transfigurada e muitas 
vezes irreconhecivel, as diferen<;as ligadas it posi<;ao na estrutura da dis
tribui<;iio dos instrumentos de apropria<;ao, transmutadas, assim, em 
distin,6es simbolicas. 

o conhecimento das caracteristicas pertinentes a condi~ao econo.. 
mica e social (0 volume e a estrutura do capital apreendidos sincronica 
e diacronicamente) so permite compreender ou preyer a posi~ao de 
tal individuo ou grupo no espa<;o dos estilos de vida, ou, 0 que da no 
mesmo, as pnlticas atraves das quais ele se marca e se demarca, se 
for concomitante ao conhecimento (pratico ou erudito) da f6rmula 
generativa do sistema de disposi,6es generativas (habitus) no qual essa 
condi<;ao economico-social se traduz e que a retraduz: falar do ascetismo 
aristocnitico dos professores ou da pretensao da pequena burguesia nao 
e somente descrever esses grupos por uma de suas propriedades, ainda 
que se trate da mais importante, e tentar nomear 0 principio gerador 
de todas as propriedades. 

A sistematicidade e a unidade so estiio no opus operatum porque 
elas estao no modus operandi: elas so estao no conjunto das "proprie
dades", no duplo sentido do termo, de que se cercam os individuos ou 
grupos - casas, m6veis. quadros, liVfOS, autom6veis, alcoois, cigarros, 
perfumes, roupas - e nas praticas em que se manifesta sua distin
<;ao - esportes, jogos, distra,6es culturais - porque estao na unidade 
originariamente sintetica do habitus, principio unificador e gerador de 
todas as praticas. 0 gosto, propensao e aptidao a apropria,iio (mate
rial e/ou simbolica) de uma deterrninada categoria de objetos ou prii
ticas classificadas e classificadoras, e a formula generativa que estii no 
principio do estilo de vida. 0 estilo de vida e um conjunto unitario 
de preferencias distintivas que exprimem, na logica especifica de cada 
um dos subespa,os simbolicos, mobilia, vestimentas, linguagem ou 
hexis corporal, a mesma inten<;ao expressiva, principio da unidade de 
estilo que se entrega diretamente a intui,ao e que a analise destroi ao 
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recorta-Io em universos separados 2. Assim, a Vlsao de mundo de um 
velho marceneiro, sua maneira de gerir seu or~amento, seu tempo ou 
seu corpo, seu usn da linguagem e suas escolhas indumentares estao 
inteiramente presentes em sua etica de trabalho escrupulosa e impeca
vel, do cuidado, do esmero, do bem-acabado e em sua estetica do tra
balho pelo trabalho que 0 faz medir a beleza de seus produtos pelo 
cuidado e paciencia que exigiram. Pars totalis, cada dimensao do estilo 
de vida simboliza todas as outras; as oposi~oes entre as classes se expri
mem tanto no uso da fotografia ou na quantidade e qualidade das 
bebidas consumidas quanto nas preferencia em materia de pintura ou 
de musica. Do mesmo modo que a oposi9ao entre bebida e abstinencia, 
intemperan9a e sobriedade, 0 bar e 0 lar simboliza todo um aspecto da 
oposi9ao entre as classes populares e a pequena burguesia, que identi
fica suas ambi90es de ascensao e suas preocupa90es de respeitabilidade 
na ruptura com tudo 0 que associa ao universo repudiado, no interior 
do universo dos connaisseurs, para quem tanto possuir urna cave sele
cionada quanto ornamentar suas paredes com quadros dos mestres e 
uma questao de honra, a oposi9ao entre champanhe e uisque condensa 
o que separa a burguesia tradicional da nova burguesia, da mesma 
forma que as oposi~iies paralelas entre oS maveis Luis XV e os maveis 
Knoll, ou entre 0 gaullismo e 0 atlantismo. As diferen9as sociais mais 
fundamentais conseguiriam, sem duvida, exprimir-se atraves de um apa
relho simbalico reduzido a quatro ou cinco elementos, tais como Pernod, 
vinho espumoso, agua mineral, Bard~aux, champanhe, ulsque, mais au 
meuos tao completamente quanto atraves de sistemas expressivos apa
rentemente mais complexos e refinados com os que os universos da 
musica ou da pintura oferecem a preocupa9ao de distin9ao. 

o luxo e a necessidade 
a mais importante das diferen~as na ordem do estido de vida e, 

mais ainda, da "estiliza~ao da vida", reside nas varia~5es da dist§.ncia 
com 0 mundo - suas pressoes materiais e suas urgencias temporais -

2 Destinado a manifestar a unidade, que a intui(;ao imediata apreende e pela qual 
se guiam as opera(;oes ordinarias de classifica(;ao, entre todas as propriedades 
ligadas a urn grupo, 0 esquema te6rico das praticas e das propriedades consti
tutivas dos diferentes estilos de vida justapOe informa(;oes relativas a dominios 
que 0 sistema de classifica9ao ordinario separa - a ponto de tornar impensavel 
ou escandalosa a simples aproxima(;ao: 0 efeito de disparate que dai resulta tern 
a virtude de romper as hierarquias ordinarias, isto e, as prote(;Oes que envolvem 
as praticas rnais legitirnas, e de deixar transparecer, assim. as hierarquias econo
micas e sociais que ai se exprimem, mas sob uma forma irreconhecivel. 
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distancia que depende, ao mesmo tempo, da urgencia objetiva da situa
~ao no momento consider ado e da disposif:;ao para tomar suas distftncias 
em rela9ao a essa situa9ao. Tal disposi9ao, que mal podemos chamar 
de subjetiva, posto que ela e objetividade interiorizada e so pode cons
tituir-se em condi90es de existencia relativamente liberadas da urgencia, 
depende, por sua vez, de toda a trajelaria social 3. E assim que as pre
ferencias dos openirios recaem, com mais freqiiencia do que para as 
outras classes, em interlares asseados e limpos, faceis de manter ou 
nas roupas de corte classico sem os riscos da moda que a necessidade 
economica, em todo caso, Ihes des tina. Onde as classes populares, 
reduzidas aos bens e as virtudes de "primeira necessidade", reivindicam 
a limpeza e a comodidade, as classes medias, ja mais liberadas da ur
gencia, desejam urn interior quente, intima, confortavel ou cuidado, ou 
urn vestmirio na moda e original. Por serem ja muito arraigados, esses 
valores Ihes parecem como que naturais, evidentes e sao relegados ao 
segundo plano pelas classes privilegiadas. Confortando-se as inten90es 
socialmente reconhecidas enquanto esteticas, tais como a procura da 
harmonia e da composi9ao, as classes privilegiadas nao podem identi
ficar sua distin9ao as propriedades, pr:\ticas ou "virtudes" que, M muito 
possuidas, nao precisam mais seT reivindicadas OU, tornadas comuns, 
guardam seu valor de uso, mas perdem seu valor distintivo '. as gostos 
obedecem, assim, a uma especie de lei de Engels generalizada: a cada 
nivel de distribui9ao, 0 que e raro e constitui um luxo inacessivel ou 
uma fantasia absurda para os ocupantes do nivel anterior ou inferior, 
torna-se banal ou comum, e se encontra relegado a ordem do neces
saria, do evidente, pelo aparecimento de novos consumos, mais raros 
e, portanto, mais distintivos 5. 

3 Mostramos, em outros escritos, como a disposi(;ao muito geral - que poderia
mos chamar de "te6rica", por oposi(;ao a pnitica - de que a disposi(;ao estetica 
e uma dimensao, nao pode ser adquirida senao sob certas condi(;6es economicas, 
aquelas que tornam possiveis a experi~ncia escolar e a suspensao das necessidades 
e urgencias que ela pressup6e e realiza (ver BOURDIEU, P. e BOLTANSKI, L. Le 
tetichisme de la langue. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1 (4), jul. 
1975, p. 2-32). 
4 A propor9ao de escolha de adjetivos que acentuam as propriedades propriamente 
esteticas do interior - composto, cheio de fantasia, s6brio, discreto, harmonioso 
- aumenta a medida que nos elevamos na hierarquia social (a mesma tendencia 
se observa para 0 adjetivo artista, a respeito do amigo). 
5 Todo urn aspecto da a9ao de "moraliza(;ao" da classe dominante consiste num 
esfor(;o para fixar urn estado da estrutura da distribui(;ao de bens, exortando as 
classes que ela chama de "modestas" a "modestia", e para refor(;ar, com chamadas 
a ordem expllcitas, disposi90es de antemao ajustadas a essa ordem. 
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Ajustadas a uma condi~ao de classe, enquanto conjunto de possi
bilidades e de impossibiJidades, as disposi~oes sao tamb6m ajustadas 
a uma posi~ao, a urn nivel na estrutura de classes, portanto sempre 
referidas, ao menDS objetivamente, as disposi95es associadas a outras 
posi~es. Por uma especie de adesao de segunda ordem a necessidade, 
as diferentes classes se dao como ideal etico as escolhas implicitas do 
ethos que essa necessidade Ihes impoe, recusando ao mesmo tempo 
as "virtudes" chamadas por outros de necessidades. Nao hi! profissao 
pequeno-burguesa de ascetismo, nem elogio do limpo, do s6brio, do 
bem-cuidado, que DaD encerre uma condenac;ao tacita a sujeira, a incon
veniencia, nas palavras au nas coisas, a intemperanc;a, a imprevidencia, 
ao impudor ou a improdencia, como se os agentes s6 pudessem reco
nhecer seus valores naquilo que os valorizam, na Ultima diferen~a que 
e tamb6m, muitas vezes, a ultima conquista, na distancia genetica e 
estrotural que propriamente os define. Do mesmo modo, nao hi\ reivin
dica~ao burguesa do desembara~o ou discri~ao, do desprendimento e 
desinteresse, que nao vise as "pretensoes" - sempre marcadas pelo 
demais ou de menos - da pequena burguesia, acanhada e espalhafatosa, 
arrogante e servil, inculta ou escolar. Quanto as chamadas a ordem 
("por quem voce se toma?", "nao e para pessoas como n6s") oode 
se enuncia 0 prindpio de conformidade, unica norma mais all menos 
explicita do gosto popular, e que visam encorajar as escolhas "mo
destas" em todo caso impostas pelas condi~oes objetivas, elas pr6prias 
encerram uma amea~a contra a ambi~ao de identificar-se com outros 
gropos, de se distinguir, portanto, e se distanciar do gropo; pretensao 
particularmente condenada nos homens, todo refinamento em materia 
de linguagem ou de vestuario sendo imediatamente percebido nao so
mente como urn sinal de aburguesamento mas tambem, inseparavel
mente, como 0 indicio de disposi~oes efeminadas. Vemos que toda 
tentativa de produzir urn organon estetico comum a todas as classes. 
esta condenada de antemao, a menos que se jogue sistematicamente com 
o fato de que a lingua, assim como toda moral universal, .0 ao mesmo 
tempo comum as diferentes classes e capaz de receber sentidos dife
reDtes, au mesmo opostos, nos usos particulares, ate antagonistas, que 
dela se fazem. 

Os grupos se investem inteiramente, com tudo 0 que os opcSem aos 
outros grupos, nas palavras comuns onde se exprime sua identidade, quer 
dizer, sua diferent;;a. Assim, sob sua aparente neutralidade, palavras tao 
comuns quanta pratico, scbrio, funcional, engrat;;ado, fino, intimo, distinto, 
estao divididas contra elas mesmas, seja porque as diferentes classes lhes 
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. conferem sentidos diferentes, sej. porque eIas lhes dao 0 mesmo sentido 
mas atribuem valores opostos as coisas nomeadas: assim, por exemplo, a 
expressao bem-cuidado, tao fortemente apropriada por aqueles que a fazem 
dizer seu gosto pelo trabalho bem-feito, bem-acabado, criterio de toda per
feit;;ao estetica, que esta carregada de conot~6es sociais, confusamente senti
das e recusadas peios outros; ou ainda divertido, cujas conota95es sociais, 
associadas a uma pronlincia, uma elocu~ao socialmente marcada, mais para 
burguesa ou snob, entram em contradit;;ao com os valores expressos, afastando 
aqueles que se reconheceriam segur.mente nurn equivalente popular, como 
engrafado ou gozado 6. 

A pr6pria disposi~ao estetica, que, com a competencia especifica 
correspondente, constitui a condi~ao da apropria~ao legitima da obra de 
arte, .0 uma dimensao de urn estilo de vida no qual se exprimem, 
sob uma forma irreconhecivel, as catactensticas especfficas de uma 
condi~ao. Capacidade genetalizada de neutralizar as urgencias ordina
rias e de colocar entre parenteses os fins praticos, inclina~ao e aptidao 
duraveis numa pratica sem fun~ao pratica, a disposi~ao estetica s6 se 
constitui numa experiencia do mundo liberada da urgencia e na pratica 
de atividades que tenham nelas mesmas sua finalidade, como os exer
cicios de escola ou de contempla~ao das obras de arte. Dito de outro 
modo, ela supoe a distancia com 0 mundo (da qual a "distancia em 
rela~ao ao papel", posta em evidencia por Goffman, e uma dimensao 
particular) que esta no principio da experiencia burguesa do mundo. 
o consumo material ou simb61ico da obra de arte constitui uina das 
manifesta~oes supremas do desembarllfo, no sentido de, ao mesmo 
tempo, condi~ao e disposi~ao que a lingua ordinaria da a essa pala
vra. 0 desprendimento do olhar puro nao pode ser dissociado de uma 
disposi~ao geral ao gratuito, ao desinteressado, produto paradoxal de 
urn condicionamento economico negativo que engendra a distancia com 
rela~ao a necessid.de. Deste modo, a disposi~ao estetica Se define tam
bern, objetiva e subjetivamente, com rela~ao as outras disposi~oes: a 
pistancia objetiva fom rela~o a necessidade e com rela~ao aos que 
Clela se acham prisioneiros se sobrepoe uma tomada de distancia inten
cional, reduplica~ao deliberada, pela exibi~ao da liberdade. Na medida 
em que cresce a distancia objetiva com rela~ao a necessidade, 0 estilo 
de vida se toma, sempre, cada vez mais 0 produto de uma "estiliza~ao 
da vida", decisao sistematica que orienta e organiza as pniticas mais 

6 Oaf 0 interesse e a extrema complexidade do "teste etico", que consiste em propor 
a todos os entrevistados, quaJquer que seja sua c1asse social, a mesma lista de 
adjetivos, para caracterizar 0 amigo, a vestimenta ou 0 interior ideal. 
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diversas, escolha de urn vinho 7 e de urn queijo ou decora~ao de urna 
casa de campo. Afirma~ao de urn poder sobre a necessidade domi
nada, ele encerra sempre a reivindica~o de uma superioridade legitima 
sobre aqueles que, nao sabendo afirmar esse desprezo pelas contingen
cias no luxo gratuito e no desperdicio ostentatorio, permanecem domi
nados pelos interesses e as urgencias mundanas: os gostos de liberdade 
s6 podem se afirmar enquanto tais com rela~ao aos gostos de necessi
dade e, passando por ai para a ordem da estetica, constituidos como 
vulgares. Essa pretensao tern menos chances que qualquer outra de ser 
contestada, posto que a rela~ao sobre a qual ela se funda, da disposi~ao 
"pura" e "desinteressada" com rela~o as condi~oes que a tornam pas
sivel, isto ei as condi~iSes materiais de existencia mais raras porque 
rnais liberadas da necessidade economica, tem todas as chances de passar 
despercebida. 0 privilegio mais classificador tern, assim, 0 privilegio 
de aparecer como 0 mais fundado na natureza. 

Conhecendo a genese e a estrutura da classifica~ao arbitraria e desco
nhecida enquanto tal, portanto legitima, que distingue. no interior do universo 
dos objetos trabalhados, os objetos socialmente designados como obras de 
arte, iste e, como exigindo e merecendo serem abordadas segundo uma 
disposi~io propriamente estetica, capaz de reconhece-Ias e de constitui-las 
enquanto obras de arte 8, quisemos estabelecer empiricamente as condi~6es 
sociais de possibilidade da disposi~ao estetica detenninando como varia a 
aptidao para adotar essa disposiC;io. N a falta de poder montar um verdadeiro 
dispositiv~ experimental, tentamos medir indiretamente a disposi!tao estetica 
sob a forma da aptidao para reconhecer como devendo ser apreendidos este
ticamente objetos quaisquer desigualmente constituidos esteticamente, pela 
produ!tao artistica no momenta considerado. Essa aptidao funciona sob 0 

modo do conhecimento, isto e, do saber, que nao implica necessariamente a 
pratica correspondente. As declara!toes dos entrevistados sobre 0 que eles 
estimam "fotografavel" delimitam 0 campo do que aos seus olhos e susceptivel 
de ser constituido esteticamente (por oposi!tao ao que dele e excluido pela 
sua insignificancia, feiura ou ainda por razoes eticas). S dizer que a aptidao 
para adotar a disposi!tao esretica se mede pela distancia (que, num campo de 
produ9ao cuja lei de evolu9ao e a dialetica da distin93.0, e tambem uma distan
cia temporal, urn atraso) entre 0 que e esteticarnente constituido por urn grupo 
considerado e 0 que e esteticamente constituido pela vanguarda artistica 9. 

7 No original, mil/esime: cifra indicadora da data de urn selo, maeda, ou -
neste caso - de urn vinho. (N. da T.) 
8 Ver BoURDIEU, P. Disposition esthetique et competence artistique. Les Temps 
Modernes, 295, 1971, p. 1345-78. 
9 Nas previas submetemos, ao julgamento dos entrevistados, fotografias. na maioria 
celebres, de objetos que foram simpiesmente nomeados nas entrevistas propria-

89 

Nada distingue, com efeito, mais rigorosamente as diferentes classes 
do que as disposi~iSes e as competencias objetivamente exigidas pelo 
consumo legitimo das obras legitimas; e, mais rara do que essa capaci
dade relativamente comum, de adotar urn ponto de vista propriamente 
estetieo sobre objetos ja constituidos esteticamente - designados, por
tanto, a admira~iio daqueles que aprenderam a reconhecer os sinais 
- e a capacidade reservada aos "criadores" de constituir estetieamente 
objetos quaisquer ou mesmo "vulgares" (porque apropriados, estetica
mente ou nao, pelo vulgar) ou a aptidiio para engajar os principios de 
uma estetica "pura" nas escolhas mais ordinarias da existencia ordinaria, 
em materia de eozinha, de vestimenta ou deeora9ao, por exemplo. De
frontados com as obras de arte legitimas, os mais desprovidos de com
petencia especifica Ihes aplieam esquemas de aplica~ao universal do 
ethos, aqueles mesmos que estruturam sua percep~ao dos objetos do 
mundo: DaO concedendo senao uma aten~ao secundaria a forma, na 
falta de poder separar os panos de fundo estetieos que impedem de 
percebe-Ia enquanto tal, e na falta, sobretudo, de possuir os meios para 
apreender as propriedades distintivas do modo e do estilo que Ihe advem 
na sua rela~ao com outras formas (quer dizer, no e pela referencia ao 
campo das obras e a sua historia), eles so podem ligar-se na coisa 
representada, interrogando-se sobre 0 que ela "quer dizer" e reeusan
do-Ihe qualquer valor se nao preenche sua fun~iio primeira, dizer 0 que 
tern para dizer, representar 0 que representa. Mas ela so e plenamente 
justificada, qualquer que seja a perfei~ao com a qual ela preenehe sua 
fun~iio de representa~ao, se a coisa representada merece se-Io, se a 
fun~ao de representa~ao esta subordinada a uma fun~ao mais alta -
por exemplo, louvar e exaltar - fixando-a e etemizando-a, urna realidade 
digna de ser sublimada. Tal e 0 fundamento do "gosto barbaro" do 
qual falava Kant e a qual as formas mais antitetieas do gosto domi
nante se referem sempre negativamente: esse funcionalismo realista nao 
reconheee senao a representa~ao realista de objetos designados pela sua 
beleza e sua importancia social, excluindo a possibilidade de que urna 
coisa feia possa ser objeto de uma bela representa~ao (a serpente) ou 

mente ditas - pedras, mulher gravida etc. - e as rea90es registradas diante do 
simples projeto da imagem se revelararn semelhantes aquelas que suscitava a ima
gem realizada; recorremos a fotografias, par urn lado, para evitar as efeitos de 
imposi~ao de legitimidade que teria produzido a pintura e, por outro, por
que, sendo a pratica da fotografia percebida como mais acessivel, as julgamentos 
formulados arriscavam ser menos irreais. 
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que uma coisa bela fielmente representada nao seja bela automatica
mente (0 pilr-do-sol) '0. 0 interesse pela forma, quando ele se exprime, 
encontra ainda seu fundamento nos esquemas do ethos, disposi~es eticas 
que engendram produtos de uma sistematicidade nao desejada, em tudo 
opostas aos principios mais ou menos completamente explicitados de uma 
escolha estetica ": ele s6 se reveste de seu verdadeiro sentido quando 0 

trazemos ao seu verdadeira principio, 0 gosto pelo trabalho bem-cuidado, 
por exemplo, que se exprime tambem em todas as pniticas, hipercorre~ao 
da linguagem, estrita corre~iio do vestmirio ou sobriedade do lar. 

A aptidiio para pensar objetos quaisquer e ordinarios (como uma 
casca, uma arma~ao metalica, repolhos), espontaneamente "odiosos" 
(como uma cobra) ou tabus sociais (como uma mulher gravida ou urn 
acidente automobiHstico), enquanto belos, ou melhor, enquanto justi
ficaveis de uma transfigura~ao artistica (atraves da fotografia, 0 mais 
acessivel dos instrumentos de produ~ao artistica), esta fortemente Ji
gada ao capital cultural herdado au adquirido escolarmente 12. Somente 
uma minoria (feita de pradutores artisticos, de professores de ensino 
superior e de intermediarios culturais) julga, como 0 quer a defini~ao 
legitima da disposi<;iio legitima, que qualquer coisa pode ser objeto de 
uma bela fotografia. 

Os membros das classes populares e das fra~oes menos ricas em capital 
cultural das classes medias recusam sistematicamente a sofistica9ao propria
mente estetica quando a encontram em espetaculos que Ihes sao familiares, 
em particular as programas de variedades televisionadas 13. Sabemos que, do 
mesmo modo que no cimena, a publico popular, muitas vezes desconcertado 
com as flash-backs, gosta das intrigas 16gicas e cronologicamente orientadas 
para urn happy end e "se encontra" melhor nas situac;oes e nas personagens 

10 Para uma amilise do gosto popular como "gosto barbaro" oposto em tudo ao 
gosto "puro" e "desinteressado", ver BoURDIEU, P. et al. Un art moyen. Paris, 
Ed. de Minuit, 1965. p. 113-33. 
11 :£. esse, sem duvida, 0 fundamento objetivo da representa9ao populista do prole
tario como "em si", opaco, dense e duro, antitese perfeita do intelectual, "para 
si" transparente para ele mesmo, e inconsistente. 
12 A dependencia dos gostos em materia de cultura legitima com rela~ao as con
di90es economicas se estabelece, portanto, ao mesmo tempo por intermedio da 
disposi~ao estetica (cuja constitui9ao e usa - distancia com rela~ao a necessi
dade - elas tornam passivel) e do capital cultural que, so podendo ser acumulado 
- isto e, incorporado - a pre90 de uma despesa em dinheiro e tempo, e delas 
uma forma transform ada. 
13 "Eu nao gosto nada desses negocios todos cortados, onde vemos cabe~a, vemos 
urn nariz, vemos uma perna ( ... ) Vemos urn cantor que tern tres metros de 
altura, depois ele tern braiQs de dais metros de largura, voc~ acha isso engra-
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simplesmente desenhadas do que nas "hist6rias" ambiguas e simb6licas, agen
ciadas sem ordem aparente e reenviando a experiencias e a problemas total
mente estranhos it. experiencia ordinaria. Vemos, em todos esses exemplos, 
que 0 principia dessas recusas nao reside sornente na falta de competencia 
tecnica, mas na adesao' a todD urn conjunto de "valores" que nega a pesquisa 
formal..{£ assim que 0 gosto que 0 publico popular manifesta pelos espe
taculos mais espetaculares (music-hall, teatros de boulevard, circa, grandes 
produ~6es cinematogriificas etc.) e pelo aspecto mais espetacular desses espe
taculos, trajes, musica, a9ao, movimento fantastico e, sobretudo, a paixao par 
todas as formas de cOmico e notadamente par aquelas que tiram seus efeitos 
da par6dia ou da satira dos "grandes" (imitadores, can90netistas etc.) sao 
dimensoes do ethos da festa, da franca diversao, riso livre que libera colo
cando a mundo social de cabe~a para baixo, invertendo as conven~ees e as 
conveniencias. Quanta a preferencia pela pintura figurativa e pela represen
t~ao fiel da beleza natural - bela crian~a, bela menina, belo animal, bela 
paisagem - ela se inspira evidentemente numa rtcusa do formalismo que, 
colocando' a forma, ista e, a artista, em primeiro plano, com suas intenc;Oes, 
seus jogos, seus efeitos, joga a distancia a pr6pria coisa, e proibe a comuni
ca~ao direta e total com a -beleza do mundo que e a forma por exceH!ncia 
da experiencia estetica popular 14. N ada se opee mais a esse culto da beleza 
e da alegria do mundo. ao qual 0 artista deve servir do que as pesquisas da 
pintura cubista, percebidas como agressoes, unanimemente denunciadas, con
tra a ordem natural e, sobretudo, contra a figura huroana. 

As distancias entre as ciasses nao sao menos marcadas quando 
consideramos a competencia especifica que e uma das condi~es (ta
citas) do consumo de bens de cultura legitimos. Assim, 0 numero de 

9ado? Ah, eu nao gosto, e bobo, eu nao vejo interesse em deformar as coisas" 
(padeira de Grenoble). Diferentes pesquisas confirmam essa hostilidade a toda 
especie de experimenta9ao formal. Uma pesquisa registra 0 desconcerto des teles
pectadores diante de Les Perses, espetaculo estilizado e dificil de seguir devido 
a ausencia de dialogos e de trama visivel (Les TeJespectateurs en 1967, relatorio 
dos estudos de rnercado da ORTF, I, p. 69 et seqs.). Urna outra, que compara 
as rea90es diante da "[noite de] gala da UNICEF", de estilo classico, e "Allegro", 
menos tradicional, estabelece que 0 publico popular considera a sofistica9ao das 
tomadas de cena e da estiliza~ao do cenario urn ernpobrecimento da realidade e 
percebe freqtientemente enquanto deficiencias tecnicas as tornadas de cena em 
superexposi9ao; e1e aplaude, ao contrario, 0 que chama de "ambiencia", isto e, 
uma certa qualidade de rela90es criadas entre' 0 publico e os artistas, deplorando 
como sendo faIta de calor a ausencia de animadores (ibid., p. 78). 
14 A experimenta9ao formal - que, na literatura ou no teatro, leva a obscuridade 
- e, aos olhos do publico popular, urn dos indicios daquilo que e par vezes sen
tido como urn desejo de afastar 0 nao-iniciado, ou, como dizia mais ou menos 
uma outra entrevistada com respeito a certas transmissoes culturais da televisao, 
de que se esta falando a outros iniciados "por cima da cabe9a do publico". 
Porque ela pertence a ordem do sagrado, do separado. a cultura legitima sempre 
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compositores de musica identificados e estreitamente func;ao do capital 
escolar (dai, por exemplo, a distancia entre industriais e grandes co
merciantes e artesaos ou pequenos comerciantes: enquanto nenhum dos 
trabalhadores ou empregados interrogados e capaz de identificar pelo 
menos doze compositores das dezesseis obras apresentadas, 52% dos 
produtores artisticos e dos professores (e 78 % somente para os pro
fessores de ensino superior) atingem esse escore ". 

A taxa de respostas em branco a questao sobre os pintores au sobre 
as obras musicais preferidas depende tambem estreitamente do nivel de ins
tru~ao, opondo fortemente as classes populares, as artesaos e os pequenos 
comerciantes as classes superiores 16. Do mesmo modo, a audiencia a esta~5es 
de radio mais "eruditas" France-Musique e France-Culture, e das transmissoes 
musicais ou culturais, a posse de uma eletrola, a audi<;io de discos (dos quais 
ignoramos a natureza, 0 que minimiza as distau.cias), a freqiiencia aos mu
seus e 0 nivel de competencia em pintura, tra~os que tem todes forte corre
l~iio entre si, sao estreitamente fun~iio do capital cultural e hierarquizam 
brutalmente as diferentes classes e fra~oes de classe (a audiencia do programa 
de variedades variando no sentido inverso) 11. 

Se anuncia, com efeito, atraves de todo urn aparelho de distanciamento de que 
a solenidade de museu e urn exemplo entre outros. 0 grand magasin nao e a gale
ria do povo simplesmente porque oferece objetos que fazem parte do mundo 
familiar, cujo usa conhecemos, e que poderiam inserir-se no quadro cotidiano 
e podemos nomear e julgar COm as palavras de todos os dias (quente ou frio, 
simples ou empetecado, extravagante ou s6brio, opulento ou escasso etc.); ele 0 

e tambem e sobretudo porque la as pessoas nao se sentem conceituadas a partir 
de normas transcendentes, isto e, das regras da "boa educa9ao" de uma classe 
reputada superior, mas sim autorizadas a julgar livremente, em nome do arbitrio 
legitimo dos gostos e das cores. 
Hi Pelo fato de se apresentar como urn verdadeiro teste de inteligencia, a questao 
sobre os compositores permi~iu medir os niveis de competencia especifica e suas 
varia90es segundo diferentes variaveis, mais precisamente do que a questa:o sobre 
os pintores, que tinha a forma de uma questao de preferencia. mas que s6 fun
cionava enquanto tal a partir de urn certo nivel de competencia. 
16 Contudo. nesse caso, 0 fato de responder ou nao, depende, sem duvida, tanto 
das disposi90es quanto da pura competencia. de maneira que 0 esnobismo cultural 
que caracteriza particularmente a nova pequena burguesia ai pode exprimir-se (en
quanto que, inversamente. os professores primarios. que identificam mais compo
sitores que os membros da nova pequena burguesia. negam-se mais freqiiente
mente do qu« aqueles a exprimir suas ,preferencias). 
11 Para as atividades que, como a pratica de uma arte plastica au de urn instru
Mento de musica, supoem urn capital cultural adquirido no mais das vezes fora 
da escola e independente (relativamente) do Divel escolar. a correla9aO, muito 
forte tambem. com a classe social se estabelece por intermCdio da trajet6ria social 
(0 que explica a posi~ particular da nova pequena burguesia). 
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Distancia respeitosa e familiaridade 

As diferentes classes sociais se distinguem menos pelo grau em que 
reconhecem a cultura legitima do que pelo grau em que elas a conhe
cern: as dec1ara~oes de indiferen~a sao excepcionais e mais ainda as re
jei~oes hostis - ao menos na situa~ao de imposi~ao de legitimidade 
que cria a rela~ao de pesquisa cultural como urn quase exame. Urn 
dos mais seguros testemunhos de reconhecimento da legitimidade reside 
na propensao dos entrevistados a dissimular sua iguorancia ou sua indi
feren~a ease esfor~ar em propor as opinioes e priiticas mais conformes 
it defini~ao legitima: basta relacionar as opinioes sobre a musica .com 
o conhecimento das obras para ver que uma boa parte (dois ter~os) da
queles que escolhem a resposta mais "nobre" ("eu gosto de toda mu
sica de qualidade") tern urn conhecimento muito mediocre das obras 
musicais; do mesmo modo, num outro niveI, inumeros daqueles que. 
dizem gostar das "valsas de Strauss" estao entre os mais totalmente 
desmunidos de competencia cultural e rendem homenagem it legitimi
dade cultural da qual 0 entrevistador e, aos seus olhos, depositario, es
colhendo em seu patrimonio 0 que lhes parece estar mais de acordo 
com a defini9ao legitima. Mas esse reconhecimento, indubitavel, nao 
exc1ui 0 sentimento da exc1usiio. Para mais da metade das pessoas inter
rogadas, a cultura erudita e urn universo estranho, longinquo, inaces
sivel e e somente no nivel dos detentores de urn titulo de ensino superior 
que 0 sentimento de estar no mesmo nivel das obras legitimas cessa de ser 
o privilegio de uma minoria para se tomar urn atributo estatutiirio 18. 

Poderiamos dizer que a distiincia em rela9ao as obras legitimas se 
mede pela distiincia em rela~ao ao sistema escolar se a educa~ao familiar 
nao tivesse urn papel tao insubstituivel, em razao da sua prioridade e da 
sua precocidade, na transmissao dos instrumentos de apropria~ao e do 

18 0 efeito de iJ,.posi~ao de legitimidade que se exerce em situa!fao de entrevista 
e tao forte que podemos, se nao tomamos cuidado, produzir, literalmente, profiss5es 
de fe esteticas que nao correspondem a nenhuma pratica real. Assim, numa pes
quisa sobre 0 publico de teatro, 74% dos entrevistados de myel primano (e 66% 
de Divel secundario) aprovam julgamentos pre-formados. tais como "0 teatro 
eleva 0 espirito" e se perdem em discurso de complac8ncia sobre as virtudes 
"positivas", "instrutivas", "intelectuais" do teatro, por oposi!fio ao cinema, simples 
distra~ao, facit, facticia, ate vulgar. Por mais ficticias que elas sejam, ess~ decla
ra!fOes encerram uma realidade e nao e insignificante que sejam os mais desguar
necidos culturalmente, os mais velhos, os que moram mais long~ de Paris, em 
poucas palavras, aqueles que tern menos chances de ir realmente ao teatro que 
reconhecem mais freqUentemente que "0 teatro eleva 0 espirito". 
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modo de apropria~iio legitimo. Niio e por acaso que as pesquisas sobre 
as praticas e as opinioes em materia de cultura tendem a tomar a forma 
de urn exame no qual os entrevistados, que sao e sentem-se sempre 
medidos em rela~iio it norma, obtem resultados hierarquizados de 
acordo com seu grau de dedica~iio escolar e exprimem preferencias que 
sempre correspondem bastante estreitamente a seus titulos, tanto no seu 
conteudo quanto na sua modalidade. A verdade, it primeira vista para
doxal, e que, quanta mais nos elevamos na hierarquia social, mais a 
"erdade dos gostos reside na organiza~iio e funcionamento do sistema 
escolar, encarregado de inculear 0 program a (no sentido da Escola e da 
Informatica) que governa as espiritos "cultos" ate na procura do "toque 
pessoal" e na ambi~iio da "originalidade". Ligadas it trajetoria social e 
imputaveis, no essencial, a uma transmissiio de capital cultural niio san
cionada pelo sistema escolar, as discrepiincias entre os titulos escolares 
e a competencia cultural siio, entretanto, bastante frequentes para que 
seja salvaguardada a irredutibilidade, que a propria Escola reconhece, 
da cultura "autentica" ao saber "escolar", desvalorizado enquanto tal. 

