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Subcapítulo 3.3 
Campos Sociais e Luta pelo Poder Simbólico 

 
 

Num pequeno texto sobre a génese dos conceitos de habitus e de campo, que Bourdieu 
seleccionou para uma colectânea publicada em português sob o título O Poder 
Simbólico (1989, referência à 4ª edição portuguesa de 2001, pp. 59-73), a utilização do 
primeiro desses conceitos é apresentada como um modo de “romper com o paradigma 
estruturalista” em que o agente é “reduzido ao papel de suporte da estrutura”, mas “sem 
cair na velha filosofia do sujeito ou da consciência” (idem, p. 61)1. Contra muitas 
leituras da sua teorização, Bourdieu afirma aí que “desejava pôr em evidência as 
capacidades «criadoras», activas, inventivas, do habitus e do agente (que a palavra 
hábito não diz)” (idem, p. 61) 2. 
 
 
Habitus e razão prática 
 
Bourdieu teoriza, com o conceito de habitus, a relação do indivíduo com a sua posição 
num espaço social que é estruturado e hierarquizado pelas diferenças na posse de 
diferentes espécies de capital, e que constitui o “sistema de diferenças constitutivas da 
ordem social” (1987a, Choses dites), definindo relações de dominação 3.  Como um 
mediador entre o indivíduo e o campo, entre o singular e o geral, entre o prático e o 
simbólico, o habitus permitiria conceber a produção social da individualidade tendo em 
conta as estruturas sociais. Em Le sens pratique (SP, 1980, p. 88), BOURDIEU define 
os habitus como “sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 
estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, enquanto 
princípios geradores e organizadores de práticas e representações” 4. A sua teorização 
parte do princípio de que o fundamento das representações, das formas simbólicas, se 
encontra nas distribuições objectivas de propriedades, ou seja, nas posições que os 
indivíduos ocupam no espaço social (5), com que explica a correlação estreita entre 
probabilidades objectivas e expectativas subjectivas (Cf. MP, 1997, pp. 85, 184, 256 e 
273) 6.  

Mas por outro lado, com o termo habitus, que na sua etimologia está ligado a 
haver 7 e, portanto, indica uma disposição incorporada que pode ser usada como um 

                                                 
1 BOURDIEU fala em “sair da filosofia da consciência sem anular o agente na sua verdade de operador prático de construções de 
objecto” (2001, p. 62). Filosofia do sujeito que Bourdieu associa ao individualismo metodológico; este assimila o sujeito ao homo 
economicus, noção que vai buscar à economia clássica.  
2 Ver La distinction, Sens pratique e Homo academicus, pp. 60, 76 e 165 sobre “posições” e “tomadas de 
posição”; Ver Dubar, 1887, pp. 66 e ss.  
3 Mas Bourdieu concebe igualmente diversos níveis estruturais com relativa autonomia. 
4 Reconhecendo a proximidade com a noção chomskiana de gramática generativa, chama, porém, a 
atenção para que este poder gerador não é concebido como o de “um espírito universal, de uma natureza 
ou de uma razão humana” (BOURDIEU, PS, 2001, 61).  
5 Que tende a ser, para lá da diversidade de trajectórias sociais individuais, homóloga no interior de uma classe (daí o conceito de 
habitus de classe. 
6 Tenha-se em conta as referências de Bourdieu a Kant e Durkheim, que se podem encontrar aqui n«mais à frente, para ver que não 
será tanto assim. 
7 (Numa formulação de Accardo referida por Couturier: “l'habitus se forme d'avoirs qui se transforment en être” (Couturier, 2002, 
citando Accardo) 
Bourdieu, (que afirma ter sido feita a escolha deste termo não como produto de considerações teóricas 
como as que faz a posteriori, mas sim em resultado “uma estratégia prática de habitus científico, espécie 
de sentido de jogo que não tem necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de maneira racional 
num espaço” (PS, 2001, p. 62), desvaloriza no entanto, a origem da palavra e pretende fazê-la valer 
sobretudo pela “direcção da pesquisa por ela designada” (idem, p. 62). Ele justifica a utilização de uma 
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“capital” 8, “tratava-se de chamar a atenção para o «primado da razão prática»” (SP, 
1980, p. 61 9) na acção de um agente/sujeito. O habitus é constituído por esquemas de 
percepção, de apreciação e de acção10. 

  
Produzidos pela prática das gerações sucessivas num tipo determinado de condições de 
existência, esses esquemas de percepção, de apreciação e de acção que são adquiridos 
pela prática e accionados em estado prático sem acederem à representação explícita 
[Ver tb. MP, 1997, p. 65] funcionam como operadores práticos através dos quais as 
estruturas objectivas de que são o produto tendem a reproduzir-se nas práticas 
[“determinadas pelas condições de produção passadas e antecipadamente adaptadas às 
suas exigências objectivas” (do habitus e da posição social)] (BOURDIEU, 1980, p. 159).  

 
Com este conceito Bourdieu articula comportamentos e condições, estratégias e 

constrangimentos (cf. COUTURIER, 2002), práticas e estruturas (Cf. GIDDENS, 
2000), atitudes individuais e posições sociais11. Para Bourdieu: 

                                                                                                                                               
palavra da tradição, porque valoriza o carácter cumulativo do trabalho de conceptualização, contra a 
dinâmica de inovação imprimida pela lógica competitiva do campo académico. E assume que “um 
pensamento realmente produtivo” deve passar pela utilização dos instrumentos e pela reprodução activa 
dos melhores produtos do passado (idem, p. 63). 
8 O capital é, por outro lado, entendido por Bourdieu como a capacidade de usar recursos que é inerente a 
uma posição num campo social. B. está por isso muito próximo da noção de poder em Giddens (que 
também associa o poder ao uso de recursos), não obstante este criticar o uso do conceito de disposição em 
prejuízo do conceito de regra (GIDDENS, 2000, p. 37), e, de modo geral, a noção de incorporação (idem, 
p. 7), que viria de Parsons [e de Mauss]. 
 O conceito de habitus pode ser entendido como uma determinação cultural (ou pelo menos como uma 
mediação culturalmente determinada da reprodução da ordem social) tal como GIDDENS (2000, pp. 7 , 9 
(Parsons e a med cult) e 75-79) a crítica na teorização de Parsons (focando Parsons e a sua noção de 
interiorização, a que Bourdieu acrescentaria a dimensão corporal dessa interiorização, descrevendo-a 
como incorporação): Parsons que Bourdieu (MP) assume como uma referência na sua lógica de 
acumulação do saber. (como se viu aqui no subcapítulo 2.5, também Dubar critica o que designa por 
estrutural-culturalismo. Em O Homem Plural, Lahire desenvolve uma crítica aos conceitos de habitus e 
de incorporação. (Sobre o habitus e à relação entre posições , disposições e origem social, ver RP p. 64 e 
71-72 e M P, 1997, pp. 139, 79, 163, 184, 256, 235) Mas o conceito de campo vai além dessa 
determinação (dialetiza-a), embora Bourdieu comece por fazer corresponder um habitus a cada posição 
com os capitais que a caracterizam e que existem sob a forma de habitus, em MP essa correspondência é 
articulada com a noção de trajectória. Tenha-se em conta a questão da homologia entre as condições de 
aquisição e de mobilização do habitus. Isto pode ser relacionado com a mediação pelo campo, em 
BOURDIEU (Razões Práticas, 1996, pp. 52 e 56-58 e 61-64 , com efeitos perversos em Boudon e com 
GIDDENS, 2000, pp. 21-22 e 44 e sobre condições não conhecidas e consequências não intencionais da 
acção  
9 Bourdieu refere a origem deste termo em Fichte, assinalando, como fizera Marx nas Teses sobre 
Feuerbach, que foi o idealismo que analisou o “lado activo” do conhecimento prático. 
Refere igualmente a proximidade com o uso que Hegel faz do termo ethos, na medida em que a noção de 
habitus, ou hexis que é o equivalente grego), “exprime a vontade de romper com o dualismo kantiano e de 
reintroduzir as disposições duradouras constitutivas da «moral realizada» (Sittlichkeit) em oposição ao 
moralismo abstracto da moral pura e formal do dever”. Também em Husserl (que fez uso do termo 
Habitualität) e em Mauss, encontra a noção de um funcionamento sistemático do corpo socializado [que 
pode também ser encontrada em Merleau-Ponty] [Como se viu na secção anterior, Foucault está 
igualmente próximo desta noção ao fazer a descrição do “poder disciplinar” e mais geralmente do 
“biopoder”]  
10 Os princípios práticos de classificação são, para Bourdieu, simultaneamente lógicos e axiológicos, (o habitus comportando 
sempre um ethos), e são incorporados, tornando-se disposições, hexis corporais. (Cf Bourdieu sobre as estruturas cognitivas como 
estruturas sociais incorporadas – no que segue Durkheim. E cf. Giddens, 2000, p. 9 para uma crítica à incorporação; e para uma 
ligeira diferença em relação às estruturas cognitivas.  
11 Dubar faz notar que se “tudo acontece como se o habitus fabricasse coerência e necessidade a partir do 
acidental e da contingência” (Bourdieu, 1980, cit. in DUBAR, 1997, p. 67), na medida em que “os efeitos 
do habitus se inscrevem para sempre no corpo e nas crenças” (idem), percepcionando, querendo e fazendo 
apenas aquilo que é estritamente conforme às suas condições sociais anteriores, o habitus parece excluir 
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É na dialéctica entre a condição de classe e o «sentido de classe», entre as condições 
«objectivas», registadas nas distribuições, e as disposições estruturantes, elas próprias 
estruturadas por essas condições, quer dizer, conformemente às disposições, que a 
estrutura de ordem contínua das distribuições se realiza sob uma forma transfigurada e 
desconhecível na estrutura de ordem descontínua dos estilos de vida hierarquizados e 
nas representações e práticas de reconhecimento que o desconhecimento da sua 
verdade engendra” (BOURDIEU, SP, 1980, p. 242) 12.  
 

O habitus assegura, segundo BOURDIEU (SP, 1980, p. 105), “a correlação 
muito estreita entre as probabilidades objectivas (por exemplo, as hipóteses de acesso a 

                                                                                                                                               
qualquer possibilidade de mudança (Cf. DUBAR, p. 67 – Ver Bourdieu em MP sobre transformação do 
habitus com as experiências e sobre o encontro do habitus com o campo, esse sim, sede da transformação. 
Mas lembra que, para o próprio Bourdieu, isso só acontece “na medida em que as estruturas nas quais 
funciona são idênticas ou homólogas às estruturas objectivas das quais é o produto” (Bourdieu, citado em 
DUBAR, 1997, p. 67), e conclui que “a distinção entre condições de produção” e ‘condições de 
funcionamento’ do habitus introduz um elemento fundamental de incerteza na teoria do habitus” 
(DUBAR, 1997, p. 67). Numa interpretação “culturalista” o habitus não seria senão a cultura do grupo de 
origem, incorporada na personalidade, transportando os seus esquemas para todas as situações ulteriores, 
do que poderiam resultar inadaptações sempre que estas situações se distanciassem demasiado das da 
infância. Mas, para Bourdieu, ele está associado a posições sociais que se caracterizam pela sua dinâmica 
e portanto por trajectórias no espaço social definidas através de várias gerações e mais precisamente 
através da “orientação da trajectória social da linhagem” (Cf. DUBAR, p. 68, citando Bourdieu, 1974, 
“Avenir de classe et causalité du probable”, in Revue française de sociologie, XV, pp. 3-42) . E Dubar 
(compatibilizando o uso que Bourdieu faz do conceito de habitus com o uso que Merton faz do conceito 
de socialização antecipada ) dá o exemplo do filho de um operário, que sendo, por sua vez, filho de um 
camponês, é mais propenso à ascensão social e ao abandono da condição operária o que o leva a investir 
nos estudos «para não ser operário como o pai», enquanto que o filho de um operário, por sua vez filho de 
operário, tenderá a terminar a frequência da escola mais cedo, por exemplo “com um diploma de ensino 
técnico curto «para ter um bom ofício (de operário) como o do pai»” (DUBAR, 1997, p. 68). (Cf Giddens, 
CS, 1990, sobre Paul Willis e sobre a investigação no Piemonte) 
12 As “estratégias” são ‘objectivamente orientadas para a manutenção ou melhoria da posição [relativa] do 
grupo” através da “conservação ou o aumento do património”’ (Bourdieu, 1974, cit. in DUBAR, 1997, p. 
69 12). Como Dubar faz notar/conclui, esta teorização distingue-se da “culturalista” porque, “ ‘a tendência 
do grupo para persistir no seu ser ’ opera a ‘um nível muito mais profundo ’ do que as tradições familiares 
ou as estratégias conscientes dos indivíduos” (DUBAR, 1997, p. 69, citando Bourdieu, 1974), e a 
teorização de Bourdieu é compatível com a mudança social na medida em que “o grupo pode ‘persistir no 
seu ser social’ assumindo formas diferentes e adaptando-se a situações diversas [e] reproduzir as 
condições de produção pode significar querer aceder a um estatuto social superior e não manter o estatuto 
de origem” (iden). O habitus de cada classe ou fracção de classe é portanto caracterizado também pela 
sua “relação com o futuro”. A descrição que Bourdieu faz (em 1974 e em 1979, La distinction, com base 
no estudo da sociedade francesa dos anos 60) dos principais elementos que caracterizam os habitus das 
diferentes classes e fracções de classe, pressupõe que o habitus “exprima, simultaneamente, uma posição 
(em cima/em baixo) e uma trajectória (linear/ascendente/descendente) que se traduzem por uma mesma 
’visão do mundo económico e social ’(a que Bourdieu chama por vezes, um ‘ethos de classe ’), que se 
afirma em todos os domínios da vida pública e privada: [...] ‘todas as práticas de um mesmo agente são 
objectivamente harmonizadas entre si, sem necessidade de uma procura intencional de coerência e são 
objectivamente orquestradas, sem recorrerem a uma concertação consciente com os outros membros de 
uma mesma classe ’ ” (DUBAR, p. 69, citando Bourdieu, 1974). [Cf. DUBET, 2002, sobre a recusa da 
ideia do “trabalho total” e ver Habermas em DUBAR, 1997, p. 84, sobre a não redutibilidade dos 
processos de comunicação social (interacção) a produtos ou a aspectos dos processos instrumentais e em 
particular dos processos de produção (trabalho) – relacionar com posições de Durkheim e Marx sobre o 
social e o económico e ver crítica de Bourdieu a Habermas em MP, 1997, p. 131 ] “Porque foi 
precocemente incorporada, no duplo sentido de estruturação do ‘corpo de pertença’ e de constituição de 
um ‘espírito de corpo’ [cf Linton ou Bourricaud], esta disposição essencial, característica da 
pertença de classe, pode assim escapar em grande medida à consciência e deixar os indivíduos na ilusão 
da escolha quando apenas activam o habitus que os modelou [... – o que Bourdieu designa por “illusio”]” 
(DUBAR, 1997, p. 69). [Ver Bourdieu sobre o espaço dos possíveis no campo científico em MP (p. 135) e sobre o agente 
iludido pelas ideias na p. 136 ] 
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este ou àquele bem ou serviço) e as esperanças subjectivas (as ‘motivações e as 
‘necessidades)”. Na medida em que poriam de lado estratégias que lhes parecessem 
muito arriscadas tendo em conta as suas experiência anteriores, os indivíduos acabariam 
geralmente por só desejar na prática o que teriam possibilidade de conseguir tendo em 
conta o seu passado. O habitus asseguraria assim uma “espécie de submissão imediata a 
uma ordem que leva a fazer da necessidade uma virtude” (idem, p. 90 13). 

É com este conceito que pretende dar conta das dimensões subjectivas da acção, 
objectivando o subjectivo e sublinhando a indissociabilidade entre o material e o 
simbólico. Embora distanciando-se das abordagens fenomenológicas, Bourdieu 
reconhece “a actividade estruturante dos agentes/actores que, longe de reagir 
mecanicamente às estimulações mecânicas respondem aos apelos ou às ameaças de um 
mundo cujo sentido ajudaram a construir” (BOURDIEU, 1979, La distinction, pp. 
544/545).  Segundo ele, “a alternativa da física social e da fenomenologia social só pode 
ser ultrapassada se nos situarmos no princípio da relação dialéctica que se estabelece 
entre as regularidades do universo material das propriedades e os esquemas 
classificatórios do habitus, esse produto de regularidades do mundo social para o qual e 
pelo qual há um mundo social” (BOURDIEU, 1980, p. 242). 

  
 
Campo (Bourdieu vs Foucault) 
 
De modo semelhante, com a sua elaboração do conceito de campo, inicialmente na área 
da produção artística, Bourdieu afirma, naquele texto, ter pretendido tomar distância, 
quer de um marxismo que, não obstante a noção de autonomia relativa, explicava as 
obras artísticas “do exterior, relacionando-as directamente com formas sociais, quer do 
formalismo que as interpretava exclusivamente a partir de uma teorização “interior”; 
ignorando ambas as correntes “o campo de produção como espaço social de relações 
objectivas” (SP, 1980, p. 64). No texto publicado em O Poder Simbólico (PS), diz que 
se propôs descrever esse campo de produção das obras artísticas fazendo uso de um 
“modo de pensamento relacional”, que contrapõe ao “estruturalista” 14.  

Bourdieu faz saber que a primeira elaboração rigorosa da noção de campo 
resultou de uma crítica da visão interaccionista das relações entre os agentes religiosos, 
que Weber desenvolve num capítulo de Economia e Sociedade. Dessa crítica, resultava 
a necessidade de “uma construção do campo religioso como estrutura de relações 
objectivas que pudesse explicar a forma concreta das interacções que Max Weber 
descrevia em forma de uma tipologia realista” (PS, 2001, p. 66) 15. Depois disso, 
procurou afinar o instrumento conceptual aplicando-o sucessivamente a vários campos, 
desde a alta costura à política, com base na “hipótese de que existem homologias 
estruturais e funcionais entre todos os campos” (idem, p. 67) 16, mas procurando 
                                                 
13 Ver tb. La distinction. Ver Bourdieu, em MP, sobre os limites à transformação do habitus com novas experiências. 
14 Este pensamento exige uma ruptura com a percepção comum do mundo social (Cf Dumont sobre Scoto 
e o nominalismo).  
Num artigo publicado em Razões Práticas reconhece que esse é o modo de pensamento utilizado por Foucault. 
Bourdieu faz referência, em nota, a um artigo de 1968 em que tentou pôr em evidência as condições de 
aplicação às ciências sociais do modo de pensamento relacional que se impôs ás ciências da natureza e 
que, por não ter sido claramente pensado nos seus princípios, se viu aos poucos deformado, desviado ou 
pervertido, nas diferentes formas de estruturalismo. 
15 Bourdieu faz referência a um seu artigo de 1971 “Une interpretation de la sociologie religieuse de Max 
Weber” publicado em Archives européenes de sociologie em 1971). 
16 Bourdieu verificou que alguns campos, “em consequência das particularidades das suas funções e do 
seu funcionamento [no caso da alta costura, pelo facto de ser o mais legítimo culturalmente mas também 
o menos defendido contra a objectivação, há menos auto-censura do seu mecanismo “económico”, ou 
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identificar quer as invariantes, quer as propriedades específicas de cada campo 17, e 
identificar as “posições” ocupadas pelos vários agentes, redescrevendo a partir daí as 
formas daquelas relações 18. 
 Afirma ter sido o uso que Weber fez de termos da economia na sociologia da 
religião que o levou a identificar no funcionamento dos campos alguns elementos 
centrais na teoria económica, como oferta, procura e concorrência num mercado, 
posições caracterizadas pela posse de diferentes formas e quantidades de capital, 
investimento e sentido do investimento 19. Mas faz questão de distinguir a operação pela 
qual identificou propriedades gerais, válidas nos diferentes campos (e de que a teoria 
económica não teria tirado todas as consequências teóricas 20), de algo bem diferente 
que são as “transferências que estão na origem de objectos, como quando se vai buscar a 
outro universo, de preferência prestigioso, (...) uma noção descontextualizada, simples 
metáfora com função puramente emblemática”. Pelo contrário, neste trabalho de 
Bourdieu, “é a construção do objecto que exige a transferência e a fundamenta” (idem, 
p. 68) 21.  
 

Assim, tratando-se de analisar os usos sociais da língua, a ruptura com a noção vaga e 
vazia de «situação» -- que introduzia ela própria uma ruptura com o modelo saussuriano 
ou chomskiano – obriga a que se pensem as relações de permuta linguística como outros 
tantos mercados que se especificam segundo a estrutura das relações entre os capitais 
linguísticos ou culturais dos interlocutores ou dos seus grupos. (idem, p. 68/9) 22 .  

 
A teoria geral dos campos não resulta, portanto, da transferência do modo de 

pensar da economia. É esta que “deve ser pensada como um caso particular da teoria 
dos campos” (idem, p. 69). É a teoria geral dos campos que obriga a repensar os 

                                                                                                                                               
seja, da economia das suas práticas], denunciam de maneira mais ou menos clara propriedades comuns a 
todos os campos” (PS, 2001, p. 67). Para isso, há que “mergulhar na particularidade de um caso particular 
(a revolução impressionista, por exemplo) para tentar descobrir nele alguma coisas de essencial (a 
verdade trans-histórica das revoluções simbólicas) ...” (idem, p. 68). 
 Mais discutível, e não menos central na teorização de Bourdieu é a homologia que é pressuposta entre 
todos os campos e a estrutura do campo do poder (R P, 1996, p. 52 e 66) em que se cruzam dois pólos 
definidos pela posse de dois tipos de capital: o financeiro ou económico, que seria o dominante, e o 
cultural (de certo modo associado ao capital social). Um exemplo do uso sistemático que Bourdieu faz 
desta hipótese pode ser encontrado na análise do campo académico em Homo academicus (a cf. com RP, 
1996, p. 66, sobre o campo artístico, onde esse uso é mais produtivo heuristicamente). 
17 Esta é, para Bourdieu, “a mais acessível e a mais aceitável” das vias que permitem “levar a um nível de 
generalidade e de formalização mais elevado [a “ «ascensão semântica» (no sentido de Quine)] os 
princípios teóricos envolvidos no estudo empírico de universos diferentes e as leis invariantes da estrutura 
e da história dos diferentes campos” (p. 67). [Cf. FOUCAULT, 1969, sobre diferença entre formalização 
e generalização, e GIDDENS (2000) sobre Levi-Strauss e a teoria). Tb. BERNSTEIN, 1999, sobre 
conhecimento verticalmente organizado e linguagem forte]  
 Bourdieu faz referência aos cursos de 1983 e 1984 no Collège de France para a sistematização dessa 
formalização. 
 Cf PS, 2001, p. 69 sobre a teoria geral da economia dos campos 
18 Cf. R P, 1996, p. 60. 
19 Ver, por exemplo, BOURDIEU, QFQD,1998, pp. 54-60 e 67-69 ou La distinction..  
20 Cf. Mancur OLSON, 1998, e Raymond BOUDON, 1981, para ver até onde os economistas foram nessa 
teorização. 
21 Cf. Foucault, 1969, sobre o campo das CH. 
22 Como se viu há pouco, a análise que Bourdieu faz das formas específicas pelas quais os agentes se 
orientam em cada campo pelos mecanismos e conceitos como capital e investimento, passa pelos 
conceitos de habitus e de posição no campo, e leva ao conceito de consciência prática e de estratégia não 
consciente  
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pressupostos da teoria económica, à luz sobretudo dos conhecimentos adquiridos a 
partir da análise dos campos de produção cultural” (idem) 23. 

Mas Bourdieu adverte, por outro lado, para a necessidade de “descrever e definir a 
forma específica de que se revestem, em cada campo, os mecanismos e os conceitos 
mais gerais (capital, investimento, ganho), evitando assim todas as espécies de 
reducionismo...” (PS, 2001, p. 69).  
 

Compreender a génese social de um campo, e apreender aquilo que faz a necessidade 
específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas 
materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair 
ao absurdo do arbitrário e do não motivado, os actos dos produtores e as obras por eles 
produzidas e não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir. (idem, p. 69) 

 

A análise que Bourdieu faz das formas específicas pelas quais os agentes se orientam 
em cada campo pelos mecanismos e conceitos como capital e investimento, passa pelos 
conceitos de habitus (24) e de posição no campo e leva ao conceito de consciência 
prática e de estratégia não consciente. O conceito de campo, assumindo o modo como 
Bourdieu o constrói a partir da metáfora do campo de forças (muito estruturalista), mas 
que depois abre para a metáfora do campo de jogo (mais interaccionista), é mais nítido 
do que o de cultura, mas não menos discutível. Nos campos, Bourdieu identifica 
posições, associadas a disposições. Essas posições (também elas em evolução) podem 
ser consideradas como correspondentes às identidades. Mas a relação entre identidades 
e culturas é mais muito mais complexa do que a relação entre posições e campos. 
 

As duas formas de reducionismo contra as quais Bourdieu afirma ter 
desenvolvido os conceito de habitus e de campo, são, por um lado, a “redução ao 
contexto”, operada por muitas análises estatísticas que não questionam os sistemas de 
classificação em que se baseiam, e também, mas diversamente, por muitas pesquisas de 
inspiração marxista que “tentam relacionar as obras à visão do mundo ou aos interesses 
sociais de uma classe social [supondo que] um grupo pode agir directamente como 
causa determinante ou causa final (função) sobre a produção da obra [e] que possamos 
chegar a determinar as funções sociais da obra, isto é, os grupos e os «interesses» que 

                                                 
23 Cf Saussure e BAUDRILLARD (1976). Cf. BOURDIEU em M P, 1997, p. 232 e 123. Pode pensar-se 
também que esta concepção de Bourdieu é preparada pela maneira como Mauss e Durkheim entenderam 
o social e o cultural, tal como se procurou pôr aqui em evidência no Capítulo 1 
24 Já terá ficado claro como Bourdieu utiliza este conceito, mas pode ver-se ainda QFQD, pp. 75/76 sobre 
os efeitos que uma experiência nova pode ter sobre o habitus, esobre a adequação das estruturas 
incorporadas e mentais às estruturas sociais; bem como RP, 1996, pp. 64 e 71-72, e M P, 1997, pp . 137, 
139, 184, 256 (habitus e posição). Sobre a proximidade entre o modo como Bourdieu usa os conceitos de 
habitus e de campo, para ter em consideração o papel dos agentes, e o princípio de dualidade da estrutura 
em Giddens, considere-se a seguinte observação em MP, 1997, p. 138: 
“as acções que se produzem num campo são duplamente determinadas pela necessidade específica desse 
campo: a cada momento, a estrutura do espaço das posições que resulta de toda a história do campo, 
quando é percepcionada por agentes condicionados nas suas disposições pelas exigências dessa estrutura, 
aparece-lhes como um espaço de possíveis capaz de orientar a suas expectativas e os seus projectos por 
essas solicitações e mesmo de as determinar, pelo menos negativamente, pelos seus constrangimentos, 
favorecendo assim acções adequadas para contribuem para o desenvolvimento de uma estrutura mais 
complexa.” Cf. noção de estratégia em MP, 1997, p. 75.  
Pode dizer-se que, para Bourdieu (MP p. 137), o sujeito se constitui na relação entre um habitus (em certa medida resultante de uma 
trajectória de fracção de classe e pessoal – não obstante a progressivamente maior resistência à modificação do habitus com 
experiências novas) e um campo. Seguindo a mesma lógica, poder dizer-se que uma cultura, numa sociedade moderna, 
nomeadamente uma cultura profissional, resultaria do encontro de vários habitus num campo, e portanto, como faz notar CARIA 
(Relatório REPROFOR) quanto maior a diversidade de habitus, menor a probabilidade que se constituam culturas profissionais, 
mesmo emergentes. 
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ela «serve»” (RP, 1996, p. 59/60) 25, e por outro lado, as praticadas pelos formalistas 
russos ou por Foucault, que “apenas consideram o sistema de obras, a rede de relações 
entre os textos, a intertextualidade, e que são obrigados a encontrar no próprio sistema 
de textos o princípio da sua dinâmica” (RP, 1996, p. 58). Para evitar o reducionismo de 
algumas correntes marxistas, foi necessário, segundo Bourdieu (PS, 2001, p. 65/6), ir 
além da noção de autonomia relativa do “«campo intelectual» como universo 
relativamente autónomo de relações específicas”, admitida por algumas dessas 
correntes, e identificar as “posições” ocupadas pelos vários agentes, redescrevendo a 
partir daí as formas daquelas relações (cf. R P, 1996, p. 60) 26. 

Em muitos pontos dos textos de Bourdieu tem-se a sensação de que há uma 
referência mais ou menos crítica a Foucault sem que este seja invocado explicitamente 
27. Não se pode deixar de pensar no que Foucault diz sobre as regras que a vários níveis 
estruturam o discurso, ao ler as palavras com que Bourdieu abriu uma conferência em 
Princeton em 1986 que intitulou “Uma Ciência das Obras” (publicada em Razões 
Práticas):  
 

Os campos de produção cultural propõem aos que neles estão envolvidos, um espaço de 
possíveis que tende a orientar a sua busca definindo o universo de problemas, de 
referências, de marcas intelectuais, de conceitos em «ismo», em resumo, todo um 
sistema de coordenadas que é necessário ter em mente – o que não quer dizer na 
consciência – para entrar no jogo.  
[...] 
Esse espaço de possíveis, que transcende os agentes singulares. Funciona como uma 
espécie de sistema comum de coordenadas que faz com que, mesmo que não se refiram 
uns aos outros, os criadores contemporâneos estejam objectivamente situados uns em 
relação aos outros. (BOURDIEU, 1996, pp. 53 e 54) 
 

E, de facto, encontra-se, pouco adiante, uma das poucas passagens em que Foucault é 
referido, explicitamente, por BOURDIEU, (1996, pp. 56-58 e 62) 28.  Nesta conferência, 

                                                 
25 Bourdieu refere também a análise que Sartre faz de Flaubert, seguindo o método biográfico, que “se 
esgota em buscar nas características da existência singular do autor os princípios explicativos ...”. Embora 
considere esta forma de reducionismo como “a mais favorável” (p. 58), parece não ter em conta toda a 
análise das mediações levada a cabo por Sartre e teorizada em Questions de méthode, assim como o 
constante movimento analítico que passa por progressões e regressões do singular ao universal e do 
subjectivo ao objectivo. Cf FILIPE, 1999, Dissertação de Mestrado. 
26 A própria autonomia relativa dos campos é entendida por Bourdieu num sentido dinâmico que visa 
compreender a singularidade dos agentes. Em relação à autonomia do campo artístico pode ler-se no 
capítulo que se vem analisando (PS, 2001, pp 70-73 (ver tb Razões Práticas, 1996, pp. 60-62, 64 e 71, e 
M P, 1997, pp. 133 e 143 sobre o campo científico) 
27 Cf. Apple sobre cruzamento de referencias e sentido da construção progressiva e acumulativa da sociologia em Bernstein. 
28 Em MP, 1997, já depois da morte de Foucault, são mais frequentes as referências de Bourdieu a 
Foucault: pp. 169 sobre disciplina e incorporação; p. 211 onde o estruturalismo simbólico de Foucault já é 
restringido ao que escreve em PC; p. 99 crítica à redução das ciências humanas a um discurso; p. 131 
contra a redução da relação conhecimento/poder, estabelecida por F, a um produto das relações de força, 
contrapondolhe a especificidade do discurso científico; p. 123 sobre a natureza capilar do poder; pp. 128-
129 onde confronta Habermasn com Foucault e crítica crítica a ambos; e pp. 47-49, sobre confissões 
impessoais. 
 No contexto de críticas a Habermas e a Foucault, Bourdieu (MP, 1997, 129) começa por escrever: “Se há que repudiar a ilusão 
objectivista da «view from nowhere» (como diz Thomas Negel), certeza pré-crítica que aceita sem exame a objectividade de um 
ponto de vista não objectivado, não é para sacrificar à ilusão da ubiquidade da «view from everywhere» que é procurada pela 
reflexividade narcisista na sua forma «pós-moderna» [--» cf Rabinow sobre Clifford em Subcapíotulo 3.6: A Minha Posição no 
Campo], crítica do fundamento que escamoteia a questão do fundamento (social) da crítica, «desconstrução» que omite de 
«desconstruir» a «desconstrução». Incessantemente em movimento, tudo colhendo mas impossível de colher, o filósofo sem lugar 
nem meio, atopos, entende escapar, segundo a metáfora nietzchiana da dança, a qualquer localização, a qualquer ponto de vista fixo 
de espectador imóvel e a qualquer perspectiva objectivista, afirmando-se capaz de adoptar, face ao texto submetido à 
«desconstrução», um número infinito de pontos de vista [Cf Foucault em PC sobre o significado desta prática em Husserl e na 
fenomenologia] inacessíveis tanto ao autor quanto ao crítico; sempre em mergulho e em surpresa, tomador inapreensível (preneur 
imprenable) que só na aparência renunciou ao sonho de transcendência, mestre no jogo de apanhar quem se julgava apanhador, 
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ele propõe-se aplicar o seu conceito de campo, não só às obras literárias e artísticas 
como ao próprio campo de análise das obras literárias29. A apresentação que faz de 
Foucault depende da tomada de posição que lhe atribui nesse campo, ao lado dos 
formalistas 30, entre os que privilegiam o que designa por “interpretação interna” ... 
(nota final de p. 55), opondo-o portanto aos que, privilegiando a “explicação externa”, 
tendem a reduzir o campo de produção das obras às condições económicas e ao estado 
das relações sociais que elas directamente determinam31. 

Bourdieu reconhece o mérito de Foucault ao ter feito “a única formulação 
rigorosa (juntamente com os formalistas) do projecto estruturalista em termos de análise 
das obras de arte” (RP, 1996, p. 56), mas valoriza sobretudo que, no modo como ele 
desenvolve o “estruturalismo simbólico”, seja dada primazia às relações, algo que 
Bourdieu considera essencial e já se encontrava em Saussure (idem). Assim como 
reconhece que Foucault considera o “campo de possibilidades estratégicas” 32, mas, 
passando ao lado da análise da instituição hospitalar que é feita em O Nascimento da 
Clínica e da relação que é estabelecida entre práticas discursivas e não discursivas num 
vasto campo de práticas, entende que ele “recusa procurar fora da ordem do discurso o 
princípio de elucidação de cada um dos discursos ...” (idem), e que, portanto, ficaria 
impedido de dar conta das mudanças que ocorrem nos “epistemas”, a memos que lhes 
atribuísse “uma propensão imanente para se transformarem” (idem, p. 57) 33. Cita a 
referência de Foucault a fisiocratas e utilitaristas como fazendo parte de uma mesma 
formação discursiva, mas não tem em conta o que Foucault acrescenta, em Arqueologia 
do Saber, a essa referência 34. Ao chamar a atenção para o facto de que “a lógica de 
funcionamento dos campos faz com que os diferentes possíveis [...] possam aparecer 
aos agentes e aos analistas como incompatíveis de um ponto de vista lógico, quando o 
são apenas de um ponto de vista sociológico” (Bourdieu, RP, 1996, p. 61), está a 

                                                                                                                                               
nomeadamente com as ciências sociais, que absorve para melhor as desafiar, as «superar» (depasser) e as negar, está sempre seguro 
de pôr em questão os questionamentos mais radicais e, se mais não resta à filosofia, de atestar que ninguém melhor pode 
desconstruir a filosofia que o filósofo, ele próprio”. 
29 Ele procura nesta conferência mostrar a relação ent re as tomadas de posição (as 
escolhas de entre os possíveis) e as posições no ca mpo social, procurando em cada 
exemplo explicitar os pressupostos teóricos. (p. 54 ).  
30 Tal como em MP p. 128 o classifica de pós-modernista, contra o modernismo de Habermas.  
31 Cf. RP, 1996, pp. 56 e 57  
32 Também não se pode deixar de pensar nalguns temas de As Palavras e as Coisas e no tema central de 
Arqueologia do Saber, atrás apresentados, ao ler, em Meditações Pascalianas (1997, p. 143), que: “Não 
nos podemos acontentar de procurar no «sujeito», como ensina a filosofia clássica do conhecimento (a 
filosofia kantiana do conhecimento ou, ainda hoje, a etnometodologia ou o idealismo «construtivista» sob 
todas as suas formas), as condições de possibilidade e os limitas do conhecimento objectivo. Há que 
procurar no objecto construído pela ciência (o espaço social ou o campo) as condições sociais de 
possibilidade do «sujeito» e da sua actividade de construção do objecto e esclarecer assim os limites 
sociais destes actos de objectivação. Pode-se assim renunciar ao absolutismo do objectivismo clássico, 
sem ficar condenado ao relativismo: de facto a qualquer o progresso no conhecimento das condições 
sociais de produção dos «sujeitos» científicos corresponde um progresso no conhecimento do objecto 
científico e, e inversamente. Onde isso é mais visível é quando a investigação se dá por objecto o próprio 
campo científico (como aquela de que dei os resu7ltados em Homo academicus), isto é, o verdadeiro 
sujeito do conhecimento científico: não pode aí escapar a ninguém que as condições de possibilidade do 
conhecimento científico e as do seu objecto são uma só.” 
33 Bourdieu critica também Foucault por explicar a evolução das ciências unicamente pelas suas 
condições internas (cf. RP, 1996, p. 58). O que, podendo ser uma leitura de As Palavras e as Coisas, é 
explicitamente contradito em Arqueologia do Saber, em O Nascimento da Clínica e em Vontade de 
Saber, como já aqui se procurou pôr em evidência (nomeadamente ao chamar a atenção para as condições 
institucionais para a transformação do saber e ao fazer depender os processos de epistemologização e 
formalização de um saber constituído nas práticas comuns (Cf. Capítulo Ciência e Saber em AS – ver o 
que aí diz sobre a matemática e cf. com BOURDIEU, RP, 1996, p. 57). 
34 Pode ver-se aqui atrás nas secções “Transformações” e “Modos de Determinação”. 
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retomar um ponto da análise de Foucault quando este afirma a necessidade de ir além 
dos termos da polémica para compreender o que aí está em causa e um dos exemplos 
que dá é precisamente o dos fisiocratas e dos utilitaristas.  

Bourdieu entende a opção de Foucault (de não considerar ao nível conceptual as 
opiniões em confronto) como uma recusa de análise do “espaço social” (idem, p. 62). 
Pode admitir-se que Foucault, não tendo tão claramente a ideia de um funcionamento e 
do jogo de posições em campos ou “microcosmos sociais”, não tenha desenvolvido esse 
nível de análise – de facto ficou-se mais pelo nível institucional – mas de maneira 
nenhuma se pode dizer como faz Bourdieu, que Foucault se sentiu “obrigado a excluir o 
espaço social (o microcosmo artístico, literário ou científico)” (idem, p. 62). Quando diz 
que “o único obstáculo à superação e à síntese são os antagonismos sociais que 
sustentam as oposições teóricas e os interesses vinculados a esses antagonismos” (idem, 
p. 62), nada está a acrescentar a Foucault. Pelo contrário, este tinha ido mais além, ao 
mostrar em que condições essas superações se faziam, e como as posições antagónicas 
podiam constituir, pela sua complementaridade, uma formação discursiva. A grande 
diferença em relação a este tema, está em que Bourdieu pretende assegurar a 
possibilidade de progressão acumulativa da ciência em todo e qualquer caso35, enquanto 
Foucault, tanto põe em evidência continuidades como descontinuidades, e é sobretudo 
com base nestas que constitui o essencial do que distingue a sua posição no campo da 
história das ideias e da análise dos sistemas de conhecimento. 