Niio seria necessario demonstrar que a cultura e adquirida au que 
essa forma particular de competencia a que chamamos gosto e urn pro
duto da educa~ao ou que nada e mais banal do que a procura da origi
nalidade se todo urn conjunto de mecanismos sociais niio viessem dissi
mular essas verdades primeiras que a ciencia deve restabelecer, estabele
cendo em acrescimo as condi~oes e as fun~es de sua dissimula~ao. p 
assim que a ideologia do gosto natural, que repousa na nega~iio de todas 
essas evidencias, tira sua aparencia e sua eficacia daquilo que, como 
todas as estrategias ideologicas que se engendram na luta de classes coti
diana, ela naturaliza das diferen~as reais, convertendo em diferen~as de 
natureza diferen~as no modo de aquisi~ao da cultura. Isto se ve nas 
palavras de urn esteta da arte culinaria que niio diverge de Francastel 
quando, numa confissao, para urn historiador de arte, auto destrutivo, 
ele nao reconhece outra competencia legitima em materia de pintura se
nao a que permite nao compreender, mas sentir: 

"Nao se pode confundir 0 gosto com a gastronomia. Se 0 gosto e urn 
dom natural de reconhecer e de amar a perfei~ao, a gastronomia, ao 
contrario, e 0 conjunto de regras que presidem a cultura e a educafao 
do gosto. A gastronomia e, para 0 gosto. 0 que a gramatica e a literatura 
sao para 0 sentido literdrio. E eis aqui colocado 0 problema essencial: 
se 0 gourmet e urn conhecedor refinado, sera 0 gastronomo urn pedante? 
( ... ) 0 gourmet e seu proprio gastronomo, como 0 homem de gosto 
e seu proprio gramatico ( ... ) Nem todes sao gourmets; eis por que e 
preciso haver gastronomos ( ... ) ~ preciso pensar dos gastronomos 0 
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que pensamos dos pedagogos em geral: que sao, as vezes, pedantes 
insuportaveis, mas que tern sua utilidade. Pertencem ao genero inferior 
e modesto e deles depende a melhora desse genero urn poueo subaltuno 
a for~a de tatoo de medida e de elegante leveza ( ... ) Existe urn mau 
gosto ( ... ) e _ os refinados sentem isso por instinto. Para aqueles que 
nao 0 sentem. e preciso uma regra" 19. 

Assim, 0 que a ideologia do gosto natural opoe, atraves. de duas 
modalidades de competencia cultural e de sua utiliza~ao, sao dois modos 
de aquisi~ao da cultura: 0 aprendizado total, precoce e insensivel, efe
tuado desde a primeira infancia no seio da familia, e 0 aprendizado 
tardio, met6dico, acelerado, que uma a~ao pedagogica expIfcita e ex
pressa assegura. 0 aprendizado quase natural e espontaneo da cultura 
se distingue de todas as formas de aprendizado for9ado, nao tanto, como 
o quer a ideologia do "verniz" cultural, pela profundidade e a durabi
lidade de seus efeitos, mas pela modalidade da rela9ao com a cultura 
que ele favorece. Ele confere a certeza de si, correlativa it certeza de 
deter a legitimidade cultural, verdadeiro principio do desembara90 ao 
qual identificamos a excelencia; ele produz uma rela9ao mais familiar, 
ao mesmo tempo mais proxima e mais desenvolta, com a cultura, especie 
de bern de familia que sempre conhecemos e do qual nos sentimos 0 
herdeiro legitimo: a musica nao sao os discos e a eletrola dos vinte anos, 
gra~as aos quais descobrimos Bach e Vivaldi, mas 0 piano da familia, 
ouvido desde a infancia e vagamente praticado ate a adolescencia; a pin
tura nao sao os museus, de repente (Iescobertos no prolongamento de 
um aprendizado escolar, mas 0 cenario do universo familiar. 

AJem disso, com bern 0 sentem os profetas do gosto natural, todo 
aprendizado racional supoe um minimo de racionaliza9aO que deixa sua 
marca na rela9aO, mais intelectual, com os bens consumidos. 0 prazer 
soberano do esteta dispensa 0 conceito. Ele se opoe tanto ao prazer sem 
pensamento do "ingenuo" (que a ideologia exalta atraves do mito do 
olhar novo da infancia) quanta ao pensamento (presumido) sem prazer 
do pequeno-burgues e do parvenu, sempre expostos a essas formas de 
perversao ascetica que levam a privilegiar 0 saber em detrimento da 
experiencia, 0 discurso sobre a obra em detrimento da contempla~ao da 
obra it maneira dos cinefilos que sabem tudo 0 que se pode saber sobre 
os filmes que eles nao viram. 

Nao e que, nos 0 sabemos, 0 sistema escolar realize completamente 
sua verdade: 0 essencial do que a Escola comuuica e adquirido tambem 

19 PRESSAC. P. de. Considerations sur fa cuisine. Paris, NRF. 1931, p. 23~4. 
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por acrescimo, tal como 0 sistema da c\assifica~ao que 0 sistema escolar 
incu\ca atraves da ordem de inculca~ao dos saberes ou da propria orga
niza~ao da institui~ao encarregada de assegura-la (hierarquia das disci
plinas, das sessoes, dos exercicios etc.). Mas ele deve sempre operar, 
para as necessidades da transmissao, urn minimo de racionaliza~ao da
quilo que transmite: e assim que substitui os esquemas praticos de classi
fica~ao, sempre parciais e ligados a contextos priiticos, pelas taxionomias 
explfcitas e estandardizadas, fixadas uma vez por todas sob a forma de 
esquemas sinopticos ou de tipologias dualistas (por exemplo, classicol 
romantico) e expressamente incu\cadas, portanto conservadas na me
moria sob a forma de saberes susceptiveis de serem restituidos, mais ou 
menos identicos, por todos os agentes submetidos it sua a~ao. Forne
cendo os instrumentos de expressao que permitem levar para a ordem 
do discurso quase sistematico as preferencias praticas e organiz3.-las ex
pressamente em torno de prindpios explfcitos, 0 sistema escolar torna. pos
sive! 0 dominic simbolico (mais ou menos adequado) dos prindpios 
priiticos do gosto, por uma opera~ao amiloga it que realiza a gramatica, 
racionalizando, para aqueles que a possuem, 0 "sentimento da beleza", 
dando-lheso meio de referir-se a regras, a preceitos, a receitas, em lugar 
de remeter-se aos acasos da improvisac;ao, substituindo a quase sistemati
cidade intencional de uma estetica pela sistematicidade objetiva da estetica 
em si produzida pelos prindpios praticos do gosto. Mas por ai. e e 0 

que determina 0 furor dos estetas contra os pedagogos e a pedagogia, ele 
procura substitutivos it experiencia direta, oferece atalhos ao longo enca
minhamento da familiarizaC;ao, torna possiveis praticas que sao 0 produto 
do conceito e da regra em lugar de surgir da pretendida espontaneidade 
do "gosto natural", oferecendo, assim, urn recurso para aqueles que 
esperam poder recuperar 0 tempo perdido. 

o desapossamento cultural 

Reintegrando a rela~ao com a cultura no estilo de .vida, da qual ele 
constitui uma dimensao mais privilegiada (como principio altamente dis
tintivo de classifica,ao social), podemos assim caracterizar 0 estilo de 
vida das diferentes classes sociais, sua "cultura" no sentido amplo da 
etnologia, englobando a posse ou 0 desapossamento da "cultura", no 
sentido restrito e normativo do uso ordinario. Seria tao in6til tentar 
definir 0 gosto dominante sem reinser.i-lo no estilo de vida do qual ele 
e uma manifesta~iio entre outras, quanta teniar, por medo de se expor 
a descreve-lo em termos de priva9iio, defini-lo nele mesmo e por ele 
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mesmo, fora de qualquer referencia it cultura legftima e por ai ao estilo 
de vida dominante, urn estilo de vida que, como 0 das classes populares, 
deve precisamente 0 essencial de suas propriedades it priva~ao 20. 0 
culto da "cultura popular'.' poderia DaD ser, em mais de urn casa, senao 
uma forma irrepreensivel do racismo de classe que conduz a ratificai 0 

desapossamento cultural (justificando por ai a evasao do sistema escolar). 
o estilo de vida das classes populares deve suas caracteristicas funda
mentais, compreendendo aquelas que podem parecer como sendo as mais 
positivas, ao fato de que ele representa uma forma de adaplat;iio it posi
~ao ocupada na estrutura social: encerra sempre, por esse fato, nem 
que seja sob a forma do sentimento da incapacidade, da incompetencia, 
do fracasso ou, aqui, da indignidade cultural, uma forma de reconheci
mento dos valores dominantes. 0 que separa as classes populares das 
outras classes e menos (e, sem diivida, cada vez menos) a inten9ao obje
tiva de seu estilo que os meios economicos e culturais que elas podem 
colocar em a~ao para realiza-la. Esse desapossamento da capacidade 
de formular seus proprios fins (e a imposi9ao correlativa de necessi
dades artificiais) e, sem diivida, a forma mais sutil da aIiena9ao. E assim 
que 0 estilo de vida popular se define tanto pela ausencia de todos os 
consumos de luxa, uisque Oll quadros, champanhe ou concertos, cruzeiros 
ou exposi~5es de arte, caviar ou antignidades, quanta pelo fato de que 
esses consumos nele estao, entretanto, presentes sob a forma de substi
tutos tais como os vinhos gasosos no lugar do champanhe ou uma 
imita~ao no lugar do couro, indicios de urn desapossamento de segundo 
grau que se deixa impor a defini9ao dos bens dignos de serem possuidos. 

Na verdade, a rela9ao que os membros das classes populares man
tern com a cultura dominante, Iiteraria ou artistica, mas tambem cien
tifica, nao e tao diferente da que eIes manlem com seu universe de 
trabalho. Excluidos da propriedade dos instrumentos de produ9ao, eles 
sao tambem desapossados dos instrumentos de apropria9ao simbolica das 
maquinas a que eles servem, nao possuindo 0 capital cultural incorporado 
que e a condi9ao da apropria9ao conforme (ao menos na defini9ao legf
lima) do capital cultural objetivado nos objetos tecnicos. E sob a forma 
da oposi9ao entre a competencia - saber, a propria palavra 0 diz, que 
implica urn poder - e a incompelencia, entre 0 dominic pratico e 0 

20 Nao basta iembrar, contra 0 relativismo semi-erudito, que a "cultura" domi
nada esta marcada, de ponta a ponta, peJa cultura dominante e pela desvaloriza
cao da qual eia e objeto. A pr6pria cultura dominante deve tambem snas pro
priedades mais fundamentais ao fato de que ela se define, sem cessar. negativa
mente em relacao as "culturas" dominadas. 
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dominio tearico, conhecimento dos principios e dos discursos de aCOID
panhamento, que eles sentem coneretamente seu desapossamento. Domi
nados pelas maquinas a que eles servem e por aqueles que detem os 
meios legitimos, ista e, teoricos, de domina-los, eles reencontram a cul
tura (na fabriea como na escola, que ensina 0 respeito pelos saberes 
inuleis e desinteressados) como urn principio de ordem que nao tern 
necessidade de desmontar sua utilidade pratiea para ser justifieado 21. A 
obra de arte deve, sem duvida, boa parte de sua legitirnidade ao fato de 
que a experiencia que dela podem ter aqueles que estao desprovidos 
de saberes inuteis dos quais ela e solictaria nada mais e do que 0 limite 
de uma experiencia mais fundamental e mais ordinaria: a do corte entre 
as saberes pniticos, parciais e tacitos e as conhecimentos te6ricos, siste
maticos e explieitos (que tende a reproduzir-se ate 0 terreno do politico), 
entre a ciencia e a tecnica, entre a "concep~ao" e a "execu9ao", entre 0 

"eriador", que da seu nome a obra "original" e Hpessoal" e se atribui, 
assim, a propriedade e 0 openlrio sem qualifieaC;ao, simples servidor de 
uma intenC;ao que 0 ultrapassa, executor desapossado do pensarnento 
de sua pratica. 

"Do mesma modo que 0 pavo eleito trazia inscrito sabre sua fronte 
que ele pertencia a Jeova, a divisao de trabalho imprime no trabalhador 
da manufatura urn sela que 0 consagra propriedade do capital." 

Esse selo, do qual fala Marx, esse estigma nao e outro senao 0 proprio 
estilo de vida, atraves do qual os mais despossuidos se denunciam ime
diatamente, ate no uso de seu tempo livre, destinando-se, assim, a servir 
de contraste para todos os empreendimentos de distinc;ao e para contri
buir, assim, de maneira inteiramente negativa, com a dialetica da pre
tensao e da distinc;ao que esta no principio das mudanc;as incessantes do 
gosto. Nao contentes em nao deter pelo menos alguns dos conhecimentos 
ou maneiras valorizados no mercado dos exames escolares ou das con
versas mundanas e em nao possuir senao habilidades ou saberes que nao 
tern nenhum valor nesses mercados, nao contentes, em resumo, em estar 
despojados do saber e da boa educaC;ao, eIes sao ainda aqueles que "nao 
sabem viver", aqueles que mais se sacrificam pelos alimentos materiais, e 
pelos mais pesados; mais grosseiros e os que mais engordam - pao, ba
tatas e gorduras - pelos mais vulgares tambem, como 0 vinho; aqueles 
que destinam menos ao vestuano e aos ·euidados corporais, aos cosme· 

21 Uma das prineipais fun90es do ensino teenieo eonsiste preeisamente em lundar 
essa ordem na raziio, naturaIiza-la conferindo-lhe a autoridade da razao pedag6-
eiea e eientifica (ver GRIGNON, C. L'ordre des choses. Paris, Ed. de Minuit, 1971). 
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tieos e it estetica; aqueles que "nao sabem descansar", que "encontram 
sempre alguma coisa para fazer"; que VaG fincar sua barraea nos cam. 
pings superpovoados, que se instalam para fazer piquenique it beira das 
estradas, que se metern com Seu Renault 5 ou seu Simca 1 000 nos 
engarrafamentos das saidas de ferias, que se dedicam aos lazeres pre
-fabricados concebidos em sua intenc;ao pelos engenheiros da produ~ao 
cultural em massa; aqueles que, por todas essas escolhas tao mal-inspi
radas, eonfirmam 0 racismo de classe, se for preciso, oa convi~ao de 
que oao tern senao aquila que merecem. 

o openirio e 0 pequeno-burgues 

Nao e siguificativo que os principios mais VlSlvelS das diferenc;as 
oficiais (registradas em estatutos e em salarios) que se observam no seio 
da classe operaria sejam 0 "tempo de servic;o" e a insttuC;aO (tecnica ou 
geral), a respeito dos quais podemos nos perguntar se sao valorizados 
a titulo de garantia de competencia ou de "moralidade" (sobretudo entre 
os contramestres dos quais 10,3 % possuem urn titulo escolar ao menos 
igual ao brevet 22, contra 4,4% dos trabalhadores qualificados)? A parte 
dos individuos desprovidos de qualquer diploma (ou nascidos de urn pai 
ele mesmo sem diploma) decresce fortemente quando vamos dos ope
rarios sem qualificaC;ao aos contramestres, passando pelos trabalhadores 
especiaJizados e os qualificados, e os indiees de uma disposiC;ao ascetica 
como a taxa de fecundidade (ou a pratica de ginastica e da natac;ao) 
variam no mesmo sentido, assim como os indices de boa vontade cultural, 
tais como a visita a castelos OU a monumentos, a freqtiencia a teatros 
ou a concertos, a posse de discos (ou inscri~ao em uma biblioteca) 
(ver quadro). 

Nao se pode, entretanto, concluir dai que os trabalhadores colo
cados no topo da hierarquia operaria se confundam com as camadas 
inferiores da pequena burguesia. Eles se distinguem delas de muitas ma
neiras e, primeirarnente, pelo fato de que se comportam, enquanto tra
balhadores manuais, ate no uso que fazem de seu tempo livre (53,9% 
dos contramestres, 50,8% dos operarios qualificados fazem pequenos 
servic;os ao menos uma vez por semana contra 35,4% dos funcionarios, 
39,5% dos quadros administrativos medios). Eles se mostram muito 

22 No sistema edueaeional frances, 0 brevet e 0 titulo escolar obtido ap6s a reali
za9io de urn Curso profissionaiizante de dois anos, feito em seguida ao 1. 0 cicIo 
(equivalente ao nosso 1. 0 grau). (N. do Org.) 
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menos preocupados em distanciar-se dos divertimentos e passatempos 
mais tipicamente populares como quermesses ou espetaculos esportivos 
(60,4% dos operarios qualificados e dos contramestres, 58,2% dos ope
rarios especializados e dos nao-especializados foram uma vez a uma feira 
no curso do Ultimo ano, contra 49,5 % dos empregados, 49,6% dos 
quadros medios); sabemos, por outro lado, que os operarios, no seu 
conjunto, veem urn pouco mais freqiientemente as transmissoes espor
tivas ou os espetaculos de circo, enquanto que os quadros medios e os 
empregados veem muito mais os programas cientificos, hist6ricos ou lite
rarios. Essa solidariedade com 0 estilo de vida popular, portanto com 
aqueles que dele sao portadores, se manifesta em todos os dominios e, 
em particular, em tudo 0 que toca it simboliza~ao da posi9ao social, 
como a vestimenta, onde os openirios qualificados e os contramestres, 
mostrando-se menos preocupados com a economia do que os opermos 
especializados e os nao-especializados, nao manifestam a preocupa9ao 
pela aparencia que caracteriza as profissoes nao-manuais, come9ando 
com os empregados. 

Para urn salario mais ou menos equivalente, os oped.rios gastam mais 
com a alimenta!rao e menos com tudo 0 que concerne aos cuidados conce
didos a pessoa (vestuario, higiene, penteado, farmacia). as homens dedicam 
a vestimenta 85,6% daquilo que gastam os funcionarios, e as mulheres 83,7%. 
Eles compram as mesmas roupas mais baratas (83%, por exemplo, para os 
casacoes, 68,7% para os casacos, 83,5% para os sapatos, diferen!ra que e 
muito mais marcada nas mulheres) e, sobretudo, roupas diferentes: casacos 
de couro, ou imita!roes, e capotes, em oposi!rao aos casacoes dos funcionarios; 
conjuntos, jardineiras ou macacoes de trabalho por oposi!rao as blusas e 
aventais, jaquetas, casacos e japonas. as' operarios qualificados, unica cate
goria isolada nas estatfsticas disponiveis, distinguem-se quase tanto dos fun
cionarios, ainda que eles tenham 0 mesmo salario, quanta do conjunto dos 
operarios (salvo num ponto: as despesas em materia de filmes e de discos). 

Em poucas palavras, tudo parece indicar que, entre os opermos e 
os funciomirios, passa uma verdadeira fronteira, pelo menos na ordem 
do estilo de vida 2S. 0 conjunto dos openirios, qualquer que seja seu 
estatuto profissional ou seu sexo, permanece submetido ao principio de 

28 Seria interessante determinar, por uma analise propriamente lingtiistica, como 
se define essa fronteira no dominio da linguagem. Se aceitarmos 0 veredito do 
"sentido social" dos entrevistadores, boa parte, nao do estatuto lingilistico da lingua 
utilizada pelos entrevistados, mas da imagem social que dela podem fazer os interA 
locutores cultos (as taxionomias empregadas para classificar as linguagens e as 
pronu.ncias sao as de uso escolar), veremos que essa diferen~ e. com efeito . 
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conformidade que, em mais de um caso, cessa de ser um principio nega
tivo para levar a uma solidariedade ativa. Nao e no terreno da cultura, 
entretanto, que podemos esperar encontrar uma distancia ou urn distan
ciamento, salvo que ela seja inteiramente negativ3, a revelia, com re
la~ao a classe dominante e seus valores: existe, certamente, tudo 0 que 
e de ordem d'l- arte de viver, uma sabedoria adquirida as custas da 
necessidade, do sofrimento, da humilha~ao, e depositada numa lingnagem 
herdada, densa ate nos seus estere6tipos, um sentido do regozijo e da 
festa, da expressao de si e de sua solidariedade pratica para com os 
outros (tudo aquilo que resume 0 adjetivo bon vivant, em que as classes 
populares se reconhecem), em suma, tudo aquilo que se engendra no 
hedonismo realista (e nao resignado) que constitui, por sua vez, uma 
forma de adapta~ao as condi~5es de existencia e urna defesa contra essas 
condi~5es; h:i tambem tudo 0 que se refere it politica, a tradi~ao das 
lutas sindicais, onde poderia residir b unico principio verdadeiro de uma 
contracultura. Mas aqueles que acreditam na existencia de urna "cultura 
popular" _ verdadeira alian"a de palavras atraves da qual impomos, 
queiramos ou nao, a defini~ao dominante da cultura - devem esperar 
encontrar, se eles forem hi ver, nada mais que uma forma mutilada, dimi
nuida, empobrecida, parcial, da cuitura dominante e nao 0 que eles 
chamam de contracuitura, cultura realmente dirigida contra a cultura 
dominante, conscientemente reivindicada como simbolo de um estatuto 
ou profissao de existencia separada. 

, Se DaD existe arte popular no sentido de arte da c1asse trabalhadora 
urbana, e talvez porque esta classe, ainda que tenha snas hierarquias, no fundo 
todas negativas, definidas pela distancia em rela~ao a miseria e a inseguran9a 
absolutas do subproletariado, permanece definida fundamentalmente pela rela
'.tao de despossuido a possuidor que 0 une a burguesia, em materia de cultura, 
bern' como no resta 24. 0 que se entende comumente por arte popular, ista 

muito marcada entre as operarios (e tambem os artesaos e os pequenos comer~ 
ciantes) e os funciomirios: entre os primeiros, 42% somente falam uma linguagem 
juigada "c~rreta" contra 77 % entre os funciomirios (a que e preciso acrescentar 
4% de linguagem "polida", totalmente ausente entre os openirios); do mesmo 
modo, a "ausencia de sotaque" passa de 12,5 % a 28 %. 
24 A "carreira" que se oferece aos trabalhadores e, sem duvida, vivida em primeiro 
Iugar como 0 inverso da carreira negativa que conduz ao subproletariado; 0 que 
conta, nas "promo~6es". sao, juntamente com as vantagens financeiras, as garan
tias suplementares contra a ameac;a, sempre presente. da recaida na inseguranc;a 
e na miseria. (A potencialidade da "carreira negativa" e tao importante para 
explicar as tendencias dos trabalhadores qualificados quanto a potencialidade da 
promo!iao para compreender as tendencias dos funcionarios e dos quadros medios.) 
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e, arte das classes camponesas das sociedades capitalistas e pre-capitalistas, 
e 0 produto de uma inten~ao de estiliza~ao correlativa da existencia de uma 
hierarquia: os isolados relativamente autonomos com base local tern tambem 
sua hierarquia do luxe e da necessidade, que as marcas simb6licas, vestuario, 
m6veis, j6ias, redobram exprimindo-a. Ai, tambem, a arte marca diferenc;as, 
que ela pressupoe. Nao e por acaso que 0 Unico dominic da pratica das 
classes populares em que 0 estilo em si rnesmo tern acesso a estilizac;ao e 0 

da lingua, com a giria, llngua dos chefes, dos "caides", que encerra a afir
mac;ao de uma contralegitimidade, por exemplo, pela intenc;ao de irrisao e de 
dessacralizac;ao dos "valores" da moral e da estetica dominantes, mesmo nos 
terrenos como 0 da arte de viver. 

Esquece-se de que toda logica especifica da domina~ao simbOlica faz 
com que urn forte reconhecimento da legitimidade cultural possa coexistir 
e coexista, muitas vezes, com uma contestac;ao mnito radical da legitimi
dade politica. E tambem que a tomada de consciencia politica e freqiien
temente solidaria de um verdadeiro empreendimento de restaura~ao da 
dignidade cultural que, vivida como libertadora (0 que ela sempre e tam
bem), implica uma forma de submissao aos valores dominantes e aos prin
cipios sobre os quais a classe dominante funda sua domina~ao, como 0 

reconhecimento das hierarquias ligadas aos titulos escolares ou as capaci
dades que a Escola supostamente garante. Sobre este ponto (que exige, 
somente ele, tada uma pesquisa a colocar em rela~ao a posi~ao na di
visao de trabalho, a consciencia politica e a representa~ao cultural), 
a pesquisa estabelece que 0 reconhecimento da cultura dominante, mani
festada, por exemplo, atraves da vergonha da ignorancia ou do esfor\'O 
para conformar-se, e quase universal e que, se deixamos de lado a cul
tura historica e politica, nao medida aqui, mas cujas varia~5es tem todas 
as chances de obedecer aos mesmos principios, as diferen~as mais mar
cadas que se observavam no seio da classe trabalhadora concernem a 
todos os graus de conhecimento da cultura dominante e estao ligadas as 
diferen~as de escolariza~ao. 

Mais velhos do que os operarios especializados e os nao-especializados 
e mais longamente escolarizados, os operarios qualificados e os contramestres 
manifestam uma competencia cultural ligeiramente superior: eles nao sao 
senao 17,5% a conhecerem de nome menos de duas obras de musica, contra 
48,5% dos primeiros, que se abstem (nu,ma propor~ao bern elevada) de 
responder as questoes sobre pintura e musica; eles citam mais freqtientemente 
os pintore, canonico, - Da Vinci (38% contra 20%), Watteau, Rafael -
enquanto que os trabalhadores especializados localizam mais ou menos ao 
acaso nomes ,conhecidos - Picasso, Braque, Rousseau - confundindo, sem 
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duvida, 0 alfandegario com 0 escrivao". E, sobretudo, enquanto os opermos 
especializados e os nao-especializados admitem facllmente que a pintura naa 
os interessa Oll que a "musica erudita" Ihes pareee "complicada", os operarios 
qualificados, roais submetidos a legitimidade cultural, se reconhecem mais 
freqiientemente em uma profissao de reconhecimento acompanbada de uma 
confissio de ignorancia ("eu gasto da musica erudita, mas nio a conhe~o" 
ou "a pintura e bonita, mas e dificil") 26. 

Tudo leva a pensar que a fra9ao de classe mais consciente da classe 
operaria permanece muito profundamente submissa, em materia de cul
tura e de lingua, as normas e aos valores dominantes: logo, profunda
mente sensivel aos efeitos de imposi~ao de autoridade que pode exercer, 
inclusive na politica, todo detentor de uma autoridade cultural sobre 
aqueles em quem 0 sistema escolar - sendo esta urna das fun90es sociais 
do ensino primmo - inculcou urn reconbecimento sem conbecimento. 

A boa vontade cultural 

Toda rela9ao com a cultura, que e, sem duvida, 0 elemento mais 
caracteristico do estilo de vida da pequena burguesia, pode em certa 
medida ser deduzida da distiincia, muito marcada, entre 0 conbecimento 
e 0 reconhecimento, na maior parte das vezes incondicional, onde se 
exprimem a posi9ao atual e, sobretudo, a trajetoria passada e potencial 
(a "carreira") e a disposi~ao com rela~ao ao futuro, correlativo que 
define propriamente essa classe 27. Essa distiincia esta, com efeito, no 

2510,5% dos operarios especializados e dos nio-especializados e 17% dos peque
nos comerciantes citam Rousseau entre os pintores, contra, por exemplo, 6% dos 
operarios qualificados, 3% dos professores primarios e dos tecnieos, e 0% dos 
quadros administrativos mMios (pareee que 0 nome de Braque, citado por 10,5% 
dos trabalhadores qualificados, seja objeto de urn conhecimento ex auditu, ja que 
a pesquisa coincidiu com a morte de Braque, que foi objeto de numerosos comen· 
tarios na televisao e no radio). 
26 Os efeitos da diferen~a de idade e de instru!;ao se combinam para produzir 
diferen!;as bern marcadas nos gostos em materia de musica: os contramestres e 
os operarios qualificados tendem para cantores mais antigos e mais estabelecidos, 
mas tambem os melhores colocados na hierarquia dos valores culturais - Piaf, 
Becaud, BreI, Brassens - enquanto que os operarios especializados e os nae
-espeeializados citam Johnny Halliday e Fran~oise Hardy. 
21 Alem de dever a educa!;ao e de esperar dela tudo 0 que sao e que podem ter, 
esses funcionarios e quadros medios (ou mesmo os professores primarios) oriundos 
das classes populares mantem uma rela~ao - que e a da execu~ao com a con· 
cepfao - com os quadros superiores, (redatores das instru!;Oes que eles aplicam, 
autores de modelos que colocam em a~o) e tendem, por causa disto, a identi· 
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princlplO da pretensiio cultural que toma formas diferentes segundo 0 

grau de familiaridade com a cultura legitima, isto e, segundo a origem 
social e 0 modo de aquisi9ao correlativo da cultura: hipercorre~ao na 
pequena burguesia ascendente, que acumula meios saberes, de antemao 
desvalorizados (relativamente) pelas suas condi90es de aquisi~ao, e que 
investe sua boa vontade desarmada nas formas menores das praticas e 
dos bens culturais legitimos - visitas a monumentos e castelos (por 
oposi9ao aos museus e cole,oes de arte), leituras de revistas de vulga
riza9ao, priitica da fotografia, aquisi~ao de uma cultura cinematografica; 
desembara,o fort;ado na nova pequena burguesia de origem burguesa, 
que procura nas estrategias de blefe cultural uma outra maneira de re
solver a tensao resultante da distiincia entre 0 reconhecimento e 0 conhe
cimento, assim como emprega prodigios de energia e de engenbosidade 
para viver, como se diz, "acima de seus proprios meios", com, por 
exemplo, na ordem da moradia, 0 artificio dos "cantos" (os "cantos
-cozinbas", "cantos-refei~6es", "canto-quarto" das revistas femininas), des
tinados a multiplicar as pe~as, ou os "truques" proprios a aumenta-Ias 
- "anmirios", separal;6es moveis, "sofas-camas" -, sem falar de todas 
as formas de imitac;5es e de todas essas coisas capazes de "fazer de", 
como se diz, fazer de coisas diferentes daquilo que elas sao - kitchenettes 
que "fazem de copa" e de "canto para refeic;6es" ou mesas de cozinba 
que podem tambem "fazer de sal a", tantas maneiras que tem 0 pequeno 
para "fazer de grande". 

A boa vontade cultural se exprime, entre outras coisas, por urna 
escolha particularmente freqiiente dos mais incondicionais testemunhos 
da docilidade cultural (escolha de amigos "que tem educa~ao", gosto 
pelos espetaculos "educativos" au "instrutivos") freqiientemente acompa
nhados de um sentimento de indiguidade ou de demissao ("a pintura e 
bonita, mas e dIficil" etc.). Pouco seguros de suas classifica~es e divi
didos entre seus gostos de inclina~ao e seus gostos de vontade, eles estao 
destinados a escolhas disparatadas: em materia de radio, eles juntam as 
variedades e as transmissoes culturais, dois tipos de bens que, nos dois 
extremos do espa~o social, sao exclusivos; em materia de obras, alguns 
dentre eles citam ao mesmo tempo Petula Clark, a Raps6dia hungara, 
o cravo bem-temperado, As quatro estat;oes, Rafael, Da Vinci, Watteau; 

ficar as hierarquias com diferen~as de competencia ou, mais simplesmente, titulos 
escalares. Tanto mais que, 'muitas vezes, aqueles que sairam dessas file4'as se 
chocam com os limites (por exemplo, a ignorancia da algebra) que as barreiras 
escolares, que a eles sao opostas fazem arbitrariamente surgir diante deles; fora 
de qualquer necessidade tecnica realmente inscrita no exercicio de sua fun~ao. 
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na propria questao do estilo de vida, urn deseja amigos artistas de espirito 
positivo, outro, ainda, diz gostar de A Arlesiana, Rapsody in blue, As qua
tro estaroes, Goya, Renoir, Van Gogh, Brassens, Edith Piaf e Jacques 
Brei, tendo preferencias pelos pratos originais e exoticos e pelos amigos 
ponderados e diniimicos. Os pequenos-burgueses se inclinam particular
mente para as artes medias: e entre eles que se recruta a maior parte 
de fotografos fervorosos, especialistas d~ jazz e de cinema ou de ama
dores de operetas (a arte lfrica representando a realiza~ao da "musica 
erudita" aos olhos das classes medias) e observamos que, em seu con
junto, eles conhecem (relativamente) bern melhor os diretores de cinema 
que as compositores de musica. Do mesmo modo, na ordem das artes 
mais legitimas, suas escolhas se orientam com particular freqUencia para 
as obras "medias" - Buffet, Vlaminck, em pintura, Sheherazade, a Rapso
dy in blue ou A Traviata, em musica - e eles tern 0 quase mono
polio das obras "desqualificadas", como A Arlesiana ou a Danra do sabre. 

A aparencia disparatada dos sistema de preferencias, a confusao de 
generos e de hierarquias, opereta e opera, vulgariza~ao e ciencia, impre
visibilidade dos conhecimentos e das ignorancias, 0 vinculo que reune 
os saberes nao sendo senao a seqUencia dos acasos biogr:ificos, tudo 
remete as particularidades de urn modo de aquisiriio. Essa cultura adqui
rida ao acaso dos encontros, audi,ao de radio, leitura de iornais ou 
de livros, na ausencia de classifica,ao por generos, estilos, que a tra
di,ao escolar produz e incu\ca, nisso podendo Goldoni ficar misturado 
a Tchekov ou Robert Lamoureux, e uma especie de "Palais Ideal du 
Facteur Cheval" 28, onde os labirintos e as galerias, as cascatas e as 
grutas, Veleda, a druidisa e Inize, a adega a moda dos sarracenos e 0 

castelo da Idade Media, a gruta da Virgem Maria e 0 templo hindu, 0 

chale sui,o e a Casa Branca, a mesquita e a "Maison Carre" da Argelia, 
magia de novela diretamente saida das gravuras da Veil/ee des chaumieres, 
se iustapoem, sem outro plano nem razao que a paixao pura do trabalho 

, 
28 Bourdieu refere-se ao "Palacio Ideal", construido pete Facteur (Ferdinand) 
Cheval (1836-1924), nas proximidades da aldeia francesa de Hauterives. A curiosa 
hist6ria dessa constru!;ao come9a em 1879, quando Cheval, em uma de snas in
cumbencias como funciomirio dos correios franceses, trope~ou numa "pedra traba
lhada pelas aguas e pela for!ra dos tempos", 0 que reavivou urn sonha que tivera 
15 anos antes, em que se vira construindo urn "Palacio Ideal". A partir de entao, 
por 33 anos, Cheval se dedica a esse trabalho, carregando pedras por quilorne
tros e quilornetros para construir 0 seu "palacio imaginario, templo da Natureza, 
templo hindu e tumulo egipcio" (ver FUNDAC;AO BIENAL DE SAO PAULO, Cauilogo 
de Arte lncomum. XVI Bienal Internacional de S. Paulo, Sao Paulo, 1981. p. 