Mais ou menos explicitamente, por vezes só muito implícita e indirectamente, a 
referência a Foucault pode ser encontrada nas considerações de Bourdieu, quer de modo 
crítico, quer com uma grande proximidade de pontos de vista, proximidade raramente 
assumida. Fá-lo por exemplo em O Que Falar Quer Dizer (1998 pp. 65, 67) ao afirmar 
que (“a palavra é produzida para e pelo mercado”, ou ao mostrar como (idem, pp. 89 e 
95- 99) os actos de autoridade, porque actos autorizados, pelos quais as descrições têm 
um efeito prescritivo e construtor da realidade, dependem de “um conjunto sistemático 
de condições interdependentes ...” 36. Para Bourdieu, há que estabelecer “a relação entre 

                                                 
35 Cf RP, 1996, p. 62 e O Poder Simbólico.  
36 Cf. Bourdieu em QFQD, 1998, pp. 75-76, com Foucault em VS, 1994, pp. 125-7. 
Bourdieu (MP, 1997, p. 137) considera que o agente está sujeito aos constrangimentos que exerce “a 
estrutura objectiva das possibilidades e das impossibilidades que estão inscritas no campo ou que, para ser 
mais preciso, surgem na na relação entre um habitus e um campo”. (Claro que para F os constrangimentos 
(que num primeiro momento são principalmente lógicos) resultam do recorte de uma formação discursiva 
num campo de práticas.). Pode dizer-se que, para Bourdieu (MP, 1997, p. 137), o sujeito se constitui na 
relação entre um habitus (em certa medida resultante de uma trajectória de fracção de classe e pessoal – 
não obstante a progressivamente maior resistência à modificação do habitus com experiências novas –cf 
MP?)) e um campo. Seguindo a mesma lógica, pode dizer-se que uma cultura, numa sociedade moderna, 
nomeadamente uma cultura profissional, resultaria do encontro de vários habitus num campo, e portanto, 
como faz notar CARIA (Relatório REPROFOR) quanto maior a diversidade de habitus, menor a 
probabilidade que se constituam culturas profissionais, mesmo emergentes. 
Sobre a proximidade entre o modo como Bourdieu usa o conceito de habitus e de campo para ter em 
consideração o papel dos agentes e o princípio de dualidade da estrutura em Giddens, considere-se a 
seguinte observação em MP, 1997, p. 138: 
“as acções que se produzem num campo são duplamente determinadas pela necessidade específica desse 
campo: a cada momento, a estrutura do espaço das posições que resulta de toda a história do campo, 
quando é percepcionada por agentes condicionados nas suas disposições pelas exigências dessa estrutura, 
aparece-lhes como um espaço de possíveis capaz de orientar a suas expectativas e os seus projectos por 
essas solicitações e mesmo de as determinar, pelo menos negativamente, pelos seus constrangimentos, 
favorecendo assim acções adequadas para contribuem para o desenvolvimento de uma estrutura mais 
complexa.” (Ver continuação em p. 138/9 e ver, em Razões Práticas, o final do capítulo sobre campo de 
produção artística. Mas isto valerá para campos considerados não criativos? Seguramente que sim, face às 
descrições de interaccionistas como Goffman.). 



 550 

as propriedades do discurso, as propriedades daquele que as pronuncia e as propriedades 
da instituição que o autoriza a pronunciá-las” (idem, p. 99), mas a sua análise do 
processo de autorização põe em evidência como o ritual de investidura da autoridade faz 
passar por qualidades pessoais o que são atributos sociais, naturalizando o arbitrário 
social, e concluindo que a competência é antes e mais uma capacidade estatutária. 
Foucault, que obstinadamente diminui o papel do agente ou do sujeito, relaciona 
directamente as propriedades do discurso com as propriedades da instituição, passando 
ao lado de tal análise, mesmo quando tem em consideração as várias posições nas 
instituições. 

Já aqui se viu como Foucault, em Vontade de Saber, relaciona as características 
dos enunciados com as dos seus interpretes37. Em O Que Falar Quer Dizer, Bourdieu 
aproxima-se desta análise quando diz que “o uso da linguagem, quer dizer, tanto a 
maneira como a matéria do discurso, depende da posição social do locutor, a qual 
comanda o acesso que este pode ter à linguagem [língua, na tradução] da instituição, à 
palavra oficial, ortodoxa, legítima” (QFQD, 1998, p. 9738), mas sublinha que a 
participação na autoridade da instituição, que dá “acesso aos instrumentos legítimos de 
expressão”, é “irredutível ao próprio discurso”. E acrescenta (idem, p. 99) que “a 
maioria das condições que devem ser preenchidas para que um enunciado performativo 
tenha êxito reduzem-se à adequação do locutor – ou melhor, da sua função social – e do 
discurso que ele pronuncia” . Mas há um “conjunto sistemático de condições 
interdependentes” que incluem também as circunstâncias de tempo e lugar, uma 
“simbólica estereotipada do poder” (idem, p 103), “uma liturgia” (idem, p 101) e a 
qualificação do público: este deve ser constituído por “receptores legítimos” (idem, p. 
101) que adquiriram a disposição para o reconhecimento e que portanto participam no 
consenso e contribuem para o reforço da autoridade (cf. idem, p. 107). 

Ao mostrar (QFQD, 1998, pp. 124-130) como a “definição da realidade” é o 
“lugar de uma luta permanente para definir a «realidade»” (idem, p. 130) Bourdieu está 
muito próximo da formulação de Foucault em A Ordem do Discurso, sobre o discurso 
como lugar e meio de lutas pelo poder, embora Foucault sublinhe que o poder se 
constitui no discurso tanto quanto o discurso é produto do poder. O mesmo se pode 
dizer da frase com que termina o capítulo de O Que Falar Quer Dizer dedicado a 
análise do papel da representação na constituição da realidade social, intitulado “A 
Força da Representação”: “...É na condição de exorcizar o sonho da «ciência real», 
investida do direito real de regere fines e de regere sacra, do poder nomotético de 
decretar a união e a separação, que a ciência se pode dar como objecto o próprio jogo 
onde é disputado o poder de reger as fronteiras sagradas ...” (QFQD, 1998, p. 134), que 
é um jogo em que não há outra escolha que não seja “mistificar ou desmistificar” (idem) 
39.  

                                                 
37 QFQD, pp. 63-65 (articular com o que F diz em VS sobre o discurso e os intérpretes que se escolhem ou determinam 
mutuamente), 93, 99. 
38 Cf. Bourdieu, QFQD, 1998, pp. 65 e 67-69. 
Também ao ver Bourdieu falar (BOURDIEU, 1998, QFQD p. 130) de luta para fazer existir, ou para fazer 
«inexistir» aquilo que existe, não se pode deixar de recordar o que Foucault escreveu em VS sobre um 
tipo de exercício do poder, sobre um poder baseado num encadeamento de censura, repressão/negação e 
marginalização. 
39 Bourdieu está igualmente próximo de Foucault ao assumir como tarefa da ciência social contra o 
“fetichismo platonizante” que “...a ciência social trabalha para estabelecer a genealogia das estruturas 
objectivas dos campos escolásticos e em particular do campo científico) e das estruturas cognitivas que 
são simultaneamente o produto e a condição do seu funcionamento; ela analisa a lógica específica dos 
diferentes espaços sociais onde se produzem sistemas simbólicos com pretensão à validade universal [os 
processos de epistemologização de Foucault – Cf Cap. Ciência e Saber em AS) assim como as estruturas 
cognitivas correspondentes, e ela relaciona as leis da lógica, tidas por absolutas, com os constrangimentos 
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Ao dizer (QFQD, 1998, p. 146/7) que “a ciência dos mecanismos sociais [...] 
pode ser posta ao serviço de um deixar fazer oportunista, que pretenda racionalizar (no 
duplo sentido da palavra) o funcionamento destes mecanismos”, assegurando “a 
reprodução da ordem estabelecida”, mas que “ela pode igualmente servir de fundamento 
a uma política orientada para fins totalmente opostos, a qual, rompendo tanto com o 
voluntarismo da ignorância, ou do desespero, como com o deixar fazer, se poderia 
armar do conhecimento dos mecanismos para tentar neutralizá-los” 40, Bourdieu toma 
uma posição totalmente diferente da de Foucault no final do Capítulo Ciência e Saber 
em Arqueologia do Saber, sobre a tomada de consciência. E aproxima-se das ideias que 
Giddens apresenta, em Consequências da Modernidade, sobre o “pensamento 
contrafactual” e o “utopismo realista”. Serão postas em evidência mais à frente as 
diferenças entre estes dois autores. Mas desde já se faz notar que Giddens não passa 
pelo conceito de campo e que Bourdieu coloca maior acento na conflitualidade social e 
no papel desmistificador que cabe a uma ciência emancipadora (41), ao contrário de 
Giddens que admite para a ciência um papel muito mais manipulador, deixando aos 
especialistas um papel de intermediação e de regulação simbólica - um pouco na linha 
de Parsons 42. 

Bourdieu critica Foucault, sobretudo por não considerar os agentes (43) e não 
analisar suficientemente os microcosmos como campos de relações com suficiente 
autonomia. E, menos justificadamente, critica-o pela autonomia que atribuiria ao 
discurso (Ver p. ex. MP, 1997, p. 128 44). 

Bourdieu relaciona o reconhecimento pelos outros e o processo de constituição 
da autoridade em geral com o reconhecimento da instituição e da autoridade do grupo 
social em resultado dos efeitos simbólicos que consegue com base na acumulação por 
esse grupo das diferentes formas de capital 45. Na teorização de Bourdieu a criação das 

                                                                                                                                               
imanentes de um campo (ou de uma “forma de vida» [Wittgenstein  -- tb podia ter reconhecido a relação 
com o conceito de “formação discursiva”] e em particular a actividade socialmente regulada de discussão 
e de justificação de enunciados” (p. 137). 
40 Esta orientação encontraria “no conhecimento do provável, não um incentivo á demissão fatalista ou ao 
utopismo irresponsável, mas sim o fundamento de uma recusa do provável fundada no domínio científico 
das condições de produção da eventualidade recusada” (QFQD, 1998, p. 146/7). 
41 Ver por exemplo, QFQD, p. 134, e tb. PS ou MP. 
42 GIDDENS, 2000, crítica Parsons, mas mais pela sua ideia de incorporação das estruturas sociais nos 
indivíduos e de uma funcionalidade que por si só garantiria a ordem. A essa metáfora de uma ordem 
orgânica, o inspirador da política de Blair e seus seguidores (nos partidos socialistas do continente 
europeu e primos da “nova direita” nos EUA) substitui a metáfora da governação do ”carro de Jagrená” – 
É só ver o efeito que tem tido desde há dez anos! 
43 Enquanto Bourdieu (MP, 1997, p. 137) considera que o agente está sujeito aos constrangimentos que 
exerce “a estrutura objectiva das possibilidades e das impossibilidades que estão inscritas no campo ou 
que, para ser mais preciso, surgem na na relação entre um habitus e um campo”, para Foucault os 
constrangimentos (que num primeiro momento são principalmente lógicos) resultam do recorte de (de 
uma formação discursiva num campo de práticas. 
44 Já se viu que Habermas reconhece que: “as pretensões à verdade não estão somente limitadas aos 
espaços dos discursos dentro dos quais ocorrem”. “A historiografia genealógica deve tornar as práticas de 
poder, precisamente nas suas realizações constituintes do discurso, acessíveis a uma análise empírica.” 
(1990, p. 262) 
No entanto Habermas está próximo da crítica de Bourdieu quando este considera (MP, 1997, p. 129)que a 
analítica foucaultiana do poder, privilegiando “as microstruturas de dominação e as estratégias de luta 
pelo poder, conduz a excluir os universais e, em particular, a procura de qualquer espécie de moralidade 
universalmente aceitável”. 
45 Em Meditações Pascalianas (pp. 98, 123-127, 206-214, 229-240, 230, 236 (sobre o respeito como 
disposição adquirida), e 283-286) refere-se a esse processo com mais detalhe. Dar-se-á aqui conta disso, 
um pouco adiante, a propósito do modo como, agindo sobre a representação do real, se pode agir sobre o 
real (BOURDIEU, QFQD, capítulos 3 e 4). 
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instituições e desse consenso está associada à luta pelo poder simbólico, ou seja, pelo 
monopólio da competência (legitimidade) para impor (ou mesmo, inculcar) aos outros, a 
todos os membros de uma sociedade, uma representação da sociedade. Poderia dizer-se 
que Foucault considera de igual modo os efeitos de uma comum representação, mas 
desloca a análise do processo da sua constituição para a relação entre o discurso (como 
regras de constituição e desenvolvimento do conhecimento) e um poder que não tem 
centro, que não é exercido com vantagem sistemática por agentes sociais colocados de 
forma sistemática em posições privilegiadas ao longo de todos os eixos que atravessam 
uma sociedade. Já terá ficado claro que nesta tese não se aceita este pressuposto de 
Foucault, sem ter em conta a especificidade de cada sociedade, nomeadamente as 
características estruturais capitalistas das sociedades euro-americanas desde o século 
XVIII. Por outro lado, e tendo em vista uma teorização que vá além das especificidades 
destas sociedades (embora com um pensamento que nelas se constitui, e portanto delas 
retira os seus princípios), é importante pôr em destaque e recolher a ideia de Bourdieu, 
(ou que pelo menos é mais nítida e sistemática na sua teorização e nas suas análises) de 
que o processo de constituição do conhecimento é conflitual. 

Foucault, ao rejeitar a passagem pela consciência, e passando ao lado do papel 
dos agentes, passa também ao lado deste papel das representações (é mesmo crítico 
dessa ideia), e vê, nos diferentes níveis em que se constituem as regras do discurso, o 
modo como este, de forma exterior aos agentes (mas não ao jogo das suas relações), 
determina a acção. Isto não significa, como Bourdieu sugere, a autonomia dos discursos 
em relação às condições sociais. Condições sociais que são, por sua vez, produzidas por 
sujeitos de um modo que Foucault não reconhece. Por isso as teses deste autor são 
confrontadas com as teses de Bourdieu, nesse aspecto muito próximas da teorização de 
Giddens sobre a dualidade da estrutura 46, que será analisada um pouco mais à frente 47.  
Pela mesma razão, foi dada alguma atenção, na preparação desta tese, às análises de 
autores como Moscovice, Jodelet (1989) ou Doise, embora as conclusões desse estudo 
não sejam explicitadas neste texto.  

Mas entre Foucault e Bourdieu há, sobretudo, uma diferente concepção do 
poder. Este não considera de modo algum, a não ser através da ideia durkheimiana da 
lógica que comanda a moral, o papel do poder na estruturação do discurso (o aspecto 
produtivo do poder) e portanto, do conhecimento e da regularidade das práticas 48. Ele 
considera o poder exterior ao discurso, e esclarece mal a relação entre o estado das 
relações de força (que para ele são fundamentalmente as forças “física e económica” (PS, 1973/1998, 
p. 14) ) e o modo de constituição do discurso (ideológico – cf. PS, 2001, pp. 8-14) 49. Em 
QFQD (1998, p. 90-130) já faz uma análise diferente do poder simbólico, mas o poder 
continua a ser concebido como um recurso que toma a forma de diferentes espécies de 
capital; embora o capital possa ser pensado quer como posição num campo (propriedade 
estrutural do campo e das instituições) quer como capital incorporado (habitus), o poder 

                                                 
46 Cf. Giddens, 200, p. 10 sobre Marx. 
47 Ver QFQD pp. 89-90, 110, 123-4 e 135. 
48 BOURDIEU (MP, 1997, p. 129) considera que a analítica foucaultiana do poder, privilegiando “as 
microestruturas de dominação e as estratégias de luta pelo poder, conduz a excluir os universais e, em 
particular, a procura de qualquer espécie de moralidade universalmente aceitável”. (No que se aproxima 
de Habermas, diferindo dele no processo dessa procura. Não se percebe como esta posição de Bourdieu é compatível 

com o lugar que atribui ao conflito)  
(Cf. APPLE, pp. 157, 163, 182, sobre Bernstein e Foucalt ) 
49 Ver o que diz sobre o carácter estruturante/estruturado do poder simbólico e sobre a homologia entre o 
espaço social, o campo da luta de classes e o campo de produção do discurso, e sobre um princípio 
comum de classificação/ divisão (O simbólico é concebido no artigo republicado em PS (1973/2001) 
como uma sobrestrutura. 
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continuaria a funcionar como um recurso, utilizável pelos agentes e não, como faz 
Foucault, como algo inerente ao processo de estruturação, como uma lógica de relação. 

Da leitura de QFQD e de Meditações Pascalianas (pp. 206-214, 229-240 e 283-
286), resulta a ideia de que as formas de capital (nomeadamente a forma dominante que 
é o económico, cultural ou social) têm que se transubstanciar em “capital simbólico”, ou 
produzir “efeitos simbólicos” (cf MP p. 285), para a dominação se poder exercer de 
forma consentida e, portanto, legítima. O “poder simbólico” poderia assim ser 
considerado como um “poder subordinado”, uma mera “forma transformada e legítima 
de outras formas de poder” (Bourdieu, PS, 2001, p. 15) que seriam, essas sim, 
fundamentais; o que, com base numa tradição marxista 50, poderia ser considerado uma 
sobrestrutura. 
 
 
Poder “simbólico”, ideologia e legitimação 
 
Num capítulo de Poder Simbólico (PS) 51, Bourdieu apresenta, com base numa 
conferência numa universidade americana em 1973, alguns dos conceitos em relação 
aos quais teria desenvolvido a sua concepção de poder simbólico. Começa por fazer 
uma referência à concepção do poder em Foucault (sem o referir expressamente, mas 
citando, com um toque de ironia, uma passagem de Vontade de Saber em que este 
caracteriza o poder como não tendo centro e estando em todo o lado), dizendo que “é 
necessário descobrir o poder onde ele se deixa ver menos” (PS, 2001, p. 7), que seria 
sob a forma de poder simbólico, que é “esse poder invisível, o qual só pode ser exercido 
com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo 
que o exercem”. 

Embora a referência de Marx, em Ideologia Alemã, à arte e à religião como 
sobrestruturas pareça estar por trás da concepção inicial que Bourdieu apresenta deste 
poder simbólico, a única referência explicita a Marx é para recordar a chamada de 
atenção, que este faz, nas Teses sobre Feuerbach, para o facto de ter sido o idealismo a 
desenvolver a análise do aspecto activo do conhecimento. Bourdieu, por sua vez, chama 
a atenção para a tradição neokantiana que, de Humbolt a Cassirer, passando por Sapir e 
Whorf52, trata as “formas simbólicas” como “instrumentos do conhecimento e de 
construção do mundo dos objectos” (idem, p. 8) 53, sem todavia considerarem as 
“condições sociais” da sua produção. E assinala que Durkheim, igualmente inserido 
nessa tradição, mas procurando “uma resposta «positiva» para o problema do 
conhecimento” que evitasse a alternativa do apriorismo e do empirismo, lançou “os 
fundamentos de uma sociologia das formas simbólicas” ( idem).  

Esta tradição neokantiana teria posto em evidência, segundo ele, o aspecto 
estruturante das formas simbólicas, que acabaria por ser analisado com a metodologia 
estruturalista, a qual, porém, deslocaria o enfoque do “modus operandi” das estruturas 
estruturantes, para o “opus operatum”, ou seja, as estruturas estruturadas; isolando a 

                                                 
50 Cf. a análise que já aqui foi feita no Subcapítulo 2.4 sobre as referencias à sobrestrutura em Ideologia Alemã. 
51 Colectânea de artigos publicada em 1989, a que aqui se fazem referências usando a edição em 
português de 2001. 
52 Podia também ter referido Berger e Luckmann.  Bourdieu 2001 (nota de p. 10), escreve que estes 
autores têm em comum com os neokantianos a omissão das “condições de possibilidade da experiência 
dóxica”, ou seja, de experimentar “o mundo social como dado fora de questão” – condições que teriam a 
ver com as relações de força cf QFQD pp. 89, 91, 95, 99, 107, 126, 128 (cf Berger sobre condições de 
conservação do universo simbólico) 
53 Cf. QFQD, p. 89. 
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estrutura imanente a cada produção simbólica e analisando-a por referência unicamente 
a si própria 54.  