67-70). (N. d. Ed.) 
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pelo trabalho, que 0 proprio construtor simbolizou atraves do carro de 
mao, do balde, do regador e da pa expostos num nicho e que exprimem 
claramente as divisas inscritas na obra: "Quem for mais perseverante do 
que eu, que se ponha a trabalhar"; "A urn cora,ao valente, nada e im
possIvel"; "Diremos as novas geral;;oes que voce sozinho construiu este 
templo"; "'No campo do labor, espero meu vencedor"; "A vida sem 
finalidade e uma quimera". 0 ecletismo for,ado e inconsciente dessa 
cultura objetivamente sistematica da qual 0 principio unificador e a boa 
vontade cultural, carrinho de mao do Facteur Cheval que entesoura, 
amontoa e carrega as belas obras encontradas ao acaso no cantinho, e, 
para qualquer urn que interiorizou os sistemas de classifica,ao legitimos 
(quer dizer, e preciso lembra-Io, arbitrarios e desconhecidos enquanto 
tais), 0 oposto do ecletismo erudito dos estetas que podem encontrar na 
mistura de generos e na subversao das hierarquias uma ocasiao de ma
nifestar a onipotencia da disposi,ao estetica: a maneira do bilingiiismo 
culto, que domina os dois codigos, isto e, as distirLfoes entre os c6digos, 
o estetismo supoe 0 dominio consciente e explicito de uma especie de 
codigo dos codigos, de uma gramatica dos generos e dos estilos que 
permite aplicar conscientemente a disposi~ao erudita fora de seu campo 
de aplica,ao ordinario. 

Para ficar ao abrigo dessas interferencias que traduzem 0 gosto pouco 
seguro do autodidata, e preciso possuir os sistemas de classifica,ao e 
as tecnicas de identifica~ao dos simbolos de distin,ao, 0 dominio pra
tico dos indices da "classe", da hierarquia social das pessoas e dos 
obietos, que define 0 que se chama born gosto, 0 conhecimento das 
pessoas, autores, diretores, compositores, ou lugares, teatros, salas de 
concerto, editoras, revistas, galerias, estal;;oes de radio, ou titulos insti
tucionais, universitarios, academicos, que sao, como se diz, "garantias de 
qualidade". Esses indices funcionam sempre a maneira das "Iojas de 
classe" (au "de luxo"), as quais, como mostraram as entrevistas, as bur
gueses dos Estados Unidos (e de outros lugares) dele gam todas as suas 
escolhas que comprometem 0 gosto, como a compra de moveis ou ob
ietos decorativos, ainda que tenham recurso das grandes loias ou das 
liquida,oes para a compra de obietos nao rotulados esteticamente, como 
geladeiras ou maquinas de lavar. Nao e que os pequenos-burgueses nao 
tenham, como todo mundo, seus taste makers: os obietos de sua prefe
rencia e de sua admira,ao Ihes sao tambem desiguados por esses terceiros 
mediadores, cuio prestigio e autoridade se comunicam aos obietos e Ihes 
conferem valor. E como nao se reconheceriam eles nesses novos inter
mediarios culturais que, pela sua posi,ao de instabilidade no universe 
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cultural e de sua rela~ao ambivalente com as autoridades, gostam de 
operar revolu~oes parciais das hierarquias taig como a reabi1ita~ao das 
artes em via de legitima~ao (cinema, jazz, desenho animado) ou as 
formas menores das artes Iegitimas, ou ainda produzir essas misturas es
tranhas que definem propriamente 0 sabir culturel 2., "arranjos de temas 
classicos para a canc;ao ou 0 jazz, canc;5es "poeticas" publicadas no 
Seghers, semamirios "intelectuais" de grande tiragem, associando, segundo 
f6rmula experimentada das tribunas televisionadas, as vulgariza90es que 
brincam de autoridade e as autoridades que se divulgam, transmissoes de 
televisao, enfim, que reunem 0 jazz e a musica sinfcnica, 0 music-hall e 
a musica de clunara, 0 quarteto de cordas e a orquestra cigana, 0 violi
nista e 0 mau toeador de rabeca, 0 bel canto e a cantata, a cantora 
e 0 can~onetista, 0 pas de deux do "Lago dos Cisnes" e 0 "Duo des 
Chats" de Rossini. Essa mistura de generos, essa confusao de ordens, 
essa especie de bricabraque onde se alinham "s produtos legitimos "fii
ceis" au "ultrapassados", fora de moda, descIassificados, portanto, des
valorizados _ posto que um simbolo de distin~ao apropriado com 
atraso perde tudo 0 que faz seu valor distintivo - e os produtos 
"medios" _ do campo da produ~ao em massa, e a imagem objetivada 
de uma cultura pequeno-burguesa. Nada menos revoluciomirio do que 
essa subversao das hierarquias, que trai 0 mais total reconhecimento, -
mas tambem desguarnecido dos sinais de reconheeimento - amirquica 
e obstinada, das hierarquias; nada menos subversivo que essas trans
gressoes vencidas que se inspiram numa preocupa~ao de reabi1ita~o e 
de enobrecimento. Os espectadores 0 compreendem bern, assim como 
sabem reconhecer nos representantes da cultura legitima, academic"s ou 
professores da Sorbonne dos debates televisionados, Menuhins e Torteliers 
dos espetaculos de variedades "de qualidade", que sao garantia de dis
tin~ao. A cultura media, nao nos enganemos, se pensa em oposi9ao Ii 

vulgaridade. 
Mas essa cultura vivida lacunar, descontinua e inconexamente, pro

tege mal contra a ansiedade permanente da ignorilncia inconfessavel oU 
do engano imperdoave\. A tudo que Ihe aparece como sendo urna prova 
de "cultura geral", no sentido escolar do termo, 0 pequeno-burgues, 
que se sente obrigado a mostrar-se experiente, nao pode opor nem a 
indiferen~a daqueles que nao estao na corrida, nem 0 desprendimento 
Iiberado daqueles cujos titulos autorizam a confessar ou mesmo a rei-

29 Mistura de arabe, frances, italiano e espanhol, falada na Argelia. Por extensao. 
toda linguagem vulgar formada de varias linguas. (N. da T.) 
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vindicar suas lacunas. Vitima das estrategias de distin9ao, ele esta des
tinado a se fazer esnobar: ele sempre sabe demais ou muito pouco, 
a maneira dos her6is dos jogos televisionados cuja erudi~ao mal-colocada 
torna ridiculos aos olhos dos "espiritos cultos". 0 modo de aquisi~ao, 

perpetuando-se sempre na modalidade das aquisi~oes, sempre se arrisca 
a ser traido pela qualidade de seus saberes e pela maneira de se servir 
deles, do mesmo modo que 0 macaco de Hoffmann, que urn chanceler 
educou como homem mundano, mas que nao podia evitar sobressal
tar-se quando escutava quebrar uma noz. A metarora do macaco encerra 
a verdade de todos os racismos. E assim que, na luta de classes sim
b6lica que 0 opoe aos detentores dos diplomas de qualifica~ao cul
tural 0 pretendente "pretensioso", enfermeira confrontada com 0 medico, 
tecnico oposto ao politecnico, quadro que entrou pela "porta dos fundos" 
em concorrencia com 0 quadro que saiu da "porta da frente", tern todas 
as chances de ver seus saberes e suas tecnicas desvalorizados, como 
sendo muito estreitamente subordinados a fins pnlticos, Hinteressados" 
demais, demasiado marcados, em sua modalidade, pela pressa e pelo 
ardor de sua aquisi~ao, em proveito de conhecimentos mais fundamentais, 
e tambem mais gratuitos (no sentido tambem que deles nao se ve nenhum 
efeito sensivel, senao 0 efeito de legitimidade, a prova concreta) por 
aqueles mesmos que devem sua posi~iio dominante a seus certificados de 
cultura. 

Seria vaa (ou perigoso) tentar compreender a rela~ao infeliz com 
a cultura que caracteriza as fra~oes da pequena burguesia, cuja posi~ao 
repousa sobre a possessao de urn pequeno capital cultural acumulado 
por urn empreendimento autodidata, sem relaciona-Ia com os efeitos 
que exerce, pelo simples fato de existir, urn sistema de ensino que ofe
reee, de modo muito desigual, a possibilidade de urn aprendizado de 
progressoes institucionalmente organizadas segundo urn cursus e pro
gramas estandardizados (como testemunha 0 fato de que as anruises aqui 
propostas valem ja muito menos para a gera~ao que se beneficiou de 
urn acesso mais amplo ao ensino secundario). A correspondencia entre 
saberes hierarquizados (mais ou menos arbitrariamente, segundo as areas 
e as disciplinas) e titulos por si mesmos hierarquizados faz com que 
a posse de, por exemplo, urn titulo escolar mais elevado seja vista como 
garantia por implica~oes, da posse de todos os conhecimentos que garan
tern os titulos de nivel inferior ou, ainda de que dois individuos porta
dores das mesmas competencias uteis (isto e, diretamente necessarias ao 
exercicio de sua fun~ao) serao separados por uma diferen~a de natureza 
(e, claro, de tratamento). Dai a competencia certificada pelos titulos 
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mais elevados ser a umca que confere garantia de acesso as condi~iies 
verdadeiras (as famosas "bases") que, tal como um primeiro motor, 
fundam todos os saberes de nivel inferior. Nao e paradoxal dizer que 0 

autodidata e um produto do sistema esco/ar, 0 unico habilitado a trans
mitir esse corpo hierarquizado de aptid6es e de saberes que constitui a 
cultura legitima e a consagrar, pelo exame dos titulos, 0 acesso a um 
nivel determinado de inicia~ao: porque ele ignora 0 direito de ignorar, 
privilegio dos virtuosos, e porque nao adquiriu sua cultura segnndo a 
ordem legitima da institui~ao escolar, trai sem cessar, na sua propria 
ansiedade da boa c\assifica~ao, 0 arbitrio de suas c\assifica~6es e, por 
ai, de seus saberes, especie de perolas sem fio, acumuladas ao longo de 
um aprendizado singular, ignorando as etapas e os obstaculos institucio
nalizados e estandardizados, os programas e as progress6es que fazem da 
cultura escolar um conjunto rigorosamente hierarquizado e hierarquizante 
dos saberes implicativos 30. Snas carencias, snas lacunas, snas classifi
ca~6es arbitnirias, so existem em rela~ao a uma cultura escolar capaz 
de fazer desconhecer 0 arbitrario de suas c\assifica~6es e de se fazer 
reconhecer ate em suas lacunas. 

Mas as representa~6es mais redutoras que os "espiritos distintos" 
podem se fazer dos pequenos-burgneses e de sua rela~ao ansiosa e cris
pada com a cultura nao tem dificuldade em encontrar algum fundamento 
na realidade. 0 esfor~o patetico pelo qual os despossuidos tentam rea
propriar-se de sua pratica ou restaurar sua dignidade tem sempre alguma 
coisa de desesperado. Os saberes disparatados e muitas vezes desc\assi
ficados que eles entesouram sao, para os saberes legitimos, 0 que a 
cole~ao de pequenos objetos de pouco valor (selos, objetos tecnicos em 
maniatura etc.), aos quais eles consagram seu tempo e sua minucia 
c\assificatoria, e para as cole~6es de obras de arte e de objetos de luxo 
dos grandes burgueses: uma cultura em miniatura. Quando falta a com
petencia especifica que exige a apropria~ao legitima das formas mais 
legitimas das artes legitimas, as disposi~6es e as taxionomias postas em 
a~ao na abordagem das obras de arte sao simplesmente uma dimensao 
do sistema de disposi~6es que confere sua sistematicidade objetiva ao 
eonjunto de preferencias subjetiva ou objetivamente esteticas e, de modo 
mais geral, ao conjunto das praticas. A perversao aseetica do cinefilo 

so A representa9ao que os produtos da Escola fazem do autodidata e (urn belo 
exemplo das verdades parciais e interessadas que produz a lucidez) parcial da per
ceP9ao ordinaria e das estrategias (inconscientes) pelas quais cada arte de viver 
Be refor~. sem cessar, na convic9ao de sua excelencia, confrontando-se, para 
desvaloriza-Ias, a outras artes de viver. 

L 
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ou do amador de jazz que, levando ate 0 limite, quer dizer, ate 0 absurdo, 
o que esta implicado na defini~ao legitima da contempla~ao cultivada, 
substitui 0 consumo da obra pelo consumo de saberes de acompanha
mento (genericos, eomposi~lio da orquestra, data de grava~ao etc.) ou 
a obstina~lio irrisoria de todos os colecionadores de saberes inesgotaveis 
sobre assuntos socialmente infimos, traem por demais manifestamente as 
disposi~6es eticas que estao no principio do estilo de vida pequeno-bur
gues, de seu ascetismo, de seu rigorismo, de seu malthusianismo, de sua 
propensao 11 economia e a todas as formas de entesouramento. :e mani
festa a rela~ao entre a ansia de conformidade cultural que determina 
uma busca ansiosa de autoridades e de modelos ~e eonduta e que leva 
it escolha de produtos seguros e certificados (eomo os cIassicos e os 
premios literarios) e a tendencia a hipercorre~ao lingiiistica, especie de 
rigorismo que leva a fazer demais pelo medo de nao fazer 0 bastante 
e a perseguir, em si enos outros, as incorre¢es - Como em outros 
campos a incorre~ao e 0 erro moral - ou, ainda, a sede quase insaciavel 
de tecnicas ou de regras de conduta que levam a submeter toda a exis
tencia, em materia de alimenta~ao, por exemplo, a uma disciplina rigo
rosa, e a governar-se em todas as eoisas por principios e preceitos. 

A preteosio e a distio!,!io 

so nos resta introduzir a distin~ao dos nativos da arte de viver legi
lima, detentores do monopolio do desembara~ e da seguran~a dados 
pela familiaridade e competencia que os aprendizados mais precoces e 
os mais prolongados asseguram, para colocar em marcha a dialetica da 
pretensao e da distin~ao, principio da transforma~ao permanente dos 
gostos. Nesse jogo de recusas recusando outras recusas, de supera~iies 
superando outras supera~6es, estao engajadas as disposi~es fundamen
tais do estilo de vida que, no momento meSmo em que elas se eonstituem 
em sistemas de principios esteticos explicitos, permanecem enraizadas 
numa arte de viver. Desde que elas se inspirem numa certa pretensao 
estetica, as preferencias Sao afirma~6es U1timas de uma arte de viver 
que implicam recusas opostas a outras artes de viver: recusa, por exem
pIa, nos professores primarios, nos tecnicos e, sobretudo, na nova pe
quena burguesia (onde se recrutam freqiientemente os fotografos fervo
rosos) dos temas de cromos populares, paisagens de montanha, p6r-do-sol 
e cervos a sombra dos bosques, ou fotografias de lembran~as, pri
meira comunhiio, dan~as folcIoricas, monumentos ou quadros celebres, 
reeusa, em alguns professores e produtores artistieos, da estetica pequeno-
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-burguesa do fot6grafo amador, primeiro grau do estetismo que se orienta 
para os objetos pr6ximos dos da estetica popular mas ja meio neutrali
zados pela referencia mais ou menos explicita a uma tradi~ao pictorial 
ou por urna inten~ao visivel de busca tematica (teceHio no seu trabalbo, 
dan9a folcl6rica) ou formal (pedras, urna corda, uma casca de arvore); 
recusa, enfim, na vanguarda artistica, de todas essas recusas, e recupe
ra9aO, ao mesmo tempo sublirnadora e par6dica, de todos os objetos 
que a estetica de grau imediatamente inferior recusa, mas nao dos obje
tos, sumamente comprometedores, que ela escolhe. 0 artista concorda, 
ainda, com 0 "hurgues" num ponto: ele prefere a "ingenuidade" a "pre
tensao" 31. 

Basta indicar que, alem daqueles objetos propostos para julgamento que 
]a estavam constituidos na data da pesquisa, seja por tal Oll qual tradi~ao 
pict6rica (como a arma~ao metatica de Leger au Grommaire, a briga dos 
mendigos, variante de urn velho tema de pintura realista amplamente reto~ 
mado no fotogrofia, ou 0 balciio de talho do a~ougueiro), ou pela tradi~iio 
fotogrMica (como a tecelao no seu trabalho, a dan~a folcl6rica, a casca de 
arvore), a maior parte dos objetos foi constituida desde a epoca da pesquisa 
por tal ou qual pintor de vanguarda (como 0 pOr~do-sol sobre 0 mar, com 
Richer, que pinta a partir de fotografias de p'aisagens tipicamente romanticas, 
ou Long e Fulton, pintores ingleses que fazem fotografias de paisagens com 
inten~ao "conceitual" ou mesroo a Land Art; ou 0 acidente de carro, com 
Andy Warhol, ou a briga dos mendigos dormindo sobre 0 Bowery dos hiper
~rea1istas americanos, ou a primeira comunhao, com Boltanski, que constituiu 
ate urn aJbum de familia etc.). Os Unicos objetos nao-"recuperados" e provi
soriamente "irrecuperaveis" sao as temas privilegiados do estetismo de pri
meiro grau: tecelao no seu trabalho, dan~a folcl6rica, casca de arvore, mulher 
amamentando. Nao suficientemente distanciados, eles sao menos' propicios it 
exibi~ao de urn peder absoluto de constitui~ao estetica; menos favoraveis it 
manifesta~ao da distancia, estao mais amea~ados de serem tornados par inten
~oes de primeiro grau. Quante mais rnanifestamente a estetica em si, a qual 

31 De fato, a "pretensao" deixa as pequenos-burgueses particularmente desarmados 
nos dominios pouco legitimos ou em via de legitima9ao que as privilegiados da 
cultura, no entanto, lhes cedem, quer se trate da fotografia au do cinema, onde 
freqiientemente se exprimem suas ambi90es (como a testemunha, por exemplo, 
a fato de que a distancia entre a pequena burguesia e a burguesia e nitidamente 
menor para a conhecimento dos diretores de cinema do que para as composi~ 
tares de musica): as pequenos~burgueses que, colocados diante de julgamentos 
objetivamente hierarquizados, sabem escolher a melbor resposta, mostram-se quase 
tao desarmados quanta as classes populares diante do ato de constitui!jtao est6tica 
(nem urn unico comerciante de arte diz que urn acidente de carro pede ser 
objeto de uma bela foto e 0 cemiterio de ferro-velho suscita re3!itoes semelbantes). 
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a reapropna~ao se apliea, trair 0 reconhecimento da estetica dominante e 
quanto mais despercebida passar a distancia distintiva, mais facil sed. a rea~ 
propria9ao. 

A legitimidade da disposi~ao pura e tao totaimente reconhecida que 
tudo leva a esquecer que a defini9ao da arte e, atraves dela, da arte 
de viver, e urn lugar de luta entre as classes; e isso tanto mais que as 
artes de viver antagonistas tern muito poucas chances de conseguirem 
se exprimir, tendo vista as condic;<ies das quais elas sao 0 produto. Sem
pre percebidas somente sob 0 ponto de vista destruidor ou redutor da 
estetica dominante, elas sao objeto de urn mal-entendido que nao e menos 
total quando se inspira numa inten~ao de reabilita~ao: a pretensao etno
centrica de dar valor a praticas em fun~ao de urn sistema de valores 
estranho nega 0 sistema de valores das quais elas sao 0 produto tao 
certamente quanta a inten~ao oposta de desvaloriza~ao. Como nao ver, 
com efeito, que 0 estetismo que faz da· inten~ao artistica 0 principio da 
arte de viver implica uma especie de agnosticismo moral que 10 a antitese 
perfeita da disposi9iio etica que subordina a arte aos valores da arte de 
viver? A inten~ao artistica nao pode senao contradizer as disposi~6es 

do ethos ou as normas etieas que definem a cada momento, para as dife
rentes classes sociais, os objetos e os modos de representar;iio legitimos, 
excluindo do universo do que pode ser representado certas realidades e 
certas maneiras de representa-Ias. A maneira mais elementar (portanto, 
a mais freqiiente e a mais visivel) de provar a extensao do poder de 
constitui~ao estetica nao consiste em transgredir cada vez mais radical
mente as censuras eticas (em materia sexual, por exemplo) que as 
outras classes se deixam impor ate no terreno daquilo que a disposi~ao 
dominante constitui como estetica? Ou, mais sutilmente, em constituir 
como esteticos os objetos ou maneiras de representa-Ios que estao ex
cluidas pela estetica dominante do momento ou objetos constituidos este
ticamente por "esteticas" dominadas? Essa decisao de transgressiio sim
b6lica, que se associa muitas vezes a urn neutralismo politico ou a urn 
estetismo revolucionario, e a antitese mais ou menos perfeita do mora
lismo pequeno-burgues ou do que Sartre chamava de "serio" revolucio
nario s'. 

A indiferen~ etica que a disposi~ao estetica implica quando ela 
se toma 0 principio da arte de viver explica, sem duvida, em boa parte 
a repulsa etica com respeito ao artista que se manifesta com urna for~a 

82 Isso se ve com evidencia na literatura au no teatro (como, por exemplo, a 
nouvelle vague americana dos anas 60). 
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QUADRO 2 - A representa~ao social da arte e do artista 

artesios e funcionArios quadr05 admials-
agrlcul. operi.· pequenos co-

e quadros tratlvos superlo-
tores rios merciaDtes 

admlDlstratlvos res/pronsslonais 
medios liberals 

0 artista zomba do • 13 ~ • 13 
publico 

o Estado nao deveria 
adquirir obtas de 3. 38 4. 33 2. 

artistas vivos 

A pintura moderna nao 
passa de uma transa~o 20 20 28 20 15 

comercial 

A pintura moderna 
exprime bern a 18 14 2. 17 14 
decadSncia da epoca --
A exposi~o Picasso 
e uma manifestac;:ao 31 43 55 38 32 

mundana, --

(SOnES. Le jranfais et l'ort moderne. 24-29 de abril de 1972, n = 1 000.) 

Na verdade, urna classe OU uma fra9ao de classe se define menos peto julgamento 
global que faz dos intelectuais e dos artistas em geral (ainda que 0 antiintelec
tualismo seja urna caracteristica determinante de certas fra90es da pequena bur
guesia e da burguesia) do que pelos artistas e escritores que ela escolhe dentre 0 

leque que Ihe oferece 0 campo de prodw;ao. E dessa forma que 0 antiintelectua
lismo da fra9ao dominante da classe dominante pode se exprimir na escolha de 
intelectuais que sua posi9ao no campo intelectual consagra ao antiintelectualismo: 
com efeito, quanta mais afastados dos generos mais "puros" - isto e, os mais 
completamente purificados de toda referencia ao mundo social e it poHtica (pela 
ordem, a musica, a poesia, a filosofia, a pintura) - mais os produtores que 
reconhecem as fra90es dominantes, autores dramaticos e criticos de teatro ou filo
sofos e ensaistas politicos, sao afastados daqueles que sao reconhecidos por eles 
mesmos. Em outras palavras, como faz lembrar a rea9aO que suscitam entre a 
pequena burguesia decadente, 0 estilo de vida artistico e, em particular, tudo aquilo 
que nele conteste a rela9aO ordinaria entre a epoca (ou 0 status social) e os atri
butos simbolicos como 0 vestuario e os comportamentos, tal como as condutas 
sexuais ou poIiticas, encerram uma denuncia dos postulados praticos que estao nos 
fundamentos da arte de viver burguesa. Semelhante aquelas velhas mulheres que, 
nos mitos australianos, subvertiam a estrutura das rela90es estabelecidas entre as 
gera90es, ao conservar, por meios magicos, a pele doce elisa dos seus vinte anos, 
os artistas e os intelectuais, it maneira de Sartre, recusando urn premio Nobel, ou 
convivendo com os jovens de esquerda numa epoca em que outros correm atras de 
premios e DaO praticam mais que os poderosos, podem, talvez, por em quesHio 
urn dos fundamentos mais profuDdamente ocultos da ordem social: 0 obsequium, 
de que falava Espinosa, disposi9ao daqueles que "se respeitam" e se sentem no 
direito de exigir respeito. 
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particular no seio das classes medias, entre os artesiios e os comerciantes 
sobretudo, fra9iies declinantes e amea,adas que manifestam disposi,oes 
regressivas e repressivas em todos os dominios da pnitica (e especial
mente em materia de educa,iio dos jovens ou a prop6sito dos estudantes 
e de suas manifesta,oes). 

£. preciso pedir a Proudhon 33 uma expressio sistematica na sua inge
nuidade, da estetica pequeno-burguesa que, subordinando a arte aos valores 
fundamentais da arte de viver, ve na perversao dnica da arte de viver artista 
o principio do primado absoluto conferido a forma: 

"Sob a influencia da propriedade, 0 artista, depravado na sua razao, 
dissoluto nos seus costumes, venal e sem dignidade, e a imagem impura 
do egoismo. A ideia do justo e do honesto escorrega em seu corac;ao 
sem deitar raizes e, de todas as classes da sociedade, ados artistas e 
a mais pobre em almas fortes e em nobres caracteres" 34. "A arte peJa 
arte, como foi chamada, nao tendo em si mesma sua legitimidade, nao 
se assentando sobre nada, nao e nada. £. devassidiio do corac;io e disso
iuriio do espirito. Separada do direito e do dever, cultivada e rebuscada 
como 0 mais elevado pensamento da alma e a suprema manifestac;ao da 
humanidade, a arte ou 0 ideal, despojados da melhor parte de si mes
mos, reduzidos a nao mais que uma excitariio da fantasia e dos sentidos, 
e 0 principio do pecado, origem de toda servidio, fonte envenenada de 
onde escorrem, segundo a Biblia, todas as fornicac;6es e abominac;6es 
da terra ( ... ) A arte pela arte, digo, 0 verso pelo verso, 0 estilo pelo 
estilo, a forma pela forma, a f&ntasia pela fantasia, todas essas doenc;as 
que corroem, como uma doenc;a pedicular, nossa epoca, e 0 vicio em 
todo 0 seu refinamento, 0 mal em sua quintessencia" 3l'i. 

o que e condenado e a autonomia da forma e 0 direito do artista a pesquisa 
formal pela qual ele se arroga 0 controle do que deveria reduzir-se a uma 
"exeCUC;ao" : 

"Nao quero discutir nem sobre a nobreza, nem sobre a elegancia, nem 
sobre a pose, nem sobre 0 estilo, nem sobre 0 gesto, nem sobre nada 
do que constitua a execuc;ao de uma obra de arte e que e 0 objeto habi
tual da velha critica" 36. 

Submetidos a demanda na escolha de seus objetos, os artistas tomam sua 
revanche na execus:ao: 

33 Poderiamos ter, do mesmo modo, invocado Dickens. 
34 PROUDHON, P. 1. Contradictions economiques. Paris, Riviere, cap. XI, p. 226. 
35 Ibid., p. 71. 
"Ibid" p. 166. 
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"Ha pintores de igrejas, pintores de historia, pintores de batalhas, pin
tores de generos, quer dizer, de anedotas ou de farsas, pintores de re
tratos, pintores de paisagens, pintores de animais, pintores de marinhas, 
pintores de Venus, pintores de fantasia. Urn cultiva 0 nu, outro as roupa
gens. Depois cada urn se esfor~a por se distinguir por urn dos meios 
que concorrem para a execus:ao. Um se aplica no desenho, outr~ na 
cor; este cuida da composis:ao, aquele da perspectiva. este outro das 
roupas ou da cor local; urn brilha pelo sentimento, outro pela idealidade 
OU pelo realismo de suas figuras; tal outro compensa, pelo acabamento 
dos detalhes, a' nulidade do tema. Cada urn se esfors:a par ter uma 
habilidade, uma originalidade, uma maneira, e, com a ajuda da moda, 
as reputas:oes se fazem e se desfazem" 37. 

No oposto dessa arte separada da vida social, sem fe nem lei, a arte 
digna desse nome deve subordinar-se a ciencia, a moral e a justi~a; ter por 
finalidade excitar a sensibilidade moral, suscitar as sentimentos de dignidade 
e de delicadeza, idealizar a realidade, substituindo a coisa pelo ideal da coisa, 
aperfei~oando 0 verdadeiro e nao a real. Em poucas palavras, ela deve edu
car; para isto, e preciso nao transmitir "impressoes pessoais" (como David 
com "Le serment du jeu de paume" au Delacroix), mas restituir, como 
Courbet em "Les paysans de Flagey", a verdade social e hist6rica que 
todos podem julgar 38. E porque nao citar, para terminar, urn elogio da 
pequena casa individual que receberia certamente a aprovas:ao de uma fras:ao 
esmagadora das classes medias e populares: 

"Eu darla 0 Museu do Louvre, as Tuileries, Notre-Dame - e de quebra 
as colunas - para morar numa casa propria, numa casinha leita il 
minha maneira, que eu ocuparia sozinho, no centro de urn pequeno 
cercado de urn decimo de hectare, onde eu teria agua, sombra, grama 
e silencio. Se eu me preocupasse em colocar la dentro uma estatua, nao 
seria nem urn Jupiter, nem urn Apolo: nao tenho nada a ver com esses 
senhores; nem vistas de Landres, de Roma, de Constantinopla ou de 
Veneza: Deus me guarde de morar ail Eu colocaria 0 que me falta: a 
montanha, 0 vinhedo, a campina, cabras, vacas, cameiros, ceifeiros, 
pastores" 89 • 

. Eo preciso, assim, ter presente no espirito 0 fato de que, ainda que 
se manifeste como universal, a disposi9ao estetica se enraiza nas con-

87 Ibid., p. 271. 
88 "Bastaria que cada urn de nos consultasse a si rnesrno para ser capaz de, ap6s 
uma curta informa):ao, emitir sabre qualquer obra de arte um julgamento." 
PROUDHON, P. J. Du principe de fart et de sa destination sociale. Paris, Riviere, 
1939, p. 49. 
89 PROUDHON, P. J. Contradictions economiques, p. 268. 
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di90es de existencia particulares e de que ela constitui uma dimensao, a 
mais rara, a rnais distintiva, a mais distinguida, de urn .,estilo de vida, 
para compreender que s6 se pode descrever a rela9ao que as diferentes 
classes mantem com a obra de arte ou, mais exatamente, a rela9ao entre 
as classes sociais com respeito it obra de arte na linguagem, cara a 
Halbwachs, da "distancia com rela9ao ao foco dos valores culturais". 
Rela9ao de for9a, indiscutivelmente, mas tao desigual que tern poucas 
chances de aparecer enquanto tal mesmo para aqueles que, na sua re
la9ao com a arte ou com os artistas - essa forma irreconhecfvel de 
luta de classes - defendem, obscuramente, sua arte de viver. 
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4. 0 CAMPO CmNTiFICO * 

A sociologia da ciencia repousa no postulado de que a verdade do 
produto - mesmo em se tratando desse produto particular que e a 
verdade cientifica - reside numa especie particular de condi~5es sociais 
de produ~ao; isto e, mais precisamente, num estado determinado da 
estrutura e do funcionamento do campo cientifico. 0 universo "puro" 
da mais "pura" ciencia e urn campo social como Dutro qualquer, com 
suas rela~5es de for~a e monop6lios, suas lutas e estrategias, seus inte
resses e lucros, mas onde todas essas invariantes revestem formas espe
cificas. 

A luta pelo monopOlio da competencia cientifica 

Ocampo cientifico, enquanto sistema de rela~5es objetivas entre 
posi~5es adquiridas (em lutas anteriores), e 0 lugar, 0 espa~o de jogo 
de uma luta concorrencial. 0 que esta em jogo especificamente nessa luta 
e 0 monop6lio da autoridade cientifica definida, de maneira inseparavel, 
como capacidade t6cnica e poder social; ou, se quisermos, 0 mono
p6lio da competencia cientifica, compreendida enquanto capacidade de 

* Reproduzido de BoURDIEU, P. Le champ scientifique. Actes de fa Recherche en 
Sciences Sociales, n. 2/3, jun. 1976, p. 88-104. Tradu,ao de Paula Montero. 
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falar e de agir legitimamente (isto e, de maneira autorizada e com auto
ridade), que e socialmente outorgada a um agente determinado '. 

Oizer que 0 campo e um lugar de lutas nao e simplesmente romper 
com a imagem irenista da "comunidade cientifica" tal como a hagiografia 
ci~ntifica a descreve - e, muitas vezes, depois dela, a pr6pria socioIogia 
da ciencia. Nao e simplesmente romper com a ideia de uma especie de 
"reino dos fins" que DaO conheceria senao as leis da concorrencia pura 
e perleita das ideias, infalivelmente recortada pela for~a intrinseca da 
ideia verdadeira. E tambem recordar que 0 pr6prio funcionamento do 
campo cientifico produz e sup6e uma forma especifica de interesse (as 
pniticas cientificas DaD aparecendo como "desinteressadas" senao quan
do referidas a interesses diferentes, produzidos e exigidos por outros 
campos). 

FaIando de interesse cientifico e de autoridade (ou de competencia) 
cientifica, pretendemos afastar, desde logo, as distin~5es que habitam, 
implicitamente, as discussoes sabre a ciencia. Assim, ten tar dissociar 0 

que, na competencia cientifica, seria pura representa~ao social, poder 
simb6lico, marcado por todo um "apareIho" (no sentido de Pascal) de 
emblemas e de signos, e 0 que seria pura capacidade tecnica, e cair 
na armadiIha constitutiva de toda competencia, raziio social que se 
legitima apresentando-se como razao puramente tecnica (conforme vemos, 
por exemplo, nos usos tecnocraticos da no~o de competencia) 2. Na 

1 Duas observa!rOes nipidas para evitar possiveis mal-entendidos. Primeiramente, 
DaO se pode reduzir as rela~6es objetivas que sao constitutivas do campo ao 
conjunto das interaroes, no sentido do interacionismo, isto e, ao conjunto das 
estrategias que, na realidade, ele determina. Por outro lado, e necessario precisar 
o que significa ser socialmente reconhecido. Veremos que 0 grupo que confere 
esse reconhecimento tende, cada vez mais, a reduzir-se ao conjunto dos cientistas 
(ou concorrentes) a medida que crescem os recursos cientificos acumulados e, 
correlativamente, a autonomia do campo. 
2 0 conflito relatado por Sapolsky entre os partidarios da fluoriza~ao, isto e, os 
detentores da autoridade oficial (health officials), que se estimam os tinicos com
petentes em materia de saude publica, e os adversarios dessa inova~ao, entre os 
quais contam-se imlmeros cientistas que, aos olhos oficiais, ultrapassam os "limites 
de seu pr6prio campo de competencia", permite perceber c1aramente a verdade 
social da competencia como palavra autorizada e de autoridade que esta em jogo 
na luta entre os grupos (cf. SAPOLSKY, H. M. Science, voters and the fluoridation 
controversy. Science, v. 162, 25 out. 1968, p. 427-33). Nunca 0 problema da 
competencia se colocou com tanta acuidade e clareza como nas rela~6es com os 
"profan~s". (Ver BARNES, S. B. On the reception of scientific beliefs. In: -., 
org. SocioLogy ot science. Londres, Penguin, 1972. p. 269-91; BoLTANSK.I, L. e 
MALDIDIER, P. Carriere scientifique, morale scientifique et vulgarisation. Infor
mation sur les Sciences Sociales, 3 (9), 1970, p. 99-118.) 
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realidade, 0 "augusto aparelho" que envolve aqueles a quem chama
vamos de "capacidades" no seculo passado e de "competencias" hoje 
_ becas rubras e arminho, sotainas e capelos dos magistrados e dou
tores em outros tempos, titulos escolares e distinc;5es cientificas dos pes
quisadores de hoje - essa "ostenta~ao tao autentica", como dizia Pascal, 
toda essa fic~ao social que nada tem de socialmente ficticio, modifica 
a percep~ao social da capacidade propriamente tecnica. Assim, os juiga
mentos sobre a capacidade cientifica de um estudante ou de um pes
quisador estao sempre contaminados, no transcurso de sua carreira, pelo 
conhecimento da posi~ao que ele ocupa nas hierarquias instituidas (as 
Grandes Escolas, na Fran~a, ou as universidades, por exemplo, nos 
Estados Unidos). 

Pelo fato de que todas as praticas estao orientadas para a aqui
si~ao de autoridade cientifica (prestigio, reconhecimento, celebridade 
etc.), 0 que chamamos comumente de "interesse" por uma atividade 
cientifica (urna disciplina, um setor dessa disciplina, urn metodo etc.) 
tem sempre uma dupla face. 0 mesmo acontece com as estrategias 
que tendem a assegurar a satisfa~ao desse interesse. 

U rna analise que tentasse isolar uma dimensao puramente "poUtica" nos 
conflitos pela domin3.9ao do campo cientifico seria tao falsa quanta 0 parti 
pris inverso, mais freqtiente, de somente considerar as determina~6es "puras" 
e puramente intelectuais dos conflitos cientificos. Por exemplo, a luta pela 
obtenc;ao de creditos e de instrumentos de pesquisa que hoje opoe as especia
listas nao se reduz jamais a uma simples luta pele poder propriamente 
"politico". Aqueles que estao a frente das grandes burocracias cientificas s6 
poderao imper sua vitoria como seoda uma vitoria da ciencia se forem 
capazes de impor uma defini~ao de ciencia que suponha que a boa maneira 
de fazer ciencia implica a utiliza~ao de servi~os de uma grande burocracia 
cientifica, provida de crectitos, de equipamentos tecnicos poderosos, de uma 
mao~e-obra abundante. Assim, eles constituem em metodologia universal e 
etema a pra,tica de sondagens com amplas amostragens, as operay3es de 
anaIise estatistica dos lCiados e formaliza~io dos resultados, instaurando, como 
medida de toda pnitica cientifica, 0 padrao mais favonivel as suas capacidades 
intelectuais e institucionais. Reciprocamente, os conflitos epistemol6gicos sao 
sempre, inseparavelmente, conflitos politicos; assim, uma pesquisa sobre 0 

poder no campo cientifico poderia perfeitamente s6 comportar quest5es apa

rentemente epistemol6gicas. 

De uma defini~ao rigorosa do campo cientifico enquanto espa~o 
objetivo de urn jogo onde compromissos cientificos estao engajados 
resulta que e inutil distinguir entre as determina~5es propriamente 
cientificas e as determina~5es propriamente sociais das praticas essen-
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cialmente sobredeterminadas. £ preciso citar a descri~ao de Fred Reif 
que mostra, quase involuntariamente, 0 quanta e artificial e mesmo 
impossivel a distin~ao entre interesse intrinseco e interesse extrinseco, 
entre 0 que " importante para 0 pesquisador determinado e 0 que e 
importante para os outros pesquisadores. 

"Urn cientista procura fazer as pesquisas que ele considera importantes. 
Mas a satis/arao intrinseea e 0 interesse nao sao suas unieas motivafoes. 
Isto transparece quando observamos 0 que acontece quando urn pesqui
sador descobre uma publica~io com os resultados a que ele estava quase 
chegando: fica quase sernpre transtornado, ainda que D interesse intrin~ 

seeD de seu trabalho nio tenha sido afetado. Isto porque seu trabalho 
nfio deve ser interessante somente para ele, mas deve ser tambem impor. 
tante para os Gutros" s. 

o que e percebido como importante e interessante e 0 que tem chances 
de ser reconhecido como importante e interessante pelos outros; por
tari.to, aquilo que tem a possibilidade de fazer aparecer aquele que 
o produz como importante e interessante aos olhos dos outros. 

Para nao correr 0 risco de voltar it filosofia idealista, que confere 
it ciencia 0 poder de se desenvolver segundo sua 16gica imanente., 
e preciso supor que os investimentos se organizam com referencia a 
urna antecipa~ao - consciente ou inconsciente - das chances medias 
de lucro em fun~ao do capital acurnulado. Assim, a tendencia dos 
pesquisadores a se concentrar nos problemas considerados como os 
mais importantes se explica pelo fato de que urna contribui~ao ou 
descoberta concemente a essas quest5es traz urn lucro simb6lico mais 
importante. A intensa competi~ao assim desencadeada tem todas as chan
ces de determinar uma baixa nas taxas medias de lucro material ej ou 
simb6lico e, conseqUentemente, uma migra~ao de pesquisadores em di
re~ao a novos objetos menos prestigiados, mas em tomo dos quais a 
competi~ao e menos forte'. 

A distin~ao que Merton estabelece (ao referir-se As ciencias sociais) 
entre conflitos "sociais" e conflitos "intelectuais" constitui urna estraregia, 

8 REIF, F. The competitive world of the pure scientist. Science, 15 dez. 1961, 
134 (3494), p. 1957-62. 
"Como faz Kuhn, quando sugere que as "revolu~oes cientificas" s6 aparecem ap6s 
o esgotamento dos paradigmas. 
II Deve-se compreender, a partir da mesma 16gica, as transferencias de capital de 
um campo determinado para um campo socialmente inferior, onde uma competi~ao 
menos intensa promete lucro maior ao detentor de urn determinado capital 
cientifico. 

II" 

• , 
I 

I 
I 
'I 

Ii 

If 
" I-
I

I 
'I 
! 



II 
I 

I;! 

I;! 

126 

ao mesmo tempo social e intelectual, que tende a imper uma de1imita~ao 

do campo dos objetos legitimos de discussao 6, Com efeito, reconhece-se 
nessa distins:ao uma das estrategias pela qual a sociologia americana oficial 
teode a garantir sua respeitabilidade academica e a imper lima delimita9ao 
do cientifico e do Iiao-cientifico que the permita coibir teda pergunta que, 
considerada como cientificamente inconveniente, ponha em questao os funda
mentas de sua respeitabilidade 7. 

Uma autentica ciencia da ciencia SO pode constituir-se com a con
di<;ao de recusar radicalmente a oposi9ao abstrata (que se encontra 
tambem na historia da arte, por exemplo) entre uma amilise imanente 
ou intema, que caberia mais propriamente a epistemologia e que resti
tuiria a logica segundo a qual a ciencia engendra seus proprios pro
blemas e, uma analise externa, que relacionaria esses problemas as 
condi<;5es sociais de seu aparecimento. fl 0 campo cientifico, enquanto 
lugar de luta politica pela domina<;ao cientifica, que designa a cada 
pesquisador, em fun,ao da posi,ao que ele ocupa, seus problemas, 
indissociavelmente polfticos e cientificos, e seus metodos, estrategias 
cientfficas que, pelo fato de se definirem expressa ou objetivamente pela 
referencia ao sistema de posil;5es politicas e cientificas constitutivas 
do campo cientifico, sao ao mesmo tempo estrategias politicas. Nao 
hi!. "escolha" cientifica - do campo da pesquisa, dos metodos em
pregados, do lugar de publica<;ao; ou, ainda, escolha entre uma publi
ca<;ao imediata de resultados parcialmente verificados e uma publi
ca,ao tardia de resultados plenamente controlados 8 - que nao seja 

6 [Conflito social: distribui9ao de recursos intelectuais entre os diferentes tipos de 
trabalho socio16gico. Conflito intelectual: oposi9ao de id6ias socio16gicas rigorosa
mente formuladas. (N. do T.)1 Ver MERTON, R. K. The sociology of science. 
Chicago e Londres, The University of Chicago Press, 1973. p. 55. 
7 Entre as inumeras express6es desse credo neutralista, esta e particuiarmente 
tipica: "Enquanto profissionais - universitarios ou tecnicos - os soci61ogos se 
consideram essencialmente capazes de separar, em nome do sentido de responsa
bilidade social, sua ideoiogia pessoal de seu papel profissional nas suas rela90es 
com seus pares e clientes. Esta claro que este e 0 resultado mais acabado da 
apiica9ao do conceito de profissionaiiza9ao a sociologia, particularmente no periodo 
do ativismo universitario que come9a em 1965. A partir da crganiza9ao da socio
logia como disciplina, muitos soci610gos tiveram ideologias pessoais muito intensas 
que os levavam a tentar colocar seus conhecimentos a servi90 da transforma9ao 
social, quando, enquanto universitarios, eles deveriam afrontar 0 problema das 
normas que se imp6em ao professor e ao pesquisador". (JANOWITZ, M. The 
American JournaL of Sociology, 78, 0), jul. 1972, p. 105-35.) 
8 HAGSTROM. W. D. The scientific community. Nova York, Basic Books, 1965. 
p. 100. , 
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uma estrategia politica de investimento objetivamente orientada para a 
maximiza9ao do lucro propriamente cientifico, isto e, a obten<;ao do 
reconhecimento dos pares-concorrentes. 

A acumula"iio do capital cientifico 

A luta pela autoridade cientifica, especie particular de capital social 
que assegura urn poder sobre os mecanismos constitutivos do campo e 
que pode ser reconvertido em outras especies de capital, deve 0 essen
cial de suas caracteristicas ao fata de que os produtores tendem, quanta 
maior for a autonomia do campo, a so ter como posslveis clientes seus 
proprios concorrentes. Isto significa que, num campo cientifico forte
temente autonomo, urn produtor particular s6 pode esperar 0 reconhe
cimento do valor de seus produtos (Hreputac;ao", "prestfgio", "autori
dade", "competencia" etc.) dos outros produtores que, sendo tambem 
seus concorrentes, Sao os menos inclinados a reconhece-Io sem discussao 
ou exame. De fate, somente os cientistas engajados no mesmo jogo 
detem os meios de se apropriar simbolicamente da obra cientifica e de 
avaliar seus meritos. E tambem de direito: aquele que faz apelo a uma 
autoridade exterior ao campo so pode atrair sobre si 0 descredito·. 
Muito semelhante, sob este aspecto, a urn campo artistico fortemente 
autonomo, 0 campo cientffico deve, entre outras coisas, ·sua especifi
cidade ao fato de que os concorrentes nao podem contentar-se em 
se distinguir de seus predecessores jii reconhecidos. Eles sao obrigados, 
sob pena de se tornarem ultrapasados e "desqualificados", a integrar 
suas aquisi95es na constru<;ao distinta e distintiva que os supera. 

N a luta em que cada urn dos agentes deve engajar-se para impor 
o valor de seus produtos e de sua propria autoridade de produtor legi-

9 Fred Reif lembra que aqueles que, preocupados em ver seus trabalhos publicados 
o mais rapidamente possivei, recorrem a imprensa cotidiana, atraem a reprova!;ao 
de seus pares-concorrentes, em nome da distin!;ao entre pub1ica~ao e publicidade. 
Importantes descobertas em flsica, por exemplo, fcram, assim, anunciadas no New 
York Times. A mesma distin9ao orienta as atitudes com rela9iio a certas formas 
de vulgariza!;iio, sempre suspeitas de nao serem mais do que formas eufemisticas 
de autodivulga!;ao. Basta citar os comentarios do editor do jornal oficial dos 
flsicos americanos: "Por cortesia para com os colegas, os autores tam 0 habito de 
impedir toda divulg'Wao publica de seus artigos, antes de terem aparecido na 
revista cientifica. As descobertas cientificas nao sao materias de sensa!;iio para 
os jornais e todos os meios de comunica9ao de massa devem ter simultaneamente 
acesso a informa9ao. De agora em diante, rejeitaremos todos os artigos cujo con
teudo ja tenha sido publicado na imprensa cotidiana" (RElF, F. Op. cit.). 
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timo, esta sempre em jogo 0 poder de impor uma defini~ao da ciencia 
(isto e, a de limita~ao do campo dos problemas, dos metodos e das 
teorias que podem ser considerados cientificos) que mais esteja de acordo 
com seus interesses especificos. A defini~ao mais apropriada sera a que 
Ihe permita ocupar legitimamente a posi~ao dominante e a que asse
gure, aos talentos cientificos de que ele e detentor a titulo pessoal ou 
institucional, a mais alta posi~ao na hierarquia dos valores cientificos 
(por exemplo, enquanto detentor de uma especie determinada de capital 
cultural, como ex-aluno de uma institui~ao de ensino particular ou entao 
como membro de uma institui~ao cientifica determinada etc.). Existe 
assim, a cada momento, uma hierarquia social dos campos cientificos -
as disciplinas - que orienta fortemente as pniticas e, particularmente, 
as "escolhas" de "voca<;ao". No interior de carla urn deles ha uma 
hierarquia social dos objetos e dos metodos de tratamento 1 •. 

As discussoes sobre a prioridade das descobertas opoem, em mais de urn 
casc, aquele que descobriu 0 fenomeno desconhecido sob a forma de uma 
simples anomalia, de uma faIha nas teorias existentes, e aquele que faz do 
fato desconhecido urn lato cientifico novo, inserindo-o Duma constru~ao cien
ufica irredutivel ao simples dado brute. Essas discuss5es polfticas sabre 0 

direito e a propriedade cientifica, que sao ao mesmo tempo debates sobre 0 

sentido do que foi descoberto e debates epistemo16gicos sobre a natureza da 
descoberta cientifica, op5em na realidade, mediante protagonistas particulares, 
dois principios de hierarquiza9ao das pra.ticas cientificas: urn que confere 
primazia a observa9ao e a experimenta9ao e, portanto, as inclina90es e capa
cidades correspondentes, outro que privilegia a teoria e os "interesses" cien
tlficos correlativos. Debate este que nunca cessou de ocupar 0 centro da 
reflexao epistemoI6gica.' 

Assim, a defini~ao do que esta em jogo na luta cientifica faz parte 
do jogo da luta cientifica: os dominantes sao aqueles que conseguem 
impor uma defini~ao da ciencia segundo a qual a realiza~ao mais per
feita consiste em ter, ser e fazer aquilo que eles tem, sao e fazem. Diga-se 
de passagem que a communis doctorum opinio, como dizia a escolastica, 
nao e mais que uma jic,iio oficial que nada tem de ficticia, pois a 
eficacia simbolica que sua legitimidade Ihe confere permite que ela 
preencha uma fun~ao semelhante ao papel que a no~ao de opiniao· pu
blica preenche para a ideologia liberal. A ciencia oficial nao e 0 que, 
freqiientemente, dela faz a sociologia da ciencia: 0 sistema de normas 

10 A respeito desse ponto, ver BoURDIEU, P. Methode scientifique et hierarchie 
sociale des objets. Actes de fa Recherche en Sciences Sociales, 1, 1975, p. 4-6. 
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e valores que a "comunidade cientifica", gropo indiferenciado, imporia 
e incu1caria a todos as seus membros, a anomia revolucionaria s6 po
dendo, assim, ser imputada aos que fracassaram na socializa9ao cientf
fica 11. Essa visao "durkheimiana" do campo cientifico poderia nao ser 
mais que a transfigura~ao da representa~ao do universo cientffico que 
os detentores da ordem cientifica tem interesse em impor, sobretudo 
aos seus concorrentes. 

Nao acabariamos nunca de recensear os exemplos desse "funcionalismo", 
mesmo num autor que, como Kuhn, da Iugar ao conflito na sua teoria da 
evolu9ao cientifica: 

"uma comunidade de especialistas (das ciencias) fara. 0 possivel para 
assegurar a progressao da acumula9ao dos dados que eia pode utilizar 
com precisao e detalhadamente" 12. 

Visto que a "fun9ao", no sentido do "funcionalismo" da escola americana, 
nada mais e que 0 interesse dos dominantes (de urn campo determinado, ou 
a classe dominante no campo da Iuta de classes) em perpetuar urn sistema 
que esteja em conformidade com seus interesses (ou a jun950 que to sistema 
preenche para essa classe particular de agentes), basta silenciar sobre os inte
resses (as fun90es diferenciais), fazendo da comunidade cientifica 0 sujeito 
das praticas. para cair no funcionalismo. 

Por que a defini~ao do que esta em jogo na luta faz parte da luta 
(mesmo nas ciencias como a matematica, onde 0 consenso aparente 
sobre 0 que esta em jogo e muito alto), esbarramos, sem cessar, com 
as antinomias da legitimidade. 0 interesse apaixonado que os pesquisa
dores em ciencias sociais tem pelas ciencias da natureza nao poderia ser 
compreendido de outro modo: e a defini~ao dos principios de avalia:~ao 
de sua propria pratica que esta em jogo na pretensao de impor, em 
nome da epistemologia ou da sociologia da ciencia, a defini~ao legitima 

11 Como a filosofia social de inspira~ao durkheimiana. que descreve 0 conflito 
social na linguagem da marginalidade, do desvio ou da anomia, essa filosofia 
da ciencia tende a reduzir as rela~6es de competi~o entre dominantes e dominados 
as rela~6es entre "centro" e "periferia", reencontrando a metMora imanentista 
cara a Halbwachs da distancia aos "nuc1eos" dos valores centrais. (Ver, por exemplo, 
BEN-DAVID, J. The scientist's role in society. Englewood Cliffs (N. J.), Prentice 
Hall Inc.. 1971 e SHILS, E. Center and periphery. In: The logic of personal 
know/egde, essays presented to Michael Polanyi on his seventieth birthday. Londres, 
Routledge and Kegan Paul, 1961. p. 117-30.) 
12 KUHN, T. S. The structure of scientific revolutions. Chicago, The University 
of Chicago Press, 1962. p. 168. 
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da forma mais legitima de ciencia - a ciencia da natureza. Tanto no 
campo cientifico quanta no campo das relac;iies de ciasse niio existem 
instiincias que legitimam as instancias de legitimidade; as reivindicac;oes 
de legitimidade tiram sua legitimidade da forc;a relativa dos grupos 
cujos interesses elas exprimem: it medida que a propria definic;iio dos 
criterios de juigamento e dos prindpios de hierarquizac;iio estiio em jogo 
na luta, ninguem e bam juiz porque niio M juiz que niio seja, ao mesmo 
tempo, juiz e parte interessada. 

Vemos, assim, a ingenuidade da tecnica dos "juizes" a que recorre comuM 
mente a tradi9ao cientifica para definir as hierarquias caracteristicas de urn 
campo detenninado: hierarquia dos agentes Oll das institui90es - as univer
sidades dos EVA; hierarquia dos problemas, dominios ou metodos; hierarquia 
dos proprios campos etc. E a mesma filasofia ingenua da objetividade que 
inspira 0 recurso a "especialistas intemacionais". Como se a posi'iJao de 
observadores estrangeiros pudesse coleca-Ios ao abrigo dos parti pris e das 
tomadas de posi9ao Dum momento em que a ecoDomia das tracas ideologicas 
conhece tantas sociedades multinacionais. E, ainda. como se suas analises 
"cientificas" do estado da cif~ncia pudessem ser outra coisa que nao a justifi
caC;ao, cientificamente mascarada, do estado particular da ciencia ou das insti
tuic;oes cientfficas com 0 qual compactuam. 

Veremos adiante que a sociologia da ciencia raramente escapa dessa 
estrategia de pencia enquanto imposiC;ao de legitimidade que prepara uma 
conquista de mercado. Por tras das problematicas dos especialistas sobre 0 

valor relativo dos regimes universitarios se esconde, inevitavelmente, a ques
tao d'as condi~oes 6timas para 0 desenvolvimento da ciencia e, conseqiiente
mente, do melhor regime politico - os soci6logos americanos tendem a fazer 
da "democracia liberal" de estilo americano a condiC;ao da '~democracia cien
tffica" 13. 

A autoridade cientifica e, pois, uma especle particular de capital 
que pode ser acumuiado, transmitido e ate mesmo, em certas condic;oes, 
reconvertido em outras especies. Podemos retomar a descri9iio de Fred 
Reif sobre 0 processo de ~cumulac;iio de capital cientifico e as formas de 
sua reconversiio. Isto no caso particular do campo da fisica contempo
ranea, onde a posse de capital cientifico tende a favorecer a aquisic;iio 

13 Ver, por exemplo, MERTON, R. K. Science and technology in a democratic order. 
Journal of Legal and Political Sociology, v. I, 1942. Reeditado em MERTON, R. K. 
Social theory and social structure (ed. rev.) Nova York, Free Press, 1967. p. 
550-1, sob 0 titulo "Science and democratic social structure". Ver tambem BARBER, 
B. Science and the social order. Glencoe, The Free Press of Glencoe, 1952. p. 

73 e 83. 
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de capital suplementar e onde a carreira cientifica "bem-sucedida" tor
na-se urn processo continuo de acumulac;ao no qual 0 capital inicial, 
representado pelo titulo escolar, tern urn papel determinante: 

"Desde a high school, 0 futuro homem da ciencia tern consciencia do 
papel da competic;ao e do prestigio no seu futuro exite. Deve esfor9ar-se 
em obter as melhores notas para ser admitido no college e, mais tarde, 
no graduate school. Percebe que a passagem por urn college reputado e 
de uma importancia decisiva para ele ( ... ) Enfim, ele deve ganhar a 
estima de seus professeres para garantir-se cartas de recomendac;ao que 
o ajudarao a entrar no college e a obter as bolsas e os premios ( ... ) 
Quando ele estiver procurando emprego, estara em melhor posi9ao se 
vier de uma instituic;ao conhecida e se tiver trabalhado com algum 
pesquisador renomado. Em todo caso, para ele e essencial que, no 
mundo dos homens de primeira classe, se aceite fazer comentarios favo
raveis sobre 0 seu trabalho ( ... ) 0 acesso a niveis universitarios mais 
elevados esta submetido aos mesmos criterios. A universidade exige de 
novo cartas de recomendacyao escritas por cientistas do Exterior e pode, 
algumas vezes, suscitar a formacyao de urn comite de exarne, antes de 
tornar a decisao de promover alguern a urn cargo de professor titular". 

Esse processo continua com 0 acesso aos carg~s administrativos, as 
comissoes govemamentais etc. 0 pesquisador depende tambem de sua 
reputac;iio junto aos colegas para obter fundos para pesquisa, para atrair 
estudantes de qualidade, para conseguir subven90es e bolsas, convites, 
consuitas, distin90es (como Premio NObe~ National Academy of Scien
ce etc.). 

o reconhecimento, marcado e garantido socialmente por todo urn 
conjunto de sinais especificos de consagrac;iio que os pares-concorrentes 
concedem a cada urn de seus membros, e func;iio do valor distintivo de 
seus produtos e da origina/idade (no sentido da teoria da informac;ao) 
que se reconhece coletivamente a contribuic;ao que ele traz aos recursos 

cientificos ja acumulados. 0 fato de que 0 capital de autoridade propor
cionado pela descoberta seja monopolizado pelo primeiro a faze-la ou, 
pelo menos, por aquele que a torn a conhecida e reconhecida, explica a 
importancia e a freqiiencia das questaes de prioridade. Se acontece que 
varios nomes estejam ligados it primeira descoberta, 0 prestigio atribuido 
a cada urn deles diminui na propor9iio inversa. Aquele que chega a uma 
descoberta algumas semanas ou meses depois do outro despendeu seus 
esforc;os em pura perda, seus trabalhos se reduzindo ao estatuto de du
plicac;ao sem interesse de urn trabalha ja conhecido. Isto explica a pre
cipitac;iio que certos autores demons tram em publicar seus trabalhos, 
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a fim de evitar que sejam ultrapassados 14. 0 conceito de visibility que 
os autores americanos empregam freqiientemente (trata-se. como sempre, 
de uma no~ao de uso corrente no meio universitario) exprime bern 0 

valor diferencial, distintivo, dessa especie particular de capital social: 
acumular capital 6 fazer urn "nome", urn nome proprio, urn nome conhe
cido e reconhecido, marca que distingue imediatamente seu portador, 
arrancando-o como forma visivel do fundo indiferenciado, despercebido, 
obscuro, no qual se perde 0 homem comum. Vern dai, sem duvida, a 
importancia das metaforas perceptivas, de que a oposi~ao entre brilhante 
e obscuro e 0 paradigma na maioria das taxionomias escolares". A 
16gica da distin~ao funciona plenamente no caso das assinaturas multi
plas, que reduzem, enquanto tal, 0 valor distintivo atribuido a cada 
urn dos signatarios. Podemos compreender, assim, 0 conjunto de obser
va<;6es de Harriet A. Zuckerman 16 sobre os "modelos da ordem em que 
os autores de artigos cientificos sao nomeados", como 0 produto das 
estrategias que visam minimizar a perda de valor distintivo imposta pelas 
necessidades da !Jova divisao de trabalho cientifico. Assim, para explicar 

14 Assim se explicam as diferentes estrat6gias que os pesquisadores utilizam na 
difusao dos preprints e reprints. Seria facil demonstrar que todas as diferen~s 
observadas segundo a disciplina, a idade dos pesquisadores OU a institui~ao a 
qual eles pertencem podem ser compreendidas a partir das diferentes fUD90es que 
essas duas formas de' comunica~ao cientifica preenchem. A primeira consiste em 
divulgar os produtos rapidamente, escapando aos prazos das publicar;5es cientificas 
(vantagem importante nos setores altamente competitivos), junto a urn numero 
restrito de leitores que sao, muitas vezes, tambem os concorrentes mais compe
tentes. A segunda consiste em divulgar mais amplamente, junto ao conjunto dos 
colegas ou da demanda, produtos marcados e socialmente imputados a urn nome 
pr6prio. (Ver HAGSTROM, W. D. Factors related to the use of different modes of 
publishing research in four scientific fields. In: NELSON, C. E. e POLLOCK, D. K., 
orgs. Communication among scientists and engineers. Lexington (Mass.), Health 
Lemington Books. D. C. Heath and Co., 1970.) 
15 Dat as dificuldades que encontramos nas pesquisas sobre intelectuais, cientistas 
ou artistas, tanto nas entrevistas quanto na publica'rao dos resultados: propor 0 

anonimato a pessoas que estao ocupadas em fazer urn nome e suprimir a motiva'r3.o 
principal da participa'rao numa entrevista; nao the propor e proibir-se de fazer 
perguntas "indiscretas", isto e, objetivantes e redutoras. A publica'rao dos resultados 
coloca problemas equivalentes, nem que seja pelo fato de que 0 anonimato tern, 
como efeito, tornar 0 discurso ininteligivel ou transparente segundo 0 grau de 
informa'rao dos leitores (e isto mais ainda nesses casos, visto que muitas posi'roes 
56 contam com urn elemento: urn nome pr6prio). 
16 ZUCKERMAN, H. A. Patterns of name ordering among authors of scientific papers: 
a study of social symbolism and its ambiguity. American Journal 0/ Sociology, 74 
(3). nov. 1968. p. 276·91. 
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que os laureados com 0 Premio Nobel nao sejam nomeados em primeiro 
Iugar com mais frequencia do que os outros, como era de se esperar, 
tendo em vista que os autores sao normalmente citados na ordem do 
valor relativo de suas contribui90es, nao e necessario invocar uma 
moral aristocratica tipo noblesse oblige; basta, com efeito, Supor que a 
visibilidade de urn nome numa serie e fun~iio, em primeiro lugar, de sua 
visibilidade relativa, definida pelo grau que ele ocupa na serie e, em 
segnndo lugar, de sua visibilidade intrinseca, que resulta do fato de que, 
ja conhecido, ele e mais facilmente reconhecido e retido (urn dos meca
nismos que fazem com que, tambem aqui, 0 capital leve ao capital). Por 
compreender que a tendencia a deixar para: os outros 0 primeiro lugar 
cres~a a medida que cresce 0 capital possuido e, portanto, 0 lucro sim
b6lico automaticamente assegurado, independentemente do grau em que 
os autores sao nomeados 17. 0 mercado dos bens cientificos tern suas 
leis, que nada tern a ver com a moral. Arriscamo-nos a introduzir na 
ciencia das ch~ncias, sob diversos nomes "eruditos", 0 que os agentes 
chamam as vezes de "valores" ou "tradi~5es" da "comunidade cientifica", 
se mio soubermos reconhecer enquanto tais as estrategias que, nos uni
versos oode se tern interesse no desinteresse, tendem a dissimular as 
estrategias. Essas estrategias de segunda ordem, atraves das quais nos 
colocamos dentro das regras, permitem somar as satisfa~oes do interesse 
bem-compreendido os lucros mais ou menos universalmente prometidos 
as a~oes que nao tern outra determina~ao aparente senao a do respeito 
puro e desinteressado da regra. 

Capital cientifico e propensiio a investir 

A estrutura do campo cientifico se define, a cada momento, pelo 
estado das rel~oes de for~a entre os protagonistas em luta, agentes ou 
institui~oes, isto e, pela estrutura da distribui~ao do capital especifico, 
resultado das lutas anteriores que se encontra objetivado nas institui~oes 
e nas disposi~Oes e que comanda as estratt!gias e as chances objetivas 
dos diferentes agentes ou institui90es. Basta perceber, aqui como em 
qualquer outro lugar, a rela~ao dialetica que se estabelece entre as es-

17 0 modelo aqui proposto explica perfeitamente _ sem apelar para nenhuma 
determinante moral - 0 fata de que os laureados cedem 0 lugar de destaque mais 
freqiientemente depois da obten~ao do premio e de que sua contribui'rao para 
a pesquisa coroada de exito e mais visivelmente marcante que a contribui!fao que 
eles tiveram em outras pesquisas coletivas. 
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truturas e as estrategias - por meio das disposi90es - para fazer desa
parecer a antinomia entre a sincronia e a diacronia, entre a estrutura e 
a Hist6ria. A estrutura da distribui9ao do capital cientifico esta na base 
das transforma90es do campo cientifico e se manifesta por intermedio 
das estrategias de conserva9ao ou de subversao da estrutura que ela 
mesma produz. Por urn lado, a posi9ao que cada agente singular ocupa 
num dado momenta na estrutura do campo cientifico e a resultante, 
objetivada nas institui90es e incorporada nas disposi90es, do conjunto 
de estrategias anteriores desse agente e de seus concorrentes (elas pr6-
prias dependentes da estrutura do campo, pois resultam das propriedades 
estruturais da posi9ao a partir da qual sao engendradas). Par outro lado, 
as transforma90es da estrutura do campo sao 0 produto de estrategias 
de conserva9ao ou de subversao que tern seu principio de orienta9ao e 
eficacia nas prapriedades da posi9iio que ocupam aqueles que as pro
duzem no interior da estrutura do campo. 

Isso significa que, num determinado estado do campo, os investi
mentos dos pesquisadores dependem tanto na sua importancia (medida, 
por exemplo, em tempo dedicado a pesquisa) quanta na sua natureza 
(e, particularmente, no grau do risco assumido) da importancia de seu 
capital atual e potencial de reconhecimento e de sua posi9aO atual e po
tencial no campo. Segundo uma 16gica muitas vezes observada, as aspi
ra~oes - 0 que chamamos muitas vezes de "ambi~5es cientificas" -
sao tanto mais altas quanta 0 capital de reconhecimento e elevado: a 
posse do capital que 0 sistema escolar confere, sob a forma de urn titulo 
raro, desde 0 come~o da carreira cientifica, impliea e supoe - atraves 
de media90es complexas - a busca de objetivos elevados, socialmente 
desejados e garantidos por esse titulo. Assim, tentar. medir a reia9ao 
estatistica que se estabelece entre 0 prestigio de urn pesquisador e 0 
prestigio de seus titulos escolares de origem (Grande escola ou facul
dade francesa, universidade que conferiu 0 doutoramento nos EVA), 
uma vez controlados os efeitos de sua produtividade 18, e assumir impJi
citamente a hip6tese de que a produ9ao e 0 prestigio atual sao indepen
dentes (entre eles) e independentes dos titulos de origem. De fato, a 
medida que 0 titulo, enquanto capital escolar reconvertivel em capital 
universitario e cientifico, encerra urna trajet6ria provavel, ele eomanda, 
por meio das "aspira<;oes razoaveis" que ele autoriz3, tada a relac;ao com 
a carreira cientifica - escolha dos assuntos mais ou menDS "ambiciosos", 

18 Ver. por exemplo, HARGENS, L. L. e HAGSTROM, W. D. Sponsored and contest 

mobility of american academic scientists. Sociology of Education, 40 (1), inverno 
1967, p. 24-38. 
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urna maior ou menor produtividade etc. De maneira que 0 efeito do 
prestigio das institui90es na~ se exerce somente de maneira direta, "con
tarninando" 0 julgamento das capacidades cientificas manifestadas na 
quantidade e na qualidade dos trabalhos, ou de maneira indireta, por 
meio de contatos com os mestres mais prestigiados que a elevada origem 
escolar garante (frequentemente associada a uma elevada origem social), 
mas ainda pela media9ao da "causalidade do provavel", isto e, pela 
virtude das aspira9i5es que autorizam e que favorecem as chances obje
tivas (podenamos fazer observa90es analogas a respeito dos efeitos da 
origem social para titulos escolares de origem semelhantes). Assim, a 
oposi9ao, por exemplo, entre os investimentos seguros da pesquisa in
tensiva e especiaJizada e os investimentos arriscados da pesquisa exten
siva que pode conduzir a vastas sinteses te6ricas (revolucionarias ou ate 
ecleticas) tende a produzir a oposi9aO entre trajet6rias elevadas e tra
jet6rias inferiores no campo escolar e cientifico 19. Do mesmo modo, 
para compreender as transforma90es das praticas cientificas que acom
panham 0 avan90 na carreira e preciso relacionar as diferentes estra
tegias cientificas (por exemplo, os investimentos maci90s e extensivos 
unicamente em pesquisas ou investimentos moderados e intensivos em 
pesquisas associados a investimentos na administra~ao cientifica), nao 
com os gropos de idade, posto que cada campo define suas pr6prias leis 
de envelhecimento social 20, mas com a importancia do capital possuido, 
que, definindo a cada momenta as chances objetivas de lucro, define as 
estrategias "razoaveis" de investimento ou desinvestimento. Nada e mais 
artificial que descrever as propriedades genericas das diferentes fases da 
"carreira cientifica" 2\ Ainda que se trate da "carreira media" num 

19 Ver BOURDIEU, P., BoLTANSKI, L. e MALDIDIER, P. La defense du corps. Infor· 
mation sur les Sciences Sociaies, 10 (4), p. 45-86. 
20 A analise estatistica mostra, por exemplo, que, para 0 conjunto das gera~6es 
passadas, a idade de produtividade cientifica maxima se situa entre 26 e 30 anos 
para os quimicos, entre 30 e 34 para os fisicos e os matematicos, entre 35 e 39 
para os bacteriologistas, os geologos e os fisiologistas (LEHMAN, H. C. Age and 
achievement. Princeton, Princeton University Press, 1953). 
21 Ver REIF. F. e STRAUSS, A. The impact of rapid discovery upon the scientist's 
career. Social Problems, inverno, 1965, p. 297-311. A compara~o sistematica 
deste artigo - para 0 qual 0 fisico colaborou com 0 sociologo - com 0 que 
escrevia 0 fisico alguns anos antes, forneceria ensinamentos excepcionais sobre 0 

funcionamento do pensamento sociologico americano. Basta indicar que a "con
ceitua~ao" (isto e, a tradu~ao de conceitos para 0 jargao da disciplina) tern, como 
contrapartida, 0 desaparecimento total da referencia ao campo no seu conjunto 
e, em particular, ao sistema de trajet6rias (ou de carreiras) que confere. a cada 
carreira singular, suas propriedades mais importantes. 
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campo partieular 22. Com efeito, toda carreira se define fundamental
mente pela posi~ao que ela ocupa na estrutura do sistema de carreiras 
possiveis 23. Existem tantos tipos de trajetorias quantas maneiras de entrar, 
de se manter e de sair da pesquisa. Toda descri~ao que se limita as 
caracteristicas gerais de uma carreira qualquer faz desaparecer 0 essen
cial, isto e, as dijereTlfas. 0 decrescimo da quantidade e da qualidade do 
trabalho cientifico com a idade, que podemos observar no caso das car
reiras "medias" e que aparentemente se compreende se admitimos que 
o crescimento do capital de consagra~ao tende a reduzir a urgencia da 
alta produtividade que foi necessaria para obte-Io, so se torna comple
tamente inteligivel se compararmos as carreiras medias com as carreiras 
mais elevadas, que sao as unicas a conferir ate 0 fim os lucros simb6licos 
necessarios a reativa~ao continua da propensao a investir, retardando, 
assim, continuamente 0 desinvestimento. 