Bourdieu refere-se a uma primeira síntese destas teorizações pela qual deveria 
ser assumido que “os «sistemas simbólicos», como instrumentos de conhecimento e de 
comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados” (idem, 
p. 9). As formas simbólicas foram reconhecidas por Durkheim como instrumentos de 
construção da realidade. Na base da construção dessa realidade, Durkheim identifica um 
princípio de “conformismo lógico” que explica a existência de “uma concepção 
homogénea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a 
concordância entre as inteligências” (Durkheim cit. in BOURDIEU, 2001, p. 9). 
Bourdieu assinala como um momento fundamental do estruturo-funcionalismo que 
Durkheim e Radcliff-Brown tenham posto em evidência a “função social do 
simbolismo” (idem, p. 10): para eles, “os símbolos são o instrumento por excelência da 
«integração social»” e “a integração «lógica» é a condição da integração «moral»” 
(idem). Para o estruturo-funcionalismo a função social do simbolismo é uma “autêntica função política, 
que não se reduz à função de comunicação dos estruturalistas” (idem). 

Citando Cassirer, faz notar que Durkheim “utiliza o conceito de «forma 
simbólica » como equivalente a «forma de classificação»” (idem, p. 8). As formas de 
classificação deixam de ser “formas universais transcendentais”, passando a ser 
entendidas como “formas sociais, quer dizer, arbitrárias (relativas a um grupo 
particular) e socialmente determinadas (idem) 55. Por isso, Bourdieu considera que 
Durkheim, embora inserido na tradição neokantiana, mas procurando “uma resposta 
«positiva» para o problema do conhecimento” que evitasse a alternativa do apriorismo e 
do empirismo, lançou “os fundamentos de uma sociologia das formas simbólicas” 
(idem).  

Outro momento fundamental assinalado por Bourdieu é o desenvolvimento que 
uma tradição marxista deu ao conceito de ideologia, pelo qual as produções simbólicas 
eram vistas como estando ligadas a interesses particulares que se apresentam como 
interesses gerais, colocando o enfoque nas funções políticas dos sistemas simbólicos, 
mas em detrimento da sua estrutura lógica e da sua função gnoseológica de integração 
social e consenso. Mesmo assim, Bourdieu valoriza a ideia de que o efeito de 
dominação e legitimação da cultura da classe dominante resulta da dissimulação da 
função de divisão e classificação hierarquizante na função de comunicação 56. E, 
embora implicitamente (cf. BOURDIEU, 2001, pp. 10, 12 e 14), atribui um lugar 
fundamental na sua síntese final ao princípio de divisão do trabalho na sociedade tal 
como Marx o identifica, isto é, (nos termos que aqui se procurou estabelecer no 
subcapítulo 2.4) como princípio de classificação hierárquica. Este princípio, que é 

                                                 
54 A língua por exemplo é tratada por Saussure como “intermediário estruturado que se deve construir 
para se explicar a relação constante entre o som e o sentido” (BOURDIEU, 2001, p. 9) – Ver o que dizem 
Bourdieu , Foucault, Giddens e Godelier sobre Levi-Strauss. 
55 Nos subcapítulos 1.1 e 1.2 desta tese, faz-se referência mais detalhada a ao lugar que esta ideia tem na 
teorização de Durkheim e de Mauss. 
56 Explica Bourdieu: “A cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que separa 
(instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas (designadas como 
subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante (p. 11) 
“A cultura dominante contribui: para a integração real da classe dominante (assegurando uma 
comunicação imediata entre todos os seus membros e distinguindo-os das outras classes); a integração 
fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto para a desmobilização (pela falsa consciência) das classes 
dominadas [cf. BOURDIEU QFQD, 1998, pp. 136-144]; para a legitimação da ordem estabelecida por 
meio do estabelecimento das distinções (hierarquias); e para a legitimação dessas distinções” 
(BOURDIEU, 2001, p. 10). É sobretudo este último aspecto que Bourdieu analisa neste capítulo e mais 
detalhadamente em O Que Falar Quer Dizer, 1998, pp. 125-128, 113  
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objecto de lutas, organiza as relações no que designa por “campo das classes sociais” 
(idem, p. 12) 57. 

Mas Bourdieu tem também como referência a concepção de ideologia de Weber 
58, e valoriza especialmente a identificação que este faz dos agentes religiosos como os 
primeiros especialistas com interesses específicos 59. Mas, embora Bourdieu valorize a 
descrição de processos de “banalização ou “rotinização”, que se podem fazer 
corresponder a interesses conservadores ligados a posições dominantes no campo, e de 
“desbanalização ou “desrotinização”, que podem ser relacionados com posições 
dominadas ou emergentes 60, faz notar que o estudioso alemão não terá percebido que 
“os universos dos clérigos são microcosmos sociais, campos que têm as suas próprias 
estruturas e as suas próprias leis [...] espaço de relações objectivas entre posições [...] 
com relações de força específicas, e lutas que têm por objectivo conservá-las ou 
transformá-las” e que estão na origem de estratégias, de alianças de escolas (RP, p. 60 – 
Cf. PS p. 66, nota 10)). 
 Terá sido a partir da leitura de Durkheim e, sobretudo, de Weber que Bourdieu 
começou a forjar a ideia de que:  
 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 
conhecimento que os «sistemas simbólicos» cumprem a sua função política de 
instrumentos de imposição, ou de legitimação da dominação, que contribuem para 
assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o reforço 
da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, 
segundo a expressão de Weber para a «domesticação dos dominados». (BOURDIEU, 
PS, 2001, p. 11)61 

 
Mas, sem dúvida, só sintetizando estas ideias de Weber e Durkheim com o conceito de 
luta de classes desenvolvido por Marx (Cf. QFQD, 1998, pp. 139, 143 62) pôde chegar à 
seguinte formulação: 
 

Os sistemas ideológicos que os especialistas produzem para a luta pelo monopólio da 
produção ideológica legítima – e por meio dessa luta –, sendo instrumentos de 
dominação estruturantes pois que estão estruturados, reproduzem sob forma 
irreconhecível, por intermédio da homologia entre o campo de produção ideológica e o 
campo das classes [63], a estrutura do campo das classes sociais. (B. 2001, p. 12) 64 

                                                 
57 Cf. QFQD, 1998, pp. 90, 113, 123 125-128, 139, 143; e La distinction, 1979, pp. 122-147, 176, 271, 545, 559, MP p. 232-3.). 
58 Cf. PS, 2001, p. 58 e a MP sobre o campo científico e o universal. 
59 Esses interesses específicos seriam “as funções que a sua actividade e os seus produtos, doutrinas 
religiosas, corpus jurídicos, etc., preenchem para eles” -- Bourdieu, PS, 2001, p. 12, e R P, 1996, p. 60: -- 
Mas sem que tivesse sido percebido por Weber que “os universos dos clérigos são microcosmos sociais, 
campos que têm as suas próprias estruturas e as suas próprias leis [...] espaço de relações objectivas entre 
posições [...] com relações de força específicas, e lutas que têm por objectivo conservá-las ou transformá-
las” e que estão na origem de estratégias, de alianças de escolas, defensoras de posições ortodoxas ou de 
movimentos heréticos que se apresentam muitas vezes como movimento de retorno à origem (cf Goody, 
aqui no subcapítulo 2.1). 
60 Cf. QFQD, 1998, pp. 136, 138, 140, movimentos heréticos que se apresentam muitas vezes como 
movimento de retorno à origem (cf Goody, aqui no subcapítulo 2.1). Cf. BOURDIEU, RP, 1996, p. 62/3. 
61 Bourdieu refere Weber a propósito da ideia de “monopólio da violência simbólica legítima” (B, 2001, 
p. 12), que entende como o “poder de impor – e mesmo de inculcar [cf QFQDF, 1998,pp. 101, 107, 116, 
123-128 )– instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários – embora ignorados 
como tais [QFQD, 1998, p. 107, e MP 230]– da realidade social”. 
62 Cf Apple, sobre o conceito de classe estrutural e classe para si em Bernstein e cf. com Bourdieu sobre 
classe em La distinction. 
63 Cf. PS, 2001, final de p. 13 – a relacionar com condições sociais em QFQD. 
64 A estrutura desse campo seria. Mais do que a de um qualquer campo em que sempre ocorrem lutas, a 
de um campo de práticas antagónicas irredutíveis – Ver o desenvolvimento e radicalização que João 
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Para Bourdieu, como para Weber, as diferentes classes e suas fracções estão 

envolvidas numa “luta simbólica” (65) para imporem a definição do mundo social mais 
conforme aos seus interesses. O contributo mais específico de Bourdieu é a ideia de que 
embora essas “lutas” possam ser conduzidas directamente “nos conflitos simbólicos da 
vida quotidiana”, existe também um “campo de produção simbólico” onde são travadas 
como que “por procuração” por “especialistas da produção simbólica (produtores a 
tempo inteiro)” (PS, 2001, p. 11 66). Nesse campo, está em jogo o monopólio da 
violência simbólica legitima, quer dizer, o poder de impor – e mesmo de inculcar [67])– 
instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) arbitrários – embora 
ignorados como tais [68]– da realidade social” (2001, PS, p. 12). 
 

O campo da produção simbólica é um microcosmo da luta simbólica entre as classes: é 
ao servirem os seus interesses na luta interna do campo de produção (e só nesta 
medida) que os produtores servem os interesses dos grupos exteriores ao campo de 
produção. 69 

 

Em Razões Práticas, a propósito dos campos da produção artística e literária, 
insiste em que “as determinações externas invocadas pelos marxistas – por exemplo, o 
efeito das crises económicas, das transformações técnicas ou das revoluções políticas – 
só podem exercer-se pela intermediação das transformações da estrutura do campo 
resultantes delas” (RP, 1996, p. 61) 70. Ora a homologia não basta para explicar como e 
quais transformações resultam das transformações sociais mais gerais 71. Um maior ou 
menor grau de homologia pode ser constatado entre as estruturas e alguns aspectos do 
modo de funcionamento dos campos (embora ele seja essencialmente uma hipótese, um 
axioma, mesmo – ver atrás), mas essa homologia não garante uma correspondência de 
interesses, e muito fica por explicar. O conceito de homologia estrutural é tratado em 
muitos pontos dos textos de Bourdieu e é um conceito fundamental, mas é discutível. 

Bourdieu não é suficientemente claro, e é mesmo algo contraditório, quanto à relação 
(correspondência ou homologia) entre as posições e os interesses no campo 
relativamente autónomo da produção simbólica e as posições e interesses noutros 
campos, a começar pelo que designa por “campo das classes sociais”, ou pelo “campo 
do poder” (cf. RP, 1996, p. 52). Por um lado, fala em “dupla determinação” das 
ideologias, pela função que têm, “em primeiro lugar, para os especialistas em 
concorrência pelo monopólio [da legitimidade] da competência” que está em jogo no 
seu campo ou subcampo, e “em segundo lugar, e por acréscimo, para os não 
                                                                                                                                               
BERNARDO (1991) faz desta ideia em Crítica da Prática e da Ideologia, e a distinção que aí faz de três 
tipos de campos. 
65 Realmente, essa luta, que Bourdieu designa por simbólica, para além de passar, nos termos da sua 
própria análise, por todos os processos de reprodução do habitus, passa também por uma actividade 
discursiva e ritual, que é analisada em QFQD, 1998, pp. 101, 107, 109-120 e em M P, 1997, pp. 206-213, 
231-240, 283-288. Ser-lhe-á dada alguma atenção mais à frente, a propósito da legitimação da dominação 
e dos conflitos de legitimidade. 
66 Nas palavras de Bourdieu: “as tomadas de posição ideológica dos dominantes são estratégias de 
reprodução que tendem a reforçar dentro da classe e fora da classe a crença na legitimidade da dominação 
da classe.” (Ver nota em PS, 2001, p. 11) 
67 Cf. QFQD, 1998, pp. 101, 107, 116, 123-128. 
68 Cf. QFQD, 1998, p. 107, e MP 230. 
69 Cf. BERGER e LUCKMANN, 1973, sobre universos simbólicos. Cf RP p. 61. 
70 Cf em RP p. 56 a questão da existência de outras mediações, que Sartre analisa e a que B. faz por vezes referência mas que não 

tem em conta ao considerar aqui o tipo de análise biográfica desenvolvida por Sartre. 
71 Foucault em AS chama a atenção para a diversidade dos modos e dos tempos pelos quais essas 
transformações podem ocorrer (como se pode ver aqui nas secções “Transformações” e “Modos de 
Determinação”). 
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especialistas” (idem, p. 13); para evitar quer “a redução brutal dos produtos ideológicos 
aos interesses das classes que eles servem”, como muitos fazem na tradição marxista, 
quer a ilusão idealista, em que caem nomeadamente os interaccionistas (cf. tb. PS, 2001, 
p. 11 e MP, p. 131) e os formalistas, tratando as produções ideológicas como 
“totalidades auto-suficientes e auto-geridas” (RP, 1996, p. 13) sem considerar as 
condições sociais de produção 72. Por outro lado, diz que “a função propriamente 
ideológica do campo de produção ideológica se realiza de maneira quase automática na 
base da homologia de estrutura entre o campo de produção ideológica e o campo da luta 
de classes” (idem, p. 13).  

Por isso, fala em formas eufemizadas das lutas económicas e políticas entre as 
classes, o que pode ser entendido como uma referência ao carácter sobrestrutural 73. E, 
por isso, distingue as relações de força física ou económica das relações de força 
simbólica, embora fale de um poder quase mágico que permite obter o equivalente 
daquilo que é obtido pela força (física ou mental) ...” (idem, p. 14 74) 75.  

Estas ideias são claramente afastadas por Foucault quando, em Vontade de 
Saber, analisa o poder numa perspectiva estratégica e reconhece o seu carácter 
intrínseco e não exterior aos processos de constituição do discurso. Por isso, Foucault 
não distingue, na nova forma de poder, a violência simbólica de outras formas de 
violência – todas elas passando simultaneamente pelo corpo, pelo conhecimento e pelo 
sentimento, pelo desejo, que tanto é da ordem do corporal como do espiritual.  

 
No entanto, Bourdieu volta a estar muito próximo da análise que Foucault faz do 

poder 76, quando analisa o processo de legitimação e aí identifica um processo/princípio 
essencial de desconhecimento ou de mascaramento:  
 

O discurso dominante [...] tende a impor a apreensão da ordem estabelecida como 
natural (ortodoxia) por meio da imposição mascarada (logo ignorada como tal) de 

                                                 
72 O destaque em itálico de “em primeiro lugar” e de “por acréscimo”, assim como o destaque de 
“maneira quase automática”, no § seguinte, foram introduzidos nestas citações para pôr em evidência a 
divergência das ideias dos dois parágrafos. 
73 Embora, ao mesmo tempo, reconheça a necessidade de de ”descrever as leis de transformação que 
regem a transmutação das diferentes espécies de capital em capital simbólico e, em especial, o trabalho de 
dissimulação e de transfiguração (numa palavra, de eufemização) que garante uma verdadeira 
transubstanciação das relações de força, fazendo deconhecer-reconhecer a violência que elas encerram 
objectivamente ...” (p. 15) (Cf Foucault que na sua análise de como a nova forma de poder faz isso é 
muito menos enigmático, ou sem fazer recurso a metáforas metafísicas.) 
74 O destaque em itálico, foi introduzido na citação, para chamar atenção para a dificuldade de Bourdieu 
pensar este efeito de poder. E no entanto em alguns estudos de Durkheim e Mauss (aqui referidos no´s 
capítulos 1 e 2, poderia ter encontrado o princípio dessa explicação. Mais difícil é articular o carácter total 
dos factos sociais com a cisão introduzida pelo domínio da esfera económica, (processo a que Bourdieu se 
refere sucintamente em MP, 1997, p. 232). Debord, Foucault e em certa medida Baudrillard procuram dar conta do 
carácter simultaneamente fragmentador e abstractamente unificador da ideologia capitalista (Debord através da ideia de “ideologia 
materializada” e de uma linguagem irrecuperavelmente dialéctica).. 
75 Quando Boltanski e Thévenot (1991) criticam a ideia de que os princípios de ordem ou de acordo se 
baseiam fundamentalmente na sua imposição como resultado de relações de força do passado – e fazem-
no muito provavelmente pensando em algumas teses de Bourdieu e de Foucault – são afirmações como 
esta que estão a visar. Mas ao fazê-lo, passam ao lado dos aspectos mais complexos da relação de poder 
que estes autores exploram e que em De la justification, não submetem a análise. 
76 Com a ideia de uma regulação de práticas discursivas (individualizáveis como formações discursivas e 
caracterizáveis por sistemas de condições dos possíveis) por sistemas de regras que se formam na relação 
entre práticas discursivas e entre práticas discursivas e não discursivas, considerando posições nas 
instituições e relações entre instituições, Foucault está muito próximo do conceito de campo tal como 
Bourdieu o define. Mas tem que se admitir a forte probabilidade de serem as formulações de Bourdieu 
que permitem ver isso nas formulações de Foucault, tal como aqui foram apresentadas nas secções 
anteriores. 
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sistemas de classificação e de estruturas mentais objectivamente ajustadas às estruturas 
sociais. [...] Os sistemas simbólicos devem a sua força ao facto das relações de força 
que neles se exprime só se manifestarem neles em forma irreconhecível de relações de 
sentido” (PS, 2001, p. 14 – cf MP, 1997, p. 285) 77 

 
Mais do que uma homologia de estruturas, há portanto um comum princípio de 

classificação 78. “A axiomática específica de cada campo especializado é a forma 
transformada (em conformidade com a leis específicas do campo) dos princípios 
fundamentais da divisão do trabalho ...” (PS, 201, p. 14), mas transformada de tal modo 
que torna irreconhecíveis “as taxonomias directamente políticas” (idem) tanto aos olhos 
dos profanos como dos próprios produtores. – nomeadamente através de uma 
“naturalização” da ordem social.  

Bourdieu considera que a classe dominante se divide e estrutura segundo uma 
relação de força entre dois tipos de capital, que dá lugar a uma “luta simbólica em torno 
da taxa de cambio [entre essas duas formas]” (p. 52) e reproduz a luta simbólica mais 
geral no campo das classes sociais em torno do princípio de divisão social. Mas essa 
luta é de facto uma luta (raramente assumida como tal) em torno do princípio de 
classificação. Está em causa a divisão do trabalho social de produção de bens mas 
também a divisão dos grupos sociais em que eles são classificados hierarquicamente. 
Bourdieu, por vezes, reconhece-o 79, mas não tira todas as consequência disso. Não as 
tira de forma sistemática. Por isso, tende a reduzir o campo do poder ao campo da classe 
dominante (cf. PS, 2001, p. 12). E quando considera as possibilidades de participação 
dos dominados nos conflitos de legitimidade (em situações de crise), condiciona-a à sua 
capacidade de subversão ao nível do discurso 80.  

                                                 
77 À noção de ideologia desenvolvida por muitas correntes marxistas, Bourdieu (tal como Foucault, mas 
sem os integrar num modo de funcionamento do poder) junta o papel activo do conhecimento. Mas, como 
ele próprio lembra, esse lado activo do conhecimento é reconhecido e valorizado por Marx nas Teses 
sobre Feurbach. Já aqui foi dada suficiente atenção a este aspecto no Subcapítulo 2.4. 
78 Nesta ideia também converge Bernstein, como se pode ver no Subcapítulo 3.4, e, no lado oposto do 
campo, Hayek. 
79 Cf. QFQD, 1998, p. 139. 
80 Ver Bourdieu. 1998, QFQD, p. 136, mas tb MP, 1997, p. 140, 275 e 80; La distinction, 1997, pp.271, 
526 (sobre a dependência dos partidos – a cf com Mancur OLSON), e p. 559 (sobre as lutas pela 
classificação). 
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Legitimação da dominação e conflitos de legitimidade 
 
Em O Que Falar Quer Dizer (QFQD: 1982/1998) o capital simbólico é 
definido como um poder que é “reconhecido” (e simultaneamente 
desconhecido na sua génese histórico-social). E a sua eficácia, bem como o 
carácter performativo de alguns discursos 81, é explicada pela legitimidade 
que resulta desse reconhecimento/desconhecimento 82. Bourdieu procura 
descrever esse processo de legitimação da dominação, ou seja para ele, do 
poder, começando por questionar a natureza da força ilocucional das 
palavras assinalada por Austin (QFQD, 1998, pp. 63-65 e 93 e ss., 99) e 
localizando essa força ou esse poder nas “condições sociais de utilização 
das palavras” (idem, p. 93) 83. Ele conclui que: 

 
O poder das palavras é apenas o poder delegado do porta-voz e das suas palavras – 
quer dizer, indissociavelmente, a matéria do seu discurso e a sua maneira de falar são, 
quando muito, um testemunho e um testemunho entre outros, da garantia de delegação 
de que está investido. (idem, p. 95) [84]  

 
É o acesso aos instrumentos legítimos de expressão, logo a participação na 

autoridade da instituição, que faz toda a diferença -- irredutível ao próprio discurso – 
entre a simples impostura dos masqueraders, que mascaram a afirmação performativa 
de afirmação descritiva ou constatativa, e a impostura autorizada daqueles que fazem a 
mesma coisa, mas com a autorização e a autoridade de uma instituição (idem, p. 97).  
 

                                                 
81 ver QFQD p. 61 final 
Ver QFQD, 1998, pp. 63-65, 93 e sq e 107 sobre crítica a Austin e a Habermas. Cf. M P, 1997, p. 131. 
Já aqui se viu como Foucault em VS relaciona as características dos enunciados com as dos seus intérpretes ... (Cf QFQD p. 65 e 67-
69), e como Bourdieu se aproxima desta análise quando diz que “o uso da linguagem, quer dizer, tanto a maneira como a matéria do 
discurso, depende da posição social do locutor ...” (idem, p. 97), e quando acrescenta (idem, p. 99) que “a maioria das condições que 
devem ser preenchidas para que um enunciado performativo tenha êxito reduzem-se à adequação do locutor – ou melhor, da sua 
função social – e do discurso que ele pronuncia” .Viu-se então que, para Bourdieu, há que estabelecer “a relação entre as 
propriedades do discurso, as propriedades daquele que as pronuncia e as propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-las” 
(idem, p. 99). 
 82 Reconhecimento que é um desconhecimento do processo de constituição da autoridade e do consenso 
social em torno do mundo social como fora de questão (“relação dóxica”) e um desconhecimento das 
condições de sucesso performativo (QFQD, p. 62, 101, 107 (relação dóxica/que toma o mundo social 
como fora de questão), 110, 113, ...) 
 Sobre a aceitação ou reconhecimento pelos destinatários Ver QFQD, 1998, pp. 59, 61, 75-6, 90, 101, 
103, 113-117). Sobre o consenso do grupo, ver pp. 62, 65, 119-120; delegação da autoridade e 
representação (pp. 91, 95, 101, 103, 120); investir (112, 118, 121); Sobre o reconhecimento ver tb. MP, 
1997, pp. 279-282). Sobre as condições sociais de produção do reconhecimento, ver p. 62. Sobre a 
capacidade de fazer a divisão do mundo social/classificação/denominação e de impor aos outros a 
definição da realidade social que resulta daquela visão do mundo (a instituição dos dominantes e dos 
detentores dos títulos de legitimidade e autoridade), ver pp. 89, 90, 112, 129, 136. 
83 Os actos de autoridade, porque actos autorizados, pelos quais as descrições têm um efeito prescritivo e 
construtor da realidade, dependem de “um conjunto sistemático de condições interdependentes ...” (p. 99) 
84 Bourdieu faz notar que: “Se, como observa Austin, há enunciações que não têm apenas o papel de 
«descrever um estado de coisas ou de afirmar um facto qualquer» mas, também, de «executar uma 
acção», é porque o poder das palavras reside no facto de estas não serem pronunciadas a título pessoal por 
aquele que é apenas o seu «portador»: o porta voz autorizado só pode agir pela palavra sobre outros 
agentes e, por intermédio do trabalho deles, sobre as próprias coisas, porque a sua palavra concentra o 
capital simbólico acumulado pelo grupo que o mandatou ...” (p. 97) – – Cf. GIDDENS, 2000, sobre o 
papel da estrutura e da regra nesta eficácia do discurso ou da regra, e as referências deste autor a 
Wittgenstein. 
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 Nessa obra, Bourdieu dedica um capítulo à análise dessa delegação, outro à 
análise da natureza de tal investidura, e ainda outro à análise do modo como, através do 
conhecimento, se impõe uma construção da realidade social e, simultaneamente, um 
desconhecimento da dominação que está na base dessa construção 85.  A sua análise do 
processo de autorização põe em evidência como o ritual de investidura da autoridade faz 
passar por qualidades pessoais o que são atributos sociais, naturalizando o arbitrário 
social. Podendo concluir-se que a competência, e não só a competência linguística, à 
qual Bourdieu refere explicitamente (idem, p. 58), é, antes de mais, uma “capacidade 
estatutária”, haveria somente que compreender porquê e como o estatuto é 
acompanhada de “capacidades técnicas”. É o que faz, partindo da descrição etnográfica 
dos ritos de passagem e associando-a, na análise dos “rituais de instituição” (idem, p. 
109) em que se faz a investidura na autoridade e que implicam como que um contrato de 
delegação” (idem, p. 105) 86, aos resultados do estudo do funcionamento das escolas de 
elite em França nos anos 70 87. 

Este autor considera necessário, sem recear acusações de funcionalismo 88, 
procurar “a função social do ritual” e sublinha o significado ou função latente não tanto 
da separação entre os que já passaram por ele e os que ainda não se lhe submeteram, 
quanto da restrição daqueles a quem pode ser aplicado, e que define uma linha de 
marcação social muito mais profunda (QFQD, 1998, p. 109). Por isso, prefere 
denominar esses ritos de passagem como ritos de instituição ou de legitimação. 
 

Falar de rito de instituição é indicar que todo o rito tende a consagrar ou a legitimar, quer 
dizer, a fazer desconhecer enquanto arbitrário e a reconhecer enquanto legítimo, natural, 
um limite arbitrário. [...] ao assinalar solenemente a passagem de uma linha que instaura 
uma divisão fundamental da ordem social, o rito chama a atenção do observador para a 
passagem, quando o importante é a linha. (idem, p. 109) 89 

 

Bourdieu interroga-se sobre o que essa linha, de facto, separa, e sobre qual o seu inteiro 
significado social, a sua relevância na constituição da ordem social; vendo na forma 

                                                 
85 É pelo acento colocado na dominação que Bourdieu se distingue do tipo de análise desta questão que 
Berger e Luckmann já tinham levado a cabo nos anos 60. 
86 Cf. Parsons (e já antes Weber) e Hughes sobre o segredo das profissões) Cf. QFQD, 1998, pp. 58, 66 (a 
“ instituição do ministério que constitui o mandato legítimo” torna-o “capaz de agir através de palavras 
sobre o mundo social pelo facto de o instituir enquanto medium entre o grupo [a sociedade] e ele próprio 
[cada um dos participantes numa relação social, cada um dos membros da sociedade]” – cf Hughes sobre 
segredo das profissões e Boltanski e Thévenot sobre Rousserau e o valor da representação na “cidade 
cívica”), pp. 68-69 126; e pp. 58, 74-76 (sobre sentido de investimento e sensibilidade à tensão do 
mercado) O habitus está ligado ao mercado, tanto pelas suas condições de aquisição quanto pelas suas 
condições de utilização, e “a competência que se adquire em situação pela prática, comporta de modo 
inseparável, o domínio prático de um uso da língua [ou de qualquer outra competência cultural] e o 
domínio prático das situações em que esse uso da língua é socialmente investido” (p. 76) (a relacionar 
com o valor dado ao próprio corpo, para que Foucault em VS pp. 125-7, chama a atenção 
(Cf Caria sobre competência social e Engstrom sobre inteligência distribuída e Jean Lave sobre a 
aquisição de competência por aproximação ao centro legítimo de uma comunidade de práticas) 
(QFQD, pp. 58 (cf Bernstein sobre força do princípio de classificação, tb aqui p. 67), 62, 76) (Cf. crítica 
ao estatuto baseada nas análises da “sociologia das profissões.) 
87 Bourdieu faz referência ao artigo “Epreuves scolaires et consécration sociale”, publicado em Actes de 
la recherche en sciences sociales, em 1981. Cf. BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) sobre a prova. Cf. 
Capítulo 2 de QFQD.Cf capítulo de MP sobre legitimação) 
88 Cf. GIDDENS, 2000 mas também a posição mais construtiva de BOUDON, 1981 e 1984. 
89 Como faz notar Raul Iturra, ao ler as primeiras versões desta tese há que : “Não esquecer que Durkheim 
refere a hierarquia como linha de ascensão de um sítio a outro na escala social, a separação dos Homens 
Sagrados, como o Aleteucha na cerimónia Intichiuma, das etnias Australianas Arunta, e a passagem a 
seres adultos e homens que sabem lutar, fazer a guerra e poder escolher a mulher ou mulheres com que 
vão viver e vão procriar. É o que Bourdieu analisa nos seus textos e Durkheim apenas nas FEVR. 
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como muitos povos a associavam a uma série de divisões e oposições cosmológicas um 
sinal da sua ligação a um princípio lógico – social e portanto a todo o sistema de 
classificações 90. E perguntando-se o que significa consagrar uma diferença 91, sancionar 
ou santificar um estado de coisas, uma ordem estabelecida, chama a atenção para as 
consequências deste tipo de processos sociais, cujos efeitos aparecem como algo de 
mágico 92.  
 

A investidura (do cavaleiro, do deputado, do presidente da República, etc.) consiste em 
sancionar e em santificar [sacralizar] uma diferença (preexistente ou não [93]) dando-a a 
conhecer e a reconhecer, em fazê-la existir enquanto diferença social, conhecida e 
reconhecida pelo agente investido e pelos outros. (idem, p. 112) 

 
O reconhecimento pelos outros é inerente ao processo de constituição da autoridade em 
geral e Bourdieu relaciona-o claramente com o reconhecimento da instituição e da 
autoridade do grupo social em resultado dos efeitos simbólicos que consegue com base 
na acumulação por esse grupo das diferentes formas de capital. Em Meditações 
Pascalianas (1997, pp. 98, 123-127, 206-214, 229-240, 230, 236 (sobre o “respeito” 
como “disposição adquirida”), e pp. 283-286) refere-se a esse processo com mais 
detalhe. Dar-se-á aqui conta disso, um pouco adiante, a propósito do modo como, 
agindo sobre a representação do real, se pode agir sobre o real. Para já, tenha-se em 
consideração as implicações para o agente investido e que podem permitir compreender 
a frequente associação entre o estatuto e as competências técnicas incorporadas, mas 

                                                 
90 Esta questão já foi abordada com detalhe suficiente nos subcapítulos 1.1 e 1.2 desta tese. Ela pode ser 
também relacionada com as abordagens de Boltanski e Thévenot (1991), e de Castel (1995), e volta a ser 
abordada no Capítulo 5 em relação ao lugar dos “deficientes” na sociedade moderna e na sociedade 
actual. Isto pode ser relacionado com a questão da passagem dos “deficientes” pela escola e pelo percurso 
escolar completo associado ao período de escolaridade obrigatória (cf. Sacristan), e pode ser aprofundado 
numa dimensão antropológica, a partir dos rituais antropogenésicos de deposição no solo, de 
reconhecimento pelo pai e de apresentação aos deuses e ao grupo, a que faz referência GRIM (2000) 
quando pensa a sua prática profissiopnal de técnico de psicomotricidade e vê a sua acção como a 
participação num longo processo de antropogénese (Cf. tb. com Giddens sobre o pensamento 
contrafactual e o rationale da escola inclusiva). Tendo em conta que escola republicana e a passagem 
pelas fileiras do exército nacional instituía o cidadão, tal como o liceu constituía, instituía o cidadão 
burguês, pode ser relacionado também com a questão da precedência do sujeito em relação á socilaização, 
tal como a trata Dubet a propósito do declínio das instituições, tal como se pode ver no Subcapítulo 3.8. 
91 Também nos devemos interrogar sobre o que significa instituir ou fazer reconhecer uma igualdade para 
além das diferenças naturais. Isso é relevante para a compreensão do significado da acção profissional em 
Educação Especial e será retomado nos Capítulos 4 e 5. 
92 Pode ler-se em QFQD (1998, p. 112): “sob pena de não conseguir compreender os fenómenos sociais 
mais fundamentais tanto nas sociedades pré-capitalistas como no nosso próprio mundo (o diploma 
pertence tanto à magia quanto os amuletos) a ciência social deve ter em conta o facto da eficácia 
simbólica dos ritos de instituição; quer dizer, o poder que estes detêm para agir sobre o real agindo sobre 
a representação do real.” Cf tb QFQD, 1998, p. 97, sobre a magia 
93 Na sistematização que Bourdieu faz desta questão, “a instituição é um acto de magia social que pode 
criar a diferença ex nihilo ou, e esse é o caso mais frequente, explorar de alguma maneira as diferenças 
preexistentes, como as diferenças biológicas entre os sexos ou, por exemplo, no caso da instituição do 
herdeiro segundo o direito de primogenitura, as diferenças de idades” (QFQD, 1998, p. 112/113). Mas 
sublinha que o essencial do ponto de vista da eficácia é que as distinções dêem uma aparência de estarem 
baseadas em diferenças objectivas e descontínuas como no caso das classes sociais, mesmo que as 
distribuições de propriedades ou da sua quantidade seja contínua, ou quando diferentes princípios de 
distribuição produzem diferentes divisões que nunca são completamente sobreponíveis. (Cf BOLTANSKI 
e THÉVENOT (1991) sobre a atribuição de grandeza, os conflitos cognitivos, e as esquematizações 
estereotípicas para evitar o seu efeito no quotidiano – Goffman tem um dos mais extensos levantamentos 
de situações deste tipo.) 
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também a dependência em que a aquisição dessas competências está do lugar 
institucional 94. 

Bourdieu analisa como a instituição ritual transforma simultaneamente a 
representação que os outros têm de quem é investido e a que a pessoa faz de si própria, 
bem como dos comportamentos que julga dever adoptar para se conformar com essa 
representação (QFQD, 1998, pp. 58, 90 e 103) 95. 
 

A instituição de uma identidade, que pode ser um título de nobreza ou um estigma, é a 
imposição de um nome, ou seja, de uma essência social. Instituir, conceder uma 
essência, uma competência, é impor um direito de ser que é um dever ser (ou dever de 
ser). É significar a alguém aquilo que é, significar-lhe que deve conduzir-se de acordo 
com isso. O indicativo, neste caso, é um imperativo. [...] Instituir, dar uma definição 
social, uma identidade, também é impor limites, e «noblesse oblige», poderia também 
traduzir o ta beautou prattein [“torna-te no que és”] de Platão, fazer o que é de sua 
essência fazer, e não outra coisa [...].  (idem, p. 113-114)96 

 
E, um pouco adiante, faz notar que “o porta-voz autorizado é aquele a quem 

compete, a quem incumbe falar em nome da colectividade; é simultaneamente seu 
privilégio e seu dever, a sua função própria, numa palavra, a sua competência (no 
sentido jurídico do termo)” (idem, p. 114). E conclui: “A essência social é o conjunto 
destes atributos e destas atribuições sociais que o acto de instituição produz como acto 
solene de categorização que tende a produzir aquilo que designa.” (idem) 97  

                                                 
94 Ver Capítulo 1 da Parte 2 de QFQD. 
95 No âmbito da teoria dos papéis sociais tem sido feita uma descrição de como a ordem social e 
interacções individuais dependem do ajustamento de expectativas que assim é conseguido. Mas Bourdieu 
desloca o acento para as condições sociais e estruturais (as estruturais, mais do que as institucionais) 
dessa adequação, criticando os interaccionistas por sobrevalorizarem os aspectos comunicacionais (Ver 
MP, 1997, p. 131) e ignorarem as condições estruturais da interacção, da negociação e das estratégias 
disponíveis para cada agente. Cf. QFQD, 1998, p. 86 e 60 (negociação da imagem de si -- cf. GOFFMAN 
e DUBAR) 
96 Reconhecendo que nem Durkheim nem Arnold van Gennep (Rites de Passage, 1909) falaram disso, 
Raul Iturra, lendo uma versão de trabalho para esta tese de doutoramento, comentou que Bourdieu analisa 
em QFQD, “como os ritos de instituição implicam um comportamento, uma maneira da dizer, uma forma 
de vestir e de se comportar, uma certa dignidade que faz do Presidente um Mandatário do povo, mas com 
os seus limites” E que: “A nobreza não obriga a muito, como acrescenta Monique de Saint Martin, a 
trabalhar com Bourdieu toda a sua vida, justamente no seu livro dos anos 70, La noblesse d´Ètat”. Mas 
lembra que estes investigadores: “Não quiseram nunca ser doutores. Pesquisaram e escreveram muito, 
muitos seminários que partilhamos, mas a linha entre instituir e comportamento hierárquico arrogante, 
para se ser Noble, nunca foi aceite por eles”. 
97 Bourdieu lembra que kategoreshai (cf. QFQD, 1998, p. 143-4) significava, na Grécia, antes de 
Aristóteles, acusar publicamente, e faz notar que a acusação, em certas circunstâncias, “funciona como 
um destino” (idem, p. 114), como uma maldição (Esse destino tanto pode ser positivo como negativo; 
sobre os “destinos” negativos, ver a análise que Goffman faz do estigma); e que a investidura numa 
categoria é um “julgamento de atribuição propriamente social que atribui, àquele que dele é objecto, o 
que está inscrito numa definição social” (idem, p. p. 114). É por este efeito da atribuição estatutária que 
aquele que está instituído se sente “impelido a estar conforme com a sua definição, à altura da sua 
função” (p. 114). O tratamento distintivo de que é objecto, produz uma “elevação do nível de aspirações 
subjectivas” (idem, p. 115) e incentiva-o a “realizar a sua essência, a viver em conformidade com a sua 
natureza social” (idem, p. p. 115), o que acaba por ser confirmado pelo reconhecimento colectivo. Cf. 
BANDURA, 1989, sobre auto eficácia apercebida, mas sem esquecer a necessidade de dispositivos 
sociais que suportem essa operação subjectiva. E cf. Foucault em Vigiar e Punir (e aqui no subcapítulo 
anterior), sobre a disciplina das irmandades renanas, adoptada pelos jesuítas e nos colégios militares do 
sec. XVIII] Cf. Foucault sobre o desejo de autenticidade ligado ao desejo de verdade que está na base da 
vontade de poder da modernidade. Cf. BOURDIEU em M P, 1997, p. 279, sobre o reconhecimento de 
que se é na verdade da identidade” atribuída ou projectada”. Cf. tb. DUBAR, 1997, já aqui analisado no 
Subcapítulo 2.5) 
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 A linha de separação definida pelo ritual de instituição não pode ser ultrapassada 
em nenhum dos sentidos e portanto também impede “os que estão no interior, do lado 
certo da linha, de sair, de derrogar, de se desqualificar 98. Bourdieu lembra, a este 
propósito, a observação de Pareto segundo o qual “as elites estão votadas ao 
«desaparecimento» quando deixam de acreditar, quando perdem o moral e a moral [Cf 
Durkheim aqui no cap 1] e começam a passar a linha ...” (idem, p. 116) 99. Por isso, 
“todas as aristocracias têm que despender uma energia considerável para fazer aceitar 
aos eleitos os sacrifícios implicados no privilégio” fazendo-os adquirir “as disposições 
duradoiras que são a condição de conservação do privilégio”( idem, p. 116), e uma das 
funções do acto de instituição é “desencorajar de forma duradoira, a tentação da 
passagem, da transgressão, da deserção, da demissão” ( idem, p. 116), pois a estratégia 
universalmente adoptada para recusar de maneira duradoira essa tentação consiste em 
“naturalizar a diferença” (idem, p. 116), fazendo dela “uma segunda natureza por meio 
da inculcação e da incorporação sob a forma de habitus” (idem, p. 116) (100). 