A ordem (cientifica) estabelecida 

A forma que reveste a luta inseparavelmente cientifica e politica pela 
legitimidade depende da estrutura do campo, isto e, da estrutura da distri
bui~ao do capital especifico de reconhecimento cientifico entre os parti
cipantes na luta. Esta estrutura pode teoricamente variar entre dois Ii
mites teoricos, de fato jamais alcan~ados: de urn lado, a situa~ao de 
monopolio de capital especifico de autoridade cientifiea, de outro a 
situa¢o de concorrencia perfeita supondo a distribui,ao eqiiitativa desse 
capital entre todos os concorrentes. 0 campo cientifico e sempre 0 
lugar de uma luta, mais au menos desigual, entre agentes desigualmente 
dotados de capital especifieo e, portanto, desigualmente capazes de se 
apropriarem do produto do trabalho cientifico que 0 conjunto dos con
correntes produz pela sua colabora,ao objetiva ao colocarem em a,ao 
o conjunto dos meios de produ,ao cientifica disponiveis. Em todo campo 
se poem, com jor,as mais au menoS desiguais segundo a estrutura da 
distribui,ao do capital no campo (grau de homogeneidade), os domi
nantes, ocupando as posi<;fies mais altas na estrutura de distribui~ao de 

22 Ver GLASER, B. G. Variations in the importance of recognition in scientist's 
career. Social Problems. 10 (3), inverno 1963, p. 268-76. 
23 Para evitar refazer, aqui, toda a demonstracrao, contento-me em remeter a 
BOURDIEU, P. Les categories de l'entendement professoral. Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, 3, maio 1975, p. 68-93. 
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capital cientlfico, e os dominados, ista e, as navatos, que possuem urn ca
pital cientifico tanto mais importante quanta maior a importfmcia dos 
recursos cientificos acurnulados no campo. 

Tuda parece indicar que, a medida que crescem os recursos cien
tificos acumulados, e que, em conseqiiencia da eleva~ao correlativa do 
direito de entrada, eleva-se 0 grau de homogeneidade entre os concor
rentes, a concorrencia cientifica tende a distinguir-se em sua forma e 
intensidade daquela que se observava em estados anteriores desses mes
mos campos ou em outros campos onde os recursos acumulados sao 
menos import antes e 0 grau de heterogeneidade mais elevado. Esque
cendo de levar em conta essas propriedades estruturais e morfologicas 
dos diferentes campos (0 que mais ou menos eles sempre fazem), os 
soci610gos da ciencia se expoem a universalizar urn caso particular. ~ 

assim que a oposi~ao entre as estrategias de conserva~ao e as estrategias 
de subversao - que sera analisada a seguir - tende a se enfraquecer 
na medida em que a homogeneidade do campo cresce e que decresce 
correlativamente a probabilidade das grandes revolu,aes peri6dicas em 
proveito das inumeras pequenas revolu,aes permanentes. 

Na luta que os opoem, os dominantes e os pretendentes - os no
vatos, como dizem os economistas - recorrem a estrategias antagonicas 
profundamente opostas em sua logica e no seu principio. Os interesses 
(no duplo sentido da palavra) que os motivam e os meios que eles 
podem colocar em a~ao para satisfaze-Ios dependem estreitamente de 
sua posi,ao no campo, isto e, de seu capital cientifico e do poder que 
ele Ihes confere sobre 0 campo da produ~ao e circula~ao cientificas e 
sobre os lucros que ele produz. Os dominantes consagram-se as estra
tegias de conserva,ao, visando assegurar a perpetua~ao da ordem cienti
fica estabelecida com a qual compactuam. Essa ordem nao se reduz, 
confonne comumente se pens3, a ciencia a/icial, conjunto de recursos 
cientificos herdados do passado que existem no estado objetivado sob 
forma de instrumentos, obras, institui~oes etc., e no estado incorporado 
sob forma de babitos cientificos, sistemas de esquemas gerados de per
cep~ao, de aprecia~ao e de a~ao, que sao 0 produto de urna forma espe
cifica de a,ao pedagogica e que tornam possivel a escolha dos objetos, 
a solu~ao dos problemas e a avalia~ao das solu9fies. Essa ordem engloba 
tambem 0 conjunto das institui~oes encarregadas de assegurar a produ,ao 
e a circula,ao dos bens cientificos ao mesmo tempo que a reprodu~ao e a 
circula~ao dos produtores (ou reprodutores) e consumidores desses 
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bens, ista e, essencialmente 0 sistema de ensino, unico capaz de assegurar 
a ciencia oficial a permanencia e a consagrac;ao, inculcando sistematica
mente habitus cientificos ao conjunto dos destinatarios legitimos da a~ao 
pedagogica, em particular a todos os novatos do campo da produ~ao 
propriamente dito. Alem das instancias especificamente encarregadas da 
consagra~ao (academias, premios etc.), ele compreende ainda as revistas 
cientificas que, pela selec;ao que operam em func;ao de criterios domi
nantes, consagram produc;oes conformes aos principios da ciencia oficial, 
oferecendo, assim, continuamente, 0 exemplo do que merece 0 nome de 
ciencias, e exercendo uma eensura de fato sobre as produc;oes hereticas, 
seja rejeitando-as expressamente ou desencorajando simplesmente a in
tenc;ao de publicar pela definic;ao do publicavel que elas prap6em 24. 

:e. 0 campo que designa a cada agente suas estrategias, ainda que 
se trate da que consiste em derrubar a ordem cientifica estabelecida. 
Segnndo a posic;ao que eles ocupam na estrutura do campo (e, sem 
duvida, tambem segundo as variaveis secundarias tais como a trajetoria 
social, que comanda a avaliac;ao das oportunidades), os "navatos" po
dem orientar-se para as coloca~6es seguras das estratogias de sucessiio, 
proprias para Ihes assegurar, ao termino de uma carreira previsivel,. os 
lucras prametidos aos que realizam 0 ideal oficial da excelencia cien
tffica pelo prec;o de inovac;oes circunscritas aos limites autorizados; ou 
para as estrategias de subversao, investimentos infinitamente mais cus
tosos e arriscados que so podem assegurar os lucras prometidos aos 
detentores do monopolio da legitimidade cientifica em troca de uma 
redefinic;ao completa dos principios de legitimac;ao da domina~ao. Os 
novatos que recusam as carreiras tra~adas so poderao "veneer os do
minantes em seu proprio jogo" se empenharem um suplemento de inves
timentos propriamente cientificos sem poder esperar lucras importantes, 
pelo menos a curto prazo, posto que eles tem contra si toda a logica 
do sistema. 

24 Sobre a a9ao de "filtragem" dos comites de reda9ao das revistas cientificas 
(em ciencias sociais), ver CRANE, D. The gate-keepers of science: some factors 
affecting the selection of articles for scientific journals, American Sociologist, 
11, 1967, p, 195-201. Tudo permite pensar que, em materia de produ~ao cientifica 
como em materia de produ~ao literaria, os autores selecionam, consciente ou 
inconscientemente, os lugares de publica~ao em fun~ao da id6ia que eles tern de 
suas "normas", Tudo nos leva a pensar que a auto-elimina~ao, evidentemente 
menos perceptivel, 6 ao menos tao importante quanto a elimina~ao expressa (sem 
falar do efeito que produz a imposi!;ao de uma norma do publicavel). 
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Par urn lado, a inven~ao segundo urna arte de inventar ja inventada, 
que, resolvendo os problemas susceptiveis de serem colocados nos limites 
da problematica estabelecida pela aplicac;ao de metodos garantidos (ou 
trabalhando para salvaguardar os principios contra as contesta~es here
ticas), tende a fazer esquecer que ela s6 resolve os problemas que pode 
colocar ou so coloca os problemas que pode resolver. Por outro lado, 
a invenc;ao heretica que, colocando em questao os proprios principios 
da antiga ordem cieI?-tffica, instanra uma altemativa nitida, sem com pro
misso possivel, entre dois sistemas mutuarnente exclusivos. Os funda
dores de uma ordem cientifica heretica rompem 0 contrato de traca que 
os candidatos a sucessao aceitarn ao menos tacitamente: nao reconhe
cendo senao 0 principio da legitima~ao que pretendem impor, eles nao 
aeeitam entrar no cicio das troeas de reconhecimento que assegura a 
transrnissao regularizada da autoridade cientifica entre os detentores e 
os pretendentes (quer dizer, muito freqiientemente, entre membras de 
gera~oes diferentes, 0 que leva muitos observadores a reduzirem os con
flitos de legitimidade a conflitos de gerac;ao). Recusando todas as cauc;oes 
e garantias que a antiga ordem oferece, recusando a participac;ao (pra
gressiva) ao capital coletivamente garantido que se realiza segundo pro
cedimentos regulados de um dos contratos de delegac;ao, eles realizam 
a acumulac;ao inicial atraves de urn golpe de for~a, por uma ruptura 
desviando em praveito proprio 0 credito de que se beneficiavam os 
antigos dominantes, sem conceder-lhes a contrapartida do reconhecimento 
que lhes oferecem aqueles que aceitarn se inserir na continuidade de uma 
linhagem ". 

Tudo leva a crer que a prapensao as estrategias de conservac;ao ou 
as estrategias de subversao e tanto mais dependente das disposic;i'ies em 
relac;ao a ordem .estabelecida quanta maior for a dependencia da ordem 
cientifica COm relac;ao a ordem social dentra da qual ela esta inserida. 
Tem, portanto, fundamento sup~r que a rela~ao que Lewis Feuer esta
belece entre as inclinac;oes universitaria e politicamente subversivas do 
jovem Einstein e seu trabalho cientificamente revolucionario, vale, de 
certa maneira, a fortiori para as ciencias como a biologia au a socio
logia que estao longe de terem alcanc;ado 0 grau de autonomia da fisica 
dos tempos de Einstein. A oposi~ao que esse autor estabelece entre as 

25 Veremos, adiante, a forma original que essa transmissao regulada do capital 
cientifico reveste, nos campos onde, como na fisica de hoje, a conserva!;ao e a 
subversao sao quase indiscerniveis. 
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disposi~oes revolucionarias de Einstein, membro, em sua juventude, de 
um grupo de estudantes judeus revoltados contra a ordem cientifica 
estabelecida e contra a ordem estabelecida, e as disposi~oes reformistas 
que demonstra um Poincare, perfeito representante da "republica dos 
professores", homem da ordem e pela reforma ordenada, tanto na ordem 
poHtica quanto na cientifica, nao pode deixar de evocar a oposi~ao 
homologa entre Marx e Durkheim. 

"Em seu esfor~o de reflexao original", diz Lewis Feuer, "Einstein 
foi apoiado por urn estranho pequeno cfrculo de jovens intelectuais, 
cheios de sentimentos de revolta social e cientifica propria de sua gera~ao 
e que formavam llma coDtracomunidade cientifica fora da institui~a.o 
aficial, urn grupo de boemios cosmopolitas levados, nesses tempos revo
lucionarios, a considerar 0 mundo de uma maneira nova" 26. 

Superando a oposis;ao ingenua entre habitus individuais e condi~6es sociais 
de sua realizac;ao, Lewis Feuer sugere a hipotese, corroborada pelos recentes 
trabalhos sobre 0 sistema de ensino cientifico 27, de que 0 Uci! e rapido 
acesso as responsabilidades administrativas que se ofereciam na Franc;a aos 
alunos das Grandes Escolas cientificas tendia a desencorajar a revolta contra 
a ordem (cientifica) estabelecida. Nos grupos de intelectuais marginais, ao 
contnirio, a revolta encontrava urn te~reno favoravel, posto que estes se 
achavam em situa):ao de precario equilibrio entre 0 sistema de ensino e a 
boemia revolucionaria: 

"Podemos, na verdade, arriscar a hip6tese de que, precisarnente porque 
a Fran9a era uma 'republica de professores' e porque os mais brilhan
tes alunos da escola politecnica eram rapidarnente absorvidos para a 
alta fun9ao militar e a engenharia civil, nao seria verossimil que uma 
ruptura radical com os principios recebidos pudesse ter lugar. Vma revo
IU9aO cientifica encontra seu terreno mais fertil numa contracomunidade. 
Quando 0 jovem cientista encontra muito rapidamente responsabilidades 
administrativas, sua energia esta menos disponfvel para a sublima9ao no 
radicalismo de uma pesquisa pura. Tratando-se da criatividade revolu
cionaria, a propria abertura da administra9aO francesa aos talentos cien
tificos constitui, talvez, urn fator explicativ~ do conservadorismo cienti .. 
fico, mais importante que todos os outros fatores habitualmente adian
tados." 

26 FEUER, L. S. The social roots of Einstein's theory of relativity. Anals of Science, 
v. 27, n. 3, set. 1971, p. 278-98 e n. 4, dez. 1971, p. 313-44. 
27 Ver SAINT-MARTIN, M. de. Les fonetions sociales de l'enseignement scientifique. 
Paris-La Haye, Mouton, col. Cahiers du Centre de Sociologie Europeenne, n. 
8, 1971 e BoURDIEU, P. e SAINT-MARTIN, M. de. Le systeme des grandes ecoles 
et la reproduction de la classe dominante, no prelo. 
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Da revolUl.ao inaugural a revolUl.ao permanente 

Quais sao as condi~oes sociais que devem ser preenchidas para 
que se instaure um jogo social onde prevale~a a ideia verdadeira, porque 
os que dele participam tem interesse na verdade, em vez de ter, como 
em outros jogos, a verdade de seus interesses? ~ evidente que nao se 
trata de fazer desse universo social de exce~ao uma exce,ao das leis 
fundamentais de todo campo, e, em particular, da lei do interesse que 
pode conferir uma violencia impiedosa as lutas cientificas mais "desin
teressadas" (0 "desinteresse" nao sendo senao, como vimos, urn sistema 
de interesses espedficos: tanto artisticos e religiosos quanto cientificos, 
que a relativa indiferen~a para COm os objetos ordinarios do interesse, 
dinheiro, honras etc., implica). 0 fato de que 0 campo cientifico com
porte sempre uma parte de arbitrario social na medida em que ele se serve 
dos interesses daqueles que, no campo e/ou fora dele, sao capazes de 
receber os proveitos, nao exclui que, sob certas condi90es, a propria 
logica do campo (em particular, a luta entre dominantes e recem-che
gados e a censura mutua que dai resulta) exer~a um desvio sistematico 
dos fins que transforma continuamente a busca dos interesses cientificos 
privados (no duplo sentido da palavra) em algo de proveitoso ·para 0 

progresso da ciencia 28. 

As teorias da ciencia e de suas transforma~oes predispoem-se a 
preencher fun~oes ideologicas nas lutas dentro do campo cientifico (ou 
nos campos que pretendem a cientificidade, como 0 das ciencias sociais) 
porque elas universalizam as propriedades ligadas a estados particulares 
desses campos: e 0 caso da teoria positivista que confere a ciencia 0 

poder de resolver todas as questoes que ela coloca (desde que cientifi
camente colocadas) e de impor, pela aplica~ao de criterios objetivos, 
o consenso sobre ·suas soluc;5es; inscreve, assim, 0 progresso na rotina 
da "ciencia normal" e age como se pudesse passar de urn sistema para 
outro - de Newton a Einstein, por exemplo - pela simples acumula~iio 
de conhecimentos, pelo refinamento das medidas e pela retifica~ao dos 
principios. 0 mesmo pode ser dito da teoria de Kuhn que, valida para 
as revolu~oes inaugurais da ciencia debutante (de que a revolu,ao co
pernicana nos da 0 paradigma no verdadeiro sentido da palavra) retoma 

28 £ tal mecanismo que tende a assegurar 0 controle das rela~6es com 0 universo 
exterior, com os leigos. (Ver BoLTANSKI, L. e MALDIDIER, P. Op. Cit.) 
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simplesmente 0 modele positivista invertido 2.. Na verdade, 0 campo 
da astronomia onde se da a revolu9aO copemicana se opoe ao campo da 
flsica do mesmo modo que 0 mercado "submerso nas rela90es sociais" 
(embedded in social relationships) das sociedades arcaicas se opoe, se
gundo Polanyi, ao "mercado auto-regulado" (self-regulating market) das 
sociedades capitalistas. Nao e por acaso que a revolu9ao copemicana 
implica a reivindica~ao expressa de autonomia por um campo cientffico 
ainda "imerso" no campo religioso e no campo da filosofia e, por seu 
intermedio, no campo da politica. Esta reivindica9ao implica a afir
ma9ao do direito dos cientistas a decidir as questoes cientfficas ("a mate
matica aos matematicos") em nome da legitimidade especffica que !hes 
confere sua competencia. 

Enquanto 0 metodo cientffico e a censura e/ou a assistencia que 
ele impoe ou prop5e nao estejam objetivados em mecanismos e em 
disposi~oes, as rupturas cientfficas tomam necessariamente a forma de 
revoluc;5es contra a instituic;ao, e as revoluc;5es contra a ordem cientifica 
estabelecida permanecem inseparaveis das revolu90es contra a ordem esta
belecida. Quando, ao contrario, gra9as a essas revolu90es originarias, 
se encontra exclufdo qualquer recurso a armas ou poderes, ainda que 
puramente simb6licos, diferentes dos que sao comuns ao campo, 0 pr6-
prio funcionamento deste passa a definir cada vez mais completamente 
nao apenas a ordem ordimma da "ciencia normal", mas tambem as 
rupturas extraordinarias, essas "revolm;5es ordenadas", como diz Ba
chelard, que estao inscritas na 16gica da hist6ria da ciencia, isto e, da 
polemica cientffica 3.. Quando 0 metodo esta inscrito nos mecanismos 
do campo, a revoluc;ao contra a ciencia institufda se opera com a assis
tencia de uma institui9iio que fomece as condi95es institucionais da 

29 Nao ha duvida, com efeito. que a filosofia da historia da ci~ncia proposta por 
Kuhn, com a alternancia de concentrayao monopolistica (paradigma) e de revo
lugao, deve muito ao caso particular da revolu9ao "copernicana" tal qual ele a 
analisa e que considera "tipica de qualquer revolu9aO maior da ciencia" (KUHN, 
T. S. La revolution copernicienne. Paris, Fayard, 1973. p. 153 e 162): sendo 
ain.pa muito fraca, a autonomia relativa da ciencia em re1a9ao ao poder e, em 
particular, em reia9ao it Igreja, a revolu9ao cientifica (na astronomia matematica) 
passa pela revolu9ao politica e sup6e uma revolu9ao de todas as disciplinas cient!
ficas que pode ter efeitos politicos. 
30 Alem de Bachelard e Reif, D. Bloor percebeu que as transforma90es na orga
niza9ap social da ciencia determinaram uma transforma9ao na natureza das revo
IU90es cientificas (ver BLOOR, D. Essay Review: two paradigms for scientific 
knowledge? Science Studies, 1, 1971, p. 101-15). 
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ruptura; 0 campo toma-se 0 lugar de uma revolu9aO permanente, mas 
cada vez mais desprovida de efeitos politicos. e por isto que esse uni
verso da revolu9ao permanente pode ser tambem, sem contradi9ao, 0 

do "dogmatismo legitim~" 31: 0 equipamento ciendfico necessario a revo
lu~ao cientifica s6 pode ser adquirido na e pela cidadela cientffica. Na 
medida em que aumentam os recursos cientfficos acumulados, torna-se 
cada vez mais importante 0 capital cientlfico incorporado necessario para 
apropria-los e ter, assim, acesso aos problemas e instrumentos cientificos, 
isto e, a luta cientffica (direito de entrada) 32. Segue-se daf que a 
revolu~ao cientffica nao interessa aos mais desprovidos, mas aos que 
sao, ao contrario, entre os novatos, os mais ricos cientificamente SS. : A 
antinomia entre ruptura e continuidade se enfraquece num campo que, 
ignorando a distin~ao entre as fases revolucionarias e a "ciencia normal", 
encontra na ruptura continua 0 verdadeiro principio de sua continuidade; 
correlativamente, a oposi9ao entre as estrategias de sucessao e as estra
tegias de subversao tendem cada vez mais a perder seu sentido posto 
que a acumula9ao do capital necessario a realiza9ao das revolu90es e 
do capital que as revolu90eS permitem obter tende sempre, cada vez 
mais, a se realizar segundo os padroes regulamentados de uma carreira 34. 

A transmuta9ao do antagonismo anarquico dos interesses particulares 
em dialetica cientffica torna-se cada vez mais total a medida que 0 inte-

31 BACHELARD, O. Le matbjalisme ratjonnel. Paris, P. U. F., 1953. p. 41. 
32 A principal censura e constituida por esse direito de entrada, isto e, pelas con
di96es de acesso ao campo cientifico e ao sistema de ensino que a ele dci aceSso. 
a 0 caso de se interrogar sobre as propriedades que as ciencias da natureza (sem 
falar das ciencias do homem, onde, pela fragilidade dos metodos, a maior tiber
dade e deixada aos habitus) devem seu recrutamento social, grosso modo, as 
condi90es de acesso ao ensinG> superior (ver SAINT-MARTIN, M. de. Op. cit.}. 
3.'1 Sabe-se que as pr6prias revolu~oes inaugurais que dao nascimento a urn novo 
campo, constituindo, pela ruptura, urn novo dominio de objetividade, se devem 
quase sempre aos detentores de urn grande capital cientifico que, em virtude de 
variaveis secundcirias (tais como 0 fato de pertencer a uma classe social ou a 
uma etnia improvavel nesse universo) se encontram numa posi9ao de desequilibrio 
pr6pria a favorecer uma inc1ina9ao revolucionaria: e 0 caso, por exemplo, dos 
novatos que importam para urn campo 0 capital acumulado num campo social
mente superior (ver BEN-DAVID, 1. Roles and innovation in medicine. American 
Journal of Sociology, 65, 1960, p. 557-68 eBEN-DAVID, 1. e CoLLINS, R. Social 
factors in origins of a new science: the case of psychology. American SOci%gjcai 
Review, 31, 1966, p. 451-65). 
34 Vimos, acima, a descri9ao que Reif nos da sobre a forma mais freqUente que 
a acumula9ao de capital toma em tal estado do campo.-

., 



: 

, 

, I 

I 

I: , . 
I' 

ill,: I, 
, , 

i .. i 
, I: 

III" t 1 

'i i 

i r 

I ' 

144 

resse que todo produtor de bens simb6licos tem em produzir produtos 
"que DaD sejam somente interessantes para ele mesmo," como afirma 
Fred Reif,"mas tamoom importantes para os outros" (produtos pr6prios 
a obter dos outros que reconhe~am a sua importancia e a de seu autor) 
se choca com concorrentes mais capazes de colocar os mesmos meios 
a servi~o das mesmas inten~6es - 0 que leva, cada vez mais freqiiente
mente, com as descobertas simuitaneas, ao sacrificio dos interesses de 
um dos produtores ou dos dois so; ou, dito de outro modo, na medida 
em que 0 interesse privado que cada agente singular tem em combater 
e dominar seus concorrentes para obter deles 0 reconhecimento esta 
muuido de todo um conjunto de instrumentos que conferem plena efi
cacia a sua inten~ao polemica dimdo-Ihe todo 0 alcance universal de 
uma censnra met6dica. E, de fato, a medida que aumentam os recursos 
acumulados e 0 capital necessario a sua apropria~ao, 0 mercado onde 
o produto cientifico' pode ser colocado se restringe, sem cessar, a con
correntes cada vez mais fortemente armados de instrumentos para cri
tica-Io racionalmente e desacreditar seu autor: 0 antagonismo, que e 
o principio da estrutura e da transforma~ao de todo campo social, tende 
a tomar-se cada vez mais radical e fecundo porque 0 acordo tor~ado 
onde se engendra a raziio deixa cada vez menos lugar ao impensado e a 
doxa. A ordem coletiva da ciencia se elabora na e pela anarquia con
correncial das a~6es interessadas, cada agente encontrando-se dominado 
- e, com ele, todo 0 gropo - pelo entrecruzamento aparentemente 
incoerente das estrategias individuais. . Assim, a oposi~ao entre os as
pectos "funcionais" e "disfuncionais" do funcionamento de urn campo 
cientffico dotado de uma grande autonomia nao tem sentido: as ten
dencias mais "disfuncionais" (por exemplo, a propensao ao segredo e a 
recusa de coopera~ao) estao inscritas nos pr6prios mecanismos que en
gendram as disposi¢es mais "funcionais" .. N a medida em que 0 metodo 
cientifico se insereve nos mecanismos sociais que regulam 0 funciona
mento do campo e que Se encontra, assim, dotado da objetividade supe
rior de uma lei social imanente, pode realmente objetivar-se em instru-

85 Existe urn consenso, com efeito, de que a luta cientlfica se torna cada vez mais 
intensa (apesar das conseqiiencias da especializa9ao que tende a reduzir, sem 
cessar, 0 universo dos concorrentes pela divisao em subcampos cada vez mais 
estreitamente especificados) na medida em que a ciencia avan9a ou, mais precisa
mente, na medida em que os recursos cientificos acumulados aumentam e que 
o capital necessario para realizar a inven~ao se torna mais targa e uniformemente 
distribuido entre os concorrentes pela amplia!rio do direito de entrada no campo. 
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mentos capazes. de controlar e algumas vezes dominar aqueles que 0 

utilizam e nas disposi~6es duravelmente constituidas que a institui~ao 
escolar produz. Essas disposi~6es encontram um refor~ continuo nos 
mecanismos sociais que, achando suporte no materialismo racional. da 
ciencia objetivada e incorporada, produzem contrale e censura, mas 
tambem invenc;ao e ruptura S6. 

A ciencia e OS dox6sofos 

A, ciencia jamais teve outro fundamento senao 0 da cren~a cole
tiva em seus fundamentos, que 0 pr6prio funcionamento do campo cien
tifico produz e sup6e. A propria orquestra~ao objetiva dos esquemas 
pniticos inculcados pelo ensinamento explicito e pela familiariza~ao _ 
fundamento do consenso do que esta em jogo no campo, isto e, dos 
problemas, dos metodos e das solu¢es imediatamente percebidos como 

.' cientificos - encontra seu fundamento no conjunto dos mecanismos 
institucionais que asseguram a sele~ao social e escolar dos pesquisadores 
(em fun~ao, por exemplo, da hierarquia estabelecida das disciplinas), 
a forma~ao dos agentes selecionados, 0 controle do acesso aos instru
mentos de pesquisa e de publica~ao etc. 37. 0 campo de discussao que 
a ortodoxia e a heterodoxia desenham, atraves de suas lutas, se recorta 
sobre 0 fundo do campo da doxa, conjunto de pressupostos que os anta
gonistas admitem COmo sendo evidentes, aquem de qualquer discussao, 
porque constituem a condi~ao t"cita da discussao S8: a censura que a 

36 0 conjunto dos prOCessos que acompanham a autonomiza~ao do campo cien
dfieo mantem reiayOes dialeticas: assim, a ampliar;ao continua do direito de 
entrada que a acumular;ao de recursos espedficos implica contribui em troea para 
a autonomizar;ao do campo cientifico instaurando, indiretamente, urn corte social 
como 0 mundo profano dos leigos. 

87 0 habitus primeiro produzido pela educa9ao de classe e 0 habitus secundario 
inculcado pela educa9ao escolar contribuem, com pesos diferentes no caso das 
ciencias sociais e das ciencias da natureza, para determinar uma adesao pre
-reflexiva aos pressupostos tacitos do campo (sobre 0 papel da socializa9ao, ver 
HAGSTROM, W. D. Sponsored and contest mobility ... , cit., p. 9 e KUHN, T. S. 
The function of dogma in scientific research. In: CROMBIE, A. C., org. Scientific 
change. Londres, Heineman, 1963. p. 347-69). 
8a Vemos 0 que poderia tornar-se a etnometodologia (mas seria ela ainda uma 
etnometodologia?) se ela soubesse que aquilo que ela toma como objeto, 0 taken 
for granted de Schutz, e a adesao pre-reflexiva Ii ordem estabelecida. 

, I 
I 



I ~ 
I 

I' 
Ii 

I 

II! 

il 

146 

ortodoxia exerce - e que a heterodoxia denuncia - esconde uma 
censura ao mesmo tempo mais radical e invislvel porque constitutiva do 
proprio funci9namento do campo, que se refere ao conjunto do que 
e admitido pelo simples fato de pertencer ao campo, 0 conjunto do que e 
colocado fora da discussao pelo fato de aceitar 0 que esta em jogo na 
discussao, isto e, 0 consenso sobre os objetos da dissensao, os interesses 
comuns que estao na base dos conflitos de interesse, todo 0 nao-discutido, 
o nao-pensado, tacitamente mantidos fora dos limites da luta 89. 

Dependendo do grau de autonomia do campo com rela~ao as de
terminac;5es extemas, e maior a parte de arbitrario social englobada ao 
sistema de pressupostos constitutivos do campo considerado. Isto significa 
que, no espa~ abstrato da teoria, qualquer campo cientifico - 0 das 
ciencias sociais ou da matematica, hoje, ou 0 da alquimia ou da astro
nmnia matematica do tempo de Copernico - pode estar situado em 
algum ponto entre os dois limites representados, de urn lado, pelo campo 
religioso (ou 0 campo da produ~ao literaria), no qual a verdade oficial 
nada mais e do que a imposi~ao legitima (isto e, arbitraria, e nao reconhe
cida enquanto tal) de um arbitrario cultural exprimindo 0 interesse es
pecifico dos dominantes - dentro do campo e fora dele - e, de outro 
lado, por um campo cientffico que baniria qualquer elemento de arbi
trario (ou,ce nao-pensado) social e onde os mecanismos sociais reali
zariam a imposi~ao necessaria das normas universals da razao. 

A questao que assim se coloca e a do grau de arbitrario social da 
crellfa que 0 funcionamento do campo produz e que e a condi~o de 
seu funcionamento ou, 0 que da no mesmo, a questao do grau de auto
nomia do campo (em rela~ao, primeiro, a demanda social da classe do
minante) e das condic;5es sociais, intemas e extemas, dessa autonomia. 
a principio de todas as diferen,as entre campos cientificos - capazes 
de produzir e de satisfazer um interesse propriamente cientffico e de 
manter, assim, um processo dialetico interminavel - e campos de pro
dUfiio de discurso eruditos - onde 0 trabalho coletivo so tem por efeito 
e fun,ao perpetuar 0 campo identico a ele mesmo, produzindo, tanto 
dentro quanto fora, a cren~a no valor autonomo dos objetivos e dos 

39 No campo da produc;ao ideo16gica (do qual participam ainda os diferentes 
campos da produ~o de discursos cientificos ou letrados), 0 fundamento do con
senso na dissensao que 4efine a doxa reside, como veremos, na relac;ao censurada 
do campo de produ~o do poder (isto e, no fun~'o ocullO do campo do 1uta de 

classes). 
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objetos que ele produz - reside na rela,ao de depemUncia pela apa
rencia de independencia em rela,ao as demandas externas: os doxosofos, 
cientistas aparentes e cientistas da aparencia, s6 podem legitimar 0 des
pojamento que eles operam pela constitui,ao arbitraria de um saber 
esoterico inacesslvel ao profano e a delega,ao que eles exigem ao se 
arrogarem 0 monop6lio de certas praticas ou a reflexao sobre elas, com 
a condi,ao de imporem a cren,a de que sua falsa ciencia e perfeitamente 
independente das demandas sociais e que ela s6 satisfaz tao bem por
que afirma sua grande recusa de servi-Ias. 