Ligando o conceito de instituição ao conceito de habitus, Bourdieu faz notar, 
lembrando uma observação de Marx, que, ao apropriar-se das coisas, como ao serem-
lhe atribuídas posições, os indivíduos são apropriados por essas coisas e pelas regras 
inerentes a essas posições. E é por isso que há tão frequentemente uma correspondência 
entre as disposições que caracterizam o habitus e as posições que se constituem 
estruturalmente. Embora admita (ver RP e PS e MP) que não tem que haver 
necessariamente essa correspondência.  
 O reconhecimento das qualidades associadas ao estatuto atribuído depende 
contudo do reconhecimento da instituição que o atribui, isto é, do consenso social (101) 
em torno dessa instituição e da ordem social de que ela faz parte 102. Na teorização de 

                                                                                                                                               
  Bourdieu vê na frequência e na eficácia dos rituais de instituição uma ilustração da autonomia e 
importância da adscrição (ascription) em relação à aquisição (achievement) assinalada por Parsons 
(QFQD, 1998, p. 118), contra a valorização da aquisição pelos interaccionistas. 
98 Bourdieu lembra a observação de Pareto segundo o qual “as elites estão votadas ao «desaparecimento» 
quando deixam de acreditar, quando perdem o moral e a moral [Cf Durkheim aqui no cap 1] e começam a 
passar a linha ...” (idem, p. 116)  Bourdieu conclui que uma das funções do acto de instituição é 
“desencorajar de forma duradoira, a tentação da passagem, da transgressão, da deserção, da demissão” 
(idem, p. 116). 
99 Poderia igualmente ter-se em conta os conceitos de Bernstein (ver DOMINGOS et al) sobre a “força da 
classificação” e como ela pode ser afectada pelo “enfraquecimento do enquadramento”. (Ver críticas 
implícitas de Bourdieu a Bernstein em QFQD, 1998 pp. 36, 57, 103) 
100 Bourdieu vê aí a explicação das práticas ascéticas, que podem ir até ao sofrimento corporal, e que 
Durkheim assinala no que designa por “ritos negativos” (Cf. FEVR ), destinados a produzir pessoas fora 
do comum: “Todos os grupos confiam ao corpo, tratado como uma memória, os seus sedimentos mais 
preciosos e a utilização que os ritos de iniciação fazem, em todas as sociedades, do sofrimento infligido ao corpo compreendem-
se desde que saibamos que, como ficou demonstrado num grande número de experiências psicológicas, as pessoas aderem tanto 
mais fortemente a uma instituição quanto mais severos e dolorosos tiverem sido os ritos iniciáticos que esta lhes impôs.” (p. 117).  
 Como já se viu na secção anterior, também Foucault explica de um modo semelhante a relação que a 
burguesia construiu com o corpo, mas remete para o conceito marcusiano de repressão dessublimada, e 
mostra mesmo como a relação do poder com o corpo não passa necessariamente pela repressão. Uma 
análise que passe pelo conceito de habitus só tem a ganhar se considerar também esses aspectos (o que 
nos remeteria para abordagens críticas de Bourdieu como a de Lahire em L´homme pluriel.). 
101 BERGER e LUCKMANN (1973) não consideram o conjunto formado pelas instituições como 
necessariamente coeso, mas reconhecem as vantagens psicológicas da representação de uma pretensa 
unidade, bem como os esforços dos especialistas da elaboração e conservação de universos simbólicos 
para corresponder a essa expectativa. 
102 Lendo esta observação, Raul Iturra comentou: “Não é apenas um a linha de separação, é todo um 
reconhecimento das qualidades associadas à instituição ou a hierarquia. Alguma vez viu Cronwell e não 
reparou o difícil que era matar ao Rei? Até que Cronwell teve a boa ideia de dizer “Charles Stewart, 
investido como Rei do meu Pais ou minha Nação, não merece...” As qualidades são estas e valem ouro, se 
se quiserem manter no seu sítio os que cruzaram a línea de investiduras.” 
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Bourdieu a criação das instituições e desse consenso está associada à luta pelo poder 
simbólico, ou seja, como já foi referido atrás, pelo monopólio da competência 
(legitimidade) para impor (ou mesmo, inculcar) aos outros, a todos os membros de uma 
sociedade, uma representação da sociedade. Já aqui foi assumida, aquando da 
confrontação das análises de Foucault e de Bourdieu, que algumas posições deste 
podem ser usadas para corrigir o pressuposto, por Foucault, de um poder que não tem 
centro, que não é exercido com vantagem sistemática por agentes sociais colocados de 
forma sistemática em posições privilegiadas ao longo de todos os eixos que atravessam 
uma sociedade, sem ter em conta as características estruturais capitalistas das 
sociedades euro-americanas desde o século XVIII. Por isso se põe em destaque a ideia 
de Bourdieu de que o processo de constituição do conhecimento é conflitual, mesmo 
que esse conflito dê lugar a consensos mais ou menos alargados e duradoiros. Para 
Bourdieu, mesmo quando a relação dóxica com a realidade faz surgir certas visões do 
mundo como as únicas possíveis, isso resulta de relações de força anteriores (QFQD, 
1998, p. 126).  

BERGER e LUCKMANN (1973) fazem a descrição do processo de 
constituição do consenso em torno das instituições recorrendo ainda menos que 
Foucault ao conceito de conflito que resulta de assimetrias de poder. A natureza do 
poder é para estes dois autores totalmente resultante dos processos sociocognitivos de 
constituição desse consenso e o conflito só surge como resultado de concorrências entre 
grupos em esferas de acção independentes como a económica ou a da produção de 
universos simbólicos, sobretudo quando há desadequação entre as objectivações 
legitimadoras constituídas em fases anteriores e as a nova dinâmica de criação 
institucional. Como que respondendo criticamente a esta tese de Berger e Luckmann, 
Bourdieu, a propósito da constituição de grupos reconhecidos como tal no seu interior, 
como do exterior, escreve que: 
 

O efeito de conhecimento que o facto da objectivação exerce no discurso não depende 
apenas do reconhecimento concedido àqueles que o têm; depende, também, do grau em 
que o discurso que anuncia ao grupo a sua identidade se baseia na objectividade do 
grupo ao qual se dirige, quer dizer, no reconhecimento e na crença que os membros 
desse grupo lhe concedem, tanto quanto nas propriedades económicas ou culturais que 
têm em comum, uma vez que é somente em função de um princípio de pertinência 
determinado que a relação entre essas propriedade pode aparecer. ... (QFQD, 1998, p. 
128) 
 

E, um pouco mais à frente, a propósito do papel do conhecimento nas condições de 
possibilidade e nos limites da eficácia política: 
 

A luta de que é objecto o conhecimento do mundo social não teria objecto se cada 
agente encontrasse em si mesmo o princípio de um conhecimento infalível da verdade da 
sua condição e da sua posição no espaço social, e se os próprios agentes não se 
pudessem reconhecer em discursos e em classificações diferentes (segundo a classe, a 
etnia, a religião, o sexo, etc.), ou em avaliações opostas dos produtos dos mesmos 
princípios de classificação... (QFQD, 1998, p. 142) 
 

Mas, por outro lado: 
 

Os efeitos dessa luta seriam totalmente imprevisíveis se não houvesse qualquer limite à 
«alodoxia», ao erro de percepção e, sobretudo, de expressão, e se a propensão para se 
reconhecer nos diferentes discursos e nas diferentes classificações propostas fosse 
igualmente provável para todos os agentes, independentemente da estrutura dessa 
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espaço, da forma das distribuições e da natureza das divisões segundo as quais este, 
realmente, se organiza. (QFQD, 1998, p. 142)103. 
 

No confronto que caracteriza o campo do poder, em particular no campo 
político e nos campos de produção simbólica, é visível uma luta pelo reconhecimento da 
“autoridade simbólica” (idem, p. 90, ...), isto é, pela imposição de uma visão do mundo 
que é uma divisão/classificação social (idem, pp. 125 transcrição e 139) e uma 
denominação; uma descrição que devido ao reconhecimento dessa autoridade funciona 
como uma prescrição (idem, p. 145), pois impõe-se a todos “em nome de todos”, isto é, 
oficialmente (idem, pp. 58, 67, 91 e 126); construindo assim um “consenso sobre o 
sentido do mundo social que fundamenta o senso comum” (idem, p. 91). Mas em todos 
os campos e nas estratégias seguidas pelos agentes em todas as situações do quotidiano 
decorre ou reflecte-se o resultado de lutas pelo reconhecimento da legitimidade. (pode-
se começar a transcrição mais atrás) “Na luta pela imposição da visão legítima [...] os 
agentes detêm um poder proporcional ao seu capital simbólico, quer dizer, ao 
reconhecimento que recebem de um grupo.” (idem, p. 91). Aproximando-se de um 
conceito de Bernstein (mas sem o citar), BOURDIEU idem, pp. 58 e 67) faz notar que, 
quanto mais forte é a divisão/classificação e maior o grau de legitimação, mais forte é a 
posição dos dominados e mais oficial é o seu discurso. Para Bourdieu, qualquer 
fronteira social, ou socialmente construída, é o “produto de um estado anterior da 
relação de forças no campo das lutas pela delimitação legítima” (idem, p. 126), e as 
fronteiras produzem as diferenças culturais tanto quanto são produzidas por elas104.  
 
 
Reflexividade conflitual e institucional 
 
Nos capítulos 3 e 4 da Parte 2 de O Que Falar Quer Dizer (105), Bourdieu põe em 
evidência como, através do conhecimento, mas com base nas classificações socio-
cognitivas que correspondem (mesmo que por intermédio dos campos de produção 
simbólica) aos interesses de grupos antagónicos 106, se impõe uma construção da 
realidade social. Nesses capítulos (QFQD, 1998, pp. 90, 123-130, 135, 143-145, 147) 
também analisa a o papel da ciência nesse processo de instituição de uma realidade 
social: “a ciência social deve englobar, na teoria do mundo social, uma teoria do efeito 
da teoria que, contribuindo para impor um modo mais ou menos autorizado de ver o 
mundo social, contribui par a fazer a realidade desse mundo” (idem, p. 90) 107. 

Em QFQD, BOURDIEU (1998, p. 125 108) fala das lutas de classificação, como 
sendo lutas para “impor uma divisão do mundo social através de princípios de di-visão 
que, quando se impõem ao conjunto de um grupo, estabelecem o sentido e o consenso 
[...] sobre a identidade e a unidade do grupo”, e, portanto, a “definição legítima das 

                                                 
103 Em La distinction (Cf. pp. 109-122, 128-139, 485-540 e 559-564 (“Lutas de Classificação” e 
“Realidade da Representação e Representação da Realidade”), Bourdieu faz a análise empírica deste tipo 
de processos em França nos anos 60 e 70 (A abordagem empírica é feita sobretudo nas pp. 485-540.) 
104 Como já foi referido, “a passagem do grupo prático ao estado de grupo instituído (classe, nação, etc.,) 
pressupõe a construção do princípio de classificação...” (QFQD, 1998, p. 139). 
105 Ver tb M P, 1997, pp. 98, 123-127, 206-214, 229-240, 230, 236 (sobre o respeito como disposição adquirida), e 283-286 
106 Interesses de grupos antagónicos que, na nossa sociedade podem ser os que resultam da divisão do 
trabalho; a qual explorada pela teorização social marxista e pelo movimento político dos operários no 
século XIX levou à ruptura da noção liberal de sociedade e à afirmação de um antagonismo sistemático e 
total de duas classes (cf Bourdieu, 1998 QFQD, pp. 136-143). 
107 Cf. MP. 1997, p. 131, sobre campo científico e universalidade. 
108 Cf. La distinction p. 599-560. 
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divisões do mundo social”, tendo como efeito “fazer e desfazer os grupos” 109. E põe em 
evidência a importância e o carácter dessa “di-visão”, como “acto mágico” no sentido 
de eficácia sociocognitiva dos actos sociais ritualizados, “diacrisis que introduz por 
decreto uma descontinuidade decisiva na continuidade natural”, recorrendo à etimologia 
da palavra região (regio), que retoma de Benveniste: 
 

Regere finis, o acto que consiste em «traçar em linhas direitas as fronteiras», em separar 
«o interior do exterior, o reino do sagrado do reino profano, o território nacional do 
território estrangeiro», é um acto religioso realizado pela personagem investida de maior 
autoridade, o rex, encarregado de regere sacra, de fixar as regras que produzem, na 
existência, aquilo que promulgam, de falar com autoridade, de predizer, no sentido de 
chamar a ser, por um dizer executivo, aquilo que se diz, de fazer acontecer o futuro que 
se enuncia. A regio e as suas fronteiras (finis) são apenas o vestígio morto do acto de 
autoridade que consiste em circunscrever o país, o território, em impor a definição (outro 
sentido de finis) legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do território, em 
suma, o princípio de di-visão legítima do mundo social (BOURDIEU, 1998, p. 125, citando 
Émile Benveniste de Le vocabulaire des institutions indo-europeénnes.)  

 

Acrescenta que Benveniste faz também notar que a auctorictas é a capacidade de 
produzir atribuída ao auctor, e que “o acto de direito que consiste em afirmar, com 
autoridade, uma verdade com força de lei é um acto de conhecimento que, sendo 
fundamentado, como todo o poder simbólico, no reconhecimento, dá existência àquilo 
que enuncia” (QFQD, 1998, p. 126) 110.  
 Na medida em que a divisão e classificação social realizada pela autoridade 
(legitima) e legitimada pelo consenso social se aplica quer às regiões do espaço quer aos 
grupos sociais em que as propriedades têm sempre uma distribuição contínua, Bourdieu 
põe em causa a possibilidade de fazer divisões segundo critérios exclusiva ou 
predominantemente objectivos e faz mesmo uma série de críticas aos que, em nome da 
ciência, pretendem fundamentar objectivamente essas divisões e classificações 111..  
Há uma importante vantagem na abordagem desta questão por Bourdieu, quer em 
relação a muitos marxistas (que se põem na posição de depender da força e da 
universalidade dos interesses da classe operária para fazer valer as suas críticas), quer 
em relação aos interaccionistas ou aos sociocognivistas das correntes francesas da 
análise das representações sociais (que não têm em conta que essas representações se 
constituem e evoluem em campos conflituais – ver o meu apontamento em Aveiro). É 
que Bourdieu sublinha o carácter conflitual das definições e reconhece que os 
cientistas não podem escapar a esses conflitos, devendo antes tomar consciência de 
como participam neles (QFQD, 1998, pp. 124, 127, 130-2 112)  

 
A definição legítima da realidade é, segundo Bourdieu, a que se impõe a todos 

numa forma em que o reconhecimento é acompanhado do desconhecimento do processo 
de construção da realidade social, e há aí uma coincidência quer com as constatações 
dos interaccionistas, ou pelo menos de Berger e Luckmann, quer com algumas 
                                                 
109 Bourdieu (1998, p. 121) faz notar que “a natureza essencialmente diacrítica, diferencial, distintiva, do 
poder simbólico faz com que o acesso da classe dominante ao Ser tenha como contrapartida, inevitável, a 
queda da classe complementar no Nada ou no Ser menor”. 
110 Sobre as condições sociais do reconhecimento da autoridade, ou seja da legitimidade ver pp. 123-132. 
111 Ver QFQD pp. 126-7, 124, 128, 130, 133, 139, 142-144. Como já foi referido, para Bourdieu, “as 
fronteiras produzem as diferenças culturais tanto quanto são produzidas por elas (cf QFQD, 1998, p. 126) 
e “a passagem do grupo prático ao estado de grupo instituído (classe, nação, etc.,) pressupõe a construção 
do princípio de classificação ...” (idem, p. 139) 
112 Cf. B S SANTOS, 1989, sobre “conhecimento edificante” e crítica a Merton; e CARIA (1999a , 
1999b, e 2000), sobre implicação periférica. Ver BOURDIEU, PS, 2001 pp. 52 e 58), 133, 142.4, e MP p. 

140 e, 224). 
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teorizações marxistas da ideologia e da reificação, que já aqui foram referidas no 
Subcapítulo 2.4. É este tipo de constatações e de explicações que faz com que diversas 
correntes convirjam no reconhecimento de que é necessário ultrapassar a oposição entre 
a realidade e a representação da realidade 113. Mas Bourdieu vai mais longe. A propósito 
da luta pela definição da identidade «regional» ou «étnica» como forma particular de 
luta das classificações, afirma que, não obstante a necessidade de proceder à distinção 
entre a representação e a realidade, para romper com as noções preconcebidas da 
sociologia espontânea (Cf. O Poder Simbólico), a ciência tem que “incluir no real, a 
representação do real”, ou mais exactamente – e é este o contributo mais específico e 
mais valioso de Bourdieu em relação a esta questão – incluir no real “a luta das 
representações, no sentido de imagens mentais, mas também, de manifestações sociais 
destinadas a manipular as imagens mentais [mas também os comportamentos (QFQD; 
1998, pp. 114 e 122)]. E, mais geralmente, a propósito da alternativa entre objectivismo 
e subjectivismo, que sempre procura superar (Ver La distinction MP): 

 
É possível escapar à alternativa tomando-a como objecto ou, mais precisamente, tendo 
em conta, na ciência do objecto, os fundamentos objectivos da alternativa do 
objectivismo e do subjectivismo que divide a ciência, impedindo-a de apreender a lógica 
específica do mundo social, essa «realidade» que é o lugar de uma luta permanente para 
definir a «realidade» 114 
 

Ainda a esse propósito, acrescenta que, para compreender as possibilidades que a 
realidade oferece objectivamente às diferentes pretensões subjectivas, há que: 
 

Apreender simultaneamente o que está instituído, sem esquecer que se trata apenas da resultante, 
num momento dado do tempo, da luta para fazer existir ou «inexistir» aquilo que existe [115], e as 
representações, enunciados performativos que pretendem fazer acontecer aquilo que enunciam, 
restituir, ao mesmo tempo, as estruturas objectivas e a relação com essas estruturas, a começar pela 
pretensão de as transformar. (QFQD, 1998, p. 130) [116] 
 

É um pouco mais à frente, a concluir o Capítulo 3, que pode ler-se: “... É na 
condição de exorcizar o sonho da «ciência real», investida do direito real de regere fines 
e de regere sacra, do poder nomotético de decretar a união e a separação, que a ciência 
se pode dar como objecto o próprio jogo onde é disputado o poder de reger as fronteiras 
sagradas, quer dizer” (idem, p. 134), jogo em que não há outra escolha que não seja 
“mistificar ou desmistificar” (idem). E mesmo no final da Parte 2 de O Que Falar 
Quer Dizer, dedicada à linguagem e ao poder simbólico: 
 

A ciência dos mecanismos sociais que, como os mecanismos de hereditariedade cultural 
ligados ao funcionamento do sistema escolar ou aos mecanismos de domínio simbólico 
correlativos da unificação do mercado dos bens económicos e culturais [117], tendem a 
assegurar a reprodução da ordem estabelecida, pode ser posta ao serviço de um deixar 
fazer oportunista [Cf crítica implícita a Hayek em Poder Simbólico ] , que pretenda 

                                                 
113 Cf BOURDIEU, La distinction, 1979, pp. 561-564, e QFQD, 1998, pp. 124, mas tb pp. 130, 133 e 
142-144. 
114 Também aqui se pode ver uma grande proximidade com a formulação de Foucault em A Ordem do Discurso, sobre o discurso 
como lugar e meio de lutas pelo poder, embora este autor sublinhe que o poder se constitui no discurso tanto quanto o discurso é 
produto do poder.  
115 Cf. Foucault,em VS, sobre um poder baseado num encadeamento de censura/negação, repressão/anulação e 
marginalização/exclusão. 
116 É de assinalar a qui a convergência com a teoria da dualidade da estrutura tal como Giddens a formula em Central Problems of 

Sociological Theory. Mas, como Giddens põe em evidência, a resultante da relação de forças num dado momento exerce um 
condicionamento sobre as acções futuras, podendo ter um carácter duradoiro e estrutural. É sobre o modo como esse 
condicionamento se exerce que podem ser encontradas diferenças entre estes dois autores. 
117 Cf. Subcapítulo 2.5 e 3.1 sobre o campo profissional e sua relação com o campo educacional e o campo de produção simbólica – 
rel tb com especialistas em GIDDENS (1992). 
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racionalizar (no duplo sentido da palavra) o funcionamento destes mecanismos. (QFQD, 
1998, p. 146/7) 

 
Bourdieu não se limita a constatar que “a ciência dos mecanismos sociais [...] 

pode ser posta ao serviço de um deixar fazer oportunista, que pretenda racionalizar (no 
duplo sentido da palavra) o funcionamento destes mecanismos”, assegurando “a 
reprodução da ordem estabelecida” 118. Ele procura definir as condições para que as 
ciências sociais possam “servir de fundamento a uma política orientada para fins 
totalmente opostos”, a qual passaria pela ruptura quer com “o voluntarismo da 
ignorância, ou do desespero” quer com “o deixar fazer”. E considera que a ciência se 
poderia “armar do conhecimento dos mecanismos [sociais] para tentar neutralizá-los” 
119. Mas é o acento que Bourdieu coloca no reconhecimento da conflitualidade social e 
dentro da próprio campo das ciências sociais e o papel desmistificador que aponta para 
uma ciência emancipadora (120), que é o aspecto mais original e interessante da análise 
que Bourdieu faz do papel desta ciência. 
 