De Reidegger falando das "massas" e das "elites" na linguagem alta
mente eufemistica do "autentico" e do "inautentico" aos politic61ogos 
american os, reproduzindo a visao oficial do mundo social nas semi-abs
tra'.t>es de urn discurso descritivo-normativo, e sempre a mesma estra
tegia da falsa ruptura que define 0 jargiio erudito por oposi,ao a lin
guagem cientifica. Onde a linguagem cientffica coloca aspas, como 
observa Bachelard, para assinalar que as palavras da linguagem ordinaria 
ou da linguagem cientlfica anterior que ela conserva estao completa
mente redefinidas e retiram seu sentido do novo sistema teo rico 40, a 
lingua gem erudita usa aspas ou neologismos somente para manifestar 
simbolicamente uma distancia e uma ruptura fictkias em rela,ao ao 
senso comum: nao dispondo de nenhuma autonomia real, ela s6 pode, 
com efeito, produzir completamente seu efeito ideol6gico conservando-se 
suficientemente transparente para continuar evocando a experiencia e 
a expressao ordinaria que ela define e denega. 

As estratogias da falsa ruptura exprimem a verdade objetiva de 
campos que s6 dispoem de uma falsa autonomia: com efeito,. enquanto 
a classe dominante concede as ciencias da natureza uma autonomia que 
se mede pelo seu grau de interesse nas aplica,oes das tecnicas cientificas 
na economia, ela nada tern a-esperar das ciencias sociais, a nao ser, no 
melhor dos casos, uma contribui,ao particularmente preciosa para a legi
tima,ao da ordem estabelecida e urn refor,o do arsenal dos instrumentos 
simb6licos de domina,ao. a desenvolvimento tardio e sempre amea,ado 
das ciencias sociais al esta para testemunhar que 0 progresso em dire,ao 
a autonomia real - que condiciona e supoe, ao mesmo tempo, a instau
ra,ao de mecanismos constitutivos de urn campo cientifieo auto-regulado 
e autarquico - se choca, necessariamente, com obstaculos desconhecidos 

40 BACHELARD, G. Op. cit., p. 216-17. 
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alhures: e nao pode ser de outro modo, porque 0 que esta em togo na 
luta interna pela autoridade cientifica no campo das ciencias sociais, isto 
e, 0 poder de produzir, impor e inculcar a representa~ao legitima do 
mundo social, e 0 que esta em jogo entre as classes no campo da poli
tica 41. Segue-se dai que as posi~5es na luta interna nao podem jamais 
atingir 0 grau de independencia com rela~ao as posi~5es nas lutas ex
ternas que se observa no campo das ciencias da natureza. A ideia de 
uma ciencia neutra e uma fic~ao, e uma fic~ao interessada, que permite 
fazer passar por cientffico uma forma neutralizada e eufemica, particular
mente eficaz simbolicamente porque partieularmente i"econhedvel, da 
representa~ao dominante do mundo social 42. Desvendando os meea
nismos sociais que asseguram a manuten~ao da ordem estabelecida, cuja 
eficaeia propriamente simbolica repousa no desconheeimento de sua 10-
gica e de seus efeitos, fundamento de um reconheeimento sutilmente 
extorquido, a ciencia soeial toma necessariamente partido na luta poli
tica. Portanto, quando ela eonsegue instaurar-se (0 que sup5e certas 
condi~5es preenchidas, correlativas a um estado determinado da rela~ao 
de for~as entre as classe), a luta entre a eieneia e a falsa cieneia dos 
doxosofos (que podem reclamar para si as mais revolucionarias tradi~5es 
teorieas) traz, necessariamente, uma contribui~ao para a luta entre as 
classes, que, pelo menos neste caso, nao tem igualmente 0 mesmo inte
resse em rela~ao a verdade eientifica. 

A questao fundamental da soeiologia da ciencia toma, no caso das 
eieneias soeiais, uma forma particularmente paradoxal: Quais sao as con
di~5es soeiais de possibilidade do desenvolvimento de urna ciencia liberta 
das press5es e das demandas sociais, sabendo que, neste caso, os pro
gressos no sentido da racionalidade cientifica nao sao progressos no sen
tido da neutralidade politica? Nao se pode negar a questao. :E: 0 que 

41 Assim, os sistemas de c1assifica93.0 (taxionomias)' que sao uma das quest5es 
essenciais da luta ideol6gica entre as classes (ver BOURDIEU, P. e BoLTANSKI. L. 
Le titre et ie poste: rapports entre Ie systeme de production et Ie systeme de 

.. reproduction. Actes de fa Recherche en Sciences Sociales, 2, 1975, p. 95-107), 
constituem, atraves das tomadas de posi!;3.o a respeito da exist8ncia ou da nao
-existencia das classes sociais - urn dos grandes principios de divisao do campo 
socio16gico (ver BOURDIEU. P. Classes et c1assement. Minuit, 5, 1973. p. 22-4 e 
CoXON, A. P. A. e JONES, C. L. Occupational categorization and images of society. 
Working Paper, n. 4, Project on Ocupational Cognition, Edinburgh, Edinburgh 

University Press, 1974). 
42 Segue.se dai que a sociologia da ciencia (e, em particular, da rela9ao que a 
clencia social mantem com a classe dominante) nao e uma especialidade entre 
outras. mas faz parte das condi90es de uma sociologia cientifica. 
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fazem, por exemplo, aqueles que imputam as particularidades das cHin
cias sociais ao fato de sua recentidade, em nome de uma filosofia inge
nuamente evolucionista que coloca a ciencia oficial no termo da evo
IUl;ao. Na verdade, a teoria do atraso s6 e verdadeira, paradoxalmente, 
no casu da sociologia oficial e, mais precisamente, da sociologia oficial 
da sociologia. Basta, com efeito, ter em mente as celebres analises de 
Alexander Gerschenkron sobre 0 "atraso economico", para compreen
der os tra~os mais caracterfsticos dessas formas particulares de discurso 
erudito que sao as fa/sas ciencias. Gerschenkron nota, com efeito, que, 
quando 0 processo de industrializa~ao come~a com atraso, ele apre
senta diferen~as sistematicas em rela~ao aqueles que se deram em paises 
mais desenvolvidos, nao somente no que concerne as "estruturas pro
dutivas e organizacionais", isto porque ele coloca em a9ao "instrumentos 
instituicionais" originais e porque se desenvolve num clima ideol6gico 
diferente 43. :E: a existencia de ciencias mais avan~adas - grandes for
necedoras nao somente de metodos e de tecnicas geralmente emprega
das fora das condi~5es tecnicas e sociais de validade, mas tambem de 
exemplos - que permite a sociologia oficial atribuir-se aparencias de 
cientificidade: a ostenta~ao de autonomia pode tomar, aqui, uma forma 
sem precedentes, de que 0 esoterismo, sabiamente fomentado das velhas 
tradi~5es letradas, representa uma pobre antecipa~ao. A sociologia 
oficial visa nao a se realizar enquanto ciencia, mas a realizar a imagem 
oficial da ciencia que a sociologia oficial da ciencia, especie de ins
tancia juridica que a comunidade (a palavra se aplica perfeitamente 
neste caso) dos sociologos oficiais se atribui, tem por fun~ao fornecer
-lhe, ao pre~o de uma reinterpreta~ao positivista da pr3!ica cientffica 
das ciencias da natureza. 

Para ficarmos completamente convencidos da fun9iio ideologica 
justificadora que a historia social das ciencias soeiais preenche, tal 
como e praticada no establishment americano 44, bastaria recensear 0 

43 GERSCHENKRON, A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge, 
Harvard University Press, 1962. p. 7. 
44 A filosofia da hist6ria que persegue a hist6ria social da ciencia social encontra 
uma expressao paradigmatica na obra de Terry Clark que Paul Vogt caracteriza 
sociologicamente, numa resenha. com dois adjetivos: "Terry N. Clark's long· 
-awaited, much circulated in manuscript Prophets and Patrons". (Ver CLARK, 
T. N. Prophets and patrons, the french university and the emergency of the social 
science. Cambridge, Harvard University Press, 1973 e CHAMBOREDON, J. C. Socio
logic de la sociologic et interets sociaux des sociologues. Actes de La Recherche 
en Sciences Socialest 2, 1975, p. 2-17.) 
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conjunto dos trabalhos direta ou indiretamente consagrados a compe
ti,ao, palavra-chave de toda sociologia da ciencia americana que, na 
sua obscuridade de conceito nativo promovido a dignidade cientifica, 
condensa todo 0 niio-pensado (a doxa) dessa sociologia. A tese se
gnndo a qual produtividade e competi~iio estao diretamente ligadas" 
inspira-se numa teoria funcionalista da competi~ao, variante sociologica 
da cren~a nas virtudes do "mercado livre". A palavra inglesa compe
tition designa tambem 0 que chamamos de concorrencia: reduzindo toda 
competi~iio a competi,ao entre universidades ou fazendo da compe
ti~iio entre universidades a condi~iio da competi~iio entre pesquisadores, 
nunca nos questionamos sobre os obstaculos 11 competi,ao cientifica, 
imputaveis 11 competi,iio ao mesmo tempo economica e cientifica que 
tem lugar no academic market place. 

A competi,ao que essa ciencia institucional reconhece e a com
peti~iio que se da dentro dos limites da conveniencia social que faz 
tanto mais fortemente obstaculo a verdadeira competi~iio cientifica -
capaz de colocar em questiio a ortodoxia - quanta mais carregado de 
arbitrario social for 0 universo em que estivermos situados. Pode-se 
compreender, portanto, que a exalta~iio da unanimidade do "para
digma" possa coincidir com a exalta~iio da competi~iio - ou, ainda, 
que se possa, segnndo os autores, censurar a sociologia europeia por 
pecar pelo excesso ou pela falta de competi~iio. 

Alem das ferramentas e das t"cnicas - computadores e progra
mas de reprocessamento autonuitico dos dados, por exemplo - a socio
logia oficial lOrna ernprestado da irnagina~iio positivista urn modelo 
de pratica cientifica representada com todos os atributos sirnbolicos da 
respeitabilidade cientifica: mascaras e artificios tais como os gadgets 
tecnol6gicos e 0 kitsh retorico, e urn rnodelo da organiza~ao do que ela 
chama de "cornunidade cientifica", concebido pela sua pobre ciencia das 
organiza~5es. Mas a sociologia oficial nao tern 0 rnonopolio das lei
turas interessadas da historia da ciencia: a dificuldade particular que 

4ti Joseph Ben-David tern 0 merito de dar a essa tese sua forma mais direta: 0 

alto grau de competi~ao que caracteriza a universidade americana explica sua 
maior produtividade cientifica e sua maior flexibilidade (BEN-DAVID, J. Scientific 
productivity and academic organization in nineteenth century medicine. American 
Sociological Review, 25, 1960, p. 828-43); Fundamental research and the uni
versities. Paris, O. C. D. E., 1968; BEN-DAVID, J. e ZLOCZOWER, Avraham, Uni
versities and academic systems in modern societies. European Journal of Sociology, 

3, 1962, p. 45·84). 
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a sociologia tern em pensar cientificamente a clencia relaciona-se com 
o fato de que ela esta situada na parte rnais baixa da hierarquia social 
das ciencias. Seja elevando-se para pensar as ciencias rnais cientfficas, 
rnelhor do que elas pr6prias 0 fazern, seja abaixando-se para registrar 
a irnagem triunfante que a hagiografia cientffica produz e propaga, a 
sociologia tern sernpre a rnesrna dificuldade de se pensar enquanto 
ciencia, isto e, pensar sua posi~iio na hierarquia social das ciencias. 

Isso pode ser visto, com toda clareza, nas rea~oes que 0 livro de Thomas 
Kuhn 46 suscitou e que dariam urn material experimental de grande qualidade 
para uma analise empirica das ideologias da ciencia e de suas rela~5es com 
a posi~ao de seus auto res no campo cientifico. :£ verdade que esse livro, que 
Dunea se sabe se esta descrevendo ou prescrevendo a logica, da mudan9a 
cientffica 47, convida os leitores a nele proclirarem respostas a questao da 
boa ou rna ciencia 48. Por parte daquele que a linguagem nativa chama de 
"radicais", leu-se no livro de Thomas Kuhn urn convite a "revolu9ao" contra 
o "paradigma" 49, ou uma justifica93.0 do pluralismo liberal das world-views 50; 
duas tomadas de posi~3.o correspondendo, sem duvida, a diferentes posig6es 
no campo. Por parte dos mantenedores da ordem cientffica estabelecida, nele 
leu-se urn convite para tirar a sociologia de uma fase "pre-paradigmatica" 
impondo-Ihe ~ma constela93.0 unificada de cren~as, de valores e de tecnicas 
que simboliza a triade capitolina de Parsons e de Lazarsfeld reconciliados com 
Merton. A exalta93.0 da quantifica~3.o, da formaliza9ao e da neutralidade 
etica, 0 desdem pela "filosofia" e a rejei93.0 da ambi9ao sistematica em pro
veito da minucia da verifica93.0 empirica e da timida conceptualizar;ao dita 

46 KuHN, T. S. The structure of scientific revolutions, cit. 
47 Exemplo de prescri~ao larvar: a existencia de urn paradigma e urn sinal de 
rnaturidade cientifica. 
48 Mais ainda do que nesse livro - cujas teses fundamentais nao tern nada de 
radicalmente novo, ao menos para os leitores de Bachelard. objeto, ele pr6prio, 
pouco mais ou menos no mesmo momento e numa outra tradi~o, de uma capta~o 
semelhante ~ a inten!;ao normativa pode ser notada em dois artigos de T. S. 
Kuhn onde ele descreve as fun!;oes positivas para 0 desenvolvimento cientifico 
de urn pensamento "convergente" e sustenta que a adesao dogmatica a uma tradi
~ao e favoravel a pesquisa (KUHN, T. S. The function of dogma in scientific 
research, cit., p. 347-69 e The essential tension: tradition and innovation in 
scientific research. In: HUDSON, L., ~rg. The ecology of human intelligence. Londres, 
Penguin, 1970. p. 342.39). 
49 Ver, por exemplo, GoULDNER, A. W. The coming crisis of western sociology, 
Nova York-Londres, Basic Books, 1970 e FRIEDRICHS, R. W. A sociology of so
ciology, Nova York, Free Press, 1970. 
riO GELLNER, E. Myth, ideology and revolution. In: CRICK, B. e ROBSON, W. A., 
orgs. Protest and discontent. Londres, Penguin, 1970. p. 204-20. 

;Ii 

I 



t' F---

"'I , , 

:1 : 

:1 

I
i f 

Ii, I 

1, I 

I; : 

"Iii 
I 

I' , I 

ill 

! 

I 
I, 

I 
'I 

152 

operacional das "teorias de medio alcance", sao os tr2.9os obtidos por uma 
transmut~ao desesperadamente transparente do ser em dever-ser, que encon
tram sua justific~ao na necessidade ~e contribuir para 0 refor~o dos "valo
res comunitarios" tidos como condi~ao de "ascensaa". 

Falsa ciencia destinada a produzir e a manter a falsa conseieneia, 
a soeiologia ofieial (de quem a politicologia e, hoje, 0 mais belo orna
menlO) deve ostentar objetividade e "neutralidade etica" (isto e, neu
tralidade na luta entre as classes cuja existeneia, por outro lado, ela 
nega) manter as apareneias de urna ruptura categorica com a classe 
dominante e suas demandas ideologicas, multiplicando os sinais exte
riores de cientificidade: temos, assim, do lado do Hempirico", a osten
tariio tecnologica e, do lado da "teoria", a retorica do "neo" (f1ores
cente tambem no campo arustieo) que imita a acumulac;ao cientifica 
aplicando a urna obra ou a um conjunto de obras do passado" 0 pro
cedimento tipicamente erudito da "releitura" - operac;ao paradigma
ticamente escolar de simples reproduc;ao (ou de reproduc;ao simples) 
feita para produzir, nos Iimites do campo e de suas crenc;as, as apa
rencias da "revoluc;ao". £ preciso analisar sistematicamente essa ret6-
rica de cientificidade atraves da qual a "comunidade" dominante pro
duz a crenc;a no valor eientifico de seus produtos e na autoridade 
eientifica de seus membros: seja por exemplo, 0 conjunto das estra
tegias destinadas a dar aparencia de acumula,iio, tais como a refe
rencia as fontes canonicas, geralmente reduzidas, como se diz, a "sua 
mais simples expressao" (pensemos, por exemplo, no destino postumo 
do Suicidio) , isto ii, protoco\o;)s insipidos imitando 0 frio rigor do dis
curso eientifico, e aos artigos recentes, na medida do possivel, sobre 0 
mesmo assunto (e conhecida a oposi~ao entre as ciencias "duras" -
hard - e as eieneias "brandas" - soit); ou ainda as estrategias de 
iechamento, que entendem marcar uma separac;ao categorica entre a 
problematica eientffica e os debates profanos e mundanos (sempre 
presentes mas a titulo de "fantasmas na maquina"), isto muitas vezes 
pelo prec;o de simples retraduc;5es Iingilisticas; ou as estrategias de 
denega,iio, que f10rescem nos politic6logos, Mbeis em realizar 0 ideal 
dominante da "objetividade" num discurso apolitico sobre a politica 
onde a politica recaleada s6 aparece sob aparencias irreconheciveis e, 
portanto, irrepreensiveis, da denegac;ao politicoI6gica". Mas essas es-

51 Yer PARSONS, T. The structure of social action. Nova York, Free Press, 1968. 
62Yer BoURDIEU, P. Les doxosopbes. Minuit, 1, 1973, p. 26-45 (em particular 
a analise do efeito Lipset). 
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trategias preenchem, alem disso, uma func;ao esseneial: a circulac;ao 
circular dos objetos, das ideias, dos metodos e, sobretudo, do reconhe
cimento no interior de uma comunidade produz 03, como todo circulo 
de legitimidade, um universo de crenc;as que encontram seu equivalente 
tanto no campo religioso quanto no campo da Iiteratura ou da alta cos
tura 54, 

Mas e preeiso ainda evitar, aqui, dar it fa!sa ciencia oficia! a signi
ficac;ao que lhe confere a critica "radical". Alpesar de sua discordancia 
sobre 0 valor que eles conferem ao "paradigma", principio de unifi
cac;ao necessario ao desenvolvimento de eiencia num caso, forc;a de 
repressao arbitraria no outro - ou alternadamente urn e outro, para Kuhn 
- conservadores e "radicais", adversarios e cumplices, concordam de 
fato no esseneial: pelo ponto de vista necessariamente unilateral que 
eles tem do campo eientffico ao escolher, pelo menos inconsciente
mente, um ou outro dos campos antagonistas, eles nao podem perceber 
que 0 controle ou a censura nao sao exercidos por tal ou tal instancia 
mas pela relariio objetiva entre adversarios cumplices, que, pelo seu 
pr6prio antagonismo, delimitam 0 campo da discussao legitima, exc1uin
do como sendo absurda, OU simplesmente impensavel, qualquer tenta
tiva de tomada de posic;ao nao prevista (neste caso particular, de co
locar, por exemplo, a servi~o de uma outra axiomatica cientffica as 
ferramentas elaboradas pela ciencia ofieial) ". 

Expressao levemente eufemica dos interesses dos dominados do 
campo cientifico, a ideologia "radical" tende a tratar toda revoluc;ao 
contra a ordem cientifica estabelecida como revoluc;ao cientifica. Assim 

53 A sociologia oficial da clencia oferece uma justifica9ao para cada urn desses 
tra90s. Assim, por exemplo, 0 evitar problemas te6ricos fundamentais encontra 
uma justifica9ao na ideia de que, nas ciencias da natureza, os pesquisadores nao 
se preocupam Com a filosofia da ciencia (ver HAGSTROM, W. D. Sponsored and 
contest mobility ... , cit., p. 277-79). Pode-se Ver Sem dificuldade 0 que a tal da 
socioiogia da ciencia deve a necessidade de legitimar urn estado de fato e de 
transformar os Iimites a que esta submetida em exclusoes e1etivas. 
(14 Sobre a produ9ao da cren9a e do fetichismo no campo da alta costura, ver 
BoURDIEU, P. e DELSAUT, Y. Le couturier et sa griffe. Contribution a une th60rie 
de la magie. Actes de fa Recherche en Sciences Sociales, 1 (1), jan. 1975, p. 7-36. 
56 Tais pares epistemo16gicos, que sao ao rnesmo tempo pares socio16gicos, fun
cionam em qualquer campo (ver, por exemplo, 0 Positivismusstreit, que opoe 
Habermas e Popper no caso da Alemanba - mecanismo de deriva9ao que, tendo 
sido testado na Europa. come9a a fazer estragos nos EU A com a imp
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ela faz,como se bastasse que uma "inova9ao" fosse excluida da ciencia 
oficial para que ela pudesse ser considerada cientificamente revolucio
naria. A ideologia "radical" se omite, assim, de colocar a questao das 
condi90es sociais atraves das quais uma revolu9ao contra a ordem cien
tifica estabelecida 10 tambem uma revolu9ao cientifica e nao uma simples 
heresia que visa derrubar a correla9ao de for9as estabelecida no campo 
sem transformar os principios sobre os quais repousa seu funciona
mento '6. Quanto aos dominantes, inclinados a admitir que a ordem 
cientffica na qual estao colocados todos os seus investimentos (no sen
tido da economia e da psicanalise) e de cujOs lucros se apropriam 10 
o dever-ser reaJizado, sao logicamente levados a aderir a filosofia espon
tanea da ciencia que se expressa na tradi9ao positivista, forma de oti
mismo liberal que deseja que a ciencia progrida pela for9a intrinseca 
da ideia verdadeira e que os mais "poderosos" sejam tambem os mais 
"competentes". Basta pensar nos antigos estados do campo das ciencias 
da natureza ou no estado atual das ciencias sociais para per.ceber a fun9ao 
ideol6gica de sociodiceia dessa filosofia da ciencia que, daJ.!do 0 ideal 
por realizado, exclui a questao das condi90es sociais de realiza9ao desse 
ideal. 

Ao se colocar que a pr6pria sociologia da clencia funciona se
gundo as leis de funcionamento de todo campo cientifico, a sociologia 
da ciencia nao se condena de modo algum ao relativismo. Com efeito, 
uma sociologia cientifica da ciencia (e a sociologia cientifica que ela 
contribui para tornar possivel) s6 pode constituir-se com a condi9ao 
de perceber c1aramente que as diferentes posi90es no campo cientifico 
associam-se representa90es da ciencia, estrategias ideo16gicas disfar-
9adas em tomadas de posir;iio epistemologicas atraves das quais os 
ocupantes de uma posi9ao determinada visam justificar sua pr6pria 
posi9ao e as estrategias que eles colocam em a9ao para mante-Ia ou 
melhora-Ia e para desacreditar, ao mesmo tempo, os detentores da po
si9ao oposta e suas estrategias. Cada soci610go 10 bom soci610go de· 

ri6 £ preciso analisar todos os usos estrategicos que os dominados de urn campo 
podem fazer da transfigura~ao ideologica de sua posi~ao objetiva: por exemplo, 
a exibi,ao da exclusiio que permite aos excluidos tirar ainda partido da institui!rio 
(que eles reconhecem bastante ao critica-la por nao reconheca.los), fazendo da 
exclusao uma garantia de cientificidade; ou, ainda, a contesta!;ao da "compe
tencia" dos dominantes, que esta no centro de todo movimento beretico (ver a 
contesta!;ao do monopolio da sagra~ao) e que deve tanto menos armar-se de 
argumentos cientificos quanto mais fraco for 0 capital cientifico acumulado etc. 
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seus concorrentes, a sociologia do conhecimento ou da ciencia nada 
mais sendo do que a forma mais irrepreensivel das estrat6gias de des
qualifica9iio do adversario enquanto ela tomar por objeto os adversarios 
e suas estrategias e nao 0 sistema completo de estrategias, isto e, 0 cam
po das posir;oes a partir do qual elas se engendram". A sociologia da 
ciencia s6 10 tao dificil porque 0 soci610go esta em jogo no jogo que ele 
pretende descrever (seja, primeiramente, a cientificidade da sociologia 
e, em segundo lugar, a cientificidade da fOJ1l!a de sociologia que ele 
pratica); ele s6 podera objetivar 0 que esta em jogo e as estrategias 
correspondentes se tomar por objeto nao somente as estrategias de 
seus adversarios cientificos, mas 0 jogo enquanto tal, que comanda 
tambem suas pr6prias estrategias, amea9ando governar subterranea
mente sua sociologia, e sua sociologia da sociologia. 

57 Sabre a necessidade de construir, enquanto tal, a campo intelectual para tornar 
passivel uma sociologia dos intelectuais que seja algo alem de uma troca de 
injurias e de anatemas entre ''intelectuais de direita" e "inte1ectuais de esquerda", 
ver BOURDIEU, P. Les fractions de la c1asse dominante et les modes d'appropriation 
de l'oeuvre d'art. Information sur les SCiences Sociales, 13 (3), 1974. p. 7-32. 
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5. A ECONOMIA DAS TROCAS LINGOiSTICAS * 

"Talvez por hiibito profissional, talvez em virtude da calma que adquire 
todo homem importante a quem se solicita conselho e que, sabendo 
que mantera em suas maos 0 dominic da conversa, deixa 0 interlocutor 
agitar-se, esfor~ar-se, sofrer a vontade, talvez tambem para fazer valer 
o carater de sua cab~a (grego segundo ele. apesar dos grandes favo
ritos), M. de Norpois, enquanto alguem lhe expunha alguma coisa, 
guardava uma imobilidade no rosto tao absoluta como se estivessemos 
falanda diante de algum busto antigo - e surdo - em uma gliptoteca." 

PROUST, M. A la recherche du temps perdu. 

Podemos nos perguntar por que um soci610go se imiscui, hoje, na 
linguagem e na lingiiistica. Na verdade, 0 soci610go nao pode escapar 
a todas as for~as mais ou menos larvares de domina9ao que a lingiiistica 
e seus conceitos exercem ainda hoje sobre as ciencias sociais se nao 
tomar a lingiiistica como objeto numa especie de genealogia, ao mesmo 
tempo intema e extema, visando antes de tudo trazer 11 luz, conjunta
mente, os pressupostos te6ricos das opera~es de constru9ao de objeto 
atraves dos quais esta ciencia se fundou e as condi90es sociais de pro
dU9ao e, sobretudo, talvez da circula9ao de seus conceitos fundamentais. 
Quais sao os efeitos sociologicos que os conceitos de lingua e palavra, 
ou de competencia e performance produzem quando se aplicam ao 
terreno do discurso ou, a fortiori, fora desse terreno; qual e a teoria 
sociol6gica das rela90es sociais que esta implicita na aplica9ao pnitica 

• Reproduzido de BoURDIEU, P. L'economie des echanges linguistiques. Langue 
Franfaise. 34, maio 1977. Traduzido por Paula Montero. 
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desses conceitos? E preciso fazer toda uma analise sociol6gica 1 das 
razoes pelas quais a filosofia intelectualista, que faz da linguagem mais 
um objeto de intelec,iio do que urn instrumento de a,iio (ou de poder), 
foi tao facilmente aceita pelos etn610gos e semi610gos: 0 que era pre
ciso conceder 11 lingiiistica para poder realizar essas especies de trans
cri¢es mecanicas de seus canones? Genealogia social (como estudo 
das condi90es sociais de possibilidade) e genealogia intelectual (como 
estudo das condi~oes 16gicas de possibilidade) se confundem: se as 
transferencias foram tao faceis, e porque se concedeu a lingUistica 0 
essencial, a saber, que a lingua e feita para comunicar, portanto, para 
ser compreendida, decifrada, que 0 universe social e um sistema de 
frocas simb6licas 2 e a a~ao social UIH ato de comunica9ao. 0 filolo
gismo, forma especifica do intelectualismo e do objetivismo que povoa 
as ciencias sociais, e a teoria do discurso que se imp6e as pessoas que 
nada tem a ver com a lingua, a nao ser estuda-Ia. 

Para sermos breves, podemos dizer que a critica sociol6gica sub
mete os conceitos lingiiisticos a um trip lice deslocamento, substituindo: 
a n09ao de gramaticalidade pela de aceitabilidade ou, se quisermos, a 
no~ao de lingua pela n09ao de lingua legitima; as rela,oes de comuni
cl1fiio (ou de intera9ao simb6lica) pelas relaroes de forra simbOlica e, 
ao mesmo tempo, a questao do sentido do discurso pela questao do 
valor e do poder do discurso; enfim e correlativamente, a competencia 
propriamente lingiiistica pelo capital simbolico, inseparavel da posi9ao 
de locutor na estrutura social. 

A competencia ampliada 

Passar da competencia para 0 capital lingiiistico e recusar a abs
trariio inerente ao conceito de competencia, isto e, a autonomiza9ao da 
capacidade de produ~ao propriamente lingiiistica. A lingiiistica com
preende implicitamente, por competencia, a competencia propriamente 
lingiiistica, isto e, a capacidade de engendramento infinito de discurso 
gramaticalmente conforme. Na verda de, essa competencia nao pode ser 
autonomizada - nem de fate ou de direito, nem genetica ou estrutural-

1 Esta anAlise se encontra esb~ada em Bakhtin-Volochinov, atraves da critica 
do filologismo como deforma~ao profissional que leva os fiI61ogos, pela sua for
ma~ao e experiencia Com a lingua, a aceitar uma defini~ao implicita de seu objeto. 
2 Ver, nos EVA, 0 interacionismo simb6lico e a etnometodologia, produto do 
cruzamento da antropologia cultural e da fenomenologia. 
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mente, nem nas suas condi~oes sociais de constitui~ao ou de funciona
menta com rela~ao a uma outra competencia: a capacidade de produzir 
frases cientemente adequadas 3. A linguagem cO uma praxis: ela e feita 
para ser falada, isto cO, utilizada nas estrategias que recebem todas as 
fun¢es praticas possiveis e nao simplesmente as fun~oes de comuni
ca~ao. Ela cO feita para ser falada adequadamente. A competencia 
chomskyana cO uma abstra,iio que nao inclui a competencia que permite 
usar adequadamente a competencia (quando e preciso falar, calar, falar 
essa Jinguagem ou aquela etc.). 0 que constitui problema nao e a 
possibilidade de produzir uma infinidade de frases gramaticaimente 
coerentes, mas a possibilidade de utilizar, de maneira coerente e adap
tada, uma infinidade de frases num nUmero infinito de situa~oes. 0 
dominio pratico da gramatica nao cO nada sem 0 dominio das condi~oes 
de utiliza9ao adequada das possibilidades infinitas, oferecidas pela gra
matica. :£ 0 problema do kair6s, do adequado e do momento apropria
do, que colocavam os sofistas. Mas cO, ainda, por meio de uma abstra-
9ao que se pode distinguir competencia de situa~ao, portanto, entre 
competencia e competencia da situa~ao. A competencia priitica cO adqui
rida em situa,iio, na pnitica: 0 que cO adquirido cO, inseparaveimente, 0 

dominio pratico da linguagem e 0 dominio pratico das situa¢es, que 
permitem produzir 0 discurso adequado numa situa~ao detertuinada 4. 

A inten~ao expressiva, a maneira de realiza-Ia e as condi~oes de sua 
realiza~ao sao indissociaveis. Dai, entre outras conseqiiencias, 0 fato 
de que os diferentes sentidos das palavras nao sao percebidos enquanto 
tais: somente a consciencia cientffica que rompe a rela~ao organica 
entre a competencia e 0 campo toma evidente a pluralidade de sentidos 
que nao podem ser apreendidos na pratica porque sua produ~ao esui 
sempre submersa no campo da recep~ao. 

As rela~Oes de produ~iio Iingiiisticas 

Nao M manifesta~ao mais visivel do filologismo do que 0 primado 
que a lingiiistica atribui a competencia com rela~ao ao mercado: uma 
teoria da produ~ao lingiiistica que se reduz a uma teoria do aparelho 
de produ~ao coloca entre parenteses 0 mercado no qual sao oferecidos 

8 Vcr as dificuldades dos lingiiistas com a passagem da sintaxe a semantica e a 
pragmatica. 
4 ~ nesse s~ntido que 0 dominic pratico se distingue da competencia erudita (au 
escolar) que. tendo side adquirida nas situac;;Oes irreais do aprendizado escolar 
- onde a linguagem e tratada como letra morta. como simples objeto de anaJise 
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os produtos da competencia lingiiistica. Vma Clencia rigorosa da lin
guagem substitui a questao saussuriana das condi~oes de possibilidade 
da intelec9ao (isto e, a lingua) pela questao das condi~oes sociais de 
possibilidade da produ~ao e da circula9ao lingiiisticas. 0 discurso deve 
sempre suas caracteristicas mais importantes as rela,oes de produ,iio . 
lingUisticas nas quais ele e produzido. 0 signo nao tem existencia (salvo 
abstrata, nos diciomirios) fora de urn modo de produ~ao lingiiistico 
concreto. Todas as transa90es lingiiisticas particulares dependem da 
estrutura do campo lingiiistico, ele proprio expressao particular da estru
tura das rela90es de for~a entre os grupos que possuem as competencias 
correspondentes (ex.: lingua "polida" e lingua "vulgar" ou, numa si
tua~ao muitilingiiistica, lingua dominante e lingua dominada). 

Compreender nao e reconhecer um sentido invariante, mas apreen
der a singularidade de uma forma que so existe num contexto parti
cular .. Produto da neutraliza9ao das reia90es sociais praticas nas quais 
ela funciona, a palavra - em todo caso, a do dicionario - nao tem 
nenhuma existencia social: na pratica, ela so existe submersa nas situa-
90eS, a tal ponto que a identidade da forma atraves da varia9ao das 
situa90es pode passar despercebida. Como observa Vendryes, se as 
palavras recebessem sempre todos os seus sentidos ao mesmo tempo, 
o discurso seria um continuo jogo de palavras; mas, se (cemo no caso 
do verba frances lauer, que significa, ao mesmo tempo, "alugar" e 
"Iouvar") todos os sentidos de que elas se podem revestir fossem perfei
tamente independentes do sentido fundamental (mleleo de sentido que 
se mantem relativamente invariavel atravcOs da diversidade de mercados 
e que domina praticamente 0 "sentido da lingua"), qualquer jogo de 
palavras (dos quais os jogos ideol6gicos sao urn caso particular) se 
tomaria impossivel 5. Isso porque os diferentes valores de uma palavra 
se definem na rela~ao entre 0 nueleo invariante e os mecanismos obje
tivos caracteristicos dos diferentes mercados: por exemplo, os diferen
tes sentidos da palavra grupo remetem a diversos campos especificos, 
eles proprios objetivamente situados em rela9ao ao campo onde se de
fine 0 sentido original (conjunto de pessoas ou de coisas agrupadas 
num mesmo lugar): 1) campo da pintura e da escultura: "reuniao de 

- ista e, fora de toda situa~ao pratica, encontra 0 problema do kair6s quando, 
como e 0 caso para os sofistas e seus aiunos, deve ser posta em pratica em 
situa~Oes reais. 
5 VENDRYEs, J. Le langage - Introduction linguistique a fhistoire. Paris, Albin 
Michel, 1950, p. 208. 
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varias personagens formando uma unidade organica numa obra de arte"; 
2) campo da musica: pequeno conjunto de musicos, trio, quarteto; 
3) campo literario: cenaculo, escola (0 grupo da Pleiade); 4) campo 
da economia: conjunto de empresas unidas por la90s diversos (grupo 
financeiro, grupo industrial); 5) campo biologico: grupo sangiiineo; 
6) campo da matematica: teoria dos grupos etc. Se se pode faJar 
dos diferentes sentidos de uma palavra sob a condi9ao de se ter cons
ciencia de que seu agrupamento na simultaneidade do discurso cientifico 
(a pagina do dicionario) e urn artefato cientifico e que eles nunca 
existem simultaneamente na pratica (salvo no jogo de palavras). Se, 
para tomar urn outro exemplo de Vendryes,pode-se dizer de uma 
crian9a, de urn terreno ou de urn cachorro que eles rappor/ent', e por
que existem na pratica tautos verbos rapporter quautos contextos de 
usn, e que 0 sentido efetivamente atualizado pelo contexto (isto e, 
pela logica do campo) lan9a todos os outros no segundo plano 7. 

A Iinguagem autorizada 

A estrutura da rela9ao de produ9ao lingiiistica depende da rela9ao 
de for9a simbolica entre os dois locutores, isto e, da importancia de 
seu capital de autoridade (que nao e redutivel ao capital propriamente 
lingiiistico): a compet"ncia e tambOm portanto capacidade de se fazer 
escutar. A lingua nao e somente urn instrumento de comunica9ao ou 

6 Em frances 0 verba rapporter pade tomar 0 sentido de "encaixar", "trazer de 
volta" au "render", dependendo do contexto (N. do T.). 
7 A aptidao para apreender simultaneamente os diferentes sentidos de uma mesma 
palavra (que as testes de inteligencia freqlientemente medem) e a fortiori, a 
aptidao para manipula·los praticamente (por exemplo, reativando a significa~o 
original das palavras comuns, como gostam de fazer os fi16sofos) e uma boa 
medida da aptidao tipicamente erudita de subtrair-se it situa9ao e de romper 
a reia9ao pnitica que une uma palavra ao seu contexto pratico, encerrando-a, 
assim, num de seus sentidos, para considerar a palavra nela mesma e por ela 
mesma, isto e, como 0 lugar geometrico de todas as re1a90es possiveis com as 
situa90es consideradas assim como "casos particulares do possive1". Se essa aptidao 
para utilizar as diferentes variedades lingliisticas, sucessiva e sobretudo simultanea
mente, esta, sem duvida, entre as mais desigualmente repartidas, e que 0 dominio 
das diferentes variedades lingliisticas (ver, em Rapport., pedagogique et commu
nication, a analise das varia90es segundo a origem social da amplitude do registTo 
lingUistico, isto e, do grau em que sao dominadas as diferentes yariedades lin
gilisticas) e, sobretudo, a rela9ao com a linguagem que, ele ~up6e, s6 pode ser 
adquirido em certas condi90es de existencia capazes de autorizar uma rela9ao 
desprendida e gratuita com a lingua. 

WI 

mesmo de conhecimento, mas urn instrumento de poder. Nao procura
mos somente ser compreendidos mas tambem obedecidos, acreditados, 
respeitados, reconhecidos. Dai a defini9ao completa da competencia 
como direito ii palavra, isto e, a linguagem legitima como linguagem 
autorizada, COmo linguagem de autoridade. A competencia implica 0 
poder de impor a recep9ao. Vemos aqui, novamente, 0 quanta a defi
ni9ao lingiiistica de compet"ncia e abstrata: 0 lingiiista tern por assente 
o que, nas situa90es da existencia real, constitui 0 essencial, isto e, 
as condiroes de instaurOfiio da comunicariio. Ele se outorga 0 mais 
importante - a saber, que as pessoas falam e se falam (estao em 
speaking terms), que os que falam consideram os que escutam dignos 
de escutar e os que escutam consideram os que falam dignos de faJar. 

• A ci"ncia adequada do discurso deve estabelecer as leis que deter
minam quem pode falar (de fato e de direito), a quem e como (por 
exemplo, Dum seminario, a possibilidade de tomar a palavra e infinita
mente menor para uma mulher do que para urn homem). Entre as 
censuras mais radicais, mais seguras e melhor escondidas, estao aquelas 
que excluem certos individuos da comunica9ao (por exemplo, nao os 
convidando para os lugares de onde se fala com autoridade, ou colo
cando-os em lugares sem palavra). Nao falamos a qualquer urn; qual
quer urn nao "toma" a palavra. -0 discurso supiie urn emissor legitimo 
dirigindo-se a urn destinatario legitimo, reconhecido e reconhecedor, 
Attibuindo-se 0 fato da comunica9ao, 0 lingiiista silencia sobre as con
dic;5es sociais de possibilidade da instaura9ao do discurso que sao lem
bradas, por exemplo, no caso do discurso profetico - por oposi9ao 
ao discurso institucionalizado, curso ou sermao que supiie a autori
dade pedagogica ou sacerdotal e so prega para os convertidos. 

A lingiiistica reduz uma relOfiio de forra simb6lica baseada numa 
relariio autoridatie-crenra, a uma opera9ao intelectual cifra9iio-decifra-
9aO. Escutar e crer. Como vemos c\aramente no caso das ordens 
(no sentido de comando) ou, melhor ainda, das palavras de ordem, o· 
poder das palavras nunca e somente 0 poder de mobilizar a autori
dade acumulada num campo (poder que supoe, evidentemente, a com
pet"ncia propriamente lingiiistica - ver dominio di' liturgia).· A ci"ncia 
do discurso deve levar em conta as condi90es de instaura9ao da comu
nica9ao, porque as condi90es de recep9ao esperadas fazem parte das 
condi90es de produ9ao. A produ9ao e coman dada pela estrutura do 
mercado ou, mais precisamente, pela competencia (no sentido pleno) 
na sua rela9ao com urn certo mercado, isto e, pela autoridade lingilistica 
como poder que confere as rela90es de produ9ao lingiiistica uma outra 
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forma de poder. Esse poder, no caso do orador homerico, e simboli
zado pelo spektron, que lembra que estamos tratando com uma palavra 
que merece ser acreditada, obedecida. Em outros casos - e e 0 que 
dificulta - ele pode ser simbolizado pela propria linguagem, 0 spektron 
do orador consistindo, entao, na sua eloqiiencia: a competencia no sen
tide restrito da lingtiistica se torna a condi~ao e· 0 siguo da compe
tencla, no sentido de direito a palavra, esse direito ao poder pela 
palavra, ordem ou palavra de ordem. Existe todo urn aspecto da lin
guagem de autoridade que nao tem senao a fun~ao de relembrar essa 
autoridade e de remeter a cren~a que ela exige (ver a linguagem de 
importftncia) . Neste caso, a estilistica da linguagem e urn elemento do 
"aparelho" (no sentido de Pascal) que tem por fun~ao produzir ou 
manter a flo na linguagem. A lingua gem de autoridade deve parte im
portante de suas propriedades ao fato de que precisa contribuir para 
sua propria credibilidade - por exemplo, a "escrita" dos escritores, as 
referencias e 0 instrumental dos eruditos, as estatisticas dos sociologos etc. 

Nunca se ve tao bem 0 efeito caracteristico da autoridade (seria 
preciso dizer auctoritas) , componente necessario de toda rela~ao de 
comunicac;ao, quanta nas situac;5es extremas, e por isso quase experi
mentais, onde os auditores outorgam ao discurso (curso, sermao, discurso 
politico etc.) uma legitimidade suficiente para escutar mesmo se nao 
o compreendem 8. A analise da crise da linguagem liturgica' mostra 
que uma linguagem ritual nao pode funcionar se para tanto nao forem 
asseguradas as condi~5es sociais de produ~ao dos emissores e dos recep
tores legitimos e que essa linguagem se desarranja quando 0 conjunto 
dos mecanismos que asseguram 0 funcionamento e a reprodu~ao do 
campo religioso cessam de funcionar. A verdade da rela~ao de comu
nica~ao nunca esta inteiramente no discurso, nem mesmo nas rela~5es 
de comunica~ao; uma verdadeira ciencia do discurso deve busca-Ia no 
discurso, mas tambem fora dele, nas condi~es sociais de produ~ao e 
de reprodu~ao dos produtores e receptores e da rela~ao entre eles (por 
exemplo, para que a linguagem de importtincia do filosofo seja recebida, 
e preciso que estejam reunidas as condi~5es para que ela seja capaz 
de obter a importiincia que a elas se concede). 

Entre os pressupostos da comunica~ao lingiiistica que escapam com
pletamente aos lingiiistas, estao as condi~5es de sua instaura~ao, 0 con-

8 Ver a recep9ao de uma aula magistral analisada em Rapport pedagogique et 
communication e La reproduction, 2. a parte. 
9 Ver BoURDIEU, P. Le langage autorise. Actes de la Recherche ... I, 5·6. 
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texto social no qual ela se instaura e, em particular, a estrutura do 
grupo no qual ela se realiza. Para explicar 0 discurso, e preciso co
nhecer as condi~5es de constitui~ao do grupo no qual ele funciona: 
a ciencia do discurso deve levar em conta nao somente as rela~5es 
de for~a simbOlicas que se estabelecem no grupo em questao - que 
fazem com que alguns estejam impossibilitados de falar (por exemplo, 
as mulheres) ou devam conquistar seu publico enquanto que outros 
estao em pais conquistado - mas tamb6m as proprias leis de pro
du~ao do grupo que fazem com que certas categorias estejam ausentes 
(ou representadas somente por porta-vozes). Essas condi~5es ocultas 
sao determinantes para compreender 0 que pode ou nao ser dito num 
grupo. 

Podemos, assim, enunciar as caracteristicas que urn discurso legi
timo deve preencher, os pressupostos tacitos de sua eficacia: ele e 
pronunciado por um locutor legitimo, isto e, pela pessoa que convem 
- por oposi~ao ao impostor (linguagem religiosa/padre, poesia/poeta 
etc.); ele e enunciado numa situa~ao legitima, ista e, no mercado que 
convem (no oposto do discurso do louco, uma poesia surrealista lida 
na Bolsa de Valores) e dirigida a destinatarios legitimos; ele eSla for
mulado nas form as fonologicas e sintaxicas legitimas (0 que os Iingtiistas 
chamam de gramaticalidade), salvo quando pertence a defini~ao legitima 
do produtor legitimo transgredir essas normas. A procura de pressuposlos, 
na qual atuam hoje os Iingtiistas mais lucidos, extrapola inevitavelmente 
a Iingtiistica tal como ela se define ordinariamente; leva logicamente a 
reintrodu~ao do mundo social na ciencia da Iinguagem, come~ando pela 
Escola que imp5e as formas legilimas de discurso e a ideia de que urn 
discurso deve ser reconhecido se e somente se ele se conformar com 
essas formas legitimas do campo literario (Iugar de produ~ao e de 
circula~ao da lingua legitim a por excelencia, ados escritores, e assim 
por diante): 

Estamos aptos, portanto, a dar a no~ao de "aceitabilidade" seu 
pleno sentido que os lingtiistas introduzem, as vezes, para escapar a 
abstra~ao da no~ao de "gramaticalidade" '0: a ciencia da linguagem tern 

10 A distin!rao que Chomsky introduz entre "gramaticalidade" e "aceitabilidade" 
(em particular em Aspects of the theory of syntax, p. 11, cnde ele indica que a 
"grarnaticalidade" naD e senao urn dos inumeros fatores que concorrem para a 
"aceitabilidade") nao esta no principio de nenhuma conseqiiencia teariea ou em~ 
pirica (mesmo que ela possa hoje fornecer uma licita!;iio ou iegitima9ao retros
pectiva para certas pesquisas pos-chomskyanas - por exemplo, em Fauconnier 
ou Lako!f). 
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-por objeto a analise das condi<;6es de produ~ao de um discurso nao 
somente gramaticalmente conforme e adaptado a sitna~ao, mas tam
bem e sobretndo aceitavel, recebivel, crivel, eficaz ou simplesmente 
escutado, num determinado estado das relac;Oes de produ~ao e de cir
cuIa~ao (isto e, em rela9ao a uma certa competencia e um certo mer
cado). Existem tantas aceitabilidades quantas formas de rela~ao entre 
competencia (no sentido pleno) e campo (ou mercado); trata-se de 
estabelecer as leis que definem as condi~oes sociais de aceitabilidade, 
isto e, as leis de compatibilidade e de incompatibilidade entre certos 
discursos e certas situa90es, as leis sociais do dizivel (que englobam 
as leis Iingiiisticas do gramaticaI). 

o discurso e uma forma9ao de compromisso resultante da tran
sa~ao entre 0 interesse expressivo e a censura inerente as rela~oes de 
produ9ao Iingiiisticas particulares (estrntura da intera~ao Iingiiistica ou 
campo de produ9ao e de circula9ao especiaIizado) que se impiie a um 
locutor dotado de uma competencia determinada, isto e, de um poder 
simb6Iico mais ou menos importante sobre essas rela90es de produ~ao ". 
o objetivismo abstrato tende a reunir, numa mesma cIasse abstrata, 
todas as situa90es de comunica9ao, negligenciando, assim, as variac;Oes 
da estrntura das rela<;6es de produ9ao Iingiiistica que podem se esta
belecer por exemplo entre um locutor e um receptor e que dependem 
da posi9ao dos interlocutores na estrntnra das rela90es de for~ simb6-
Iicas. As caracteristicas especificas do trabalho de produ9ao lingiiistica 
dependem da rela9ao de produ~ao Iingiiistica na medida em que ele e 
a atuaIiza~ao das relac;Oes de for9a objetivas (rela90es de cIasse) entre 
locutores (ou os grupos de que eles fazem parte) 12. 

Capital e Mercado 

o discurso e um bem simb6Iico que pode receber valores muito 
diferentes segundo 0 mercado em que ele' esta colocado. A compe
tencia Iingiiistica (como toda competencia cultnral) sO funciona como 
capital lingiiistico quando em rela9iio com um certo mercado: como 
prova, estiio os efeitos globais da desvaloriza9ao Iingiiistica que po-

11 Ver BoURDIEU, P. L'ontologie politique de Martin Heidegger. Actes de la 
Recherche ... , 1. 5-6, 1975. 
12 Contra toda redu~ao "interacionista", e preciso lembrar que os locutores trazem 
consigo todas as suas propriedades para a interaliao e que e a posi~a.o na estrutura 
social (ou no campo especializado) que define a posirrao oa intera~o (ver 
Esqu;"se ... , p. 224-5). 
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dem operar-se brntalmente (ap6s uma revolu9ao politica) ou insen
sivelmente (por uma lenta transforma~ao das rela90es de for9a ma
teriais e simb6licas, como, por exemplo, a desvaloriza9ao progressiva 
do frances em rela9ao ao ingles no mercado internacional). Se aqueles 
que querem defender um capital amea9ado, quer se trate do latim ou 
de qualquer outro componente da cultura humanistica tradicional, sao 
condenados a uma Iura total (como, em outro dominio, os integristas), 
e porque nao se pode salvar a competencia sem salvar 0 mercado, 
isto e, 0 conjunto das condi90es sociais de produ9ao e de reprodu9ao 
dos produtores e dos consumidores. Os conservadores fazem como se 
a lingua pudesse valer alguma coisa fora de seu mercado, como se 
ela possuisse virtudes intrinsecas (ginastica mental, forma9ao 16gica etc.); 
mas, na pnitica, eles defendem 0 mercado, isto e, 0 dominic dos instru
mentos de reprodU9ao da competencia e, pOrtanto, do mercado 13. 

Observam-se fen6menos anaJogos nos paises antigamente colonizados: 
o futuro da lingua e comandado pelo futuro dado aos instrumentos de 
reprodu~ao do capital lingiiistico (por exemplo, 0 frances ou 0 arabe), 
isto e, entre outras coisas, ao sistema escolar; 0 sistema de ensino s6 
e urn espa90 de luta tao importante porque ele tern 0 monop6lio da 
produ~ao em massa de produtores e de consumidores _ 0 monop6Iio, 
portanto, da reprodu9ao do mercado de que dep~nde 0 valor da com
petencia lingiiistica e Sua capacidade de funcionar enquanto capital 
lingiiistico 14. 

Decorre da defini9ao ampliada da competencia que uma lingua 
vale 0 que valem aqueles que a falam, isto e, 0 poder e a autoridade, 
nas rela90es de for9a econ6micas e culturais, dos detentores da com
petencia correspondente (os debates sobre 0 valor relativo das linguas 
nao podem ser resolvidos no plano lingiiistico, os lingiiistas tern razao 
em dizer que todas as linguas se equivalem lingiiisticamente; eles erram 
ao acreditar que elas se equivalem socialmente). 0 efeito social do 
uso autorizado ou heretico supiie locutores tendo 0 mesmo reconheci
mento do uso autorizado e conhecimentos desiguais desse usa (isto e 
bern evidente nas situa90es de multilingiiismo: a crise e a revolU9ao 

18 A lingua legitima deve Uma parte de seu poder simb6lico ao fato de que a 
rela9iio que a une ao mercado permanece desconhecida: e preciso, portanto, levar 
em conta, numa defini9ao compieta da lingua iegitima, 0 desconhecimento de sua 
verdade objetiva, principio da viol~ncia simb6lica que se exerce atraves dela. 
14 A lingua morta esta no limite da lingua erudita, posto que, neste caso, 0 
sistema de ensino nao divide nem mesmo com a familia 0 trabalho de transmissiio 
e que somente ° Mercado escolar pode assegurar valor a competencia correspoo
dente, desprovida de usa social oa existencia ordinaria. 
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lingiiisticas passam pela crise e revolugao politicas). Para que urna 
forma de linguagem se imponha entre outras (uma lingua, no caso 
do bilingtiismo, urn uso da lingua no caso de uma sociedade dividida 
em classes) como a unica legitima, para que se exerc;a, em suma, 0 

efeito de domina,ao reconhecida (isto e, desconhecida), e preciso que 
o mercado lingiiistico esteja unificado e que os diferentes dialetos de 
cJasse ou de regiao se comparem praticamente a lingua legitima. A 
integra<;ao numa mesma "comunidade lingiiistica" (dotada de instru
mentos de coergao necessarios para impor 0 reconhecimento universal 
da lingua dominante: escola, gramaticos etc.) de grupos hierarquizados, 
animados por interesses diferentes, e a condigao de instaura,ao de re
la<;iies de domina,ao lingiiistica. Quando uma lingua domina 0 mer
cado, e em relagao a ela, tomada como norma, que se definem, ao 
mesmo tempo, os pregos atribuidos as outras expressoes e 0 valor das 
diferentes competencias. A lingua dos gramaticos e urn artefato que, 
universalmente imposto pelas instancias de coergao lingiiisticas, tern uma 
eficacia social na medida em que funciona como norma, atraves da 
qual se exerce a dominagao dos grupos. Detendo os meios para imp6-la 
como legitima, os grupos detem, ao mesmo tempo, 0 monop61io -dos 
meios para dela se apropriarem. 

Do mesmo modo que, ao nivel dos grupos tornados em seu con
junto, uma lingua vale 0 que valem aqueles que a falam, ao nivel 
das interagoes entre individuos, 0 discurso deve sempre uma parte muito 
importante de seu valor ao valor daquele que 0 domina". A estru
tura da rela,ao de for,as simb6licas nunca e somente definida pela 
estrutura das competencias propriamente lingilfsticas existentes e DaD 

se pode separar a dimensao propriamente lingiiistica das produ,5es 
lingiiisticas. :e uma ilusao de gramatico, ainda dominado pela definigao 
dominante, erer que e preciso "dominar sua lingua" para dominar lin
giiisticamente: dizer que a lingua dominante e a lingua dos dominantes 
(como 0 gosto dominante etc.) nao e dizer que os dominantes domi
nam ," lingua no sentido em que 0 compreendem os lingiiistas 16. Nao 
se p,,,,Je autonomizar a lingua em rela,ao as propriedades sociais do 

Hi Ver a "algaravia" dos Guermantes, que e autoridade, pelo menos no que con~ 
cerne a pronuncia dos nomes Dobres. . 
16 Qualquer que seja a competencia propriamente lingliistica, a competencia social 
(que imp5e a receP9ao pete reconhecimento e pela cren9a), compreendida como 
a aptidao para manipular legitimamente 0 maior nillnero de usos diferentes dos 
signos, cresce quando nos elevamos na bierarquia social. 0 relaxamento 
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locutor: a avalia,ao da competencia leva em conta a relagao t;lltre as 
propriedades sociais do locutor e as propriedades propriamente lingiiis
ticas de seu discurso, isto e, a concordancia au discordancia entre lingua
gem e locutor (que pode revestir sentidos muito diferentes conforme se 
trate de urn exercicio ilegal da lingua legitima - criado que fala a lingua
gem de seu patrao, enfermeiro a do medico etc. - ou, ao contrano, da 
hipocorregao estrategica daqueles que se "colocam na altura", tirando 
urn proveito suplementar da distancia que eles adquirem com a estrita 
corre,ao) 17. Os dominantes podem ter urn uso deliberada ou aciden
talinente relaxado da linguagem, sem que seu discurso jamais seja in
vestido do mesmo valor social que a linguagem dos dominados. 0 que 
fala nunca e a palavra, 0 discurso, mas toda a pessoa social (e 0 que 
esquecem aqueles que procuram a "forga locutoria" do discurso no 
proprio discurso). A psicologia social lembra todos os signos que, fun
cionando como spektron, afetam 0 valor social do produto lingiiistico 
que contribui, por sua vez, para definir 0 valor social 90 locutor: 
sabe-se, assim, que propriedades tais como "posi,ao" (setting) da vo& 
(nasaliza9ao, faringaliza,ao) e pronuncia (sotaque) of ere cern melhores 
indices do que a sintaxe para a localiza9ao da cJasse social dos locu
tares; sabe-se, ainda, que a eficacia de urn discurso, seu poder de con
vic9ao, depende da autoridade daquele que 0 pronuncia ou, 0 que da 
no mesmo, do "sotaque" funcionando como indicia de autoridade. 
Assim, toda a estrutura social esta presente na interac;ao (e, par ai, no 
discurso): as condi90es materiais de existencia determinam 0 discurso 
por intermedio das relafoes de produfiio lingUistica que elas tomam 
possiveis e que estruturam. As condic;oes materiais comandam, com 
efeito, nao somente os Jugares e os momentos da comunica9ao (deter
minando as chances de encontro e de comunicac;ao atraves de meca
nismos sociais de e\imina,ao e de seJe,ao), mas tambem a forma da 
comunicagao por intermedio da estrutura da relagao de produ9ao na 
qual e engendrado 0 discurso (distribuigao de autoridade entre locutores, 
da competencia especifica etc.), 0 que permite a alguns impor seus 
proprios produtos Jingiiisticos e excJuir os outros. 

da tensao se observa em tod05 os locutores (variar;6es inerentes), pois quem' 
pode tudo pode pouco: e mais facil para os membros da classe dominante 
relaxar a tensao (por exemplo, para se "colocar ao alcance", mostrar~se "simples" 
etc.) do que, para os membros das classes dominadas, aumenta-la. 
17 Como me faz notar Pierre Encreve, a diminui9ao da tensao 56 excepcional
mente toca 0 nivel fonetico. 0 que faz com que a verdadeira distancia, falsamente 
negada, continue a manifestar-se na pronuncia. 
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A forma~ao dos pre~Os e a antecipa~ao dos lucros 

Somente poderemos nos dar os meioo para compreender urn dos 
determinantes mais importantes da produ~ao Iingillstica, a antecipa~ao 
dos lucros, se estabelecermos os mecanismos de forma~ao dos pre~os 
das diferentes especies de discurso nos diferentes mercados. A ante
cipa~ao dos lucros esta inserida de maneira duravel no habitus lingiiis
tico, como ajustamento antecipado (sem antecipa~ao consciente) ao 
valor objetivo do discurso. 

o valor social dos produtos Iingiiisticos advem de sua rela~aQ 

com 0 mercado, isto e, na e pela rela~ao objetiva de concorrencia que 
os op5em a todos os outros produtos (e nlio somente aos produtos ao's 
quais eles estlio diretamente confrontados na transa~lio concreta) e na 
qual se determina seu valor distintivo: 0 valor social, do mesmo modo 
\Iue, para Saussure, 0 valor Iingiiistico esta Iigado a varia~lio, ao desvio 
ctistintivo, a posi~lio da variante considerada no sistema das variantes. 
Entretanto, em conseqiiencia da rela~lio que une 0 sistema das dife
ren~as lingillsticas ao sistema das diferen~as economicas e sociais 1., 

. os produtos de certas competencias trazem um lucro de distinrao so
mente na medida em que nlio se Irate de urn universo relativista de 
diferen~as capazes de se relativizarem mutuamente, mas de urn universo 
hierarquizado de desvios em rela~ao a uma forma de discurso reconhe
cida como legitima. Dito de outro modo, a competencia dominante s6 
funciona como capital Iingiiistico que assegura urn lucro de distin~o 
na sua rela~ao com as outras competencias ,. na medida em que os 
grnpos que a detem slio capazes de impo-Ia como sendo a Unica legi
tima nos mercados Iingiiisticos legitimos (mercado escolar, adminis
trativo, mundano etc.). As chances objetivas de lucro lingiiistico de: 
pendem: a) do grau de unidade do mercado Iingiiistico, isto e, do grau 
em que a competencia dos dominantes e reconhecida como legitima, 
como padrlio do valor dos produtos Iingiiisticos; b) das chances dife
renciais de acesso aos instrumentos de produ9lio da competencia legi-

18 Como 0 sistema de g08t05 e de estilos de vida, 0 sistema de competencias 
lingiiisticas e das falas reprpduz na sua 16gica especifica, sob a forma de um 
sistema de diferen~as que parecem inscritas na natureza (ideologia da distin):ao), 
as diferen~s economicas e sociais. 
19Ver BOURDIEU, P. Le f6tichisme de la langue. Actes. '0,1,4. 
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tima (isto e, as chances de incorporar 0 capital Iingiifstico objetivado) 
e aos lugares de expressao legitimos 2i). 

As situa¢es nas quais as produ¢es Iingiifsticas slio expressamente 
sancionadas, apreciadas, cotadas - entrevistas de emprego ou exames 
escolares - lembram a existencia de mecanismos de forma,lio de pre,os 
do discurso que agem em toda illtera,lio, seja ela Iingiiistica, rela,ao 
doente-medico, cIiente-advogado e, mais geralmente,,, em todas as rela
,5es sociais ". Resulta dai que agentes continuamente submetidos as 
san,5es do mercado Iingiifstico (que funciona como urn sistema de re
for,os positivos ou negativos) adquirem posi~5es dun\veis, principio de 
sua percep~lio e aprecia~lio do estado do mercado Iingiifstico e, conse
qiientemente, de suas estrategias de expresslio. 

o que orienta as estrategias lingillsticas do locutor (tenslio ou 
relaxamento, vigilfmcia ou condescendencia etc.) nlio slio tanto (salvo 
exce,lio) as chances de ser ouvido ou mal ouvido (rendimenfo comu
nicativo ou chances de comunica,lio) mas as chances de ser compreen
dido, acreditado, obedecido, nem que seja pelo pre,o de urn mal-en
tendido (rendimento poiftico ou chances de domina,lio e de lucro) 22; 
nlio slio tampouco as chances medias de lucro (em geral, a probabili
dade, por exemplo, de receber urn certo premio num certo momento· 
pela Iinguagem professoral a antiga com imperfeito do subjuntivo, pe-

20 Os conflitos a que chamamos lingtiisticos se daD quando as detentotes da com~ 
petencia dominada recusam reconhecer a lingua dominante - portanto, 0 mono
p6lio de legitimidade lingiiistica que se atribuem seus detentores _ e reivindicam 
para sua pr6pria lingua os iucros materiais e simb6licos reservados a lingua 
dominante. 
21 Muitas pesquisas mostraram que as caracteristicas lingiiisticas influenciam forte
mente as chances de emprego, 0 sucesso profissional, 0 sucesso escolar, a atitude 
dos medicos com rela9ab aos doentes e, de modo mais geral, as disposi90es dos 
receptores em cooperar com 0 emissor, ajuda-Io ou dar crCdito as informa90es 
que ele fornece. 
22 As relarroes de comunicarrao que obedecem it procura de maximizarrao do rendi
mento comunicativo sao um caso particular (e uma excerrao). Hoi tantas economias 
de recursos lingiiisticos quantas fun90es podem ter os atos lingiiisticos: 0 que e 
economia ou economico, num certo campo, em fun!;ao de certas fun90es, e des
perdicio em outro caso. 0 economismo lingiiistico s6 reconhece 0 usa dos recursos 
lingiiisticos correspondentes a busc~ da maximizarrao do lucro de comunica!;ao, 
os emissores e os receptores sendo inteira e exclusivamente caracterizados do 
ponto de vista da comunica9ao que eles efetivam, isto e, como puros emissores e 
receptores de signos (dai 0 tecnocratismo que pretende medir 0 rendimento da 
comunica9ao) . 
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riodos etc., ou por urn genero, a poesia por oposl~ao ao romance) mas 
as chances de lucro para ele, locutor particular, ocupando uma po
si~ao particular na estrutura de distribui~ao de capital. A competencia 
nao se reduz a capacidade propriamente lingiiistica de engendrar um 
certo tipo de discurso, mas faz intervir 0 conjunto das propriedades 
constitutivas da personalidade social do locutor (em particular, todas 
as formas de capital das quais ele esta investido). As mesmas pro
du~oes lingiiisticas podem !razer lucros radicalmente diferentes segundo 
o emissor (por exemplo: a hipercorre9ao eletiva).· Nao sao as chan
ces de lucro proprias a esse locutor particular, mas essas chances 
avaliadas por ele em fuu9ao de urn habitus particular que comandam 
sua percep9ao e sua aprecia9ao das chances objetivas medias ou singu
lares .. E, concretamente, a esperan9a pratica (que podemos, com difi
culdade, chamar de subjetiva, posto que ela e 0 produto da rela9ao de 
urna objetividade - as chances objetivas - com uma objetividade 
incorporada - a disposi9ao para estimar as chances) de receber um 
pre90 elevado ou baixo por seu discurso, esperan9a, esperan9a que pode 
ir ate a certez3, ate a "seguran~a", que funda a "seguran~a" Oll a 
"indecisao" e "timidez" 23. Assim, muho concretamente, a eficacia das 
manifesta90es especificas da verdade objetiva da rela9ao de produ9ao 
- por exemplo, a atitude, mais ou menos estudada, do receptor, sua 
mimica (atenta ou indiferente, altiva ou familiar, os encorajamentos 
da voz e dos gestos ou a desaprova9ao) - e tanto maior quanto maior 
for a sensibilidade aos siguos da recep9ao. E, portanto, pela media9ao 
das disposi90es do habitus que a configura9ao conjuntural da rela9ao 
de produ9ao lingiiistica modifica a pratica 24. 

E preciso tomar cuidado para nao reduzir a antecipa9ao das chan
ces a urn simples calculo consciente e para nao pensar que a estrategia 
expressiva (que pode ir da organiza9ao are 0 livre falar) esta deter
minada pela aprecia9ao consciente das chances imediatamente inscritas 
na situa9ao diretamente percebida: na verdade, 0 principio das estra
tegias e 0 habitus lingiiistico - disposi9ao permanente em rela9ao a 

23 No proiongamento das pesquisas que mostraram que as medicos conferem mais 
ateD!;3.0 aos pacientes de origem burguesa e a seu corpo (formulando, por exernpI0, 
a respeito deles diagnosticos menos pessimistas). podemos supor que eles lhes 
propoem urn discurso roais explicito e, tambem, mais controlado. 
24 Diferentes experiencias de psicoiogia social mQstraram que a rapidez da palavra, 
a quantidade de palavra, 0 vocabulario, a complexidade da sintaxe etc. variam 
de acordo com a atitude do experimentador (isto e, segundo as estrategias de 
refor~ seletivo que ele emprega). 
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linguagem e as situa90es de intera9ao, objetivamente ajustada a um 
dado nivel de aceitabilidade. ,0 habitus integra 0 conjunto das dispo
si90eS que constituem a competencia ampliada definindo para um agente 
determinado a estrategia lingiiistica que esta adaptada as suas chances 
particulares de lucro, tendo em vista sua competencia especifica e sua 
autoridade 25 •• Principio das censuras, 0 sentido do aceit'vel como di
mensao do sentido dos limites (que e condi9ao de cJasse incorporada) 
e 0 que permite avaliar 0 grau de oficialidade das situa90es e determinar 
se e 0 momenta de falar e que linguagem falar numa ocasiao social 
situada num determinado ponto da escala de oficialidade. Niio apren
demos a gramatica de um lado e a arte da ocasiao oportuna de outro: 
o sistema dos refor90s seletivos constitui, em cada um de nos, uma 
especie de sentido dos usos lingiiisticos que define 0 grau de coer9ao 
que um determinado campo faz pesar sobre a palavra (e que faz, por 
exemplo, com que, numa determinada situa-;;ao uns se encontrem con
denados ao silencio, outros a uma linguagem controlada, enquanto que 
outros se sentiriio autorizados a uma linguagem livre e descontraida). 
A defini9ao de aceitabilidade nao est. na situa9ao, mas na rela9ao 
entre uma situa9ao e um habitus, ele proprio produto da historia da 
rela9ao com urn sistema particular de refor90s seletivos. A disposi9ao 
que leva a "se vigiar", a "se corrigir", a procurar a "corre-;;ao" atraves 
de corre90es permanentes nada mais e que 0 produto da introje9ao de 
uma vigilancia e de corre-;;5es que incuIcam, senao 0 conhecimento, 
pelo menos 0 reconhecimento da norma lingiiistica; atraves desta dis
posi9ao duravel (que, em certos casos, esta no principio de uma certa 
inseguran-;;a lingiiistica permanente), se exercem continuamente, sobre 

25 As leis de produ9ao do discurso sao urn caso particular das leis de prodU9aO 
das praticas: em todos os casos nos quais as aspira90es (aqui, as aspira90es 
efetivas a palavra) sao objetivamente ajustadas as chances objetivas (isto e, obje
tivamente inscritas no campo para qualquer ocupante de uma determinada posi9aO 
nesse campo), 0 ajustamento das pretensoes expressivas e das chances de expressao 
e tao imediato quanto inconsciente, nao precisando a censura aparecer enquanto 
tal. Quando as estruturas objetivas com as quais ele se defronta coincidem com 
aquelas de que ele e produto, 0 habitus (por exemplo, universitario) precede as 
expectativas objetivas de campo, de tal modo que a submissao a ordem lingiiistica 
que define 0 obsequium como respeito pelas formas pode ser vivida como pratica 
livre por todos os que sao produto das mesmas condi90es. ~ sobre esta base que 
se opera a forma mais sutil e mais freqiiente da censura, aquela que consiste em 
colocar em posi90es com direito a palavra locutores cujas disposi90es expressivas 
coincidem perfeitamente com as exigencias (ou os interesses expressivos) inscritas 
na posi9ao. 
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aqueles que a reconhecem mais do que a conhecem, a vigiliincia e a 
censura da Hngua dominante. "Vigiando-se", os dominados reconhecem 
na pratica, senao a vigilancia dos dominantes (ainda que eles nunca 
"se vigiem" tanto quanta em sua presenc;a), ao menos a legitimidade 
da lingua dominante. Essa disposi~ao com rela~ao a lingua e,em todo 
caso, uma das media~oes atraves das quais se exerce a domina~ao da 
lingua dominante. 