 
Lutas nos campos sociais e legitimação do princípio de classificação 
 
BOURDIEU (QFQD, 1998, p. 130), é mais claro a este propósito, ao falar da 
“necessidade de explicitar completamente a relação entre as lutas pelo princípio de 
divisão legítima que se desenrolam no campo científico e aquelas que se situam no 
campo social (e que, pela sua lógica específica, atribuem um lugar preponderante aos 
intelectuais)”. É um tema que desenvolveu nos seus últimos textos sob a designação de 
“sociologia reflexiva” 121. Ainda em QFQD pode ler-se:  
 

Podemos admitir que, enquanto não submeterem a sua prática à crítica sociológica, os 
sociólogos estão determinados, na sua orientação, para um ou para outro pólo do 
universo das relações possíveis com um objecto, objectivista ou subjectivista, por 
factores sociais como a posição na hierarquia social da sua disciplina (ou seja, o nível de 
competência estatutária que, num espaço geográfico socialmente hierarquizado coincide, 
muitas vezes, com a posição central ou local. (BOURDIEU, 1998, p. 133)  
 

Mas, mesmo depois de se “submeterem” a essa “crítica”, os cientistas sociais 
não poderão autonomizar-se substancialmente dos factores que determinavam a sua 
posição. Poderão, quando muito, pretender a outra posição. Volta-se a esta questão no 
Subcapítulo 3.6, ao discutir a questão da metaposição dos investigadores.  

Em Meditações Pascalianas (1997, pp. 129-143) Bourdieu desenvolve a análise 
desta questão e as suas análises são aí mais esclarecedoras, havendo algumas 
formulações que são importantes para a construção desta tese de doutoramento. Já foi 
referiodo, a propósito das críticas de Bourdieu a Foucault , que aquele repudia 
(Bourdieu, 1997, MP p. 129), quer “a ilusão objectivista da «view from nowhere»”, quer 
a “ilusão da ubiquidade da «view from everywhere» [...], com o analista 
“incessantemente em movimento, tudo colhendo mas impossível de colher”. Pensando 

                                                 
118 Já se pôde ver no Capítulo 2 o papel que esta concepção tem no liberalismo e no conservadorismo, 
qundo foram referidas a argumentação de Hayek e as críticas de Habermas (1990, p. 16) a Gehlen. 
119 Esta orientação encontraria “no conhecimento do provável, não um incentivo á demissão fatalista ou 
ao utopismo irresponsável, mas sim o fundamento de uma recusa do provável fundada no domínio 
científico das condições de produção da eventualidade recusada” (QFQD, 1998, p. 146/7). 
120 Ver por exemplo, QFQD, p. 134, e tb. PS ou MP. 
121 Fazendo uso do termo “reflexividade” para se referir a um processo histórico mais geral, característico 
da sociedade moderna, e não passando pelo conceito de “campo”, GIDDENS (1990, p. 300) está próximo 
deste tema ao falar em “dupla hermenêutica”. 
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muito provavelmente em Foucault, Bourdieu fala de um “filósofo sem lugar nem meio, 
atopos” que “entende escapar [...] a qualquer localização, a qualquer ponto de vista fixo 
de espectador imóvel e a qualquer perspectiva objectivista, afirmando-se capaz de 
adoptar, face ao texto submetido à «desconstrução», um número infinito de pontos de 
vista”, que por serem inacessíveis tanto ao autor quanto ao crítico; justificariam a 
omissão da sua própria «desconstrução», ou pressupondo que ninguém melhor que o 
próprio filósofo pode desconstruir qualquer abordagem filosófica 122. 

Bourdieu (idem, p. 129) considera que a analítica foucaultiana do poder, 
privilegiando “as microstruturas de dominação e as estratégias de luta pelo poder, 
conduz a excluir os universais e, em particular, a procura de qualquer espécie de 
moralidade universalmente aceitável”. Mas é difícil perceber como esta posição de 
Bourdieu, valorizando “os universais”, possa ser compatível com o lugar que atribui ao 
conflito. A tentativa de compreensão da articulação, muito insuficientemente 
explicitada, entre estas duas ideias passa pela consideração do que foi escrito sobre o 
campo científico em Meditações Pascalianas sob as epígrafes que vão de “A Dupla 
Face da Razão Científica” até “Universalidade das Estratégias de Universalização”, 
passando por “Reflexividade e Dupla Historização” (idem, p. 130-151).  

Bourdieu começa por escrever que: “Há que admitir que a razão não caiu do céu, 
como um dom misterioso destinado a permanecer inexplicável, e portanto ela é histórica 
de princípio a cabo; mas não se está de modo algum obrigado a concluir, como se faz 
ordinariamente, que ela seja redutível à história” (idem, p. 130). Para ele, é precisamente 
na história que se deve procurar o princípio da independência relativa da razão em 
relação á história de que ela é o produto, ou seja, é aí que se deve procurar como foram 
instituídos os universos de excepção onde se desenvolve a história singular da razão, 
isto é, “os universos fundados sobre a skolè e sobre a distância escolástica em relação à 
necessidade e à urgência, nomeadamente as económicas, que favorecem as trocas 
sociais nas quais os constrangimentos sociais tomam a forma de constrangimentos 
lógicos (e reciprocamente)” (idem, p. 131 – cf pp. 133-134). (Porém, estas observações 
têm que ser confrontadas com o que escreve no início de Meditações Pascalianas sobre 
a crítica da razão escolástica e as três formas do erro escolástico.)  

Mas Bourdieu não quer deixar espaço nem para concepções de “inspiração 
nietzchiana” que, associando com demasiada “ligeireza” poder e conhecimento, 
“reduzem brutalmente todas as relações de sentido (e de ciência) a relações de força e a 
lutas de interesses” (idem, p. 131), nem para entendimentos semelhantes aos de 
Habermas, segundo o qual haveria aí uma regulação pela “força do melhor argumento” 
(idem, p. 131, citando Habermas), que alinha na concepção mertoniana da comunidade 
científica: 

 
Não existem universos trans-históricos da comunicação, como pretendem Apel ou 
Habermas; mas existem formas socialmente instituídas e garantidas de comunicação 
que, como as que se impõem de facto no campo científico, conferem a sua plena eficácia 
a mecanismos de universlaização como os controlos mútuos que a lógica da 
concorrência impõe mais eficazmente que todas as exortações à «imparcialidade ou à 
«neutralidade científica». (idem, p. 131/2 123).  

 
Bourdieu acredita que é o funcionamento do campo que gera os constrangimentos 
capazes de favorecer acções adequadas para contribuir para o progresso da razão. Faz 

                                                 
122 Cf. MP, 1997, pp. 266, 280, 65, e PS, 2001, p. 58 sobre a metaposição. 
123 Cf. MP, 1997, pp. 143 e 180. 
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notar que esses constrangimentos raramente têm uma forma explícita [124], “estando 
predominantemente inscritos nos procedimentos institucionais que regulam a entrada no 
jogo (selecção e cooptação), nas condições de troca (forma e espaço de discussão, 
problemática legítima, etc.) nos mecanismos do campo que, funcionando como um 
mercado, atribui sanções, positivas ou negativas, às produções individuais, segundo leis 
totalmente específicas, irredutíveis as que regem os universos económico ou político” 
(idem, p. 134). Esses constrangimentos actuariam sobretudo através das disposições dos 
agentes “que são o produto deste conjunto de efeitos” (idem, p. 134). A inclinação e a 
capacidade para operar a «ruptura epistemológica», por exemplo, estaria inscrita em 
toda a lógica do funcionamento do campo autónomo, capaz de engendrar os seus 
próprios problemas, em vez de os receber do exterior completamente feitos. (idem, p. 
134). Negligenciando a permeabilidade entre os campos (Não obstante as “barreiras 
elevadas”, que sobrevaloriza (idem, p. 133), ao contrário de BOLTANSKI e 
THÉVENOT (1991), que admitem, na prática, um efeito de contaminação e de 
utilização oportunista dos vários princípios de atribuição e “justificação da grandeza”, 
ou seja de princípios de classificação) e a relativa subordinação entre os campos, a que 
outros aspectos da sua teorização o deviam levar a estar atento, Bourdieu afirma, por 
exemplo (idem, p. 131), que:  
 

...se [estes constrangimentos] são favoráveis ao desenvolvimento da razão, é porque, 
para aí [no campo científico] se fazer valer [...], há que fazer triunfar argumentos, 
demonstrações ou refutações. 
Os «motivos patológicos» de que fala Kant, e de que os agentes empenhados nos 
universos «puros» do pensamento escolástico não estão de modo algum isentos (como 
testemunham por exemplo os plágios ou os roubos de descobertas do universo científico 
[Há pior!]), não podem tornar-se eficientes neste universo senão com a condição de se 
submeterem às regras do diálogo metódico e da crítica generalizada. (idem, p. 131 125) 

 
Também Foucault, sem reduzir os interesses e as estratégias de conhecimento a 

estratégias e interesses de poder, mostra como não se pode pressupor uma 
independência total do campo. Como não o faz BERNSTEIN (1999) ao falar, também 
ele, de autonomia relativa, e ao considerar o grau em que os diferentes tipos de 
conhecimento por ele identificados estão sujeitos a lógicas exteriores ao campo -- mas 
também o grau em que o campo se estrutura independentemente da homologia com o 
campo do poder que Bourdieu entende existir. Haveria que ter em conta, portanto, o tipo 
de concorrência que a estrutura do campo induz – por exemplo, as diferenças no campo 
das ciência humanas e a relação estrutural deste campo com o campo das ciências da 
natureza, como Bourdieu faz em Homo academicus 126. (E sem esquecer a lógica da 
tecno-ciência – cf. GIDDENS, 1992).  

                                                 
124 Cf. KUHN. 
125 Cf. tb. Weber sobre o político e o cientista. 
126 No Subcapítulo 3.5 podem ser encontradas algumas considerações de Foucault sobre isto. 
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Universalidade como valor e estratégias de universalização 
 
Segundo Bourdieu (1997) o universal (127) afirma-se como valor (reconhecido por 
todos) nos campos jurídico e político, tal como no campo científico, na medida em que 
contribui para desenvolver a autonomia desses campos e reforça a posição dos grupos 
sociais (ou mesmo os cria) daqueles que desenvolvem esses campos 128. Ele não vê 
incompatibilidade entre esta afirmação do universal como valor e a existência de 
estratégias de universalização.  

Como tem vindo a ser referido desde o Subcapítulo 2.3, BOLTANSKI e 
THÉVENOT (1991) mostram como são vários os princípios com pretensão de 
universalidade (que obedecem a certas condições de generosidade e reversibilidade – 
justificação de desigualdades, mas também algo da ideia rawlsiana de defesa dos mais 
desavantajados). Embora rejeitem que os princípios de acordo social que justificam as 
atribuições de grandeza, sejam definidos pela força (se assim fosse não respeitariam as 
condições éticas que aqueles autores exigem a uma “cidade”), admitem que são as 
circunstâncias historico-sociais que explicam a relativa prevalência de um ou outro 
destes princípios 129. Estes autores não desenvolvem essa análise, mas pode admitir-se 
(com base nos contributos de historiadores e antropólogos analisados nos primeiros 
capítulos desta tese) que, no espaço (macro-região) europeu, terá ocorrido 130, entre os 
séculos XII e XIV (1100 a 1400) uma afirmação (ou, pelo menos, alguma valorização) 
das justificações que designam por os “princípios da inspiração” e que são no essencial 
os da “Cidade de Deus”, em desfavor de princípios da ordem do que designam por 
“cidade doméstica” (que outros designam por comunitários ou da Gemeinshaft), e que 
foram caracterizados nos subcapítulos 1.1 e 1.2 desta tese. Dos séculos XVI e XVII, há 
notícias e os mais variados testemunhos da prevalência dos princípios de 
atribuição/reconhecimento da grandeza fundamentados na “opinião”, mais ou menos 
arranjada com a “ordem doméstica”, por vezes revolucionariamente contestada em 
nome de princípios da “cidade de Deus”, com a valorização da individualização e do 
princípio de “inspiração” que (lhe é inerente) que levam consigo (como Dumont procura 
demonstrar e aqueles autores admitem. Desde o século XVII, mas de forma mais nítida 
ao longo do século XVIII, ter-se-ão afirmado os valores da concorrência mercantil 
associados a valores de eficácia da produção e organização industrial, num movimento 
que aqui foi analisado com a ajuda de vários historiadores e sociólogos, com destaque 
para Weber, Boudon e Castel. Embora BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) ponham 
em evidência na obra de Adam Smith os princípios de uma ordem que designam por 
“mercantil”, estes estão aí misturados, senão subordinados/submetidos aos princípios da 
ordem “industrial”, e o desenvolvimento industrial do início do século XIX, bem como 
o receio do agravamento da perda de coesão social que se seguiu à revolução francesa 
131, impediu ou adiou a sua plena manifestação, tendo passado a prevalecer uma disputa 
entre os princípios da ordem “cívica” e os da ordem “industrial”. Uma definição da 

                                                 
127 Cf. BOURDIEU (1997, pp 80, 241 e 275. Cf. DURKHEIM (1985) sobre a diferença entre o abstracto 
e o geral, e GOODY (1997) sobre os princípios abstractos, a que já aqui se fez referência nos capítulos 1 
e 2. 
128 Ver Bourdieu sobre o retomar das formulações mais universais que se afirmaram em lutas anteriores 
(que permitiam ter vantagem nessas lutas) – ideia mais discutível. 
129 Há que chamar a atenção, por outro lado, para o facto de a aplicação concreta dos princípios de 
qualquer destas cidades pôr em evidência contradições. Por exemplo entre liberdade e igualdade (Cf. 
DUBET e BOUDON sobre Rawls). Além de ser de ser inevitavelmente acompanhada de transgressões 
(ver BOURDIEU, MP, 1997, p. 145) e de arranjos.  
130 Ver nesta tese, as referências a Dubois, Dumont e Castel. 
131 Cf. DUMONT, 1992, e CASTEL, 1995. 
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ordem industrial com base em Saint-Simon, e portanto muito próxima de algumas 
correntes socialistas, que integrariam também as definições da ordem cívica definidas 
por Rousseau, permite a Boltanski e Thévenot admitir um compromisso mais ou menos 
estável entre os princípios destas duas ordens ou “cidades”. CASTEL (1995) explica 
uma tal convergência pelas circunstâncias históricas do que designa por “sociedade 
salarial”, mas este autor mostra também como os princípios da ordem (ou acordo) 
“doméstica” permanecem e se conjugam – Boltanski e Thévenot diriam que se 
“arranjam” -- com os da ordem “industrial”. 

A (necessidade de) invocação de justificações que correspondam as exigências 
como as que BOLTANSKI e THÉVENOT (1991) estabelecem – justificações que 
reconhecem na pratica da regulação dos conflitos sociais --, seria um dos saltos/ganhos 
de universalidade a que Bourdieu se refere e que assegurariam a autonomia e o 
desenvolvimento do campo político. A possibilidade de um compromisso entre as 
“cidades industrial e cívica” que desse origem a princípios de uma outra cidade, tal 
como aqueles autores a consideram, estaria dependente de mais um desses saltos de 
universalidade. A evolução do campo político durante o século XX pode explicar 
porque é que se tornou inviável. E essa evolução pouco teve a ver com o progresso da 
universalidade 132. Foi a evolução do campo económico, esse sim cada vez mais 
autónomo – podendo falar-se de uma esfera 133 – que criou as condições para o 
aparecimento do que BOLTANSKY (com CHIAPPELLO, 1999) designa por “cidade 
por projectos”, e que se pode considerar resultante de compromissos entre os princípios 
das cidades mercantil e industrial, agora com uma subordinação clara desta àquela, e 
com a articulação com princípios da “cidade da inspiração”, agora laicizados no âmbito 
da “crítica estética” (BOLTANSKI e CHIAPELLO, 1999) e recuperados, segundo estes 
autores, pelo processo de reflexividade que, como GIDDENS (1992) bem põe em 
evidência, caracteriza a sociedade moderna. Isto claramente à custa da “cidade cívica” e 
da autonomia do campo político, reduzido a um mercado, não só no sentido em que 
Bourdieu generaliza o termo, mas no sentido mais restrito, como se pode ver em 
OLSON (1998) e em BOUDON (1981) 134. 

                                                 
132 Cf. APPLE e OLSON. 
133 Cf. BOURDIEU MP, 1997, pp. 123, 232, e Giddens sobre esferas. 
134 A análise destas obras aponta para a importância da distinção entre democracia como mercado de 
representação política e república como participação responsável na vida pública. 
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Reflexividade conflitual e institucional no campo das ciências sociais 
 
Bourdieu está atento à particularidade das ciências sociais, porém, pelo menos na 
seguinte reflexão, confunde a descrição com a idealização, e, face à idealização de uma 
“necessária” autonomia do campo, refere-se aos factores que a podem pôr em causa, 
como sendo patologias. 
 

No caso das ciências sociais, a instauração das condições sociais da ruptura e da 
autonomia é particularmente necessária e particularmente difícil. Porque o seu objecto, e 
o que elas dizem a esse propósito, é uma questão política – o que as põe em 
concorrência com todos os que pretendem falar com autoridade sobre o mundo social, 
escritores, jornalistas, homens políticos, pessoal religioso, etc. – elas estão 
particularmente expostas ao perigo de «politização»: é sempre possível importar e impor 
no campo forças e formas externas, geradoras de heteronomia e capazes de contrariar 
(contrecarrer), de neutralizar e por vezes de aniquilar as conquistas da investigação 
libertada de pressupostos. (BOURDIEU, MP, 1997, p. 134) 

 

Mas um pouco mais à frente em Meditações Pascalianas, volta a tratar o tema da 
constituição histórica da razão e do campo das ciências sociais. Uma vez mais, se pode 
ler em fundo (ou inscrever em palimpsesto) as considerações de Foucault em relação ao 
sujeito e às ciência humanas, mas sem que sejam tiradas todas as consequências, ou 
apresentada uma contracrítica à “análise da finitude” que é feita em As Palavras e as 
Coisas e à consequente análise do lugar das ciências humanas no “epistema da 
modernidade”. Embora próximo de algumas posições de Foucault, Bourdieu distingue-
se dele por conceber uma produção da história sem descontinuidades e uma “lógica 
quase teleológica no desenvolvimento do campo” [lógica que, para Foucault é o 
epistema da modernidade e resulta das condições históricas de formação da ciência na 
articulação entre vontade de poder e vontade da saber no final do século XVIII); 
admitindo, assim, implicitamente, (mas nem sequer de uma forma coerente com a noção 
de campo), a ideia de “génese” tão criticada em As Palavras e as Coisas, como já aqui 
foi referido na Secção 3.2.2 135. 
 