Censura e configura~o 

A linguagem deve, assim, parte de suas propriedades it antecipa~ao 
pnitica da rea~ao que ela e capaz de suscitar, rea~ao que depende do 
proprio discurso e de toda a pessoa social daquele que 0 pronuncia. 
A forma e 0 conteudo do que pode ser dito e do que e dito dependem 
da rela~ao entre urn habitus lingiiistico que se constitui na rela~ao com 
urn campo de urn determinado nivel de aceitabilidade (isto e, urn sistema 
de chances objetivas de san~oes positivas ou negativas para as perfor
mances Iingiiisticas) e urn mercado Iingiiistico definido por urn nivel 
de aceitabilidade mais ou menos elevado. Portanto, por uma maior 
ou menor pressao corretiva (as situac;5es "oficiais" impaem urn usa 
"oficial", formal, "em forma" da linguagem; de modo roais geral, as 
formas de expressao estao inscritas na forma de rela~ao de produ~ao lin
giiistica que as integra). 

Ocampo exerce sobre a produ~ao urn efeito de refor~o seletivo por 
intermedio da estima~ao pratica das chances de lucro, agindo como cen-· 
sura ou licita~ao, ate incita~ao, e comandando os investimentos lingiiis
ticos dos agentes: assim, 0 principio da procura da corre~ao lingiiistica 
que caracteriza a pequena burguesia esta no valor de uso dominante da 
lingua, notadamente no mercado escolar. Assim, a propensao para 
adquirir 0 uso dominante da lingua e fun~ao das chances de acesso aos 
mercados nos quais esse uso tern valor e chances de veneer. Mas, aIem 
disso, as rela~oes de produ~ao Iingiiisticas comandam 0 conteudo e a 
forma da produ~ao impondo urn grau mais ou menos elevado de ten
SaO e de conten~ao Iingiilsticas ou, se preferirmos, impondo urn mvel 
mais alto de censur3, proprio a exigir mais ou menos imperativamente 
uma configura~ao especifica (por oposi~ao ao livre-falar). :E a forma 
particular da rela~ao de produ~ao Iingiiistica que comanda 0 conteudo 
e a forma particular da expressao - "familiar", "correta", "livre" Oll 

"oficial" (formal) -, que impoe as atenua~oes, os eufemismos e as pru-
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dencias (por exemplo, 0 uso das formulas prontas que protegem contra 
os riscos da improvisa~ao), que distribui os tempos de palavra e, ao' 
mesmo tempo, 0 ritmo e a amplitude do discurso etc. 

As situac;Oes plurilingiiisticas permitem observar, de maneira quase 
experimental, as varia~oes da lingua empregada em fun~ao da rela~ao 
entre o.s locutores. Assim, Duma das interac;5es observadas, a mesma 
pessoa (uma senhora de idade, moradora de urn lugarejo) que, numa 
povoac;ao beameS3, se dirige com urn "frances provinciano" a uma jovem 
mulher casada com urn comerciante local e oriunda de uma outra grande 
cidade do Beam (podendo, portanto, ignorar ou fingir iguorar 0 bearnes). 
Urn instante depois fala em beames com outra mulher mais ou menos 
de sua idade e oriunda do mesmo lugarejo. Fala em frances, senao "cor
reto", pelo menos fortemente "corrigido", com urn pequeno funciomirio da 
cidade, e novamente em bearnes, com urn cantoneiro de uns 50 anos de 
idade, tambem oriundo desse lugarejo. Vemos que 0 que determina 0 dis
curso nao e a rela~ao falsamente conereta entre uma competencia ideal e 
uma situa~ao geral, mas a rela~ao objetiva, cada vez diferente, entre 
uma competencia e urn mercado que se atualiza praticamente pela media
~ao da semiologia espontanea. Os locutores mudam de registro Iingiiistico 
- com tanto maior margem de liberdade quanta mais total for 0 do
minio dos recursos Iingiiisticos - em fun~ao da rela~ao objetiva entre 
sua posi~ao e a de seus interlocutores na estrutura da distribui~ao do 
capital propriamente lingiiistico e, sobretudo, das outras especies de 
capital. 

Assim, 0 que pode ser dito e a maneira de diu-Io numa circuns
tancia determinada dependem da estrutura da rela~ao objetiva entre as 
posi~oes que 0 emissor e 0 receptor ocupam na estrutura de distribui~ao 
do capital lingiiistico e das outras especies de capital. Toda expressao 
verbal, quer se trate de uma conversa entre amigos, do discurso de 
aparato de um porta-voz "autorizado" ou de urn trabalho cientifico, 
leva a marca, em seu conteudo e sua forma, das condi~oes que 0 

campo considerado assegura aquele que 0 produz em fun~ao da posi~ao 
que ele oCUPa. A razao de ser de urn discurso nunca reside completa
mente na competencia propriamente lingiiistica do locutor; ela reside 
no lugar socialmente definido a partir do qual ele e proferido, isto e, 
nas propriedades pertinentes de uma posi~ao no campo das rela~oes de 
classe ou num campo particular, como 0 campo intelectual ou 0 campo 
cientifico. Por intermedio de san~oes positivas ou negativas que ele 
apJica aos ocupantes das diferentes posi~oes e da autoridade que ele 
confere ou recusa ao seu discurso, cada campo tra~a os limites entre 
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o dizivel e 0 indizivel (ou inominavel), que e 0 que propriamente 0 

define. A forma e 0 conteudo do discurso dependem, pois, da capa
cidade de exprimir os interesses expressivos ligados a uma posi9iio den
tro dos limites da censura tal como ela se impiie ao ocupante dessa 
posiC;iio, isto e, nas formas requeridas 26. 

o principio das varia90es da forma (isto e, das varia90es do grau 
de "tensiio" do discurso) reside na estrutura da rela9iio social entre os 
interlocutores 27, e tamh"m na capacidade do locutor em avaliar a sitna-
9iio e responder a um alto grau de tensao com urna expressiio conve
nientemente eufemizada 28. 

Vemos 0 quanto e artificial a oposi9iio entre a lingiiistica externa 
e a lingiiistica interna, entre a analise da forma da linguagem e a an3lise 

26 Os campos especializados (fiios6fico, religioso etc.) exercem urn efeito de ceo
sura quando funcionam como mercados de trabalho e mercados de trabalho lin
gtiistico. sancionando positiva ou negativamente os produtos dos diferentes 10cuto
res segundo sua distancia em rela~ao a lingua iegitima. Sua autonomia relativa 
se afirma no pader de atribuir valor a urn usc determinado da lingua e, correlati
vamente, de desvalorizar outros usos possiveis, mas nao conformes as normas do 
campo. 
27 A estrutura da reia!;ao social entre os interlocutores DaD pede ser autonomizada. 
Ela depende da estrutura das relacOes objetivas entre as linguas ou os usos con
cernentes e seus portadores: grupo dominante e grupo dominado, no caso de uma 
situa!;ao de plurilingiiismo colonial; classe dominante e c1asse dominada, no caso 
de uma sociedade dividida em classes. 
28 As diferen9as observadas entre os usos "populares" e "burgueses" da lingua 
resultam do fato de que 0 dominio pratico das formas eufemisticas objetivamente 
exigidas peto Mercado legitimo cresce a medida que nos elevamos na hierarquia 
social, isto e, a medida que aumenta a freqiiencia das ocasi6es em que nos 
encontramos submetidos (desde a intancia) a essas exigencias, em que somos, 
portanto, capazes de adquirir praticamente os meios de satisfaze-Ias. Assim, 0 uso 
burgues se caracteriza pela freqiiencia daquilo que Lakoff chama de hedges, tais 
como: sort of. pretty much. rather, strictly speaking, loosely speaking, technically, 
regular, par excellence etc. (ver LAKoFF, G. Interview with Herman Parret. 
University of California, mimeo., out. 1973. p. 38); e que Labov denomina "10-
cu!;oes de preenchimento" (filler phrases), como: such a thing as, some things 
like that, particulary (LABOV, W. Language in the Inner City, 1972. p. 219). De 
fato, essas locucoes que, segundo Labov, sao responsaveis pela infla!;ao verbal 
(verbosity) da linguagem burguesa, constituem elementos de uma especie de meta
linguagem pratica que marca, na propria forma da lingua falada, a distancia 
neutralizante caracteristica -da relacao burguesa com a lingua: tendo por efeito, 
segundo Lakoff, "elevar os valores intermediarios e abaixar os valores extremos" 
ou, segundo Labov, "evitar todo erro Oll exagero", esses locutores e essas expressoes 
sao produzidos para e pelos mercados (0 da escola, em particular), que, como 
sabemos demandam urn uso neutro e neutralizado da linguagem. 
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da fun,Qo social que ela preenche: a rela9iio objetiva entre locutor e 
receptor funciona como urn mercado que age como censura, conferindo 
aos diferentes produtos lingiiisticos valores muito desiguais. Cada mer
cado se define por diferentes condi90es de entrada e, quanta mais estrita 
for a censura, mais a forma deve alterar-se e alterar, conseqiientemente, 
o conteudo expressivo. 

o reconhecimento e 0 conhecimento 

A situa9iio lingiiistica se define pela rela9ao entre um grau de 
tensiio (objetivo) media (grau de oficialidade) e urn habitus lingiiistico 
caracterizado por um grau de tensQo particular que e fun9iio da dis
tancia entre 0 reconhecimento e 0 conhecimento, entre a nonna reco
nhecida e a capacidade de produ9iio. Quanto maior for a tensao obje
tiva media (grau de oficialidade da ocasiiio ou autoridade do interlo
cutor), maior a conten9ao, a vigilancia lingiiistica, a censura; quanta 
maior a distancia entre 0 reconhecimento e 0 conhecimento, mais impe
rativas se tornam as corre90es destinadas a assegurar a revaloriza,Qo 
do produto lingiiistico pela mobiliza9iio particularrnente intensa dos re
cursos· lingiiisticos, e maior a tensao e a conten9ao que essas corre
,oes exigem. 

A tensiio (subjetiva) correlativa a grande distancia entre 0 reco
nhecimento e 0 conhecimento, entre 0 nivel objetiva e subjetivamente 
exigido e a capacidade de realiza9iio, se manifesta por uma forte inse
guran9a lingiiistica que atinge seu paroxismo nas situa90es oficiais, 
engendrando "erros" por hipercorre9ao dos discursos de comicios _ 
"cujo 0 qual", exemplo de Giraud - ou 0 desmoronamento puro e 
simples da lingua gem dominada 29: e nas camadas superiores das classes 
populares e na pequena burguesia que a inseguran<;a e, correlativamente, 
o alto grau de vigilancia e censura atingem seu maximo 30. Com efeito, 

29 Labov mostrou que as falas dominadas nao resistern a situa!;ao de pesquisa e 
que nos arriscamos a descrever como deficit de linguagem 0 que e, de fato, urn 
efeito de campo (ver Sociolinguistique. Paris, Ed. de Minuit, 1976). 
30 £ tam bern na pequena burguesia que a sensibilidade para a correcao lingilistica, 
em casa e com os outros, e maxima. Diferentes experiencias de psicologia social 
mostraram que os pequenos-burgueses sao melhores juizes do que as classes 
populares quando se trata de localizar a classe social pelo sotaque. Sabe-se, de 
modo mais geral, que vigilancia ansiosa os dominados investem nas suas relac6es 
com os dominantes: pensemos, por exemplo, no ascensorista do hotel de Balbec 
que, habituado a escutar os hospedes, adivinhava seus estados de alma no espaco 
de um andar. 
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enquanto as classes populares estao colocadas diante da alternativa livre
-falar (negativamente sancionado) ou silencio, os membros da classe 
dominante, cujo habitus lingiiistico e a realizat;iio da norma ou a norma 
realizada, podem manifestar 0 desembara~o que Ihes da a seguraru;a 
(estritamente oposta a inseguran~) e a competencia real a ela fre
qiientemente associada. IiI os pequenos-burgueses dedicam-se a uma 
busca ansiosa de corre~ao que pode leva-los a ultrapassar os burgueses 
na tendencia a utilizar as formas mais corretas e as mais rebuscadas 31. 

l'! preciso que nos detenhamos urn pouco na rela~ao com a lin
guagem que caracteriza os membros da classe dominante (ou, ao me
nos, aqueles dentre eles que sairam dessa classe). Alem de ser sufi
ciente a certitudo sui que os define para dotar sua performance lingiiis
tica de uma desenvoltura e descontra~ao reconhecidas como marca de 
distin9ao na materia, os membros da classe dominante sao capazes do 
que e reconhecidamente a forma suprema da proeza lingiiistica: manter 
o desembara~o no perigo, 0 relaxamento na tensiio. Tendo adquirido 
o uso dominante por uma familiariza~ao precoce, a unica capaz de 
transmitir a maneira de usar a lingua que constitui 0 aspecto mais inimi
tavel da performance legitima, tendo refor~ado esse aprendizado pra
tico por urn aprendizado erudito organizado pela institui~ao escolar e 
ainda, visando transformar 0 dominio pratico em dominio erudito, cons
ciente de si, estender seu registro e, ao mesma tempo, assegurar a 
incorporat;:iio da norma erudita, eles sao capazes de produzir, de ma
neira continua e sem esfor90 aparente, a linguagem mais correta nao 
somente na ordem da sintaxe, mas tambem na ordem da pronuncia e 
da dic~ao, 0 que fornece a localiza~ao social seus indices mais seguros. 
Aqueles que tern a certeza de encarnar a norma lingiiistica pOOem se 
permitir transgress5es que sao uma maneira de afirmar seu controle da 
norma e sua distiincia em rela~ao aos que a ela se dobram cegamente. 
Em poucas palavras, 0 uso dominante e 0 uso da classe dominante, 
aquele que sup5e a apropria9ao dos meios de aquisi9ao cujo monopolio 
essa classe detem: a virtuosidade e a facilidade que detem a imagem 
social da excelencia lingiiistica sup5em que 0 dominio pratico da lingua, 

31 A sensibilidade e a inseguranca lingiiisticas culminam nas mulheres aas classes 
medias: com efeito, a divisao de trabalho entre oS sexos que faz com que as 
mulheres tendam a esperar a ascensao social de sua capacidade de prodm;ao 
simb6lica as destinam, de modo mais geral. a investir mnito mais na aquisi~o 
das disposiC6es legitimas. 
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adquirivel somente num universo familiar que mantem com a Hngua 
uma rela~ao vizinha daquela que pede e inculea a escola, se encontra 
refor~ado mas tambem transformado pela aprendizagem secundaria que 
fornece os instrumentos (com a gramatica, por exemplo) de urn dominio 
reflexivo da linguagem. Conseqiientemente, 0 dominio alean~ado se 
op5e tanto a desapropria9ao pura e simples daqueles que nao se bene
ficiaram dos aprendizados conformes (primarios e secundarios) quanta 
ao dominio sutilmente imperfeito de uma aquisi~ao inteiramente escolar, 
sempre marcada pelas suas condi~5es de aquisi~ao (encontrando-se no 
campo do gosto a mesma estrutura triadica). 

As diferen~as que separam as classes em materia de linguagem nao 
se reduzem, pois, a uma somat6ria de demarcadores sociais. Elas cons
tituem urn sistema de signos congruentes de diferencia~ao, ou melhor, 
de distin~ao, que encontram seu principio nos modos de aquisi<;:iio so
cialmente distintos e distintivos. l'! nas maneiras de falar - e, em 
particular, nas mais inconscientes, nas mais inacessiveis, em todo caso, 
ao controle consciente, como a pronuncia - que se conserva e se de~ 
nuncia a lembran~a, por vezes renegada, das origens. 0 suporte biolo
gico ao qual a lingua gem se incorpora confere a disposi~ao lingiiistica 
e a seus produtos as propriedades gerais que Ihe sao impostas pelo 
conjunto de seus aprendizados (e nao somente pelos aprendizados pro
priamente lingiiisticos): instrumento que registra seus proprios usos 
anteriores e que, sendo ainda continuarnente modificado por eles, atribui 
urn peso mais importante aOs rnais antigos, 0 corpo encerra, sob a 
forma de automatismos duniveis, 0 tra':to e a memoria dos aconteci
mentos sociais, sobretudo prirnitivos, de que esses automatismos sao 0 

produto. Os efeitos de toda experiencia nova sobre a forma~iio do 
habitus dependem da rela~ao entre essa experiencia e as experiencias 
ja integradas ao habitus sob a forma de esquemas de classifica~ao e 
de engendramento. Nessa rela~ao que toma a forma de urn processo 
dialetico de reinterpreta~ao seletiva, a eficacia informativa (ou a renta
bilidade) de tOOa experiencia nova tende a diminuir a medida que 
cresce 0 numero de experiencias ja integradas a estrutura do habitus. 

Principio gerador e unificador de todas as praticas lingiiisticas, 0 
habitus !;ngiiistico - por exemplo, a rela<;ao particularmente tensa em 
rela~iio a tensao objetiva que esta no principio da hipercorre9iio pe
queno-burguesa - e uma dimensao do habitus de classe, isto e, 0 ha
bitus lingiiistico e uma expressao da posi<;ao (sincronica e diacronioa· 
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mente definida) na estrutura social '2. 0 sentido do valor de seus pro
prios produtos lingiiisticos (experimentado, por exemplo, sob a forma 
de uma rela~ao infeliz com urn sotaque desvalorizado) " uma das 
dimensoes fundamentais do sentido da posi<;ao de classe: a rela<;ao origi
naria com 0 mercado lingiiistico e a descoberta do pre<;o atribuido as 
suas produ<;oes lingiiisticas sao, sem davida, com a descoberta do pre<;o 
conferido ao proprio corpo, uma das media<;oes atraves das quais se 
determina a representa<;ao pratica da pessoa social, self image que co
manda as condutas de sociabilidade ("timidez", "descontrac;:ao", "segu
ran~a" etc.) e, de modo mais geral, toda a maneira de se comportar 
no mundo social. 

o capital Hngiifstico e 0 corpo 

Mas e preciso ainda tirar as consequencias do fato de que 0 ca
pital lingiiistico e urn capital incorporado e que 0 aprendizado da lingua 
e uma dimensiio do aprendizado de urn esquema corporal global, ele 
proprio ajustado a urn sistema de chances objetivas de aceitabilidade. 
A linguagem e urna tecnica do corpo e a competencia propriamente 
lingiiistica, especiahnente a fonologia, e uma dimensiio da hexis corporal 
onde se exprime toda rela<;ao com 0 mundo social. A hexis corporal, 
que e caracteristica de uma classe, submete 0 aspecto fonologico do 
discurso a uma deforma<;iio sistematica. Isto se da por intermMio 
daquilo que Pierre Guiraud chama de "estilo articulatorio", dimensiio 
do esquema corporal que constitui uma das media<;oes mais importantes 
entre a classe social e a linguagem, assirn, 0 estilo articulatorio das 
classes populares e insepar:ivel de toda uma rela<;iio com 0 corpo do
minada pela recusa dos "maneirismos" ou das "afeta<;5es" e pela valo
riza<;iio da virilidade (Labov explica a resistencia a pressiio da lingua 
legitima dos locutores masculinos da classe trabalhadora de Nova York 
pelo fato de que eles associam a ideia de virilidade a seu modo de 
falar). A forma "favorita" da abertura bucal, isto e, a posi<;iio arti
culatoria mais freqiiente e urn elemento do usa global da boca (e, por
tanto, da hexis corporal) e constitui 0 verdadeiro principio do sotaque 

32 0 que explica que as disposi90es lingiiisticas apresentem uma rela!;ao de afini
dade imediatarnente visivel com as disposiyoes em materia de fecundidade ou 
de gosto. 
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como deforma~ao sistematica que deve ser apreendida enquanto tal 33. 

:E: preciso tratar os tra~os fonologicos proprios a cada classe como urn 
todo, enquanto produto de uma informa,ao sistematica que encontra seu 
principio no habitus (e a hexis corporal) e onde se exprime uma rela
<;ao sistematica com 0 mundo. A origem de classe cornanda a rela<;ao 
com a linguagem, pelo menos em parte, pOi rneio da rela<;ao com 0 

corpo, ela propria determinada pelas formas concretas que a divisiio 
de trabalho entre os sexos reveste em cada classe, na pnitica e nas 
representa<;oes. 

A oposi<;ao entre rela<;iio popular e rela<;ao burguesa com a lin
guagem se resume na oposi<;ao entre a boca, feminina, rebuscada, dis
tinta, e a gueule (goela), tipicarnente masculina, resumo do corpo mas
culino (bonne gueule = boa cara, sale gueule = rna cara). Por urn 
lado, as disposi<;oes burguesas ou, em sua forma caricatural, pequeno
-burguesas, a altivez e 0 desdern (faire la petite bouche = fazer-se de 
rogado; bouche fine, bouche pincee= boca fechada; levres pindes, 
serrees = labios fechados), a distin,ao e a pretensiio (bouche en 
coeur = fazer requebros; bouche en cui de paule = fazer bico); de 
outro, as disposi<;5es viris tais como as concebem a representa<;ao po
pular, disposi<;ao a violencia verbal (fort en gueule = ser insolente; 

aa A rela~ao entre "estilo articulatorio" e estilo de vida, que faz do "sotaque" 
urn indice tao poderoso da posi~ao social, ainda se impoe aos raros analistas 
que lhe deram urn lugar nas ciencias sociais: assim, Pierre Guiraud investe em 
sua descri!;ao da pronuncia popular sua propria relayao com 0 estilo de vida 
daqueles que ela distingue (ver os adjetivos empregados para caracterizar os 
"sotaques" que ele distingue: "mole", "debochado", "vadio"; ou ainda os julga
mentos de valor que sustentam sua descri~ao desses sotaques: "esse sotaque a 
vontade, mole e indolente ... "; "0 sotaque 'vadio' e aquele do cara que cospe 
suas palavras pelo canto da boca entre a guimba e a comissura dos hibios"; "essa 
consistencia descuidada, fluida e, nas suas formas mais baixas, indolente e ignobil" 
(GUIRAUD, P. Le franrais popuiaire. Paris, P.U.F., 1965. p. 111-6). Como todas 
as manifestayoes do habitus, historia que se tornou natureza, a pronuncia e, de 
modo geral, a rela!;ao com a linguagem, desembara!;O ou inseguran~a, sao, para 
a percep!;aO ordinaria, revela~oes da pessoa em sua verdade: ° racismo de c1asse 
encontra, nas manifestaroes incorporadas das condi!;Oes de existencia, a justificayao 
por excelencia de Sua propensao a naturalizar as diferenyas sociais. Dito isto, 
resta que toda analise rigorosa dos sistemas fonologicos caracteristicos das dife
rentes classes deve levar em considerayao, inseparavelmente, os trayos da articula
!;aO e os tra90s do ethos que se exprimem em toda hexis corporal. Os conceitos 
mais adequados para designar as variantes sociais da pronuncia (ou da maneira 
de falar etc.) seriam, sem duvida, aqueles que aprendessem melhor a dimensao 
do habitus de classe que ela manifesta em sua logica especifica (abertura, sono
ridade, ritmo etc.). 
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coup de gueule = gritar; grande gueule = idem; engueuler = brigar) 
ou It violencia fisica (casser la gueule= quebrar a cara; man poing 
sur la gueule= mandar a mao na cara), 0 sentido da festa como comi
lan~ ..{ s' en mettre plein la gueule = encher a cara; se rincer la gueule 
= molhar a goela) oU a franca diversao (se fendre la gueule = morrer 
de rir). Do ponto de vista dos membras das classes dominadas, os 
valores "cultura e refinamento" sao percebidos como femininos; a iden
tifica9ao com a ciasse dominante, em materia de linguagem por exem
plo, implica a aceita9ao de uma maneira de utilizar 0 corpo que apa
reee como senda efeminada ("ser afetado", "amaneirado", "fazer re
quebros", "dengos", "fazer genera"), como nega<;ao dos valores viris. 
Esse (mais 0 interesse particular que as mulheres tem na produ9ao sim
b6lica) e um dos fatores que separam os homens das mulheres no que 
se ref ere a cultura e ao gosto: as mulheres podem identificar-se a cul
tura dominante sem romper, tao radicalmente quanta 0 homem, com 
sua classe. sem que sua transforma9ao se exponha a ser percebida como 
uma especie de mudan9a de identidade ao mesmo tempo social e se
xual 34. A mobilidade e a recompensa da docilidade 35: docilidade numa 
das dimensoes essenciais da identidade social, a rela9ao com 0 corpe, 
com a preocupa9ao de afirmar a virilidade na pronuncia e no vocabu
hirio (pelas palavras "grossas" e "cruas", as hist6rias "licensiosas" e 
"picantes" etc.) e tambem em toda hexis corporal, 0 cosmetico e a 
vestimenta, na apresenta9ao de si e a representa9ao das rela90es com 
o outro (combatividade, gosto pela briga etc) 36. As oposi96es atraves 

34 A rela~ao particular que as mulheres tern com tude 0 que e cOltural contribui, 
sem duvida, para que se designe como femininos os refinamentos lingUisticos ou 
culturais. Deve-se acrescentar a isto a oposi9ao, interna a classe dominante, entre 
o poder propriamente politico e 0 poder cultural, que participa, por mais de um 
tra90 , da oposi9ao entre masculino e feminino. 
85 A docilidade para com os dominantes e, tambem, a deslealdade para com os 
dominados, renega9ao dos "seus" e, em' particular, dos parentes ("ele e orgulhoso": 
arrogancia e pretensao, distancia que se afirma, por exempl0, no fato de corrigir 

o sotaque ou assumir urn estilo burgues). 
36 0 abandono dos valores masculinos e, ao mesmo tempo, 0 pre90 da ascensao 
social e 0 que favorece a mobilidade. 0 impulso inicial, 0 impeto original pode 
ser tanto uma particularidade biologica socialmente qualificada quanto uma parti
cularidade social; isto e, uma propriedade do corpo socialmente quaIificada (0 

fato de ser gordo, desajeitado ou fraco) que exclui os papeis masculinos (briga, 
esportes etc.) e que remete a papeis de submissao d6cil, de escapat6ria, de astucia 
aos papeis "femininos" negativamente definidos e, eventualmente. positivos e 
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das quais a taxionomia dominante (reconhecida, mas com uma inversao 
de sinal, pelas classes dominadas) pensa a oposi9ao entre as classes 
sao, em seu principio a saber, a oposi9ao entre a for~a material, bruta, 
fisica e a for~ espiritual, sublimada, simbOlica - bastante congruentes 
com a taxionomia que organiza as divis6es entre os sexos. As quali
dades dominantes colocam duplamente em questao a virilidade, pelo 
fato de que sua aquisi~ao demanda docilidade, disposi9ao imposta a 
mulher pela divisiio sexual do trabalho (e a divisao do trabalho sexual) 
e de que essa docilidade visa disposi90es em si mesmas femininas. Os 
determinismos biol6gicos e sociais, ou mais exatamente, os determinis
mos biol6gicos socialmente reinterpretados e os determinismos sociais 
propriamente ditos agem sobre as pniticas e as representa90es Iinguis
ticas (ou sexuais) por intermedio da estrutura de oposi96es hom610gas 
que organizam a representa9ao dos sexos e das classes. 

Os usos do corpo, da lingua e do tempo tem em comum 0 fato 
de serem objetos privilegiados do controle social: nao terminariamos 
mais de enumerar tudo 0 que, na educa9ao explicita - sem falar 
da transmissao pnitica, mimetica - se refere aos usos do corpo ("fique 
direito", "nao mexa nisso" etc.) ou aos usos da linguagem ("diga" 
ou "nao diga"). £ por intermedio da disciplina corporal e lingilistica 
(que implica, muitas vezes, uma disciplina temporal) que se opera a 
incorpora~ao das estruturas objetivas e que as "escolhas" constitutivas 
de uma rela~ao com 0 mundo economico e social sao interiorizadas 
sob a forma de montagens duraveis e subtraidas as tomadas de cons
ciencia e, ate mesmo, em parte, da vontade (automatismos etc.): a 
polidez encerra uma politica, um reconhecimento pratico e imediato 
das classifica~6es sociais e das hierarquias, entre os sexos, as gera~5es, 
as classes etc. Os usos do "voce" au do "senhor", como todas as va
ria90es estilisticas liga<;las ao grau de tensao objetiva (eufemiza9ao das 
frases interrogativas, por exemplo, supoem 0 reconhecimento, no duplo 
sentido, das hierarquias, assim como as maneiras de se compartar corpo-

positivamente escolhidos (profissOes de gosto e de cultura) ou uma inclina9ao 
socialmente favorecida pelas coisas culturais e intelectuais que suscita as mesmas 
rea90es que as particularidades fisicas "femininas" e produz urn efeito de refor90. 
Tudo sugere que, nas classes populares, 0 processo que leva as disposi90es femi
ninas (de que a pederasiia nada mais e do que uma das manifesta96es), isto e, 
intelectuais e burguesas, e urn fator de ascensao social (0 fato de sair das classes 
populares podendo ser acompanhada de uma mudan~a de consciencia social). 
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ralmente diante de urn superior ou de urn inferior, condutas consistindo 
em dar passagem ou em ceder a frente etc.". 

Conclusao 

Para explicar 0 discurso e preciso, portanto, voltar-se, em cada 
caso, em primeiro lugar para 0 habitus Iingiiistico - capacidade de 
utilizar as possibilidades oferecidas pela lingua e de avaliar pratica
mente as ocasioes de utiliza-las - que, a tensao objetiva constante, se 
define por urn grau de tensao maior ou menor (correspondendo it expe
riencia de urn mercado Iingiiistico de urn grau de tensao determinado), 
depois 0 mercado Iingiiistico, definido por urn grau de tensao medio 
ou, 0 que da no mesmo, por urn certo nivel de aceitabilidade e, final
mente, 0 interesse expressivo. 

Dai resulta que a lingua varia segundo 0 locutor e segundo a rela-
9ao de produ9ao Iingiiistica, isto e, 4>egundo a estrutura da intera9ao 
lingiiistica (no campo de urn dialogo, por exemplo) ou segundo a po
si9ao do produtor no campo considerado (no caso de uma produ9ao 
escrita); a varia9ao e a resposta it coa9ao simb6lica exercida pela rela-
9ao de produ9ao e manifestada, no caso de urn diaJogo, pelos signos 
visiveis (hhis corporal, uso da lingua etc.) da rela9ao que 0 locutor 
entretem com a lingua legitima e, portanto, com a lingua produzida 
pelo locutor. 0 que se diz e urn compromisso (como 0 sonho) entre 
o que se gostaria de dizer e 0 que pode ser dito, compromisso que 
depende, evidentemente, do que 0 locutor tern a dizer, de sua capa
cidade de produ9ao, de aprecia9ao da situa9ao e de eufemizagao, e 
ainda da posigao que ele ocupa na estrutura do campo onde ele se 
exprime (e que, no caso do dialogo, pode consistir na estrutura da re
lagao de interagao como realizagao particular de uma relagao objetiva 
entre dois capitais). 

Mas a coergao exercida pelo campo depende das rela<;6es de forga 
simb6licas que nele se instauram no momenta considerado: nas situa
c;5es de crise, a tensao e as censuras correlativas decrescem; naD e pOT 

acaso que as crises politicas (ou, num outro nivel, as crises de intera-

37 Nao e, portanto, por acaso que 0 sistema de ensino cuja concep~o se forma 
sob a Revolu!rao e que encontra sua realiza!rao sob a Terceira Republica se orga~ 
niza em torno da inculca9ao de uma reIa9ao com a linguagem (aboli~ao das 
linguas regionais etc.) de uma rela9ao com 0 corpo (limpeza, higiene etc.) e 
de uma rela9ao com 0 tempo (economia, calculo economico etc.). 
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gao) sao favoraveis it explosao verbal, correlativa a urn relaxamento 
das censuras ordinarias 88. Assim, todas as manifesta<;6es Iingiiisticas 
situam-se entre 0 discurso altamente censurado (de que a linguagem 
filos6fica heideggeriana e, sem duvida, urn exemplo extemo, pelo fato 
da imensa distancia entre 0 interesse expressivo e as exigencias do 
campo) com 0 silencio no limite (para aqueles que nao possuem os 
meios de eufemizar), e 0 franco-falar da crise revolucionaria ou da 
festa popular tal como a descreve Bakhtin em seu livro sabre Rabelais. 
Vemos que e, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso reduzir a oposigao 
entre as classes it oposi~ao entre distingao (censura que se tomou na
tureza) e franco-falar, que ignora os interditos da lingua comum, regras 
da gramatica e da polidez e as barreiras hierarquicas (uso do voce, dos 
diminutivos, dos apelidos, dos epitetos injuriosos, das injurias afetuo
sas), e que se define pelo "relaxamento da tensao articulat6ria" (como 
diz Giraud) e de todas as censuras que as boas maneiras fazem pesar 
sobre ° corpo-tabu, ventre, anus e sexo, e sobretudo, talvez, sobre a 
rela~o com 0 mundo social quo ele permite exprimir, inversao das 
hierarquias (cui par dessus tete '= de ponta-cabega) ou rebaixamento do 
que e elevado (comida, tripas, merda) 3. 

38 Ver as analises da rela9ao entre 0 discurso profetico e as situa90es de crise 
em "Champ religieux". Revue Fran~aise de Socioiogie, 19. 
39 A censura da linguagem e inseparavel da censura do corpo: a domestica9ao 
da linguagem que exclui as palavras grosseiras (sabe-se que os elementos "pesados" 
sao, segundo Bakhtin, os componentes inevitaveis da festa popular "ter9a-feira 
gorda"), os rotacismos, acompanha a domestica9ao do corpo que exclui toda 
manifesta9ao excessiva dos apetites e que submete 0 corpo a urn conjunto de 
proibi90es (nao colocar os cotovelos em cima da mesa, nao fazer barulho ao 
comer, nao fungar). 
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