Ciências sem fundamentos, constrangidas a aceitar-se como inteiramente históricas, as 
ciências sociais arruínam qualquer ambição fundadora e obrigam a aceitar as coisas 
como elas são, isto é, como inteiramente resultantes da história. Lembrar que tudo é 
histórico, incluindo as disposições cognitivas comuns que, resultantes dos 
constrangimentos que as regularidades do mundo fizeram valer, durante milénios, sobre 
um ser vivo obrigado a adaptar-se-lhe para sobreviver, tornam o mundo imediatamente 
conhecível, não é, como alguns se apressam a dizer, professar um reducionismo 
historicista ou sociologista. É recusar substituir o Deus criador das «verdades e dos 
valores eternos» pelo Sujeito criador, e devolver à história, e à sociedade, o que se deu a 
uma transcendência ou a um sujeito transcendental. [...] E admitir que o verdadeiro 
«sujeito» das obras humanas mais acabadas não é outro senão o campo no qual, ou 
seja, graças ao qual e contra o qual, elas se realizam (ou, o que vem a ser quase o 
mesmo, uma posição particular neste campo, associada a uma constelação particular de 
disposições – que podem ser formadas parcialmente fora do campo). (idem, p. 137)  

 
Bourdieu identifica a tarefa critica das ciências sociais em duas frentes:  

 
[Contra “o fetichismo platonisante”]...a ciência social trabalha para estabelecer a genealogia 
das estruturas objectivas dos campos escolásticos e em particular do campo científico) e 
das estruturas cognitivas que são simultaneamente o produto e a condição do seu 

                                                 
135 Também já se viu aqui atrás (no final da secção sobre o poder) como a posição crítica de Bourdieu em 
relação ao conjunto das análises de Foucault pode ter como motivação de relevo a posição deste em 
relação às ciências humanas em geral, a qual contraria a função social (crítica, ou mesmo salvífica) que 
Bourdieu lhes quer atribuir, com fundamentação no seu carácter científico. 
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funcionamento; ela analisa a lógica específica dos diferentes espaços sociais onde se 
produzem sistemas simbólicos com pretensão à validade universal [136] assim como as 
estruturas cognitivas correspondentes, e ela relaciona as leis da lógica, tidas por 
absolutas, com os constrangimentos imanentes de um campo (ou de uma “forma de 
vida» [137] e em particular a actividade socialmente regulada de discussão e de 
justificação de enunciados. (idem, p. 137) 

 

E, depois de reconhecer, contra a concepção da ciência que Parsons e Merton 
ajudaram a fazer aceitar, que esta não se distingue de maneira absoluta dos outros 
campos pelas motivações que aí estão envolvidas, Bourdieu insiste em que, “contra o 
reducionismo relativista”, a ciência social 
 

mostra que [...] o campo científico se separa [desses outros campos] do ponto de vista 
dos constrangimentos (por exemplo o princípio de contradição, implicado na necessidade 
de se submeter à prova da controvérsia) aos quais cada um se deve submeter para aí 
fazer triunfar as suas paixões e interesses, e que são os da censura imposta pelo 
controlo cruzado que se exerce através da concorrência armada. (idem, p. 138) 

 

Mas o facto, reconhecido por Bourdieu de que “à medida que crescem os recursos 
científicos colectivamente acumulados, e que correlativamente, o direito de entrada no 
campo se eleva [seria mais claro em português dizer que se restringe, ou que as 
condições de entrada se elevam] excluindo por direito ou de facto os pretendentes 
desprovidos da competência necessária para aí participar eficazmente na concorrência 
[* 138], os agentes e as instituições empenhadas na competição tendem cada vez mais a 
não ter por destinatários ou «clientes» potenciais senão os mais irredutíveis dos seus 
concorrentes” 139. 

Bourdieu apercebe-se de que a esta sua posição se pode objectar que, nas suas 
próprias palavras, esta poderia ser considerada “uma descrição prescritiva do campo 
científico” (MP, 1997, p. 139), que abrindo, na descrição, o funcionamento do campo à 

                                                 
136 Considere-se a esta luz os processos de epistemologização de Foucault – cf capítulo Ciência e Saber 
em AS. 
137 Bourdieu faz referência a Wittgenstein como também podia ter reconhecido a relação com o conceito 
de “formação discursiva”. 
138 Bourdieu não se liberta da subordinação à lógica económica que é a lógica “utilitarista” (e 
maximalista) de fundação da ordem social, tanto quanto pensa tê-lo feito ao dar uma maior generalidade a 
conceitos como o de mercado, para além do jogo económico da troca de bens. Além disso, a elevação das 
barreiras há entrada dos campos não os torna mais independentes da fixação de termos de conversão entre 
formas de capitais, nem no sentido da transformação de capital financeiro em capital cultural e títulos 
escolares, com todas as consequências para os campos académico e profissional identificadas pela 
sociologia das profissões desde Parsons a Hughes e a Larson, nem no sentido da conversão do capital 
cultural e do conhecimento científico na forma dominante de capital, e de poder que é o capital financeiro 
e o poder simbólico de que dispõe, como tem mostrado a sociologia da ciência, sobretudo com a análise 
da tecno-ciência e das formas de participação dos académicos na reestruturação do capitalismo e da 
ordem sociopolítica mundial com o relançamento da concorrência a nível global e as suas repercussões 
nos mais recônditos aspectos do mundo da vida. Por isso, não vê nesse facto senão um efeito positivo: “as 
«reivindicações de validade» [validity claims] são constrangidas a confrontar-se com reivindicações 
concorrentes, tão armadas cientificamente como elas, para obter o reconhecimento; os autores das 
descobertas não têm qualquer possibilidade de ser compreendidos e reconhecidos senão pelos seus pares 
que são simultaneamente os mais competentes e os menos inclinados a ser tolerantes, e portanto os mais 
aptos e os mais inclinados a empenhar os recursos específicos acumulados no decurso de toda a história 
do campo numa crítica dessas descobertas adequada para fazer avançar a razão por virtude das refutações, 
das correcções, das adições” (BOURDIEU, MP, 1997, p. 135). Uma questão a investigar no âmbito da 
sociologia da ciência, seria o modo como os investigadores lidam com os imperativos de cooperação e de 
concorrência (que passam sucessiva, mas também simultaneamente, pela necessidade de máximo segredo 
e de máxima publicitação), e as implicações no funcionamento da investigação que assume um carácter 
paradoxal de cooperação concorrencial.  
139 Pode ver-se o desenvolvimento desta ideia em O Poder Simbólico. 



 575 

possibilidade de uma liberdade, impõe uma ética prática que acresceria essa liberdade 
(cf. p. 138). Reconhece que “não se pode negar que a análise reflexiva historico-
sociológica da ciência tende a produzir e a impor, de maneira inteiramente circular, os 
seus próprios critérios de cientificidade” (idem, p. 140), nomeadamente através da 
eficácia construtiva, inseparavelmente cognitiva e política das classificações, que, como 
já aqui se viu, analisa em QFQD. Mas argumenta com a inexistência de outra saída que 
não fosse a referência a “um deus ex machina – a um círculo que está presente na 
realidade e não somente na análise” (idem) 

Para além da ideia de continuidade e de um ideal de acumulação, que já aqui foi 
referida como uma dos aspectos que o levam a rejeitar o essencial da posição crítica de 
Foucault , que não muitas das suas análises, Bourdieu passa aqui ao lado da análise que 
Foucault faz da constituição histórica do campo das ciências e ignora as consequências 
precisamente numa fase em que muitas das condições do final do século XVII e 
primeira metade do século XIX estão a ser reactivadas 140, ou estão a reproduzir-se, 
pondo em causa aqueles aspectos da evolução da ciência e da sociedade no sentido de 
uma racionalização que poderiam dar algum fundamento à concepção que Bourdieu 
apresenta da ciência 141. Bourdieu reconhece que o «esforço constante de 
desubjectivação», referido por Bachelard, está orientado para uma objectividade como 
horizonte último, mas que se afasta incessantemente, não se dando aparentemente conta 
de quanto essa formulação está próxima do que Foucault diz sobre a origem e a verdade 
como horizonte sempre eminente mas sempre em fuga do epistema da modernidade 142.  
 

Só conjugando esta concepção do funcionamento da ciência com o 
reconhecimento do princípio de conflitualidade (143) se pode dar mais um passo na 
concepção de uma reflexividade institucional e conflitual (144) que é a condição para 

                                                 
140 Isto pode ser relacionado com a diferença de que fala BOLTANSKI (com THÉVENOT, 1991) entre 
os princípios da “cidade industrial”, ou mesmo do “compromisso entre princípios “cívicos e industriais”, 
que seriam os mais compatíveis com a ciência, e, por outro lado, os valores e princípio de atribuição de 
grandeza na “cidade mercantil” (estreitamente associados ao que faz a “grandeza” na “cidade da 
opinião”), ou mesmo na “cidade por projectos” (B. com CHIAPPELLO, 1999), que estão a impor-se 
como dominantes em todos os sectores, esferas ou aspectos da sociedade desde há pelo menos vinte anos. 
(Bourdieu critica também Pascal por, para “combater a arrogância da razão triunfante” (MP, 1997, p. 
138), pôr em causa essa continuidade, que ele vê como uma condição para uma obra progressiva da razão 
que só poderia ser realizada por acumulação de conhecimentos – cf. tb Hayek sobre D. Hume, e 
BOUDON, 1981 e 1984, para outras leituras que valorizam a descontinuidade nos processos e nos 
princípios quer da ciência quer da sociedade.)  
141 . Em MP (1997, p. 140), pode ver-se alguns dos aspectos factuais da evolução do campo científico que 
B. invoca em favor da sua confiança na ciência; mas são precisamente esses que estão a ser postos em 
causa nas últimas décadas; e pouco mais à frente ( p. 144/5) pode encontrar-se uma breve referência do 
próprio Bourdieu a constrangimentos internos, como a concorrência pela notoriedade, pelos créditos, 
pelas encomendas públicas ou privadas, que podem “enfraquecer a capacidade de resistência à 
heteronomia. 
142 O que implica, não uma anulação da ciência, mas o seu enquadramento, sem ilusões, naquele epistema 
(ao qual estamos todos condicionados, como já aqui terá ficado claro no subcapítulo 3.2.), e a passagem 
por aquele tipo de análise, para compreender a actual situação da ciência, ou das várias actividades que se 
colocam sob a protecção institucional da ciência. -- questão da tomada de consciência e da luta pelo 
“poder simbólico” – ver Foucault em AS sobre Ciência e Saber e ver Bourdieu em MP, q997, p. 144. 
143 Tenha-se presente que, como já se viu, dado o carácter conflitual das definições, sobretudo nas 
realidades com que lidam as ciências sociais, os cientistas não podem escapar a esses conflitos, devendo 
antes tomar consciência de como participam neles (QFQD, 1998, pp. 124, 127, 130-132). 
144 Sobre reflexividade, ver QFQD, 1998, pp. 130-2 e 140-146. Sobre objectivação mútua, ver MP, 1997, 
p. 133-142, e COUTURIER, 2002. 
 Nos subcapítulos 3.9 e 4.4 pode ver-se em que medida se pode falar de reflexividade pela objectivação 
mútua, na instituição; que, conjuntamente com a reflexividade sobre a instituição (CARIA, 2004), leva a 
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um uso emancipatório do conhecimento científico – sem esquecer a “necessidade de 
explicitar completamente a relação entre as lutas pelo princípio de divisão legítima que 
se desenrolam no campo científico e aquelas que se situam no campo social (e que, pela 
sua lógica específica, atribuem um lugar preponderante aos intelectuais 145)” (QFQD, 
1998, p. 130), ou a análise mais restrita da relação entre o espaço das posições e o 
espaço das tomadas de posição 146.  

Mas esta concepção conflitual da reflexividade leva a uma interrogação 
sistemática sobre o modo de construção do conhecimento e do saber. O uso 
emancipatório do conhecimento implica um conhecimento científico construído de 
modo institucional e conflitual e um saber construído nas lutas sociais. O que não 
contraria necessariamente a ideia de uma grande autonomia do campo científico, nem a 

                                                                                                                                               
desenvolver um conceito de reflexividade institucional – o qual vai para além, quer da “reflexão na 
acção” (SCHON, 1983), quer da “monitorização discursiva da acção” (GIDDENS, 1990 e 2000), quer da 
“comunidade de práticas” (LAVE e WENGER, 1991), quer ainda da ideia de que “as instituições 
aprendem”, embora contribua para esclarecer esta ideia. Num certo sentido, pode mesmo afirmar-se que o 
saber existe nas instituições e que mesmo o conhecimento individual, não só tem as suas condições como 
só se forma e tem valor/reconhecimento em instituições.  
145 Bourdieu considera o campo do poder estruturado pelo diferente valor de duas espécies de capital: o 
capital financeiro ou económico (como geralmente o designa), dominante na sociedade capitalista (Cf. 
MP. 1997, p. 232 e 123), e o capital cultural, cuja detenção exclusiva (ou predominante) caracteriza a 
posição dominada nesse campo. Esse campo seria atravessado por uma luta entre as posições que se 
caracterizam pela predominância de cada uma dessas espécies de capital. Essa luta pode ser de natureza 
concorrencial, incidindo fundamentalmente na “taxa de câmbio” entre as espécies de capital, ou pode ser 
mais profunda estando em causa o próprio princípio de dominação, ou mesmo o princípio de classificação 
(para Bourdieu, o princípio de dominação seria o princípio de divisão/classificação do campo). A 
homologia com o campo mais geral das classes faria com que os interesses dos dominados no campo do 
poder tendessem a corresponder aos interesses dos dominados na globalidade do espaço social, pelo 
menos pelo seu interesse em pôr em causa a pretensa naturalidade da ordem social. De igual modo, e 
ainda mais nitidamente no campo de produção simbólica, os heterodoxos, ou as novas gerações que em 
situação de crescimento do grupo necessitam de fazer emergir novos valores para ganharem posição, 
teriam interesses que corresponderiam aos da classe social dominada. 
Sobretudo em situações de crise social, o agudizar da luta no campo das classes sociais, teria repercussões 
nos campos do poder e da produção simbólica.  
Por outro lado, a intensificação da luta nesses campos (mesmo só a nível concorrencial) faria com que 
alguns procurassem alianças ou apoio entre as classes do campo social global. Sobretudo aqueles que 
nesses campos ocupam a posição dominada, tenderiam a apresentar-se como representantes dos interesses 
da classe social dominada, contra a representação dos interesses da classe dominante, ou mais geralmente 
da ordem social indiscutida, que os dominantes no campo de produção simbólica assumiriam 
“naturalmente”. (Mas Bourdieu complexifica esta análise ao estudar as relações entre posições e 
disposições e origens sociais.) 
 É possível descrever com estes esquemas várias situações de crise ao longo do século XIX; e, 
nomeadamente o período do New Deal e do segundo pós-guerra do Sec. XX como o resultado do 
segundo deles esquemas. Mas (como seria de esperar com base em Foucault e em Boudon), houve 
situações em que à agudização da luta social entre as classes correspondeu um congelamento da luta no 
campo do poder. E actualmente assiste-se a uma intensificação da luta no campo das classes sociais, 
sobretudo como restauração do poder da classe dominante (subsequente a alguns reajustamentos entre as 
suas fracções) sem que ao movimento de resistência da classe dominada corresponda qualquer 
intensificação dos conflitos no campo de produção simbólica (político, artístico, literário, científico, 
pedagógico, onde quer as divisões quer as convergências são limitadas e fluidas) (reduzidos à luta 
concorrencial, mais ainda do que os membros das classes dominadas. É significativo que, nesta época, os 
principais ideólogos dos movimentos sociais pouco tenham a ver com o mundo académico ou artístico).  
A participação dos membros da classe dominada no campo do poder é discutível. Assim como o carácter 
mais ou menos generalizado do conflito de legitimidade (Ver QFQD, 1998, p. 140, MP, 1997, pp. 80, 241 
e 275 e Giddens, 2000, p. 47). Segundo Dubet ele estaria generalizado. Segundo Foucault seria facilmente 
recuperável pela nova forma de poder (Mas as duas versões são assimiláveis, como se pode ver no 
Subcapítulo 3.9). 
146 Cf. MP, 1997, p. 140; pode ver-se tb. RP ou PS. 
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“implicação periférica” na “relação social de investigação” 147 -- Isto não pressupõe que 
tudo é conciliável, mas leva a explorar a possibilidade de os grupos sociais dominados 
poderem beneficiar de uma verdadeira autonomia do campo científico. É pelo menos a 
ideia defendida por BOURDIEU (QFQD, 1998, p. 136-143); embora esta ideia possa 
ser posta em causa pela evolução da ciência, como por exemplo resulta da crítica de B. 
S. SANTOS (1989) a Merton 148. 

É a consciência, a reflexividade discursiva sobre essas lutas, ou melhor, o saber 
que se constrói nessas lutas 149, que permite a constituição de um saber que pode ser 
usado emancipatoriamente nas lutas sociais pelo princípio de divisão/classificação 
social, inclusivamente no “campo do poder” (BOURDIEU, 1998 e 1996), de tal modo 
que os grupos sociais se constituam/autoreconheçam participando e assumindo uma 
posição nos conflitos de legitimidade 150. É nessas lutas que podem ser superadas as 
limitações a que BOURDIEU se refere em Meditações Pascalianas (1997, p. 80). E é 
com base nestas conclusões que se pode repensar a problemática gramsciana das 
condições para um uso emancipatório do saber (mesmo do saber burguês, no que teria 
de universal – no sentido de Bourdieu e de Bernstein e de Piaget).  

Produzido de forma reflexiva institucional e conflitual, o saber só é 
emancipatório quando é usado reflexiva e institucionalmente no contexto de conflitos. E 
as instituições a que assim se faz referência são as instituições que resultam da prática 
de luta social desenvolvida autonomamente (151) pela classe ou pelo grupo social 
dominado 152. 

                                                 
147 Cf. CARIA, 1999, 2000 e 2001, mas tb. a questão da objectivação em BOURDIEU, PS; 2001, QFQD, 
1989, e SANTOS, 1989. 
148 Para analisar essa possibilidade (sobretudo no que se refere à emergência e reforço de classes sociais, 
teria que se questionar a natureza política global do campo científico e como é que, pela homologia geral 
com o campo do poder, se estruturam as posições nesse campo. 
149 Cf. Foucault em Arqueologia do Saber, Capítulo Ciência e Saber, sobre a relação entre os processos de 
epistemologização, os campos de práticas e o saber que se constitui nas “formações discursivas”. 
150 BOURDIEU conclui (QFQD, p. 139) que “a passagem do grupo prático ao estado de grupo instituído 
[e portanto reconhecido] pressupõe a construção do princípio de classificação capaz de produzir [talvez 
fosse melhor dizer: fazer reconhecer, ou fazer prevalecer] o conjunto das propriedades distintivas 
características do conjunto dos membros desse grupo e de anular, simultaneamente, o conjunto das 
propriedades não pertinentes que uma parte ou a totalidade dos seus membros possui a outros títulos (por 
exemplo, as propriedades de nacionalidade, de idade ou de sexo) e que podem servir de base a outras 
construções” o que se faria por um “trabalho de enunciação” (idem, p. 138). Mas qualquer tentativa para 
instituir uma nova divisão deve contar com a resistência dos que ocupando a posição dominante, têm 
interesse em que a realidade socialmente constituída continue «fora de questão» e as divisões 
estabelecidas sejam aceites como naturais, têm interesse em impedir que os efeitos de conhecimento 
produzidos pela dominação, sejam conhecidos como tal. Ele faz notar também (QFQD, 1998, p. 121) que 
é “a natureza essencialmente diacrítica, diferencial, distintiva, do poder simbólico” que faz com que o 
acesso de uma classe social ao “Ser”, tenha como contrapartida, inevitável, “a queda da classe 
complementar no Nada ou no Ser menor”. 
 Bourdieu começa por descrever esta luta pela afirmação dos princípios de classificação nos campos de 
produção simbólica, mas, com base na homologia entre o campo de produção simbólica e o campo da luta 
de classes, estende a este campo a dinâmica da heterodoxia, afirmando de forma generalizada que “os 
dominados têm parte [ligação preferencial] com o discurso e a consciência, a ciência até, uma vez que só 
podem constituir-se como grupo separado, mobilizar-se e mobilizar a força que detêm potencialmente, na 
condição de pôr em questão as categorias de percepção da ordem social que, sendo produto desta mesma 
ordem, lhe impõem o reconhecimento dessa ordem, logo a submissão” (idem, p. 140)  
151 Na medida em que se reconhece que a concepção do poder como um campo estratégico (FOUCAULT, 
1994) é útil para pensar o conflito, essa autonomia não se constitui pelo isolamento, mas pelo confronto 
que faz do antagonista um ponto de aplicação para a acção. 
152 [Cf. BOURDIEU, QFQD, 1998, p. 136-143, mas tb J BERNARDO (1991) em Crítica da Prática e da 
Ideologia. 


